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Bàn về tự đào tạo
trong doanh nghiệp
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

Diễn đàn Phong Phú

T

ôi có một bài học trong việc học tiếng Anh. Dù
rất quyết tâm nhưng kết quả chưa được như ý,
nguyên nhân thì nhiều nhưng có hai nguyên nhân
chính là quỹ thời gian cho việc học và phương pháp.
Trước đây tôi tập trung cho việc học với thầy giáo nhưng
vốn từ không cải thiện được do không dành thời gian
cho việc học từ nên thường xuyên bí từ mà việc học từ
rất ít cần thầy dạy mà chủ yếu là do tự học.

Trong công việc cũng thế, thời gian để được cấp trên
và đồng nghiệp hướng dẫn là rất hiếm hoi và rất ít cán
bộ, nhân viên may mắn được sự quan tâm hướng dẫn
kỹ càng. Vậy thì tại sao có người tiến bộ nhanh, kỹ năng
tốt, năng lực, tốc độ làm việc cao hơn hẳn người khác.
Đa phần mọi người nghĩ rằng do trí thông minh khác
nhau, nhưng với tôi không hẳn như vậy mà chủ yếu là
do mức độ quan tâm học hỏi của mỗi người khác nhau.
Có những người không cần được hướng dẫn chỉ bảo cụ
thể mà họ để ý, quan sát, nghe nhìn, đọc để có thể nắm
bắt được phương pháp làm việc, lý luận, hành động, ứng
xử, xử lý tình huống của cấp trên, của đồng nghiệp, bạn
bè rồi cập nhật, bổ sung, rèn luyện để trở thành phương
pháp của riêng mình, đặc biệt là bổ sung từ đọc sách.
Ngược lại có rất nhiều người nghe không nhớ, chỉ bảo thì
vâng dạ lấy lệ nhưng không để tâm, để ý thậm chí khó
chịu, tự ái mà người ta gọi là không cầu thị, chưa kể luôn
bảo thủ, cho mình là đúng dù kết quả làm việc của mình
rất chưa tốt, cả năm không đọc hết một quyển sách, làm
việc bằng bản năng hay kinh nghiệm.
Lênin có một câu nhiều người nhớ nhưng rất ít làm theo
đó là “Học, học nữa, học mãi”. Vì thế nên trong một doanh
nghiệp hay rộng hơn là Quốc gia, nếu môi trường làm
việc có và có nhiều áp lực, sự cạnh tranh thì con người sẽ
tích cực học và tự học, tự đào tạo hơn để tiến bộ hoặc ít
nhất là giữ được vị trí làm việc của mình.
Như vậy, có thể kết luận rằng trách nhiệm của cán bộ
nhân viên là phải liên tục tự đào tạo và trách nhiệm của
lãnh đạo doanh nghiệp là phải tạo ra môi trường làm
việc có cạnh tranh lành mạnh cho cán bộ nhân viên để
từng ngày, tháng, năm mỗi người trong doanh nghiệp
đều tiến bộ hơn, có vị trí và đãi ngộ xứng đáng với sự tiến
bộ đấy. Với Phong Phú không còn chần chừ gì nữa, lãnh
đạo phải tiếp tục tạo ra môi trường làm việc công bằng
với sự tiến bộ của CB.CNV do tự đào tạo và tất cả thành
viên Phong Phú hãy bắt đầu quá trình tự đào tạo của
mình ngay bây giờ (Việc học hôm nay chớ để ngày mai).
Xin lưu ý Hội đồng quản trị sẽ nghe Cơ quan điều hành
Tổng công ty báo cáo, đánh giá kết quả tự đào tạo của
cán bộ nhân viên vào cuối tháng 9/2015 để có giải pháp
xem xét điều chỉnh nhân sự.
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Chương trình liên hoan mừng xuân
diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn,
để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong
lòng mỗi CB.CNV, xen lẫn chương
trình là những tiết mục văn nghệ
đặc sắc đến từ các hệ thống sản xuất
trong Tổng công ty.

Xuân mới vươn tới
những tầm cao
Tổ TTTH

Năm 2014 là một năm để lại nhiều ấn tượng đối với CB.CNV Tổng công ty CP
Phong Phú. Từ những thành công ấy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV trên
dưới một lòng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi trong năm 2015. Đây được
xem là năm triển khai nhiều chương trình cốt lõi và nhiều dự án đầu tư quan
trọng, không ngừng nâng cao đời sống cho toàn thể CB.CNV Tổng công ty nhằm
vươn đến những tầm cao mới.

Phần xổ số trúng thưởng với nhiều
giải thưởng hấp dẫn gồm 42 giải
khuyến khích, 30 giải tư, 15 giải ba là
máy giặt AQUA AQW 7kg,10 giải nhì
là tủ lạnh SANYO 123 lít, 5 giải nhất là
tivi SONY LED 40” và 6 giải đặc biệt là
xe Honda Wave Blade.
Các đội thi gói bánh tét tặng người xa quê

Ấm áp lễ hội xuân
Chương trình liên hoan mừng xuân
Ất Mùi - 2015 diễn ra vào ngày
14/02/2015 tại Tổng công ty với
nhiều điểm mới, hấp dẫn mang
nhiều sắc màu, làm cho không khí
chiều cuối năm thêm rộn ràng.

Theo đó, cuộc thi gói bánh tét tặng
người xa quê với sự tham dự của 4
đội đến từ Hệ thống sản xuất Sợi chỉ
may, Hệ thống sản xuất Vải, Hệ thống
sản xuất Gia dụng, Khối ban phòng
Tổng công ty và Hệ thống sản xuất
May mặc với các tên gọi lần lượt là:
Sum vầy, Xuân yêu thương, Lửa Việt
và Xuân gắn kết. Mỗi đội gồm 10

thành viên, gói 28 đòn bánh tét mặn
và 8 đòn bánh tét chay để tặng người
xa quê. Cuộc thi thể hiện sự khéo léo
của những người con Phong Phú qua
từng công đoạn để làm nên một đòn
bánh hoàn hảo. Kết quả chung cuộc
đội Sum vầy đạt giải nhất, đội Lửa
Việt và Xuân gắn kết đồng giải nhì,
đội Xuân yêu thương đạt giải ba.

Rộn ràng nhất có lẽ là gian hàng thư
pháp với chủ đề Nét chữ - Hồn xuân
luôn tấp nập người xin và tặng chữ.
Với các chữ được tặng: Tâm - Tài - Đức
- Dũng - Liêm - Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí
- Tín đều mang một ý nghĩa nhân văn
sâu sắc trong một mùa xuân mới.
Mỗi con chữ không chỉ thể hiện được
tình cảm của Ban lãnh đạo muốn
dành tặng cho toàn thể CB.CNV mà
còn tái hiện nét văn hóa độc đáo của
cha ông trong việc tôn trọng đạo học
thánh hiền, mỗi con chữ viết ra chứa
đựng cả tình cảm của người cho và
tâm tình của người nhận.

chung cuộc ở nội dung thi đấu bóng
đá mini nam trẻ giải phong cách và
giải nhì thuộc về đội Hệ thống sản
xuất Sợi chỉ may, vô địch thuộc về
đội Hệ thống sản xuất Gia dụng. Ở
nội dung bóng đá mini trung tướng,
vô địch thuộc về Công ty Gia Đức,
giải nhì thuộc về Hệ thống sản xuất
Gia dụng, giải ba thuộc về Hệ thống
sản xuất Vải. Nội dung bóng đá nữ
giải phong cách thuộc về Hệ thống
sản xuất Sợi chỉ may, giải nhì thuộc
về Công ty CP Quốc tế Phong Phú và
giải nhất thuộc về Hệ thống sản xuất
Sợi chỉ may.

Ở các tiểu cảnh xuân, cuộc thi Người
đẹp lễ hội lung linh sắc màu với
những tà áo dài xuân, áo tứ thân,
trang phục công sở… mỗi người thể
hiện nét đẹp riêng của mình trong
không khí xuân mới. Kết quả Ban
tổ chức trao giải cho 20 người đẹp
lễ hội và 20 bức ảnh ghi lại khoảnh
khắc đáng nhớ nhất trong chương
trình. Mỗi bức ảnh mang một vẻ đẹp
và chuyển tải không khí xuân mới.
Phía câu lạc bộ thanh niên, sân bóng
đá rộn ràng không khí thi đấu hết
mình của các đội bóng ở nội dung
giải bóng đá mini nam nữ. Kết quả
Khung cảnh Phong Phú vào xuân

Cuộc thi Người đẹp lễ hội

Sau liên hoan mừng xuân, ngày
15/02/2015 ban chấp hành Công
đoàn Tổng công ty đến thăm và tặng
quà cho các anh chị em CB.CNV gặp
khó khăn không có điều kiện về quê
đón tết. Bên cạnh các phần quà, có
thêm các đòn bánh tét nghĩa tình mà
các đội tham gia cuộc thi gói bánh
tét để tặng người xa quê gửi tặng.
Mỗi phần quà gửi gắm cả tâm tư tình
cảm của Ban lãnh đạo đối với những
anh chị em với hy vọng họ có một cái
tết no đủ, đầm ấm và nghĩa tình.
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Lãnh đạo Phong Phú chúc mừng năm mới đến toàn thể CB.CNV và gia đình

Hướng đến mục tiêu phát triển
Phong Phú luôn mang trong mình
một sứ mệnh, mục tiêu phát triển
mới, điều đó càng ý nghĩa hơn mỗi
khi bắt đầu một mùa xuân mới. Xuân
sau phải thắng lợi và vẻ vang hơn
năm trước. Bởi lẽ, hai từ Phong Phú
mang nhiều hàm nghĩa và giá trị lớn.
Mỗi ký tự là một mục tiêu mà toàn
thể CB.CNV hướng đến đó là: Phát
triển - Hội nhập - Ổn định - Năng
động - Gia tăng - Phúc lợi - Hiệu quả
- Uy tín.

Ý nghĩa của hai từ Phong Phú

Trong chương trình liên hoan mừng
xuân, ông Phạm Xuân Trình - Tổng
giám đốc Tổng công ty đã tổng kết
đánh giá các hoạt động, những
thành tích mà Phong Phú đã đạt
được trong năm qua. Đồng thời
ông đưa ra những chỉ tiêu kế hoạch
mà Phong Phú phấn đấu thực hiện
trong năm 2015. Để đạt được mục
tiêu kinh tế trên, Phong Phú tiếp tục
củng cố nội lực, đầu tư và phát triển.
Cụ thể: Về máy móc thiết bị với tiêu
chí hoàn hảo và sẵn sàng trong mọi
hoàn cảnh để tiến đến sản phẩm

Diễn đàn Phong Phú

hoàn thiện. Về chất lượng với tiêu
chí ổn định và khẳng định, ở mỗi cấp
chất lượng nào chúng ta phải khẳng
định được chất lượng sản phẩm
mình làm ra, từ sản phẩm đầu vào
đến sản phẩm đầu cuối hoàn hảo.
Về sản xuất với tiêu chí năng suất
cao, chất lượng cao và hiệu quả, nếu
không có năng suất cao, chất lượng
tốt và hiệu quả vượt trội sẽ không
thể cạnh tranh được với các doanh
nghiệp nước ngoài. Về thị trường
với tiêu chí trở thành nhà cung ứng
hàng đầu về chất lượng, mẫu mã và
tiếp tục mở rộng thị trường sang các
nước khác, mà cơ hội lớn là 7 nước
trong Hiệp định FTA và 12 nước
trong Hiệp định TPP, cùng với thị
trường nội địa rộng lớn.
Để đảm bảo cho quá trình phát triển
mới, Phong Phú triển khai chương
trình tác phong công nghiệp với
tiêu chí tuân thủ, an toàn và văn
hóa doanh nghiệp… Đồng thời
xây dựng định hướng: tuân thủ, an
toàn, tốc độ, phát huy hiệu quả, phát
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Trao đổi ý nghĩa bức thư pháp

huy nguồn nhân lực thông qua các
chương trình đào tạo, thu hút nhân
lực để có đội ngũ nhân sự lớn mạnh
để thực hiện mục tiêu mà Phong Phú
sẽ hướng đến.
Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch Hội
đồng quản trị Tổng công ty đánh

Xin chữ và cho chữ là một nét đẹp văn hóa của dân tộc ta

giá cao những nỗ lực của toàn thể
anh chị em CB.CNV, ông hy vọng khi
nói đến Phong Phú sẽ tạo được một
ấn tượng mạnh trong lòng người.
Người Phong Phú lấy giá trị doanh
nghiệp làm động lực để phát triển.
Trong năm 2014, Phong Phú đã có
những thành tích vượt bật, có những

Ông Trần Quang Nghị trao giải đặc biệt cho các anh chị em may mắn trúng giải

thay đổi, đổi mới cả trong hoạt động
cũng như tư duy, tác phong, suy
nghĩ, giá trị này khác với những giá
trị kinh tế. Đó là sự trưởng thành, lớn
lên của một đội ngũ, đây là nền tảng
quyết định sự vươn đến những tầm
cao của Phong Phú trong năm 2015
và các năm sau.
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Ông Phạm Xuân Trình phát biểu trong chương trình Họp mặt tân niên 2015

Nâng cao năng lực cạnh tranh
Tại buổi lễ tân niên vào ngày
28/02/2015 diễn ra tại Phong Phú,
ông Phạm Xuân Trình thay mặt
toàn thể anh chị em CB.CNV Phong
Phú gửi đến lãnh đạo các cấp, đối
tác khách hàng… lời cảm ơn chân

thành. Năm qua, mặt dù với nhiều
biến động thách thức của tình hình
kinh tế trong và ngoài nước, nhưng
Phong Phú đã đoàn kết và nỗ lực
hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội
đồng cổ đông và Tập đoàn đã đề ra.

Chung kết bóng đá mini nam, nữ và một số tiết mục văn nghệ trong chương trình

Diễn đàn Phong Phú

Năm 2015, tiềm ẩn những thách thức
và cơ hội mới, Phong Phú với truyền
thống và quyết tâm của mình chắc
chắn sẽ thực hiện thành công chiến
lược đề ra. Ông mong muốn tiếp tục
nhận được sự lãnh đạo, hỗ trợ, góp
ý của tất cả quý vị lãnh đạo, bạn bè,
đồng nghiệp, đối tác. “Phong Phú xin
gửi đến tất cả quý vị một bầu trời sức
khỏe, một biển cả tình thương, một
đại dương tình cảm, một điệp khúc
mùa xuân, một tình bạn mênh mông,
một gia đình thịnh vượng, vạn sự như
ý nguyện, tỷ sự như mơ hoa”, ông
Trình phát biểu.
Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc
Tập đoàn Dệt May Việt Nam hy vọng
trong năm mới Phong Phú sẽ tiếp tục
cán đích những thành công mới. Ông
cho biết, Phong Phú là đơn vị lớn
nhất về vốn, cũng như tỷ trọng vốn
của Tập đoàn hiện nay, Phong Phú
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là một trọng điểm gánh vác nhiều
trọng trách quan trọng trong việc
hoàn thành những nhiệm vụ chung,
đặc biệt trong năm 2015 - năm đầu
tiên Vinatex hoạt động theo mô hình
công ty cổ phần. “Năm 2015, Phong
Phú tiếp tục tái cấu trúc toàn diện
hệ thống, xây dựng chiến lược phát
triển giai đoạn 2015 - 2020, nâng cao
năng lực cạnh tranh từ khâu sản xuất
nguyên liệu, đưa Phong Phú thực sự
trở thành một trung tâm sản xuất
nguyên liệu, một chuỗi cung ứng
hoàn chỉnh có giá trị gia tăng cao
nhất Tập đoàn. Với tất cả những lợi
thế về sản xuất nguyên phụ liệu, kinh
nghiệm… Phong Phú sẽ xây dựng
thành công chuỗi cung ứng, như là
chuỗi cung ứng đầu tiên hoàn chỉnh
của một đơn vị trong Vinatex. Đổi
mới toàn bộ công nghệ, thiết bị đưa
năng lực cạnh tranh của Tổng công
ty lên tầm cao mới ở tất cả mọi mặt
như sản phẩm, năng lực sản xuất
công nghệ, khoa học, máy móc… để
tương xứng với cái tên Phong Phú”,
ông Trường chỉ đạo.
Cùng quan điểm trên, ông Vũ Đức
Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May

Đại diện Công đoàn Tổng công ty thăm và tặng quà cho công nhân đón tết xa nhà

Việt Nam cho biết Phong Phú là đơn
vị luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng
ổn định cao, luôn biết cách vượt
qua những thách thức của nền kinh
tế thị trường. Sở dĩ có được thành
công trên vì Phong Phú biết đoàn
kết, nỗ lực, đặc biệt vai trò của người
đứng đầu rất lớn, biết phát huy sức
mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống.
Phong Phú có những đối tác, khách
hàng luôn thủy chung, son sắc và hỗ
trợ hết mình trong mọi hoàn cảnh.
Hơn hết, Phong Phú luôn luôn thủy
chung trước sau đối với các bậc tiền
nhân và đóng góp cho Tập đoàn một
nguồn lực chất lượng cao. Những

Đông đảo anh chị em CB.CNV tham dự chương trình liên hoan mừng xuân Ất Mùi 2015

đơn vị nào khó khăn đều có người
Phong Phú xung phong nhận nhiệm
vụ và vực dậy một cách hiệu quả.
Tài sản lớn nhất của ngành dệt may
Việt Nam chính là nguồn cán bộ, mà
trong đó phần lớn nhờ vào công đào
tạo của các bậc lãnh đạo Phong Phú.
Ông cho biết thêm, trên bước đường
phát triển của Phong Phú sẽ luôn có
sự đồng hành của Tập đoàn và Hiệp
hội Dệt May Việt Nam.
Hy vọng, với tâm thế mới và sự chuẩn
bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Phong Phú
tiếp tục gặt hái được nhiều thành
công hơn nữa trong năm 2015.
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Diễn đàn Phong Phú

Hội nghị nhà
Chung cư Nhân Phú

May mặc Phong Phú
đi vào hoạt động
Tổ TTTH

Với bề dày hơn 51 năm hình thành và
phát triển, Phong Phú vinh dự được
Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều
phần thưởng cao quý như danh hiệu
Anh hùng lao động và mới đây nhất
là Huân chương Độc lập hạng Nhất,
trở thành cánh chim đầu của ngành
dệt may Việt Nam.
Hiện nay, Tổng công ty với 4 hệ
thống sản xuất là: Hệ thống sản
xuất Sợi chỉ may, Hệ thống sản xuất
Vải, Hệ thống sản xuất Gia dụng và
Hệ thống sản xuất May mặc. Với sự
đi vào hoạt động của Hệ thống sản
xuất May mặc, Phong Phú là đơn vị
hoàn thiện chuỗi khép kín từ sợi dệt - nhuộm - may và là điển hình
trong mô hình phát triển chuỗi khép
kín của Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi
nhất để đón đầu TPP.

Công ty CP May Gia Phúc thành lập
vào ngày 14/10/2014, tọa lạc trong
cụm công nghiệp Phong Phú, tại số
48 Tăng Nhơn Phú, P. Tăng Nhơn Phú
B, Q.9, TP.HCM với tổng diện tích hơn
8000m2. Với 18 chuyền may, công ty
chuyên sản xuất các sản phẩm thời
trang nữ chất lượng cao như: đầm,
váy, áo vest, quần… với hệ thống
máy móc tự động, ứng dụng công
nghệ mới nhất của ngành may mặc
thế giới.
Theo đó, với hơn 1000 lao động Gia
Phúc có tổng năng lực sản xuất giai
đoạn đầu là 1.8 triệu sản phẩm/
năm và tăng công suất lên 3.4 triệu
sản phẩm/năm trong giai đoạn phát
triển tiếp theo.
Công ty sở hữu đội ngũ quản lý,
thiết kế có kinh nghiệm từ các đơn
vị hàng đầu về ngành may mặc như
Tổng công ty CP May Nhà Bè, Công

ty Motives…, có nhiều kinh nghiệm
trong công tác quản lý, có cái nhìn
nghệ thuật và khả năng nắm bắt xu
hướng thời trang thế giới.
Đội ngũ công nhân công ty được đào
tạo bài bản trong môi trường chuyên
nghiệp, có chuyên môn và nghiệp vụ
cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của từng
dòng sản phẩm. Đồng thời, đội ngũ
CB.CNV trẻ năng động, có tư duy và
tính sáng tạo cao, yêu nghề, nhanh
nhạy, biết lắng nghe và thấu hiểu
khách hàng.

Cam kết gia tăng giá trị
Gia Phúc đi vào hoạt động đã đánh
dấu một cột mốc quan trọng trong
quá trình phát triển của Phong Phú.
Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám
đốc Phong Phú kỳ vọng: “Gia Phúc đi
vào hoạt động sẽ tối ưu hóa và tạo
một bước đột phá mới để gia tăng

H

Một góc phòng trưng bày sản phẩm của công ty.

giá trị cho thương hiệu Phong Phú
trên thị trường, mang đến nhiều giá
trị gia tăng cho khách hàng trong
và ngoài nước. Hy vọng, Gia Phúc
sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống
lao động cần cù, sáng tạo của Tổng
công ty để trở thành điểm sáng mới
của ngành”.
Không phụ vào sự kỳ vọng của Ban
lãnh đạo Phong Phú, bà Phan Kim
Hằng - Tổng giám đốc Gia Phúc cam
kết sẽ nỗ lực hết mình để lãnh đạo
toàn thể CB.CNV công ty vươn đến
một tầm cao mới: “Chúng tôi luôn
luôn sáng tạo, nỗ lực và hoàn thiện
mình để phục vụ đối tác khách hàng
bằng những sản phẩm chất lượng
và dịch vụ hoàn hảo. May mặc Gia
Phúc hiện đang tràn đầy sinh lực
để phát triển với những đơn hàng
mới, không phụ sự kỳ vọng của lãnh
đạo Phong Phú, cổ đông và đối tác
khách hàng”.

ội nghị có sự tham dự của
ông Nguyễn Thăng Long Phó Chủ tịch UBND Phường Tăng
Nhơn Phú B, Q.9; ông Võ Duy Sáng
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công
ty; đại diện Ban Quản lý và Kinh
doanh BĐS Phong Phú, cùng 126
cư dân hiện đang sinh sống tại
Chung cư Nhân Phú.
Hội nghị đã thông qua quy chế
hoạt động của Ban quản lý chung
cư nhiệm kỳ 2015 - 2017; Công bố
Quyết định của Chủ đầu tư - Tổng
công ty CP Phong Phú về việc cử
ông Nguyễn Văn Mười Một tham
gia Ban quản lý nhiệm kỳ 2015 2017 giữ nhiệm vụ Phó Ban. Đặc
biệt, tại hội nghị lần này cư dân
Nhân Phú đã nhất trí bầu ra Ban
quản lý chung cư lần thứ nhất
nhiệm kỳ 2015 - 2017 với các
thành viên như sau:
1. Bà Lưu Đặng Thương Thương Trưởng Ban Quản lý chung cư
2. Bà Nguyễn Vũ Kim Trúc - Ủy viên

Với những sản phẩm may mặc của
mình, Gia Phúc sẽ làm cho cuộc
sống của bạn thêm tươi đẹp, tạo nên
“muôn màu Phong Phú” cho bạn và
những người quanh bạn.
Ông Phạm Xuân Trình và bà Phan Kim Hằng đang kiểm tra may móc
trong ngày đầu khai trương

Ban lãnh đạo Gia Phúc

Thu Hạnh

Ngày 22/03/2015, tại Chung cư Nhân Phú đã diễn ra hội nghị
chung cư lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Ngày 07/03/2015 Công ty CP May Gia Phúc chính thức khai trương đi vào
hoạt động, đây là công ty con của Tổng công ty CP Phong Phú với tổng vốn
đầu tư ban đầu là 56 tỷ đồng.

Hoàn chỉnh chuỗi cung ứng
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Ban Quản lý Chung cư Nhân Phú nhiệm kỳ 2015 - 2017

3. Ông Lê Phúc Giàu - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thành Được - Ủy
viên
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thăng
Long gửi lời chúc mừng các thành
viên của Ban Quản trị chung cư đã
được cư dân Nhân Phú tin tưởng
giao nhiệm vụ. Ông mong muốn
toàn thể cư dân Nhân Phú đoàn
kết, sẻ chia cùng nhau xây dựng
chung cư luôn xanh, sạch đẹp, an
ninh và ổn định, đây là một cộng
đồng dân cư phát triển bền vững.
Tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn
Thăng Long, Ban Quản lý nhiệm
kỳ 2015 - 2017 của Chung cư
Nhân Phú đã ra mắt với toàn thể
hội nghị và hứa quyết tâm cùng
toàn thể cư dân Nhân Phú chung
sức gắn bó, yêu thương thực hiện
đúng nội quy của chung cư, đúng
pháp luật của nhà nước, xây dựng
chung cư ngày càng văn minh,
giàu đẹp.
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Diễn đàn Phong Phú

Phong Phú vinh danh
Thương hiệu mạnh 2014
Tổ TTTH

Ngày 21/03/2015 Tổng công ty CP Phong Phú được vinh danh Thương hiệu
mạnh Việt Nam 2014.

T

hời báo Kinh tế Việt Nam phối
hợp với Cục Xúc tiến Thương
mại - Bộ Công thương vừa tổ
chức lễ vinh danh các doanh nghiệp
đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh
2014 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Giải
thưởng này đã thu hút sự tham gia
của hàng nghìn doanh nghiệp đại
diện cho các ngành hàng trong cả
nước. Chương trình Liên hoan năm
nay là dịp hội gặp mặt của 71 doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và
95 doanh nghiệp Việt Nam.
Đây là giải thưởng thường niên trao
tặng cho các doanh nghiệp có thành
tích xuất sắc trong hoạt động kinh
doanh, phát triển thương hiệu bền
vững, nâng cao sức cạnh tranh, tạo
dựng môi trường kinh doanh bình
đẳng, lành mạnh, góp phần xây
dựng hình ảnh thương hiệu quốc
gia. Danh hiệu Thương hiệu mạnh đã
thể hiện rõ ý nghĩa vô cùng to lớn đối
với các doanh nghiệp cũng như đối
với thị trường trong nước và quốc tế.
Sự thành công của giải thưởng nằm
ở tính chặt chẽ trong quá trình đánh
giá thương hiệu.
Riêng đối với Phong Phú, giải thưởng
một lần nữa ghi nhận sự nỗ lực của
Tổng công ty trong suốt năm qua,
đồng thời không ngừng nâng cao vị
thế và tiếp tục khẳng định thương
hiệu của mình trên thị trường.
Năm 2014 là một năm với nhiều
thành công của Tổng công ty, đánh

Bà Lê Thị Ánh Ngọc - Giám đốc điều hành Tổng công ty đại diện nhận giải thưởng

Cải cách để phát triển
Trong khuôn khổ chương trình liên hoan năm nay có diễn đàn CEO với chủ
đề: “Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh” với sự tham
gia của đông đảo các chuyên gia và nhà quản lý doanh nghiệp. Đa số các
ý kiến nhận định rằng Chính phủ nên cải cách thể chế một cách mạnh mẽ,
khoa học để thúc đẩy sự phát triển nhanh mạnh của nền kinh tế trong bối
cảnh khó khăn bủa vây như hiện nay.
TS. Lê Đăng Doanh cho biết: Năm 2014, Chính phủ đã có những bước quan
trọng nhằm cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, thể hiện rõ qua
Nghị quyết 19-CP/NQ và các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ
nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính. Nhiều dự án luật đổi mới mạnh
mẽ như Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Nhà ở sửa đổi và
nhiều luật khác như luật về thuế… được đưa ra trong phiên họp cuối năm
2014 để thông qua.
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) cho biết: việc thực hiện Nghị Quyết 19/2014/NQ-CP đã đạt được
nhiều kết quả tích cực nhờ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc
chung tay cùng Nhà nước để cải cách thể chế. Chính phủ đã giao cho VCCI và
các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện một số nhiệm vụ
cụ thể và trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ tiếp tục được thực hiện một
cách sâu rộng.
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dấu chặng đường 50 năm hình
thành, phát triển và lớn mạnh không
ngừng. Tổng công ty với các sản
phẩm chủ lực như sợi, vải, khăn, may
mặc… đã và đang tiếp tục chinh
phục khách hàng trong và ngoài
nước bằng những sản phẩm có chất
lượng cao, sức tiêu thụ lớn. Nhiều dự
án trọng tâm được đầu tư đi vào hoạt
động như đầu tư lĩnh vực giặt ủi cao
cấp, hệ thống may mặc…
Cũng trong năm này, mặc dù tình
hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn,
biến động, tuy nhiên bằng những
giải pháp đúng đắn và sự chủ động,
quyết liệt, linh hoạt trong công tác
chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo,
cùng sự sáng tạo, đoàn kết thống
nhất trên dưới một lòng của toàn
thể CB.CNV, Phong Phú vượt qua khó
khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh. Cụ thể, doanh thu đạt
4.508 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
đạt 221 tỷ đồng.
Năm 2015, Phong Phú tiếp tục đầu
tư phát triển theo hướng lấy chuỗi
sản xuất cung ứng sợi - dệt - nhuộm
- may hoàn tất làm cốt lõi, kết hợp
với việc đầu tư phân bổ theo khu
vực, theo hướng chuyên môn hóa,
hiện đại hóa nhằm đảm bảo tăng
trưởng nhanh, bền vững và hiệu
quả. Tổng công ty chú trọng phát
triển xây dựng mối liên kết hợp tác
chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên,
tăng cường xây dựng mối quan hệ
hợp tác với các tập đoàn phân phối,
bán lẻ lớn, với các khách hàng lớn có
uy tín trên thế giới nhằm đảm bảo
đầu tư đến đâu có khách hàng đến
đó. Đồng thời, Phong Phú tiếp tục
hiện đại hóa máy móc, trang thiết bị,
kiểm soát chặt chẽ về lao động, chất
lượng, định mức, công nghệ, môi
trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chúc mừng ngày
Thầy thuốc Việt Nam
Tổ TTTH

Sáng 27/02/2015, bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám
đốc thường trực Tổng công ty, cùng đại diện Công
đoàn đến Trạm y tế Phong Phú chúc mừng kỷ niệm
60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 27/02/2015).

T

rong những năm qua, Trạm y tế Tổng công ty nỗ lực chăm lo sức
khỏe cho anh chị em CB.CNV, hàng năm Trạm y tế tổ chức khám sức
khỏe định kỳ 2 lần và luôn sẵn sàng 24/24 giờ để hỗ trợ anh chị em
đau ốm đột xuất. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ đáng tin cậy để xác minh
sức khỏe cho mỗi anh chị em khi bước chân vào làm việc tại Phong Phú. Vì
vậy, trong những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe cho CB.CNV luôn
được chăm lo một cách chu đáo.
Bà Bùi Thị Thu căn dặn: “Đội ngũ anh chị em cán bộ y tế của Tổng công ty
phải luôn luôn ân cần chăm lo chu đáo sức khỏe cho toàn thể anh chị em
CB.CNV của Phong Phú. Đây không chỉ là nhiệm vụ, công việc mà còn là
cái tâm, y đức “lương y như từ mẫu” mà Ban lãnh đạo Tổng công ty và xã
hội đã tin tưởng đặt trên vai mỗi cán bộ y tế”. Bà hy vọng, Trạm y tế Tổng
công ty ngày càng hoàn thiện mình để chăm lo tốt hơn nữa cho đội ngũ
anh chị em để họ có sức khỏe công tác hiệu quả.

Đông đảo anh chị em đến Trạm y tế chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam
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Niềm tự hào

sau 40 năm ngày giải phóng
YN

Năm 2015 là năm để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ của người dân TP. Hồ Chí
Minh, từ phút giây lịch sử ngày 30/04/1975 đến nay đã tròn 40 năm. Đó
là một hành trình với bao khó khăn thách thức nhưng cũng đầy sự kiêu
hãnh. Đất nước hoàn toàn giải phóng và người dân bắt tay vào công cuộc
xây dựng, kiến tạo để hàn gắn vết thương chiến tranh.

T

rong hành trình 40 năm ấy, các
doanh nghiệp đóng góp một
phần quan trọng trong nền
kinh tế của thành phố. Những doanh
nghiệp thành lập trước giải phóng
được nhà nước tiếp quản, duy trì sản
xuất cho đến hôm nay. Và Phong Phú
là một doanh nghiệp như thế.
Tiền thân của Phong Phú hôm nay
là Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú
trực thuộc Công ty kỹ nghệ Bông vải
Việt Nam. Nhà máy đặt viên đá đầu
tiên xây dựng vào ngày 14/10/1964,
đến năm 1966 chính thức đi vào hoạt
động. Trong những năm tháng hoạt
Hội thi thợ giỏi năm 1981

động, nhà máy luôn đóng góp sức
mình cho sự phát triển của kinh tế
thành phố và cả nước. Những năm
kháng chiến, nơi đây còn nuôi giấu
nhiều anh chị cán bộ cách mạng
hoạt động bí mật.
Hành trình 40 năm qua, Phong Phú
đã góp một phần sức mình trong
việc tạo ra những sản phẩm chất
lượng cao, giải quyết công ăn việc
làm cho người lao động, chia sẻ với
người dân khó khăn thông qua các
hoạt động cộng đồng… đặc biệt nơi
đây đã kiến tạo nên hai anh hùng lao
động nổi tiếng là Anh hùng lao động

Châu Thị Kim và Anh hùng lao động
Trần Thị Đường.
Xem lại những thước phim tư liệu và
những trang báo từ trước và sau giải
phóng nói về Phong Phú và những
con người Phong Phú, những thế hệ
hôm nay không khỏi tự hào về một
truyền thống tốt đẹp, vẻ vang mà
Ban lãnh đạo cùng đội ngũ anh chị
em CB.CNV đã làm nên. Những câu
chuyện lịch sử, những tấm gương lao
động quên mình, những hình ảnh
văn hóa văn nghệ, công tác chăm lo
đời sống cho người lao động, công
tác đoàn và các hoạt động chia sẻ
trách nhiệm với cộng động, đặc biệt
là chính sách đổi mới đã đưa Phong
Phú phát triển vượt bậc về mọi mặt...
là những bài học lịch sử còn mãi giá
trị.
Phong Phú với hơn nửa thế kỷ hình
thành và phát triển, thành phố đã
bước vào năm thứ 40 sau ngày giải
phóng mang ý nghĩa hết sức nhân
văn. Sự phát triển của thành phố
hôm nay luôn có một phần đóng
góp không nhỏ của những tấm
gương lao động và những doanh
nghiệp tiêu biểu.

Liên hoan mừng xuân xưa

Khi chuẩn bị tư liệu cho bài viết
này, chúng tôi có dịp gặp lại Anh
hùng lao động Châu Thị Kim, người
phụ nữ gắn trọn sức cống hiến của
mình cho mái nhà Phong Phú, cô
chia sẻ: “mới đó đã 40 năm trôi qua
kể từ ngày thành phố giải phóng,
thời gian và vòng quay của lịch sử
với nhiều biến đổi không ngừng.
Tôi vui mừng khôn xiết khi về thăm
lại Phong Phú và chứng kiến sự đổi
thay quá lớn về mọi mặt. Là người
lao động, tôi luôn mong muốn cống
hiến thật nhiều sức mình cho công
ty và cho sự phát triển của Thành
phố Hồ Chí Minh thân yêu”.
Anh hùng lao động Trần Thị Đường
trong một lần về thăm lại Phong Phú
để chuẩn bị cho những thước phim
tư liệu của VTV tự hào: “Tôi tự hào vì
đội ngũ kế cận Phong Phú hiện nay
rất tài năng và mẫu mực. Họ chính
là linh hồn làm cho Phong Phú phát
triển, phát triển và lớn mạnh như
hôm nay. Đây không chỉ là niềm vui,
hạnh phúc mà còn là sự trân trọng vì
những đóng góp của họ cho sự phát
triển của kinh tế thành phố nói riêng
và cả nước nói chung”.
Khi kể về khoảnh khắc chuyển giao

Lớp đào tạo cán bộ cho nhà máy xưa

lịch sử, cô Huỳnh Thị Kiều cho biết:
trước thời khắc ông Dương Văn Minh
đầu hàng, cô Nguyễn Thị Chánh và
chú Nguyễn Thanh Thủy bất ngờ
xuất hiện và các cô trong tổ xung
kích như chị Huỳnh Thị Tý, Huỳnh
Thị Phương, Đỗ Thị Út và tôi cũng
vừa đến. Sau đó, chúng tôi thuyết
phục đội bảo vệ nhà máy cất súng
vào kho. Lập tức chú Tư Cao và chú
Đặng Văn Sanh leo lên hạ cờ, chúng
tôi treo cờ cách mạng lên. Cùng lúc
người dân bên ngoài cũng chạy vào
cho biết quân đội giải phóng và xe
tăng đã kéo về. Chúng tôi nhanh
chóng căng cao biểu biểu ngữ: “Toàn
thể công nhân Sicovina - Phong Phú
nhiệt liệt chào mừng các anh chiến
sĩ giải phóng quân”.
Khi tìm lại các tờ nhật báo từ năm
1975, chúng tôi có thêm thông tin:
Sau ngày giải phóng, sân nhà máy
Phong Phú bỗng nhộn nhịp và sinh
động hẳn lên khi xe ca từ nhiều ngã
đường Sài Gòn đón anh chị em công
nhân tới. Áo trắng mũ xanh là cô
thợ dệt, mũ hồng là thợ sợi. Quần
áo đồng màu xanh cám nhạt là thợ
máy, những tà áo dài màu xanh biếc
là những chị làm ở văn phòng…
Toàn thể CB.CNV kéo đến trước sân

nhà máy tổ chức cuộc mít tinh ngắn,
chào mừng nhà máy giải phóng và
hô to khẩu hiệu bắt tay ngay vào sản
xuất. Mọi người trở về các khu nhà
xưởng, dọn dẹp, đi vào ca kíp sản
xuất như những người chủ thật sự
đứng trước cổ máy của mình. Tất cả
các xưởng sợi, dệt, nhuộm… tiếng
máy như cùng một lúc nở bung và
reo vang trong tất cả các buồng
máy. Những ánh mắt tươi vui và
phấn khởi, những khuôn mặt say
sưa đến nồng nhiệt, những bàn tay
mềm dẻo khéo léo tài hoa, những
đôi chân thoăn thoắt đan chéo qua
các cổ máy như những con thoi…
một ngày sản xuất bắt đầu. Sicovina
Phong Phú là một trong những nhà
máy đi vào hoạt động sớm nhất sau
giải phóng.
40 năm sau ngày giải phóng, Phong
Phú với sự dẫn dắt của các thế hệ lãnh
đạo tài ba, cùng đội ngũ CB.CNV yêu
nghề, đoàn kết đã luôn hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,
không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
và hội nhập sâu rộng vào nền kinh
tế Việt Nam và thế giới. Những người
Phong Phú hôm nay nguyện kế thừa
truyền thống vẻ vang ấy và phát huy
hơn nữa trong thời đại mới.
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Người chị cả
BBT

Bao nhiêu năm gắn bó với mái nhà chung Phong Phú đã
để lại trong chị rất nhiều kỷ niệm thân thương. Mọi thứ ở
đây với chị đã trở nên quen thuộc, chứng kiến sự phát triển
không ngừng nghỉ của Tổng công ty theo thời gian mà chính
bản thân chị đã có một phần cống hiến, niềm hạnh phúc ấy
lớn lao hơn bao giờ hết.
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M

ỗi buổi sáng, người ta
thường thấy chị nhẹ
nhàng đi qua từng dãy
bàn làm việc của anh chị em
CB.CNV rồi ân cần động viên,
truyền cảm hứng làm việc và góp
ý cho từng công việc cụ thể của
mọi người. Thi thoảng chị nhắc
nhở những người chưa chấp
hành tốt công việc, hoặc đặt giấy
tờ bừa bộn làm mất cảnh quang
văn phòng để tất cả đi vào nề
nếp, bài bản hơn.
Khi tôi gia nhập Phong Phú, vẫn
nghe mọi người xung quanh
nhắc nhiều về chị, về sự lãnh đạo
ân cần mà sâu sắc, điều đó làm
tôi rất tò mò. Chính những tháng
năm làm việc ở đây, tôi có sự trải
nghiệm trong công việc thú vị và
nhất là những lần được chị góp
ý trong công tác chuyên môn
và cách thực hiện công việc một
cách hiệu quả hơn. Bài học lớn
mà tôi nhận được là: Bất kể những
người làm công tác chuyên môn
ở bất kỳ vị trí nào cũng không
được phép cho mình làm sai và
cẩu thả trong công việc và một
khi đã nhận bất cứ nhiệm vụ nào
phải nỗ lực để hoàn thành, nếu
không hoàn thành phải đánh
giá được nguyên nhân và mức
độ ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa,
bản thân mỗi người phải luôn nỗ
lực làm việc và học hỏi để luôn
tạo ra những yếu tố mới, bất ngờ,
sáng tạo và hoàn thành công việc
được giao.
Tôi nhớ có lần, khi chuẩn bị phát
hành ấn phẩm đặc biệt chào

đón năm mới, Ban biên tập rất
mong chị hỗ trợ một bài viết.
Thế là chị vui vẻ nhận lời và trăn
trở rất nhiều, viết cái gì, viết như
thế nào và mọi người cảm nhận
bài viết ấy ra sao. Cuối cùng chị
gửi cho chúng tôi một bài viết
tay thật ngắn gọn nhưng đầy ý
nghĩa. Hạnh phúc không phải là
những điều gì quá to tát trong
cuộc sống, công việc mà nó đơn
giản tồn tại hàng ngày và luôn
hiện diện trong mọi hoàn cảnh:
hạnh phúc khi ta tuân thủ và an
toàn, hạnh phúc vì được ghi nhận
và cống hiến, hạnh phúc vì được
làm việc và sẻ chia, hạnh phúc
vì làm những điều mình mong
muốn, hạnh phúc vì có những
người luôn quan tâm và động
viên mình… Những điều bình dị
ấy chính là nghị lực, niềm tin để
mỗi người trong cuộc sống này
có động lực làm việc và sống tốt
hơn.
Luôn gần gũi và hết mực quan
tâm đến người lao động với
mong muốn mang lại cho họ
những điều tốt đẹp nhất, nhiều
lần chúng tôi thấy chị trăn trở,
thăm hỏi và thương cảm khi
chứng kiến cảnh anh chị em
CB.CNV mình gặp khó khăn. Chị
luôn tạo mọi điều kiện để giúp
đỡ họ vươn lên trong cuộc sống,
luôn niềm nở đối với tất cả mọi
người.
Tuy nhiên, chị là một người lãnh
đạo rất nghiêm khắc, chị không
chấp nhận bất cứ trường hợp nào
làm sai mà không chịu sửa chữa

hoặc không cố gắng khắc phục.
Chị lên án thói cẩu thả và lười
biếng trong công việc cũng như
đùn đẩy trách nhiệm cho người
khác. Bởi lẽ, chị luôn cảm thông
cho những người biết cố gắng
phấn đấu và khắc phục yếu kém
bản thân mình để hoàn thiện hơn
mỗi ngày và qua từng công việc.
Khác với những nơi mà tôi từng
làm việc trước đó, người lãnh
đạo luôn tạo một khoảng cách
rất xa với nhân viên của mình và
đặc biệt tạo cảm giác sợ hãi cho
chính bản thân mỗi nhân viên.
Do đó, trong họ luôn có cảm giác
sợ sệt khi trình ký hồ sơ, giấy tờ
và trong các cuộc họp lớn, ngay
cả việc tránh chạm mặt nhau. Nơi
đây tôi cảm nhận được không
khí của một gia đình, một sự gần
gũi và các cấp tương tác nhau
trong công việc theo một quy
trình chung. Chính môi trường
làm việc ấy đã khơi lên mỗi người
niềm vui, sự sáng tạo và biết nói
lên những quan điểm, suy nghĩ
từ góc độ chuyên môn của mình.
Đó không chỉ là trách nhiệm đối
với công việc mà còn thể hiện sự
gắn bó, cống hiến và giá trị cuộc
sống.
Cảm ơn chị đã cho chúng tôi
nguồn cảm hứng nơi góc nhỏ
làm việc thân thương mỗi ngày.
Kết quả công việc mỗi ngày, ở
mỗi vị trí, sự nỗ lực vươn lên để
thành công trong cuộc sống
chính là món quà lớn mà chị
mong muốn nhận được từ tất cả
nhân viên mình.
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C

Tôi gắn mình với màu áo
xanh của đoàn thanh niên khi
còn ngồi trên ghế nhà trường
và suốt khoảng thời gian làm
việc tại Phong Phú, đến hôm
nay màu áo ấy vẫn như người
bạn thân thiết với tôi trong
các hoạt động của đoàn.

hiếc áo với xanh đậm,
trên túi ngực trái là cờ
tổ quốc với ý nghĩa
khẳng định, tôn vinh sức trẻ,
tính sáng tạo, lý tưởng, sự
cống hiến của tuổi trẻ cho
đất nước. Chiếc áo là một
đồng phục dành riêng cho
mọi người khi tham gia các
sự kiện và phong trào đoàn,
chiếc áo luôn truyền cảm xúc
mới mẻ, tự hào, tràn đầy khí
thế thanh niên. Mỗi lần chiếc áo ấy
đi đến đâu đều nhận được sự hưởng
ứng nhiệt tình của mọi người và
trở thành màu áo thân thiết, tình
nguyện trên mọi nẻo đường.

cho xã hội mà còn là cơ hội để mỗi
anh chị em đoàn viên rèn luyện kỹ
năng sống, kỹ năng hoạt động và
tạo không khí vui vẻ đầy sức trẻ sau
giờ làm việc.

Đến tháng 3, mọi người nhớ đến
tháng của đoàn thanh niên với
nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa lập
thành tích chào mừng ngày thành
lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh và Đoàn thanh niên Tổng
công ty CP Phong Phú cũng không
ngoại lệ. Các hoạt động đoàn được
tổ chức đều đặn với các chương
trình thiết thực ý nghĩa như: Ngày
chủ nhật xanh, thăm và tặng quà
cho những hoàn cảnh khó khăn,
hội trại… và mỗi chuyến đi như vậy,
chúng tôi lại được khoác lên mình
chiếc áo màu xanh của đoàn, một
niềm tự hào lớn lao của Đoàn thanh
niên Tổng công ty CP Phong Phú.

Tháng 3 về, trong tôi thấy nao nao
một niềm vui, để chuẩn bị cho ngày
hội của Đoàn thanh niên Phong
Phú đã đi một chặng đường dài, lan
tỏa những yêu thương xuyên suốt
chiều dài đất nước thông qua các
hoạt động thiết thực ý nghĩa.

Màu áo ấy như tiếp thêm cho
chúng tôi lửa nhiệt huyết, sức trẻ và
sự cống hiến, vì thế công tác đoàn
luôn theo chân chúng tôi trong
suốt thời gian qua từ lúc còn ngồi
trên ghế nhà trường, đến giảng
đường đại học và theo chân đến
tận doanh nghiệp hôm nay. Những
hoạt động không chỉ chia sẻ trách
nhiệm với cộng đồng, góp sức trẻ

Nhớ lắm những chuyến về nguồn,
những buổi hoạt động từ thiện xa
có, gần có… mỗi lần đi là mỗi lần
mang đến cho các gia đình, các em
nhỏ, các sư cô một nụ cười thêm
tươi, thêm đậm đà tình nhà Phong
Phú. Khi chia xa, người ra đi và ở lại
đều dạt dào cảm xúc về tình người,
về sự sẻ chia dành cho nhau.

Phong Phú được xem là một trong
những đơn vị có hoạt động công
tác đoàn sôi nổi và mạnh mẽ bậc
nhất Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Nhiều vị lãnh đạo Tập đoàn xuất
thân từ các hoạt động đoàn của
Tổng công ty và luôn truyền cảm
hứng sâu sắc đến các thế hệ đoàn
viên thanh niên hôm nay.

Tôi nhớ như in chuyến từ
thiện tại Phan Thiết năm
2009, khi đến thăm các cụ
già neo đơn, tôi không cầm
được nước mắt khi một chú
thương binh tự hào hát mãi
khúc hát về người lính, chú
cũng đã hy sinh cả cuộc đời
cho tổ quốc, cho chúng ta có
ngày hôm nay, chú cũng từng
là một đoàn viên thanh niên
và rất đỗi tự hào về điều này.
Hình ảnh của chú như tiếp thêm
nguồn năng lượng và sức mạnh
cho những người trẻ như chúng tôi.
Chuyến đi thăm và chia sẻ những
yêu thương tại Bảo Lộc là những
em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da
cam, tuy các em không đi được,
không nói được nhưng luôn vươn
lên bằng tất cả sức mình.
Chuyến đi gần đây nhất tại quận 9,
không phải đường đi cách trở hay
quá xa xôi về không gian địa lý, tại
đây vẫn có những hoàn cảnh khó
khăn cần sự chung tay của mọi
người. Mỗi hoàn cảnh mà chúng tôi
đến để chia sẻ đều để lại nhiều bài
học ý nghĩa về nghị lực, niềm tin và
hạnh phúc ở đời.
Dù trong bất kỳ chuyến đi nào của
Đoàn thanh niên Phong Phú, từ
chương trình nhỏ đến chương trình
lớn thì màu áo xanh luôn đồng
hành cùng chúng tôi và luôn để lại
trong lòng người những tình cảm
đặc biệt nhất. Chúng tôi, những
người thanh niên trẻ của Phong
Phú sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa yêu
thương, nhiệt huyết mà các thế hệ
lãnh đạo Phong Phú đi trước đã giữ
gìn và càng lan tỏa, thắp sáng thêm
niềm tin yêu đến với bao người.
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Những quy định hiệu lực từ tháng 1/2015
Phòng Tổng hợp Pháp chế

Tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định được Chính phủ ban hành
hồi tháng 11 cho phép lương tối
thiểu vùng năm 2015 cao hơn mức
hiện hành 250.000 - 400.000 đồng
mỗi tháng. Cụ thể, lương tối thiểu
của lao động tại vùng I sẽ là 3,1 triệu
đồng, vùng II 2,75 triệu đồng, vùng III
2,4 triệu đồng và vùng IV là 2,15 triệu
đồng.
Chính sách này được áp dụng với
người lao động làm việc ở doanh
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang
trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ
quan, tổ chức có thuê mướn lao
động theo hợp đồng.

Phạt chủ xe ôtô
không sang tên đổi chủ

Theo Nghị định 171/2013, thay thế
Nghị định 71 về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ, từ 01/01/2015, chủ xe ôtô
các loại khi mua, được tặng, thừa
kế... mà không sang tên đổi chủ sẽ bị

phạt 1-2 triệu đồng với cá nhân, 2-4
triệu đồng với tổ chức. Mức phạt này
đã được thay đổi thấp hơn với Nghị
định 71 trước đó hơn một nửa.

hiểm không đầy đủ. Những người
ngày sẽ bị buộc phải đóng đủ số tiền
chưa đóng và nộp tiền lãi bằng hai
lần mức lãi suất liên ngân hàng.

Tuy nhiên, CSGT chỉ được xử phạt
chủ phương tiện không sang tên đổi
chủ qua công tác đăng ký, giải quyết
tai nạn giao thông chứ không được
kiểm tra xử lý lỗi này với các chủ
phương tiện đang lưu thông trên
đường.

Cho phép mang thai hộ

Nhiều nhóm đối tượng tham gia
BHYT sẽ được nâng mức hưởng
BHYT. Cụ thể, thân nhân người có
công với cách mạng là cha, mẹ đẻ, vợ
hoặc chồng hoặc người có công nuôi
dưỡng hay con của liệt sĩ được hưởng
từ 80% lên 100% chi phí khám chữa
bệnh (KCB); các thân nhân khác của
người có công với cách mạng được
nâng mức hưởng từ 80% lên 95%.
Nhóm tiếp theo là người thuộc hộ
gia đình nghèo, người dân tộc thiểu
số đang sinh sống tại vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc
biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ
được nâng từ 95% lên 100%; nhóm
thuộc hộ cận nghèo được nâng từ
80% lên 95%.
Ngoài ra, Luật Bảo hiểm y tế còn bổ
sung đối tượng tham gia BHYT được
bảo hiểm xã hội đóng phí là người
từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ
cấp tuất hằng tháng và người lao
động nghỉ hưởng chế độ thai sản.
“Mức phạt” cũng tăng gấp đôi với
cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao
động không đóng hoặc đóng bảo

Tương tự điều kiện với người được
nhờ mang thai phải là người thân
thích cùng hàng của bên vợ hoặc
chồng; từng sinh con và chỉ được
mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù
hợp và có xác nhận của tổ chức y tế
có thẩm quyền về khả năng mang
thai hộ. Trường hợp người phụ nữ
mang thai hộ có hôn nhân thì phải
có sự đồng ý bằng văn bản của người
chồng.

Miễn giấy phép xây dựng một số
công trình
Luật Xây dựng 2014 quy định miễn
giấy phép với các công trình thuộc
dự án được Thủ tướng, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ
tịch UBND các cấp quyết định đầu
tư, công trình xây dựng tạm phục vụ
cho công trình chính.

Thêm quyền lợi cho người đóng BHYT
Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi,
chính thức được Quốc hội thông qua
cho phép mang thai hộ vì mục đích
nhân đạo từ 01/01/2015. Tuy nhiên
người mang thai hộ phải là người
thân thích cùng hàng bên vợ hoặc
bên chồng. Luật tiếp tục không thừa
nhận hôn nhân đồng tính nhưng
không cấm người đồng giới kết hôn
và chung sống.
Luật quy định việc mang thai hộ vì
mục đích nhân đạo phải được thực
hiện trên cơ sở tự nguyện của các
bên, được lập thành văn bản có công
chứng và không được trái với các
quy định trong pháp luật về sinh con
bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Bên nhờ mang thai hộ phải có đủ
các điều kiện như: Có xác nhận của
tổ chức y tế có thẩm quyền về việc
người vợ không thể mang thai và
sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ
thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng đang
không có con chung; đã được tư vấn
về y tế, pháp lý, tâm lý.
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Những công trình xây dựng thuộc dự
án khu công nghiệp, chế xuất, công
nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500
đã được thẩm định và phê duyệt
hoặc nhà ở thuộc dự án phát triển
đô thị có quy mô dưới 7 tầng, diện
tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi
tiết 1/500 đã phê duyệt... cũng được
miễn loại giấy phép trên.

Tăng mức phạt xe chở quá tải
Theo Nghị định 107/2014 của Chính
phủ, người điều khiển xe ôtô tải, máy
kéo và các loại xe tương tự chở hàng
vượt trọng tải cho phép trên 100%
sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu, đồng
thời phải hạ phần hàng quá tải và bị
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
3 tháng.
Chủ xe ôtô để người làm công, người
đại diện điều khiển xe chở hàng quá
tải sẽ bị phạt tiền 32-36 triệu đồng
với tổ chức, 16-18 triệu đồng với cá
nhân. Trường hợp tổng trọng lượng
xe vượt tải trọng cho phép của cầu,
đường trên 100% cũng sẽ bị phạt với

mức như trên, trừ trường hợp có Giấy
phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Nhiều quy định mới về thuế

doanh (trừ công ty tài chính)...
Bên ủy thác phải thực hiện phân loại
nợ, trích lập dự phòng và sử dụng
dự phòng để xử lý rủi ro với số dư ủy
thác. Các hoạt động ủy thác ký trước
ngày 01/01/2015 sẽ được tiếp tục
thực hiện đến hết thời hạn hợp đồng
và không được gia hạn.

Gia hạn vay ngoại tệ với doanh
nghiệp xăng dầu, xuất khẩu
Theo Luật sửa đổi các luật về thuế
vừa được Quốc hội thông qua, hàng
loạt chính sách với thuế thu nhập
doanh nghiệp, thu nhập cá nhân sẽ
thay đổi.
Cá nhân kinh doanh có doanh thu
dưới 100 triệu đồng mỗi năm không
thuộc thu nhập chịu thuế. Cũng theo
văn bản này, doanh nghiệp được
dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo,
tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi
giới, tiếp tân, hội nghị… Các doanh
nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế
biến trong lĩnh vực nông nghiệp và
thủy sản được áp dụng mức thuế thu
nhập 15%.

Giám sát chặt hoạt động
ủy thác tài chính
Từ đầu năm 2015, hoạt động ủy thác,
nhận ủy thác cho vay của các tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài sẽ được kiểm soát chặt chẽ, rõ
ràng hơn thông qua Thông tư 30 của
Ngân hàng Nhà nước.
Ủy thác cho vay là việc các tổ chức tín
dụng sẽ giao vốn cho một bên khác
để thực hiện cho vay khách hàng.
Bên ủy thác phải trả phí cho đơn vị
nhận ủy thác. Một số trường hợp
nằm trong “vùng cấm” ủy thác cho
vay là các đối tượng không thuộc
diện được cấp tín dụng; cho vay
để góp vốn, mua cổ phần, mua trái
phiếu; đầu tư vào dự án sản xuất kinh

Thông tư 43 của Ngân hàng Nhà
nước có hiệu lực từ 01/01/2015 cho
phép doanh nghiệp đầu mối xăng
dầu và doanh nghiệp sản xuất - kinh
doanh hàng hóa xuất khẩu được vay
ngoại tệ ngắn hạn đến hết năm 2015.
Trước đó, Thông tư 29 ban hành
năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước
quy định hai nhu cầu chỉ được vay
đến hết ngày 31/12/2014. Theo Phó
thống đốc Nguyễn Thị Hồng, việc gia
hạn này sẽ giúp doanh nghiệp giảm
chi phí vay vốn và các tổ chức tín
dụng có điều kiện mở rộng tín dụng
để thực hiện chỉ tiêu Ngân hàng Nhà
nước đề ra. Dư nợ cho vay ngoại tệ
của hai đối tượng doanh nghiệp này
chiếm khoảng 30% trong tổng dư nợ
cho vay ngoại tệ của toàn hệ thống.
Ngoài hai đối tượng trên, Thông tư
43 cũng quy định các ngân hàng
được xem xét cho vay ngoại tệ với
nhu cầu ngắn hạn, trung và dài hạn
để thanh toán tiền nhập khẩu hàng
hóa; cho vay để đầu tư trực tiếp ra
nước ngoài.
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Thời trang yêu thích
của giới trẻ
Hồ Phạm
Phòng Kinh doanh vải dệt kim

Sự thành công của Esprit đến từ giá trị mà thương
hiệu này luôn theo đuổi, đó là “Quality First - Chất
lượng là trên hết” và phong cách thời trang nổi bật,
sáng tạo, mang đậm bản sắc riêng.

E

sprit là một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng và thành công nhất
tại thị trường châu Âu và châu Á. Với phương châm “life style - phong cách cuộc
sống”, Esprit mang đến vẻ đẹp giản dị mà độc đáo, tự nhiên mà trang trọng
thông qua những dòng sản phẩm thời trang hàng hiệu chất lượng với chi phí không
quá cao nên được giới trẻ khắp thế giới ưa chuộng.
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Lịch sử thương hiệu

Bí quyết tạo nên thành công

Thương hiệu Esprit được bắt đầu
bằng một gian hàng nhỏ trong
khoang sau lưu động của xe ô tô do
Susie và Dough Tompkins sáng lập
năm 1968. Tuy nhiên, phải đến năm
1971 khi Esprit được Michael Ying
- Tập đoàn Esprit Far East Group tại
Hong Kong mua lại, thương hiệu này
mới thật sự phát triển. Năm 1978,
Esprit thu được 100 triệu USD và trở
thành một trong những cái tên tiềm
năng của làng thời trang thế giới với
dòng sản phẩm chính trải từ đồ may
mặc dành cho phụ nữ, nam giới, trẻ
em, giới trẻ cũng như các loại phụ
kiện thời trang.

Sự thành công của Esprit đến từ giá
trị mà thương hiệu này luôn theo
đuổi, đó là “Quality First - Chất lượng
là trên hết” và phong cách thời trang
nổi bật, sáng tạo, mang đậm bản sắc
riêng. Những chi tiết thiết kế trên sản
phẩm của Esprit luôn tinh tế và độc
đáo đến mức khác thường, tạo nên
dấu ấn riêng cho thương hiệu. Các
bộ sưu tập thời trang và sản phẩm
mang tên thương hiệu dù được thiết
kế khác biệt đến đâu thì vẫn toát lên
nét lịch thiệp sang trọng, không đến
mức phải phô trương đẳng cấp mà
vẫn giúp người sử dụng đầy tự tin,
kết hợp hài hòa cái tươi tắn tràn đầy
sức sống của tuổi trẻ với cái mặn
mà nồng thắm sâu lắng trong trải
nghiệm thực tế. Esprit gọi đây là triết
lý kinh doanh và phát triển thương
hiệu “luôn mang hơi thở của thời đại”
hay “luôn cùng với nhịp đập của thời
đại”.

Esprit hiện có trụ sở chính ở
Rattingen (Đức) và Hồng Kông.
Rattingen ở ngay bên cạnh thành
phố Duesseldorf - vốn là một trong
những thánh địa thời trang ở nước
Đức và châu Âu. Đây là nơi hãng làm
những công việc mang tính chiến
lược trong kinh doanh và bàn đạp để
chinh phục toàn bộ thị trường châu
Âu. Hồng Kông là nơi hãng tổ chức
sản xuất và đại bản doanh để chinh
phục thị trường châu Á. Đây là những
khu vực đầy tiềm năng với nhóm đối
tượng khách hàng rất cởi mở và nhạy
cảm về thị hiếu thời trang. Họ chính
là những người vừa có khả năng tài
chính để mua hàng vừa có khẩu vị
riêng về phong cách thời trang.

Sự kết hợp hài hòa giữa tính cá nhân
và tính hiện đại trong thiết kế sản
phẩm mang tên thương hiệu còn
được thể hiện trong triết lý kinh
doanh và phát triển thương hiệu
mang tính bền vững, cũng như thể
hiện trách nhiệm xã hội của thương
hiệu. Cách tiếp cận ở đây rất đơn
giản. Triết lý này trước hết được thực
hiện nghiêm túc một cách văn hóa
và nhân văn trong mối quan hệ giữa
con người với nhau trong công ty.
Cũng như Esprit luôn gương mẫu
trong việc gây dựng và thực hiện văn
hóa ứng xử, tiêu dùng lành mạnh,
thân thiện với môi trường sinh thái.
Uy tín xã hội đã trở thành một trong
những bí quyết thành công của
thương hiệu này.
Hiện nay thương hiệu Esprit có
mặt trên 40 quốc gia với hơn 963
cửa hàng bán lẻ do Esprit trực tiếp
quản lý và hệ thống phân phối
rộng khắp toàn cầu với 8100 điểm
bán hàng wholesale, franchise và
license. Doanh thu của hãng năm
2013 đạt 10.7 tỷ HKD (tương đương
1.3 tỷ USD), trong đó doanh thu bán
lẻ chiếm 62.7% và bán buôn chiếm
36.5%, với thị trường tiêu thụ chính
là châu Âu (83%) và châu Á (15%).
Hiện nay, Esprit không ngừng phát
triển và mở rộng hệ phân phối để
đem đến cho giới trẻ toàn cầu nhiều
cơ hội trải nghiệm những sản phẩm
thời trang cao cấp mang thương
hiệu của mình.
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Diễn đàn Phong Phú

Những thương hiệu thời
trang trẻ em nổi tiếng thế giới
Trúc Hồ

Thời trang trẻ em luôn là hiện thân của sự vui
tươi, sáng tạo và đang dần khẳng định chỗ
đứng trên bản đồ thời trang quốc tế. Các tuần
lễ thời trang trẻ em tại London và New York đã
thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của giới
truyền thông chẳng kém những sàn diễn dành
cho người lớn. Sau đây chúng ta cùng điểm qua
một số thương hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng
trên thế giới.

Gapkids
Là một trong những thương hiệu
đình đám nhất trong làng thời trang
trẻ em và luôn là sự lựa chọn hàng
đầu của nhiều bà mẹ trên toàn thế
giới. Lợi thế của GAP là mẫu mã
luôn đa dạng, sản phẩm đáp ứng
cho nhiều độ tuổi. Trung thành với
những thiết kế đơn giản, trẻ trung
và cực kì đáng yêu, các bộ sưu tập
GAP dành cho trẻ em luôn tạo nên
một phong cách hồn nhiên cho các
bé và mang đậm chất khỏe khoắn,
mạnh mẽ. Hiện dòng sản phẩm dành
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kiện đi kèm với các bộ trang phục để
bé vừa thoải mái vui chơi, vừa có thể
tỏa sáng như một tín đồ thời trang
cá tính.

Carousel

cho trẻ em và trẻ sơ sinh Gapkids Baby GAP là những phân khúc phát
triển nhanh nhất của tập đoàn bán lẻ
hàng đầu nước Mỹ này.

Olivier baby

H&M
Là hãng thời trang lớn nổi tiếng của
Thụy Điển đồng thời cũng là một
trong những thương hiệu có vai
trò định hình những xu hướng thời
trang trẻ em trên thế giới. Đối tượng
của H&M kids là các bé từ 1 tuổi rưỡi
đến 14 tuổi với các thiết kế năng
động, tiện ích, phù hợp với từng loại
cá tính riêng của các bé. Màu sắc
chủ đạo của các bộ sưu tập là những
gam màu kẹo ngọt nhẹ dịu tươi
mát như xanh ngọc, hồng nhạt, hay
những gam màu tươi tắn như vàng,
đỏ, tím giúp các bé luôn tự tin và
nổi bật. Kiểu dáng điệu đà và những
họa tiết đáng yêu luôn là một điểm
nhấn không thể bỏ qua cho những
trang phục trẻ em của thương hiệu
này. Chất liệu cotton, thun lạnh hay
khaki thun có độ co giãn và thoáng
mát giúp các bé hoàn toàn thoải mái
khi diện trên mình những bộ đồ của
H&M để tung tăng chạy nhảy cùng
bạn bè. Bên cạnh những thiết kế
trang nhã, H&M còn gợi ý những phụ

Là nhãn hàng thời trang trẻ em nổi
tiếng do Charlotte Saye sáng lập.
Với tiêu chí về một thế giới tuổi thơ
không muộn phiền với trí tưởng
tượng nhiều hơn, các thiết kế của
Carousel lấp lánh nổi bật và luôn
thiên hướng về một thế giới huyền
diệu và quyến rũ bao quanh bởi các
phù thủy, nàng tiên và hoàng hậu.
Điểm đặc biệt của những thiết kế
của họ là đều được làm bằng tay
bởi một đội ngũ nhân viên tinh tế
cần mẫn tại Pháp. Những đứa trẻ
khoác trên người bộ trang phục của
Carousel sẽ luôn lấp lánh ánh kim,
xinh đẹp và thỏa sức tưởng tượng về
một vai diễn ứng với bộ trang phục
trên người. Những bộ đồ được cắt
may cẩn thận với từng đường kim
mũi chỉ, màu sắc tươi sáng và thiết
kế đáng yêu chắc chắn sẽ luôn làm
các bé thích thú vô cùng.

Là thương hiệu thời trang trẻ em nổi
tiếng của Emma Davison và Alice
Smith. Lúc công ty mới thành lập
năm 2011, Emma đảm trách nhiệm
vụ đan chính các mẫu thử nghiệm,
sau đó chúng được sử dụng cho các
bộ sưu tập đầu tiên. Mặc dù chất
liệu chính của các bộ sưu tập là len,
nhưng loại len họ sử dụng luôn là
loại tốt nhất 100% cashmere để
tránh gây ngứa ngáy khó chịu cho
các bé yêu. Họ đã chia sẻ một tuổi
thơ tuyệt vời với sự hồn nhiên vô
ưu của những đứa trẻ ngoan ngoãn
đáng yêu, nhưng cũng rất cá tính và
muốn mình trở nên khác biệt. Những
bộ sưu tập của họ đã bật lên rõ vẻ
hoài cổ về một thời tuổi thơ đã qua,
với những màu sắc tươi sáng thoải
mái và thiết kế cổ điển giản dị.

Paul and Paula
Là thương hiệu đến từ Úc, với khởi
đầu là một shop quần áo trẻ em
online trên trang bán hàng trực tuyến
Esty. Tuy nhiên, đến nay thương hiệu
này được xem là một trong các thời

trang trẻ em handmade hàng đầu
trên toàn thế giới. Nếu bạn yêu thời
trang handmade và muốn bé có một
phong cách thời trang rõ rệt dựa trên
các loại quần áo làm handmade, thì
Paul and Paula là lựa chọn tuyệt vời
nhất.
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Đế chế giày đế đỏ

Christian
Louboutin
Ngọc Hoa

Christian Louboutin từng tuyên bố với làng
mốt rằng: “việc tạo ra những đôi giày cao gót
giống như việc mài giũa những viên đá quý”.
Vì vậy những sản phẩm của thương hiệu do
ông đứng đầu luôn tạo ra những vẻ đẹp hết
sức bất ngờ khiến cho những tín đồ thời trang
luôn khát khao đặt chân vào những đôi giày
đế đỏ của ông.

Nuôi dưỡng niềm đam mê từ bé
Christian Louboutin là một cậu bé ngỗ ngược, ba lần bị đuổi học và bỏ hẳn
trường lớp khi mới 12 tuổi. Lúc bé, thú vui của ông là lui tới những quán
rượu. Christian tỏ ra không mấy hứng khởi với những cô gái bốc lửa hay âm
nhạc sôi động. Cậu bé 12 tuổi khi ấy chỉ mải mê ngắm nhìn một thứ xinh đẹp
duy nhất: đôi giày cùng các vũ công. Với những gì quan sát được và trí tưởng
tượng phong phú, ông đã vẽ những đôi giày đầu tiên trên giấy cho đến năm
16 tuổi, những đôi giày của Christian Louboutin lần đầu tiên được sử dụng
cho các vũ công tại hội trường âm nhạc Folies Bergere.

ông cho biết. Bên cạnh việc được chạm tay vào những đôi
giày tuyệt mỹ, bất cứ khách hàng nào đến với cửa hàng,
Louboutin sẽ phục vụ họ miễn phí một ly cà phê Espresso
thượng hạng.
Nhờ vậy, Christian Louboutin thu hút được những khách
hàng giàu có đến cửa hiệu. Một trong những người đầu
tiên là công chúa Caroline của Monaco. Giày của ông được
công chúa đặc biệt yêu thích. Công chúa ca ngợi ông như
một nghệ sĩ tài năng. Những lời ca tụng này đã giúp hãng
Christian Louboutin nhanh chóng trở nên nổi tiếng hơn
nữa tại Paris sau đó.

Khẳng định vị thế riêng biệt
Gần 24 năm hình thành và phát triển, Christian Loubotin
đã trở thành một trong những cái tên hàng đầu trong thị
trường giày và tạo ra một cuộc cách mạng giày cao gót
cho ngành công nghiệp thời trang hiện tại.
Giới mốt ví von Christian Louboutin là “người tạo ra nỗi
đau cho phụ nữ”. Bởi các sản phẩm của hãng đều cao từ
12 cm trở lên. Những đôi giày cao trên dưới 20 cm khiến
không ít người phải trả giá bằng nỗi đau ám ảnh. Ông từng
nói: “Tôi muốn giúp cho phụ nữ có đôi chân dài miên man
và thiết kế những đôi giày cao gót là điều mà tôi có thể
làm. Sự bất tiện của đôi giày cao 20 cm được trả giá bằng
nhiều thứ. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được chính mình và trở
nên tự tin, mạnh mẽ hơn. Đó chính là khát khao, thứ sẽ cân
bằng lại sự đau đớn của bạn khi mang những đôi giày ấy”.
Những đôi giày platform (cao đều cả trước lẫn sau) của
Louboutin có thể tới 20cm mà vẫn đem đến cho người đi
cảm giác nhẹ nhàng, chắc chắn.

Suốt những năm tháng thiếu niên, Christian Louboutin đến Ai Cập và Ấn Độ
để tìm hiểu về nền văn hóa độc đáo ở các quốc gia này. Ông quay lại Pháp
năm 1981, khi đã tích lũy một vốn kiến thức và trải nghiệm về văn hóa khu
vực, vùng miền từng đi qua. Ở tuổi 18, sau khi tham dự khóa đào tạo thiết
kế của cả hai hãng thời trang, Christian Louboutin làm việc như một nhà
thiết kế giày tự do và đem bán sản phẩm cho một loạt thương hiệu nổi tiếng
như Chanel hay Yves Saint Laurent. Tuy vậy, thiết kế giày đối với Christian
Louboutin thời ấy chỉ đơn giản là một công việc để kiếm sống và thỏa mãn
niềm đam mê.

Điểm đặc trưng nhất của giày hãng này là đế của chúng
luôn được sơn một màu đỏ rực rỡ, đa dạng về kiểu dáng và
màu sắc, có thể giản dị với màu đen bóng sang trọng, cũng
có thể phá cách với nhiều chi tiết gai nhọn, hoặc màu sắc
sặc sỡ, kiểu dáng sáng tạo, khác biệt. Một điều khiến giày
Christian Louboutin được yêu thích là chúng luôn được
tạo nên từ những chất liệu tuyệt vời, bất kể là da, lụa hay
các phụ kiện... đều là hàng loại 1, cộng thêm tay nghề thủ
công của những bậc thầy đóng giày.

Năm 1991, Christian Louboutin lần đầu mở cửa hàng bán dòng giày mang
tên mình tại Paris. Để tạo nên dấu ấn riêng cho sản phẩm, ông đã ký tên
bằng cách sơn đỏ phần đế. “Xe Ferrari màu đỏ, túi Hermes màu cam, và giày
Christian Louboutin phải có đế đỏ - màu đỏ sậm nhưng vẫn rất tươi tắn” -

Christian Louboutin không chỉ sản xuất giày cho phái đẹp
mà ông hướng đến cả đối tượng nam giới. Những đôi
giày đế đỏ đẳng cấp với họa tiết da báo, da rắn, đính đinh
nhọn… cũng có sức hút “phi thường” đối với phái mạnh.

Điểm đặc trưng nhất của Christian
Louboutin là đế giày luôn được sơn một
màu đỏ rực rỡ, đa dạng về kiểu dáng và
màu sắc, có thể giản dị với màu đen bóng
sang trọng, cũng có thể phá cách với
nhiều chi tiết gai nhọn, hoặc màu sắc sặc
sỡ, kiểu dáng sáng tạo, khác biệt.
Hiện nay, đế chế giày đế đỏ trở thành một thương hiệu
đóng đinh trong lòng những tín đồ thời trang trên toàn
thế giới, ai cũng khao khát một lần được sở hữu những
sản phẩm tuyệt tác của thương hiệu này. Nếu ai đó liệt
kê danh sách khách hàng là những ngôi sao nổi tiếng
thì chắc chắn bảng danh sách ấy sẽ kéo dài từ trang giấy
này đến trang giấy khác, từ ngày này sang tháng khác và
ghi dấu bởi các ngôi sao hàng đầu thế giới từ Catherine
Deneuve đến Lady Gaga, Joan Collins, Jennifer Lopez,
Madonna, Blake Lively, Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian
cho đến Victoria Beckham. Giày Christian Louboutin dần
xuất hiện trên các sàn catwalk khi ông bắt đầu hợp tác
với Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier và gần đây
nhất là Alexander McQueen. Christian Louboutin đứng
đầu danh sách 3 thương hiệu giày được các sao nổi tiếng
của Hollywood yêu thích. Bên cạnh đó là Jimmy Choo và
Manolo Blahnik.
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4. Hermes - Thương hiệu túi xách
có những gam màu đẹp nhất
Nhuộm da thật là một thử thách không đơn giản, đặc biệt
là đối với gam màu tím và đỏ. Hermes đã nghiên cứu ra
phương pháp và trở thành “sư phụ” nhuộm da, đồng thời
cho ra đời những sản phẩm với đủ các tông màu “bảy sắc
cầu vồng” chuẩn nhất.

5. Sự lựa chọn không bao giờ hết
Không chỉ mạnh về màu sắc, thương hiệu Hermes còn nổi
tiếng trong giới túi xách hàng hiệu về sự đa dạng, kích
thước, loại da và những chi tiết móc khóa. Khách hàng sẽ
không phải buồn phiền vì chiếc túi với gam màu mình rất
thích lại đi với móc khóa màu vàng thay vì màu bạc sẽ đẹp
hơn, hay ước gì chiếc túi này có một chiếc móc khóa đẹp
và tươm tất hơn…

Vì sao túi xách Hermes
luôn có giá trị cao?
Ngô Thùy Trân

Xã hội ngày càng phát triển với tốc độ nhanh, thu nhập cũng như chất
lượng cuộc sống theo đó nâng cao, thì khái niệm hàng hiệu không còn
xa lạ đối với thị trường Việt Nam, đặc biệt là những chiếc túi xách hàng
hiệu sang trọng, sành điệu, độc đáo và đắt tiền.

N

ếu như đưa ra thứ tự xếp hạng cho các thương hiệu
nổi tiếng này, thì chắc chắn Hermes chính là “chị cả”
của tất cả những thương hiệu túi xách còn lại trên
thị trường thế giới hiện nay. Cùng tìm hiểu một số lí do vì
sao túi xách Hermes lại luôn mang được những giá trị cao
như vậy.

1. Túi xách Hermes là một “sự thèm khát”
đối với phụ nữ trên toàn thế giới
Những thương hiệu nổi tiếng thế giới thì rất nhiều, nhưng
nếu chỉ nhìn về khía cạnh túi xách, thì có thể nói chưa
có thương hiệu nào làm được như Hermes - một thương
hiệu hoàn hảo về mọi mặt. Chính vì thế, Hermes cũng là
thương hiệu có giá đắt nhất hiện nay.

2. Túi xách Hermes luôn mang đến
cho người nhìn ấn tượng “đắt tiền”
Có thể nói, những thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng
không dễ dàng trong việc làm sao để cho từng mẫu sản
phẩm của mình đều nhìn “đắt tiền” đúng như mức giá thật
mà khách hàng phải chi ra để mua. Và Hermes không bao
giờ làm khách hàng thất vọng trong việc tạo ra những
sản phẩm như thế, đó là điều chắc chắn cho cả bây giờ và
trong tương lai.

3. Đẳng cấp, đẳng cấp và đẳng cấp
Nếu bạn đang cần tìm một chiếc túi xách khiến người đối
diện phải trầm trồ thán phục gu thẫm mỹ tinh tế cũng như
khẳng định đẳng cấp của bạn, thì túi xách Hermes sẽ giúp
bạn thực hiện điều đó mỗi lần bạn xuất hiện.

6. Hermes là một công ty hiện đại,
nhưng chọn hình thức sản xuất cổ điển
Điều mà có lẽ ít ai ngờ tới đó chính là hình thức sản xuất
của thương hiệu nổi tiếng với hệ thống phân phối rộng
khắp trên thế giới. Mặc dù Công ty LVMH (một công ty
Pháp sở hữu rất nhiều những thương hiệu thời trang và
rượu nổi tiếng thế giới như Dior, Louis Vuiton, Hennesy…)
nỗ lực để thu tóm Hermes, nhưng đến nay, thương hiệu
này vẫn là một thương hiệu độc lập và sản xuất bằng tay
từng chiếc túi với những người thợ thủ công tay nghề cao
và tuyệt vời nhất.

7. Ngôi sao và những thương gia có tiền luôn
sẵn sàng sưu tầm từng chiếc túi của thương hiệu
Không giống như một số thương hiệu khác, luôn tặng sản
phẩm mới cho các ngôi sao nổi tiếng sử dụng trước, nhằm
mục đích quảng bá cho thương hiệu. Đối với Hermes, bất
kỳ ngôi sao nào dù là nổi tiếng nhất Hollywood vẫn phải
trả đúng giá tiền thực để sở hữu chiếc túi mà họ thích.

9. Hermes có đủ những yếu tố hoàn hảo
mà một chiếc túi xách cần có
Có thể nói sản xuất bằng máy đôi khi còn có những sai
sót, huống chi là từng chi tiết túi Hermes đều được thực
hiện bằng tay. Tuy nhiên, tại xưởng sản xuất của thương
hiệu này, quy định về chất lượng còn nghiêm ngặt hơn cả
những nơi sản xuất bằng máy, không có sai sót nào được
phép xảy ra. Vì thế những người thợ tại đây còn được đặt
cho biệt danh là “những bàn tay phù phiếm”.
Ngoài ra, trong quá trình sử dụng túi, bất kỳ hao mòn nào
xảy ra, khách hàng đều có thể mang túi đến trung tâm
chăm sóc túi Hermes để yêu cầu làm mới, và đội ngũ tại
đây sẽ làm mới chiếc túi đến mức cao nhất có thể.

8. “Giá trị cao” của túi xách Hermes là trường tồn

10. Đối với Hermes,
đường chân trời chính là giới hạn

Nếu bạn sở hữu một chiếc túi Hermes, bạn luôn có thể
bán lại chiếc túi này một cách nhanh chóng khi cần với
mức giá có thể bằng hoặc hơn cả mức ban đầu bạn mua,
nếu bạn biết giữ túi trong tình trạng tốt. Nếu không, bạn
cũng chỉ lỗ một ít phần trăm trên giá trị của chiếc túi. Nói
cách khác, túi xách Hermes cũng giống như nữ trang đá
quý, là một phần tài sản thực tế của bạn.

Mặc dù túi xách Hermes hiện nay được xem là sản phẩm
thống trị thế giới túi xách trên toàn cầu, nhưng nếu bạn
có nhu cầu cao hơn thế nữa, bạn cần một chiếc túi xách
có một không hai với những chi tiết độc đáo nhất, những
nguyên phụ liệu quý và khó kiếm nhất,… Hermes vẫn
luôn tìm ra để đáp ứng cho nhu cầu của bạn một cách
tối đa.
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Áo dài - sức sáng tạo

vượt thời gian
Huy Bảo

Ngày nay, áo dài Việt đã trở thành một trang phục
không thể thiếu của phụ nữ Việt Nam nhân ngày
lễ tết, những ngày trọng đại của mình và những
người thân. Chiếc áo ấy không chỉ thể hiện được
nét đẹp thuần phong mỹ tục từ bao đời nay của
dân tộc Việt Nam mà còn là một sản phẩm thời
trang có sức sáng tạo vượt thời gian. Chiếc áo phô
diễn được tất cả những nét đẹp vốn có của người
phụ nữ và là một nguồn cảm hứng bất tận để các
nhà mốt sáng tạo.

Âm hưởng truyền thống
Không thể xác định niên đại chính xác của áo dài, bởi
ngay tà áo được coi là quốc phục của người Việt cũng
phải trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, thời gian,
du nhập nhiều nền văn hóa qua nhiều giai đoạn mới
có ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngay trên những tranh
khắc của Trống đồng Ngọc Lũ cách đây mấy ngàn
năm đã thấy thấp thoáng bóng dáng của tà áo dài,
tranh khắc trang phục của phụ nữ mặc trang phục
với hai tà áo xẻ.
Tại sao nói trang phục với hai tà áo xẻ lại là bóng dáng
của áo dài, vì nét đặc trưng mạnh mẽ nhất của áo dài
chính là hai tà áo. Dù trải qua bao nhiêu ngàn năm với
bao nhiêu biến thể, nét duy nhất còn nhận ra được
trang phục truyền thống của người Việt không bị lai
tạp với các nền văn hóa khác chính là hai tà áo dài. Có
nhiều người cho rằng áo dài Việt là một bản khác của
sườn xám của phụ nữ Trung Quốc, nhưng chiếc sườn
xám chỉ xuất hiện vào khoảng 1920, còn tà áo dài Việt
đã có từ rất lâu trước đó. Điều đó chứng tỏ áo dài là
một nét văn hóa của riêng chỉ người Việt mới có.
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Áo dài trở thành một nét đẹp đặc
trưng trong văn hóa ăn mặc của
người Việt, đại diện cho một nền văn
hóa lâu đời. Nhiều biểu tượng nhan
sắc Việt Nam trong hình ảnh tà áo dài
đã đi khắp năm châu được bạn bè
biết đến. Hình ảnh bà Trần Lệ Xuân
với chiếc áo dài cổ thuyền đã tạo nên
một phong cách thời trang đẹp mắt
và thời thượng, trở thành một trào
lưu thịnh hành. Bà còn được biết đến
là người mang đến một cuộc cách
mạng cho tà áo dài truyền thống khi
quyết định phá cách phần cổ cao
3 phần bằng kiểu dáng cổ thuyền,
khoét sâu, tạo nên một làn sóng thời
trang hở cổ mới mà những người
cổ học lên tiếng phê phán. Cho đến
ngày nay, kiểu áo dài cách tân này
vẫn còn có sức lan tỏa với thương
hiệu “áo dài Trần Lệ Xuân”.
Hay một Nam Phương hoàng hậu
với vẻ đẹp đài cát, sang trọng trong
chiếc áo dài vàng hoàng triều. Một
Thẩm Thúy Hằng với một chiếc áo
dài tung bay trên phim trường thế
giới… tất cả chuyển tải thông điệp
về một cái đẹp, tính thời thượng của
trang phục dân tộc Việt.

Giữa vườn thời trang thế giới
Chiếc áo dài trở thành một nguồn
cảm hứng sáng tạo không ngừng
nghỉ của các nhà thiết kế Việt Nam từ
chất liệu, màu sắc, kiểu dáng. Tuy có
sáng tạo đến đâu, áo dài vẫn mang
một nét đặc trưng riêng biệt giữ lại
hai tà áo.
Áo dài là trang phục dành cho mọi
lứa tuổi. Nó đã trở thành trang phục
chuẩn mực cho những dịp đặc biệt
hoặc trang trọng những ngày lễ
quốc gia, lễ cưới, ngày tết… hoặc
trong những cuộc thi quan trọng.

Khi tham dự một sự kiện đặc biệt nào
đó hoặc xuất hiện trên truyền hình,
áo dài luôn là trang phục được phụ
nữ Việt Nam ưu tiên lựa chọn vì nó
góp phần tôn lên vẻ đẹp của họ.
Hằng năm, ở nước ta có rất nhiều
chương trình tôn vinh áo dài như lễ
hội áo dài, đêm hội áo dài, trình diễn
các bộ sưu tập áo dài, triển lãm về áo
dài… hay tất cả các cuộc thi sắc đẹp
cả trong nước và quốc tế nếu tổ chức
tại Việt Nam đều không thể thiếu
phần trình diễn áo dài, chính tình
cảm đặc biệt với chiếc áo dài truyền
thống và sức sáng tạo của các nhà
thiết kế đã đưa áo dài Việt trở thành
một biểu tượng đẹp trên thế giới.
Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: “áo
dài không chỉ là trang phục, nó còn
là quốc hồn quý túy của Việt Nam.

Do đó, các nhà thiết kế áo dài đều
mong muốn chuyển tải những giá trị
đẹp nhất của chiếc áo đến với công
chúng”. Cùng quan điểm trên, nhà
thiết kế Võ Việt Chung chia sẻ: “khi
chúng tôi đưa áo dài đi trình diễn ở
các nước, chiếc áo được công chúng
đón nhận một cách nhiệt tình và trân
trọng. Họ dành những tình cảm cao
quý nhất và những lời khen ngợi tốt
đẹp nhất cho áo dài Việt”.
Điều đó càng chứng tỏ rằng, áo dài
Việt chưa bao giờ mất đi sức sống
vốn có của nó. Càng trải qua thời
gian và sức sáng tạo của người Việt,
áo dài càng khẳng định vẻ đẹp thách
thức thời gian của mình. Chiếc áo ấy
còn tung bay cao trên đấu trường
thời trang thế giới và khẳng định
chân lý: “Ở đâu có phụ nữ Việt - ở đó
có áo dài Việt”.
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Vẻ đẹp phụ nữ
qua thời trang
K.A
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Là phụ nữ chắc hẳn ai cũng biết đến câu
danh ngôn “Không có phụ nữ xấu, chỉ có
phụ nữ không biết làm đẹp”. Đẹp ở đây theo
tôi hiểu bao gồm nhiều yếu tố: đẹp tâm hồn,
đẹp trí tuệ, đẹp hình thức, đẹp về dáng vóc,
đẹp về ăn mặc và cử chỉ… Tất cả nam giới
đều muốn người phụ nữ thân yêu của mình
thêm đẹp hơn, thêm trẻ hơn. Và những người
phụ nữ chúng ta tuy chẳng nói ra nhưng còn
mong muốn điều đó hơn nhiều.

N

hân Diễn đàn Phong Phú số tháng này
với chủ đề “Phụ nữ và thời trang”, xin
chia sẻ cùng bạn đọc một vài suy nghĩ
của riêng tôi về phụ nữ với vẻ đẹp thời trang,
một chủ đề mà khá nhiều chị em quan tâm, đó
là thời trang về ăn mặc làm sao để tôn lên vẻ
đẹp của mình.
Bàn về thời trang là phạm trù rất phức tạp, có
lẽ các nhà chuyên gia về thời trang mới có khả
năng đánh giá và bàn luận nhiều. Đối với tôi
thời trang chỉ đơn giản là phong cách ăn mặc
của mỗi người, thời trang thì luôn thay đổi, chỉ
có phong cách ăn mặc là mãi mãi. Không phải
chỉ có người mẫu mới ăn mặc đẹp, mà mỗi
chúng ta có thể chọn phong cách ăn mặc riêng
phù hợp với mình, đó cũng gọi là đẹp.
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Bạn chọn trang phục như thế nào?
Mỗi người thùy theo thể hình cao
thấp, mập gầy, nước da mà sẽ chọn
những trang phục, phụ kiện, màu vải
cho thích hợp và hơn hết chọn trang
phục đúng hoàn cảnh mà mình xuất
hiện. Khi quan sát trang phục của
mọi người hoặc chọn trang phục tôi
rất chú ý đến màu sắc. Mỗi người đều
có sở thích riêng về màu sắc và cố
gắng chọn màu nào đó cho phù hợp
với hình dáng, nước da, tính cách
của mình như vậy mới tạo nên sự
hài hòa, đẹp. Những người có thân
hình lý tưởng thì ít kén màu hơn,
những màu sậm thường làm chìm,
vì thế người nhỏ bé, gầy thì không
nên chọn hoặc mặc màu này vào
ban đêm. Những màu sặc sỡ, chói
sáng thì thích hợp với những bạn
trẻ, thanh niên hoặc chỉ mặc trong
các buổi dạ hội. Những màu sáng:
vàng tươi, đỏ tươi, cam chỉ thích hợp
với mùa lạnh. Còn màu mát xanh và
pha xanh: lục, lam, chàm, tím làm
người xung quanh cảm thấy dễ chịu
trong mùa nóng. Ngoài ra từng dạng
người cũng chỉ thích hợp với từng
màu nhất định. Đối với những bạn
hơi “đô” hoặc thấp lùn bạn nên chọn
màu vải nhạt, sáng, ô vuông, hoa
nhỏ… mặt vải mịn, may theo kiểu
đường nét thẳng, vừa vặn với khổ
người như thế trong bạn thon, gọn,
đẹp mắt hẳn lên. Những bạn cao, ốm
thì nên chọn vải màu sậm, hoa to, ô
vuông lớn, kẻ sọc lớn, loại hàng vải
hơi thô, to sợi… hợp với những kiểu
áo viền ren, hơi rườm rà một chút,
kiểu tay phồng, rún cổ như thế trông
bạn sẽ đầy đặn hơn.
Tư vấn của thợ may hay nhà thiết
kế cũng là điều chúng ta nên tham
khảo, bởi họ là những người có mắt
thẩm mỹ. Có thể có những khuôn
mặt, cái cổ chỉ phù hợp với kiểu áo,
cổ áo này mà lại “dị ứng” với kiểu

khác. Người gầy, cao, mập nên tránh
quần áo có sọc ngang. Nếu bạn có
thân hình đẹp, nên mặc quần áo bó
sát: jeans, thun, dệt kim để khoe nét
đẹp cơ thể, nhưng nếu quá gầy, quá
mập, phải tránh xa đồ thun vì nó làm
nổi bật đường nét xấu của cơ thể.
Nếu bạn có cổ và tay đẹp, hãy mặc
áo hở cổ, hở tay. Còn nếu tay chân
khẳng khiu thì đừng theo mốt ấy.
Ngay cả việc chọn vải dày, mỏng
cũng tùy theo cơ thể mà chọn chứ
không thể thấy người khác mặc đẹp
mà bắt chước được.
Ngoài ra, phụ kiện đóng một vai trò
quan trọng trong việc tôn thêm vẻ
đẹp của phụ nữ. Bộ trang phục đẹp,
sẽ đi cùng với một số phụ kiện phù
hợp như giày dép, vòng cổ…
Một điều quan trọng không kém

trong việc chọn trang phục, đó là
trang phục bao giờ cũng được mặc
thật phù hợp với tính chất công việc
và nơi xuất hiện. Giản dị và tôn trọng
người xung quanh trong ăn mặc bao
giờ cũng được xem là thứ thời trang
hàng đầu vậy. Một bộ trang phục dù
đắt tiền đến mấy, cầu kỳ đến mấy mà
khi mặc khiến ta lúng túng, thiếu tự
tin thì không thể coi là đẹp.
Là phụ nữ, vẻ đẹp như một quyền
năng của chúng ta vậy. Hy vọng, mỗi
người đều tìm được vẻ đẹp của riêng
mình để mỗi khi tiếp xúc sẽ lưu lại
trong mắt người đối diện những ấn
tượng khó quên. Đừng bao giờ tự ti
mình không đẹp, mà hãy nỗ lực khắc
phục chúng để chúng ta trở nên đẹp
hơn. Chúc chị em phụ nữ chúng ta
luôn mãi xinh đẹp rạng ngời với thời
trang nhé.
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Trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng hãy nuôi dưỡng cho mình
một ước mơ, một niềm tin và nghị lực… để luôn sẵn sàng đối
đầu với những khó khăn, thách thức và nỗ lực vượt qua chúng,
hạnh phúc sẽ đón bạn ở cuối con đường.

C

uộc sống ai cũng một lần nuôi dưỡng những điều
ước cho riêng mình. Người ước có nhiều tiền, thăng
tiến trong công việc, ước có vợ đẹp con khôn, ước
giàu sang phú quý… nhưng cũng có những điều ước cực
kỳ nhỏ nhoi như đi lại bằng chính đôi chân của mình,
được làm việc, được cống hiến. Dù điều ước đó lớn hay
nhỏ, chúng ta cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy theo đuổi
ước mơ và thực hiện chúng đến cùng các bạn nhé.
Câu chuyện mà tôi kể sau đây liên quan đến một điều ước
nhỏ nhoi của một người chị đồng nghiệp, cuộc sống đã
lấy đi của chị nhiều giấc mơ đẹp nhưng chị vẫn cố gắng
từng ngày từng giờ vươn lên với một nghị lực phi thường
để hướng đến một giấc mơ khác của cuộc đời.
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Chị thuộc thế hệ 6X, thế hệ mà những bạn bè của chị đều
đã lên chức nội ngoại cả rồi. Chị thuộc tuýp người phụ nữ
của gia đình, công việc, xã hội và luôn gìn giữ những nét
đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng,
trung hậu, đảm đang. Trong công việc cũng như cuộc
sống, chị luôn nỗ lực để không bị lạc hậu so với mọi người
về trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin… Tuy vậy
chị vẫn bị mọi người chung quanh trêu đùa là giữ nét
chân “quê”. Một nét tính cách gì đó mà khó tả thành lời,
bởi khi tiếp xúc với chị ta mới cảm nhận rõ điều này và chị
tự hào về nó.
Tình duyên là điều gì đó rất khó cưỡng cầu, nó như một
duyên số đến với cuộc đời mỗi người. Do đó, chị chấp
nhận điều đó và luôn tìm vui với cuộc sống hiện tại thông
qua các mối quan hệ bạn bè, những trang sách hay, các
hoạt động thể dục thể thao… và theo đúng kiểu “độc
thân vui tính” mà mọi người hay nhắc đến.
Trong công việc, chị luôn ý thức vươn lên và học tập để
hoàn thiện mình. Học tập qua sách báo, qua những anh
chị em đồng nghiệp. Vì vậy, trong suốt thời gian gắn bó
với công việc của mình chị luôn chủ động trong mọi tình
huống, có tư duy độc lập cao và hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao. Không những vậy, đối với những anh
chị em đồng nghiệp chị luôn hỗ trợ hết mình và chia sẻ
những bài học quý giá mà mình đã tích lũy được trong
quá trình làm việc.

Công việc là thế, việc nhà chị hai vai chu toàn từ trong ra
ngoài. Chị chăm lo cho mẹ già và các cháu có một cuộc sống
ấm áp, đủ đầy.
Ông bà ta vẫn thường hay nói, người tốt hay vắng số cuộc
đời chị những tưởng hạnh phúc mãi về sau. Nhưng bất ngờ
thay một cơn bạo bệnh ập đến đã cướp đi sức khỏe của chị.
Vì thế, chị hằng ngày phải chống chọi và sống chung với nỗi
đau về thể xác lẫn tâm hồn.
Khi còn đi làm, công ty chính là ngôi nhà thứ hai của chị còn
bây giờ Viện điều dưỡng là vậy. Ở đây chị cũng có những
người yêu thương và quan tâm chị. Mặc dù bệnh tật đeo
bám, nhưng ngày qua ngày chị kiên trì tập luyện từng giờ,
từng phút và từng giây. Chị nuôi dưỡng ước mơ, nghị lực
vượt lên số phận, chiến đấu với bệnh tật. Người bạn luôn
bên chị trong mọi hoàn cảnh lúc này chính là chiếc gậy. Mỗi
lần đến thăm chị và ra về nước mắt tôi cứ tràn mi và tim
mình đau nhói. Hy vọng bằng những nghị lực của bản thân
chị sớm bình phục để trở về cùng anh chị em và người thân.
Bởi lẽ, trong mọi người lúc nào cũng có hình dáng của chị.
Cuộc đời thật vô thường, mỗi người một số phận khác nhau,
vui có, buồn có và bất hạnh cũng có. Nhưng trong bất kỳ
hoàn cảnh nào chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc hãy nuôi hy
vọng, giữ lửa tin yêu và ước mơ sau cơn mưa trời lại sáng.
Bởi lẽ cuộc sống chất chứa nhiều yếu tố bất ngờ mà ta khó
đoán trước được.
Hy vọng niềm tin cuộc sống, sự kiên trì và ước mơ sẽ là phép
nhiệm màu giúp chị chiến thắng căn bệnh quái ác của mình
để trở về với cuộc sống bình yên thường nhật, để mỗi ngày
chúng tôi được thấy nụ cười, niềm vui từ ánh mắt và khóe
môi của chị.

Mừng 8/3
Huyền Linh

Hoa tươi tỏa ngát khắp muôn nhà
Kỷ niệm mừng ngày TÁM THÁNG BA
Một đóa hồng tươi con kính mẹ
Hai bông vạn thọ cháu dâng bà
Quanh năm mệt trí vì thương trẻ
Suốt tháng lao tâm bởi mến già
Nghĩa nặng trên đời khôn thế MÁ
Tình sâu dưới thế khó thay CHA
Đong đầy nắng hạ không than trách
Đếm đủ mưa đông chẳng quở la
Má thắm mau phai vì gió bạt
Môi hồng chóng nhạt bởi sương sa
Tri ân phụ nữ xây non nước
Thán phục cô dì dựng Quốc gia
Tạo hóa ban cho xinh dáng ngọc
Đàn ông tiếp đón đẹp thân ngà
Nhân ngày “Phụ nữ” xin cầu chúc
Quý chị an khang sắc mặn mà.
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Cuộc đời đó…
có bao lâu mà hững hờ
T.Q
Phòng Đầu tư Tài chính
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Ngược lại, vẫn còn những bà mẹ theo con chạy
lòng vòng trong sân chung cư để đút cho con nhỏ
ăn một chén thức ăn nguội ngắt, hay hoàn toàn
giao phó con cho người giúp việc chăm sóc. Và
nhiều người phụ nữ không hề ý thức được rằng 6
năm đầu đời chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng
trong việc hình thành nhân cách của con mình.
Những ông bố bà mẹ nào bỏ qua sự quan tâm, gần
gũi, yêu thương con 6 năm này, coi như mất luôn
sự hiện diện của mình trong suốt những năm còn
lại, cho dù có bù đắp bao nhiêu chăng nữa.

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(Mưa hồng - Trịnh Công Sơn)

Đ

ôi khi có một số người cho rằng những người
phụ nữ ra ngoài phục sức rực rỡ, sexy, lái xe,
đàm phán hợp đồng, uống rượu, đi lại như
con thoi, giao thiệp rộng... sẽ là người không biết nấu
ăn, chăm sóc nhà cửa, con cái... và làm hàng tá việc
không tên khác mà xã hội mặc nhiên gán cho phụ
nữ - được gọi tắt là “nội trợ”.
Còn nữa, người ta cũng gán cho những người phụ
nữ có vẻ ngoài năng động, tháo vát, sành điệu, làm
kinh doanh hay công việc đi lại quá nhiều, đã ly hôn,
hoặc chọn cho mình cuộc sống độc thân... là những
người phụ nữ không biết hy sinh. Cụ thể là hy sinh
cho chồng con, gia đình. Đàn ông, với bản tính cơ
bản là thích an toàn, vì họ nhát gan, sẽ luôn chọn cho
mình một người phụ nữ không nằm trong số những
người có vẻ ngoài kể trên.
Và một số phụ nữ, để đảm bảo cho cái danh “vợ hiền,
dâu thảo, nội trợ đảm đang” mà xã hội và các ông
chồng mong muốn, đã phải che dấu đi sự năng động
trong công việc của mình.
Người phụ nữ có tri thức, thông minh, họ làm mọi
việc rất khoa học, ngay cả làm việc nhà hay chăm
sóc nuôi dạy con, họ cũng làm rất bài bản, văn minh.

Phụ nữ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống
thì sẽ cân nhắc rất nhiều khi đến với một người
đàn ông. Không có
nghĩa là họ không
biết yêu, mà họ có
thể yêu say đắm,
yêu thương rất
nhiều một người
đàn ông, nhưng để
gắn bó cuộc đời với
một người, thực sự
không đơn giản. Bởi
cũng thật đơn giản,
họ có thể làm tất cả
mọi điều mà đàn
ông có thể làm, nên
họ độc lập và lựa
chọn kỹ hơn, vậy thôi. Cũng có nghĩa là khi cần, họ
có thể buông tay, nếu người đàn ông không phù
hợp, không xứng đáng.

cũng vậy, nếu một người phụ nữ cảm thấy mình
phải hy sinh, thì đó là cô ta đã cảm thấy phải chịu
đựng, sẽ không có niềm hạnh phúc thực sự, từ bên
trong. Còn nếu cô ấy thực sự vui sống vì bất cứ một
điều gì, gia đình hay công việc, hay chỉ là sở thích,
thì đó là số phận của cô ấy. Cô ấy chỉ cần sống hạnh
phúc với hiện tại, với những gì đang có - là đủ.
Phụ nữ có thể sống một mình, vì họ tự chăm sóc
mình rất tốt, thậm chí còn chăm sóc thêm một hai
đứa con, nhưng đàn ông thì không, hoặc nếu có
cũng vô cùng hiếm hoi - Trường hợp này thường
rơi vào những người đàn ông quá nhạy cảm. Còn
với đa số đàn ông, họ không thể sống một mình,
xét ra, họ có thể lái
xe, uống rượu, vẻ bề
ngoài mạnh mẽ cơ
bắp đi chăng nữa,
thì trái tim họ cực kỳ
yếu đuối, họ không
chịu đựng nổi sự cô
đơn.

Đa số đàn ông dù mạnh mẽ cỡ nào
đi chăng nữa thì trái tim họ vẫn
cực kỳ yếu đối, vì họ không chịu
nổi sự cô đơn. Cho nên, bạn hãy
luôn tin rằng người đàn ông yếu
đuối của mình vẫn đang ở đâu đó
mà bạn vẫn chưa được gặp.

Phụ nữ sinh ra để được đàn ông yêu thương, chắc
chắn thế. Nhưng nếu số phận không cho mình
một người đàn ông mà mình cảm thấy phù hợp,
thì có khi, chẳng cần phải kết hôn, cuộc sống vẫn
tươi đẹp. Một khi bạn có một tình yêu lớn với cuộc
sống, bạn sẽ không còn quá bận tâm đến việc tìm
kiếm một nửa của mình. Bạn có nhiều việc để làm,
vô số đam mê để theo đuổi... Có thêm một người
đàn ông bước vào cuộc đời bạn, là để cùng bạn
chia sẻ những điều đó, chứ không phải để bạn hy
sinh cuộc sống của mình. Tình yêu thương nào

Tôi thấy đa số người
ta lấy nhau và khởi
sự chung sống với
nhau là thật ra họ
sợ sự cô đơn chứ
không phải vì yêu
nhau. Nhưng rồi họ vẫn cảm thấy cô đơn và đi tìm
sự khỏa lấp ở nơi khác (và họ lại tiếp tục ngụy trang
đó là tình yêu). Dù ở với nhau chán phèo, lừa dối,
ràng buộc, sở hữu, mệt mỏi,... họ vẫn không thể
tôn trọng sự tự do của nhau hơn, bởi vì họ sợ sự
cô đơn. Nhưng họ lại không cố gắng yêu người kia
hơn được. Và họ bị phân mảnh.
Sự cô đơn thật ra không đáng sợ lắm. Làm bạn
với nó rồi cũng quen. Cho nên, bạn hãy tin rằng
người đàn ông yếu đuối của mình vẫn đang ở đâu
đó, mà bạn vẫn chưa được gặp (hoặc không). Bạn
hãy sống, yêu thương và làm những công việc mà
mình yêu thích, cảm thấy hạnh phúc, vì cuộc đời có
bao nhiêu mà hững hờ.
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Dấn thân
T

ôi bắt đầu rèn luyện cho mình thói quen đọc sách
từ khi bước vào làm việc tại đây. Mặc dù công
việc, chuyện gia đình, con cái, nội trợ… đã gần
như chiếm trọn cả quỹ thời gian của mình. Tuy nhiên,
tôi học được bài học từ các anh chị đi trước, trong bất
kỳ hoàn cảnh nào, nếu biết thu xếp khoa học thì mọi
thứ trở nên rất dễ dàng và đọc sách chính là cách để con

L.M.N.T

người ta nâng cao kiến thức và làm mới mình. Cho nên,
mỗi ngày tôi đều dành một khoảng thời gian nhất định
để đọc sách báo, theo dõi tin tức để có thêm thông tin.
Từng cuốn sách sau khi gấp lại đều đọng lại trong tôi
những thông điệp hay và ý nghĩa. Nhiều cuốn sách cho
ta những lời khuyên bổ ích và thú vị để từ đó biết uốn
nắn, chấn chỉnh mình cho thật sự phù hợp.

suy nghĩ, quyết tâm
từ bỏ và quyết tâm
hành động, bà đã
vươn đến sự thành
công. Định kiến phụ
nữ chỉ đứng sau
Đó là tiêu đề một cuốn sách mà tôi nhận được
lưng đàn ông đã
từ một người rất đặc biệt nơi cơ quan tôi làm
không còn giá trị,
việc nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là món
bởi lẽ sự phát triển
quà đem đến nhiều sự bất ngờ thú vị, cũng như
của nền kinh tế hiện
những thông điệp mà tôi học được từ cuốn sách
nay có một sự đóng
hay này, nó như một cuộc phiêu lưu kỳ thú về
góp không nhỏ của
phụ nữ và những vị
sức mạnh của người phụ nữ: dám nghĩ, dám
trí công việc những
làm, dám đàm phán, dám dấn thân…
tưởng nam mới có
thể làm được nhưng
Tôi bắt đầu dành nhiều
phụ nữ vẫn đảm
thời gian hơn để đọc cuốn
đương rất tốt. Bà đưa ra lời khuyên,
sách ấy và có những bài học thật sự
Facebook. Bà được xem là một phụ
là phụ nữ bạn hãy dám dấn thân,
vô giá mà không phải phụ nữ nào
nữ quyền lực ở thung lũng Silicon,
dám ngồi vào bàn để cùng tranh
cũng làm được. Tác giả của cuốn
từng giữ chức vụ lớn tại Google và
luận công việc với đàn ông, dám
sách là bà Sheryl Sandberg hiện là
Bộ Tài chính Mỹ.
trao đổi và theo đuổi ước mơ của
giám đốc hoạt động của Facebook,
đời mình. Đồng thời, cuốn sách như
là nhân vật đứng thứ hai sau
Cuốn sách là một câu chuyện đầy
một thông điệp bình đẳng giới và
tổng giám đốc và người sáng lập
thú vị của cuộc đời bà, từ những
Khi nhận món quà này, tôi
thật sự bất ngờ vì hình ảnh
xinh xắn, nhẹ nhàng của
chúng và rất hợp với phụ
nữ chúng tôi. Cuốn sách
được gói cẩn thận bên
ngoài cột một chiếc nơ
xinh xắn và trân quý hơn
cả chính là dòng nhắn nhủ
và chữ ký trong đó. Một
món quà mang lại cho tôi
nhiều sự bất ngờ về tính
chu đáo và một thông
điệp hết sức nhân văn.
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đánh giá đúng đắn hơn vai trò của
phụ nữ, họ không chỉ biết sinh con,
làm công việc nội trợ… mà còn rất
thành công trên chính trường, thậm
chí có thể thành công hơn nam giới
bởi họ có “vũ khí” rất riêng.
Tôi nhận thấy, cuốn sách không chỉ
là bài học cho phụ nữ mà đối với
nam giới cũng rất hữu ích. Bởi lẽ,
nếu một người lãnh đạo có thể hiểu
được sức mạnh của phụ nữ và vận
dụng đúng lúc, đúng việc và tạo
mọi điều kiện để họ phát huy hết
khả năng của mình thì sẽ mang lại
hiệu quả ngoài mong đợi.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết
sách. Tôi không phải là một học giả,
hay nhà báo, hay nhà xã hội học.
Nhưng tôi quyết định sẽ lên tiếng
sau khi trò chuyện với hàng trăm
phụ nữ, lắng nghe những nhọc

nhằn của họ, chia sẻ những nhọc
nhằn của riêng tôi, và nhận thấy
những gì chúng tôi đạt được vẫn
chưa đủ và có nguy cơ vuột khỏi tay.
Chương đầu tiên trong quyển sách
này đặt ra những thách thức phức
tạp mà phụ nữ phải đối mặt. Các
chương tiếp theo chú trọng đến sự
điều chỉnh hay thay đổi mà chúng
ta có thể tự thực hiện: tăng mức độ
tự tin (ngồi vào bàn), yêu cầu bạn
đời làm việc nhà nhiều hơn (bạn
đời phải thật sự là bạn đời), không
tự đặt ra cho mình những tiêu
chuẩn không thể đạt được (hoang
tưởng về người đa năng). Tôi không
dám tuyên bố mình có giải pháp
hoàn hảo đối với vấn đề sâu sắc và
phức tạp như thế này. Tôi chỉ trình
bày dữ liệu trung thực, nghiên cứu
khoa học, quan sát từ bản thân, và
những bài học tôi đã tích lũy” (trích
từ sách).

Và phụ nữ chúng ta là thế hệ mới,
cần có một cách nhìn nhận và tiếp
cận mới, hãy nhanh chóng giải
quyết những khác biệt, ngay cả
khi chúng ta bất đồng, thì hãy tập
trung vào mục tiêu chung, chúng ta
nên tranh luận và góp ý mang tính
xây dựng để cùng nhau tiến bộ.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine
Albright có một câu nói rất nổi
tiếng: “Địa ngục có một chỗ đặc
biệt dành cho những phụ nữ không
chịu giúp nhau”.
Hy vọng, mỗi ngày sẽ là một bài
học quý giá để mỗi phụ nữ chúng
ta nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ mà xã hội và doanh
nghiệp giao phó.
Cảm ơn người đã tặng tôi món quà
thật ý nghĩa và sâu sắc này.
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Từ áng thơ xuân
Tấm lưng còng
Bút Mới
Hệ thống sản xuất Vải

Tấm lưng còng có phải mẹ giống ngoại không?
Cái gian khó ba đời ngay cả cố bà cũng vậy
Tấm lưng còng suốt mấy mùa bám trụ cùng xưởng máy
Trong một đại gia đình có cô, chú, chị, em…
Mẹ ơi!
Thời bao cấp lương chỉ mấy đồng teng
Tấm lưng còng vẫn cố bon chen vượt lên trên số phận
Mong ước sớm một ngày thoát cảnh gian nan, lận đận
Tất cả không còn phải lớn lên từ hạt muối, củ khoai

Mẹ ơi!
Ngày đoạn ngày… tháng đoạn tháng… năm đoạn năm
Mẹ vẫn trăm năm se duyên cùng Phong Phú
Chiếc áo đẫm mồ hôi đọng vội vàng thắp thỏm
Mẹ địu trên lưng ngã rẽ cuộc đời
Mẹ địu trên lưng cả cái nét xuân thời
Ôi! Tấm lưng còng, tấm lưng còng sao mà thương đến thế
Nắng tháng ba xám cả mùa hoa quả
Vẫn rạng rỡ tấm lưng còng dáng mẹ yêu thương
Mắt long lanh sáng tựa trời gương
Cái gian khó ba đời chắc rồi trời cũng thấy
Mẹ ơi!
Cái gian khó ba đời thế nào chúng con cũng thấy
Chúng con cùng lên đường tiếp bước tấm lưng còng.

Mừng ngày đại thắng
Lê Quý Thông

Cùng ai lật dở từng trang
Cùng ai ghi dấu gian nan dặm trường
Bao năm vượt thác băng luồng
Bấy năm lãnh đạo vấn vương lộ trình
Tư duy đạt lý thấu tình
Con tàu Phong Phú tốc hành vươn xa
Nâng tầm thương hiệu nước nhà
Khách vui khách tới thuận ta vừa người
Trái mơ thuở ấy chín rồi
Vườn ươm Phong thịnh Phú đời thăng hoa
Cho ta gửi trọn tình ta
Mừng ngày đại thắng bài ca kết đoàn.

Lê Quý Thông

40 năm giải phóng miền Nam
Nguyễn Kinh

(Kính họa thơ chị Đặng Thị Nguyệt - Hệ thống sản xuất Vải)

“Chạm” nhau từ áng thơ xuân
Chạm vào giai điệu chân thành nên thương
Vần thơ thơm ngát cung đường
Kẻ mê người đắm ai nhường ai không
Vòng đời trải bấy nhiêu nan
Vấn vương hương sợi bao năm vẫn tròn
Bao năm vững nhịp tơ đồng
Bản đàn Phong Phú ấm dần con tim
Kiệm cần, liêm chính, trang nghiêm
Cán cân tăng trưởng vui yên mọi nhà.

Bốn chục năm qua một chặng đường
Việt Nam thống nhất đẹp quê hương
Tiềm năng phát triển hưng kinh tế
Nội lực nâng cao thịnh thị trường
Đất nước phồn vinh yên thế sự
Quốc phòng vững mạnh ổn biên cương
Nông thôn đổi mới dân tâm đắc
Cuộc sống đi lên sáng phố phường
Phố phường rực rỡ ngát hương hoa
Hội nhập văn minh cảnh thái hòa
Trải mấy ngàn năm bình xã tắc
Qua bao thế hệ dựng sơn hà
Con đường Cách mạng ngời chân lý
Tư tưởng Bác Hồ rạng quốc gia
Kỷ niệm bốn mươi năm giải phóng
Trời Nam phát triển tiếng vang xa.
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Đợi chờ một cành hoa

C

hị Thắm mang súng cùng với
một số anh chị em của đoàn
thanh niên nhà máy chia ra
để gác các chốt. Đêm tối tĩnh mịch,
muỗi vo ve nơi chân, ếch nhái kêu inh
ỏi trong những đám cỏ bên mương.
Chị Thanh đi tới hỏi:
Em có thấy mấy đứa con trai đi đâu hết
rồi không?

Dạ không ạ, lệnh chị giao em nào dám
đi lung tung.
Ừ. Giờ này cao điểm đó, không nên
bỏ chốt gác nhé. Để chị đi tìm tụi nó,
không biết đi đâu mà khi tối giờ không
thấy, có giỏi thì trốn luôn đi tìm được
biết tay chị.
Chị Thanh vừa đi vừa lằm bằm, tiếng
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Thủy Tiên

nói ngày một nhỏ dần và mất hút
trong đêm tối.
Thắm cứ đi đi lại lại suy nghĩ lung
tung.
Bịch - âm thanh vang lên.
Cô giật mình, tay ôm chặt súng từ từ
tiến về nơi phát ra âm thanh. Thì ra
là một cục đá ai đó ném vào lùm cây
bên hàng rào.
Ơ. Tưởng ai chớ, thì ra cái của nợ này Thắm chau mày.
Bên giếng nước cũng phát ra những
âm thanh rì rầm, hai ba anh nam
đang bàn nhau một việc gì trông rất
hào hứng. Thắm cố gắng im lặng để
nghe xem là chuyện gì. Nhưng đêm
vắng, ếch nhái thi nhau la hét làm cô
chẳng nghe được gì.
Từ xa tiếng chị Thanh và anh Hoài đã
vọng lại.
Tui nghe thiên hạ đồn mấy người đang
dở trò trêu ghẹo những bông hoa xinh
đẹp này phải không? - Thanh nói với
giọng đầy tự tin.
Xuống đi bà. Bà mà bông hoa xinh đẹp
chắc cả công ty này trở thành hoa hậu
hết quá - Hoài đáp.
Hừ… ông suốt ngày chê tui nha. Tui
không làm mai cho đâu nha. Lúc nhờ
thì ngọt ngào giờ chê bai là sao? Thanh giả bộ đi thật nhanh.

Thôi… thôi…. Tui không dám chê
nữa, bà là hoa hậu của công ty mình.
Hoài vừa đuổi theo Thanh vừa luôn
miệng khen Thanh đẹp.
Biết Hoài khen đểu nhưng Thanh
cũng vui lắm, cô tủm tỉm cười.

Nhân ngày 8/3, anh tặng em một bó
hoa làm kỷ niệm.
Thắm vô cùng bất ngờ, đưa tay đón
nhận bóa hoa mà lòng ngập tràn
hạnh phúc.
***

Chào anh Hoài, chị Thanh - Thắm
nhanh nhảu khi thấy hai người đến
gần mình. Hoài gật đầu chào lại, nhìn
Thắm cười và đi nhanh về phía giếng
nước.
Thanh lý rí gì đó trong miệng cho
Thắm nghe, nghe xong cô có vẻ tươi
hẳn như cây héo vừa được tiếp nước.
Nói xong Thanh cũng bước nhanh về
phía giếng nước. Thắm chưng hửng
không biết chuyện gì đang diễn ra.
Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ
phía xa làm mọi người giật mình, ai
cũng bắt đầu đề cao cảnh giác và
luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Khoảng một tiếng sau, Thanh đến
thay cho Thắm và bảo cô đi về chỗ
giếng nước có việc. Thắm vừa đi vừa
sợ và lo lắng. Đến nơi cô không thấy
ai, chỉ có ánh đèn leo lét. Bỗng hai
đứa con trai cao to đẩy mạnh Hoài về
chỗ Thắm, làm cô khựng lại.
Ơ anh Hoài. Vậy mà em tưởng ai. Xém
chút nữa là em ra tay với anh đó.
Con gái mà hở ra là xử với đấm đá là
sao em? - Hoài nói giọng trêu đùa
làm Thắm ngượng ngùng. Trong ánh
đèn, anh kịp nhận ra Thắm có đôi
mắt rất sáng và đôi má ửng hồng.
Hoài lấy ra một bóa hoa cỏ dại mà
mình đã cất công chuẩn bị.

Kể từ đêm đầy kỷ niệm ấy, đến nay
nay đã 44 năm trôi qua. Cô bé rụt rè
năm nào giờ mái tóc đã điểm sương
trong đầy ắp kỷ niệm thân thương
khi về thăm lại mái nhà xưa, cô vô
cùng hạnh phúc bởi những đổi thay
từng ngày của công ty. Bước trên
những con đường rợp bóng, bao kỷ
niệm thân thương cứ trôi về theo
dòng cảm xúc. Cô bảo:
Ngày xưa chỗ này là sân bóng đá đó
con, lau sậy um tùm đi vào nhà máy là
sợ phát khiếp.
Còn phía trước kia là bãi cỏ hoang,
tụi cô hay ra đó hái hoa dại,… nhất là
mấy anh thanh niên trong Tổ hái từng
bông rồi bó lại cẩn thận tặng các cô
nhân những ngày đặc biệt.
Đây là gốc cây cô và mọi người hay
ngồi và mỗi lần tập văn nghệ cho các
chương trình liên hoan. Tuổi trẻ ngày
đó hồn nhiên vô tư lắm con à.
Liên mở tròn mắt và lắng nghe
những câu chuyện kể thân thương
của cô. Hai bên tiếng máy chạy đều
đều.
Chuyện tình cảm của cô chắc lãng
mạn lắm phải không ạ?.
Cô Thắm chỉ cười… nhìn Liên với ánh
mắt triều mến. Bỗng có tiếng gọi từ

xa vọng lại:
Chị Thắm về thăm công ty à. Lâu quá
không gặp chị.
Cô quay lại, vui mừng.
Anh Minh đó à, lâu quá không gặp,
anh có khỏe không?.
Cảm ơn chị. Tôi khỏe lắm chị, có khỏe
mới cống hiến cho công ty được chứ.
Tôi cũng sắp như chị rồi, về an nhàn
bên con cháu.
Anh Hoài nay thế nào rồi chị?
Thắm cười nhẹ.
Thì nhà tôi vẫn thế. Lúc hai người cưới
nhau xong thì ông được lệnh chuyển
sang công tác tại một doanh nghiệp
dệt may khác. Sau một thời gian thì về
hưu, vợ chồng tôi nay chuyển về ở với
con trai lớn. Vợ chồng nó cũng đang
làm ở đây nè.
Tôi nhớ cái hôm anh Hoài ôm một
cành hoa dại dưới mưa bên gốc cây xà
cừ kia để đợi chị.
Chuyện thời yêu nhau, giận nhau ấy
mà - cô cười ngượng ngùng.
Hai mái đầu đã điểm màu sương
cùng một mái đầu xanh đi dưới tán
cây xà cừ mát rượi kể về những kỷ
niệm thân thương và câu chuyện của
những năm trước và sau giải phóng
về những tự hào của người ở đây
xưa và nay. Những hàng cây xà cừ cứ
vươn dài trong nắng vươn rộng giữa
trời xanh, che nắng cho bao thế hệ,
nuôi dưỡng những ước mơ và hoài
niệm đẹp.
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Son môi

công cụ không thể thiếu
của phái đẹp
Hải Đăng

Ngày nay, son môi là công cụ làm
đẹp hữu hiệu và không thể thiếu
của chị em phụ nữ. Đằng sau những
thỏi son ấy là một câu chuyện dài
về quá trình hình thành, phát triển
thăng trầm của chúng.

Diễn đàn Phong Phú

Bất chấp mọi sự ngăn cản
để được tô son
Các nhà sử học và
khảo cổ học cho
rằng phụ nữ ở vùng
Lưỡng Hà cổ đại là
những người đầu
tiên sử dụng son
kết hợp với đá quý
nghiền nát để có
được đôi môi lấp
lánh từ những năm
3500 trước Công
Nguyên. Vào thời La
Phụ nữ phải bí mật trang điểm
Mã cổ đại, phụ nữ
ở tầng lớp hoàng tộc và thượng lưu bắt đầu sử dụng
những màu môi tự chế. Người Ai Cập, đại diện là nữ
hoàng Cleopatra đã kết hợp sáp ong và một số màu
chiết xuất từ cây cối để có một đôi môi bóng đỏ.

Vào thế kỉ 17, các nhà thờ vốn tin rằng
việc trang điểm là một công việc của
ma quỷ. Một vài năm sau, Quốc hội
Anh đã thông qua điều luật quy định
nếu bất cứ người phụ nữ nào trang
điểm, người đó sẽ bị coi là phù thủy
và phải bị thiêu cho đến chết. Nhưng
điều đó không thể ngăn cản phụ nữ
tìm đến trang điểm. Họ bí mật tự làm
đẹp cho bản thân mình.
Trong triều đại của nữ hoàng Victoria
(1837-1901), chính nữ hoàng đã
chống lại việc trang điểm và phụ nữ
phải trông chờ vào mỹ phẩm buôn
lậu từ Pháp, trong khi một số khác lại
phải đến những nơi xa xôi để có thể
tô son bằng cách sử dụng giấy kếp
ẩm, ruy băng, cắn môi hay thấm môi
bằng rượu vang đỏ.

Ở Hy Lạp, giai đoạn đầu chỉ có gái mại dâm mới dùng
son môi, tuy nhiên đến những năm 700 trước Công
Nguyên định kiến ấy bị xóa tan và phụ nữ Ai Cập thi
nhau sử dụng son môi. Nguyên liệu để làm nên son
môi là rong biển hoa, quả berry nghiền, đất hoàng thổ
đỏ, phân cá sấu và các loại nhựa thông khác.

Trải qua lịch sử thăng trầm với sự
cấm đoán của chính quyền, tôn giáo
nhưng phụ nữ vẫn đấu tranh để được
làm đẹp với son môi và trang điểm,
làn sóng ấy ngày càng được lan rộng
và phổ biến trên toàn cầu.

Ai Cập cũng là quốc gia có nhiều phụ nữ mê đắm với
son môi. Phụ nữ Ai Cập cổ đã sử dụng đất hoàng thổ
đỏ, màu đỏ son, và các sắc tố khác để tạo ra một loạt
các sắc thái từ màu cam cho đến hồng và đen. Họ cũng
sử dụng những chất độc hại như brôm ma-nít kết hợp
với i-ốt để tạo ra màu tím đậm. Những kim loại này sau
đó đã gây ra cái chết cho rất nhiều người và “nụ hôn
thần chết” là tên gọi nhiều người gán cho son môi.

Vị thế của thỏi son ngày nay

Nữ hoàng Elizabeth I sử dụng công thức cho son môi
gồm phẩm son, cao su Ả Rập, lòng trắng trứng và sữa
của quả sung. Quần thần của nữ hoàng Elizabeth cũng
sáng chế ra loại kẻ viền môi đầu tiên bằng cách trộn
thạch cao của Paris với sắc tố màu đỏ và để khô nó
dưới ánh nắng mặt trời.
Sản xuất son thời chiến
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Năm 1884, son môi hiện đại đầu
tiên trong lịch sử được giới thiệu bởi
những nhà sản xuất nước hoa ở Paris.
Nó được bọc trong giấy lụa và được
làm từ mỡ hươu, dầu thầu dầu và sáp
ong. Đến cuối năm 1890, trang điểm
được tuyên bố là hợp pháp và những
catalogue với quảng cáo son môi
được xuất bản. Son môi trở nên phổ
biến và có thể thấy chúng ở khắp mọi
nơi.
Những năm 1920, son môi trở thành
một sản phẩm trang điểm thông
dụng hơn và được tạo ra rất dễ dàng
cho việc sử dụng với sự ra đời của son
môi xoay trong năm 1923. Sự ra đời
của son môi đã giúp phụ nữ có cách

thể hiện bản thân mình theo hướng
mới. Thời trang son môi tiếp tục thay
đổi trong hầu hết mọi thập kỷ, nó
trở thành món thời trang không thể
thiếu cho phụ nữ trong bất kỳ hoàn
cảnh nào.
Theo đó, sự phát triển của công nghệ
nhiều loại son môi được làm từ những
chất liệu đặc biệt, không độc hại, bảo
vệ môi… Khái niệm làm đẹp cũng
được mở ra rộng lớn hơn với sự có
mặt của hàng loạt cấp độ sắc màu
son môi khác nhau, đáp ứng nhiều
đối tượng khách hàng. Son môi bắt
đầu có những bứt phá về màu sắc. Nó
không còn gói gọn trong sắc đỏ chân
chính và chất liệu kem thân thuộc mà
trở nên đa dạng, phong phú về màu
sắc và chất liệu như son nước, son
bóng, son lì, son chì, son sáp…

Sử dụng son môi
thế nào hiệu quả
Khi sử dụng son môi bạn nên chú
trọng đến độ tuổi, màu son phù hợp
với khuôn mặt, màu da và chất liệu sao
cho thật phù hợp. Những loại son thỏi
với gam màu tươi tắn như hồng dâu,
anh đào, đỏ tươi, đỏ thẫm hay màu
cánh sen bao giờ cũng phù hợp cho
những cô nàng có làn da tươi sáng và
trắng trẻo. Những chị em sở hữu làn
da sậm màu nên sử dụng những gam
màu trầm tính như nâu đỏ nhạt, đỏ
nhạt hay nâu nhạt luôn tạo cảm giác
hòa hợp, làm nổi bật lên khuôn mặt
và đôi môi gợi cảm của bạn.
Các bạn tuổi teen nên dùng những
gam màu như hồng, dâu tươi, cam
hồng hay đỏ nhạt. Bạn cũng có thể
thử qua những loại son bóng tạo
cảm giác đầy đặn và dễ thương cho
đôi môi tự nhiên. Những quý cô trong
độ tuổi trung niên thì nên ưu tiên cho
gam màu vàng nâu, nâu hay màu da

để tôn thêm sự hòa hợp và quý phái
trên khuôn mặt.
Bạn đang phải đối mặt với tình trạng
môi khô, bong tróc, nứt nẻ thì phải lưu
ý đến thành phần dưỡng ẩm trong
thỏi son và nên kiểm tra lượng chì
trong thỏi son, nếu lượng chì nhiều sẽ
ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, khi
mua son, bạn nên mua những loại có
nguồn gốc từ thiên nhiên và xuất xứ
rõ ràng.
Một thỏi son tốt khi thoa lên môi sẽ
giữ nguyên màu sắc, có độ mịn, bóng
và hương thơm đặc trưng, khi sử
dụng thường không có cảm giác quá
khô hoặc dính trên đôi môi của bạn.
Sử dụng son môi thông minh cho vẻ
ngoài sành điệu và an toàn sức khỏe
là phương châm mà mỗi phụ nữ cần
hướng đến.

Cùng với giày cao gót,
son môi là ví dụ rõ ràng
nhất về sự nữ tính và trở
thành một sản phẩm
thời trang không thể
thiếu của phụ nữ. Đã có
thời, những người phụ
nữ không tô son môi bị
cho là có biểu hiện của
tâm thần hoặc đồng
tính luyến ái...
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Trang sức...
Như Bình

Việt Nam từ hàng ngàn năm trước con người đã biết chế tác
trang sức với trình độ nghệ thuật cao và hoàn mỹ. Từ hiện vật
khảo cổ, chúng ta nhận thấy sự thay đổi đến mức tinh xảo trong
cách làm đẹp của người phụ nữ Việt Nam và thế giới.
Hoàng kim một thuở
Từ thời đại đồ đá đến thời đại đồ
đồng, đồ sắt rồi tiến lên thời kỳ công
nghiệp hiện đại, phong cách và kiểu
dáng đồ trang sức có bước phát triển
nhất định, từ đơn giản đến hiện đại,
cầu kỳ để rồi xu hướng cuối cùng
trở về với những họa tiết cơ bản
nhất. Khoảng 3000 năm, cư dân văn
hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu đã
sử dụng đồ trang sức một cách đa
dạng và loại hình chủ yếu là vòng
đeo tay, hoa tai, hạt chuỗi… chứng
cứ xác thực bằng hiện vật là một bức
tượng được khai quật ở Thanh Hóa
vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn, ở tai
bức tượng được khoét một cái lỗ để
lọt một cái ống bằng kim loại. Trong
các di chỉ khảo cổ học thuộc các nền
văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Đồng
Nai, Óc Eo nhiều món đồ trang sức
được chế tác hết sức cầu kỳ, tinh xảo.
Nhiều chuyên gia khảo cổ nhận định
Vòng tay bằng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn
cách ngày nay khoảng 2.000 - 2.500 năm
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bằng ngọc bọc vàng nạm đá quý; thẻ
bài bằng vàng nạm đá quý… Chiếc
bác sơn bằng vàng nạm đá quý thời
chúa Nguyễn, thế kỷ XVIII vô cùng
nổi bật, đây là trang sức che trán của
phụ nữ hoàng tộc thời chúa Nguyễn.
Hiện vật được chạm tinh xảo hoa văn
mây, sóng nước, chim phượng và
hoa lá. Kỹ thuật kéo vàng thành sợi
ở đây vô cùng cao mà ngay cả người
Trung Quốc đương thời cũng khâm
phục, còn chúng ta hiện nay không
thể tái hiện được.
Vòng chạm hình Phật được làm bằng đồng,
thế kỷ XIX - XX

Trang sức làm đẹp của phụ nữ thời nay.

Sự tinh xảo qua trâm cài hình phượng ngậm đèn lồng được chế tác từ vàng thời chúa Nguyễn thế kỷ XVIII

đồ trang sức thời kỳ văn hóa Đông
Sơn có một sự thăng hoa về tinh
thần dựa trên một nền sản xuất kỹ
thuật hết sức phát triển thể hiện qua
một lượng vô cùng lớn những vật
phẩm trang sức như chuỗi vòng đeo
tay, đeo cổ bằng đá và đồng được
khai quật thể hiện một giá trị lớn về
vật chất và thẩm mỹ.
Cuối cùng thì các loại trang sức được
làm bằng xương thú, đá, đồng, sắt
được thay thế bằng vàng bởi vàng
vì vàng dễ gia công và không bị xỉn
màu. Đồ trang điểm vàng lúc đầu
được phủ men (enamel) để tạo nên
những bông hoa màu sáng. Sau đó,
vàng được dùng với kim cương và đá
quý với nhiều sắc màu khác nhau để
làm đồ trang sức rực rỡ hơn, lộng lẫy
lẫy hơn.

Lúc này cả nam lẫn nữ đều muốn
vượt qua nhau bằng cách chưng
diện sang trọng với vàng và đá quý
để chứng tỏ sự giàu có, đẳng cấp
của mình, họ còn trang điểm cho
nón và quần áo những viên đá quý
lớn đầy màu sắc, tóc cài trâm và tay
cầm quạt xếp… Bộ sưu tập trang sức
cung đình triều Nguyễn cho chúng
ta một sự kinh ngạc bởi sự hoàn mỹ
trong kỹ thuật chế tác và sự kết hợp
tuyệt vời của các nguyên liệu quý
hiếm và mang lại lợi ích cho sức khỏe
của con người, nguyên liệu thường
thấy chủ yếu là vàng, bạc, ngọc, ngà,
đồi mồi… điển hình là trâm hình
phượng ngậm đèn lồng bằng vàng;
vòng tay chạm hoa mẫu đơn và chữ
“thọ” bằng bạc; khánh hình dơi đầu
rồng bằng ngọc; ngọc bội hình quả
đào; phiến chữ nhật chạm tùng lộc

Những món đồ trang sức
lên ngôi
Các loại đồ trang sức kể trên ngày ấy
chủ yếu được dùng cho giới quý tộc,
sang trọng và giàu có. Thế nhưng,
cuộc đại cách mạng công nghiệp nổ
ra, đồ trang sức được sản xuất hàng
loạt với quy mô lớn, tầng lớp trung
lưu hay thấp lưu đều có thể mua
được. Đồng hồ đeo tay được xã hội
ưa chuộng vào những năm 1920.
Cũng vào đầu thế kỷ XX, các nhà
sản xuất đã chú ý tạo thương hiệu
riêng cho mình bằng cách sản xuất
đồ trang sức chất lượng cao dành
cho tầng lớp giàu có; kiểu dáng sang
trọng, quý phái.
Trong lịch sử phát triển, nhẫn được
tôn làm ông hoàng của các loại trang
sức. Trước kia, nhẫn được dùng như

con dấu quyền lực, được xem là biểu
tượng cho sự bảo vệ linh hồn và cơ
thể con người, nó có thể đem đến
sức mạnh và nguồn năng lực siêu
nhiên. Ngày nay, nhẫn trở thành một
trang sức phổ biến và không thể
thiếu trong hôn nhân và trong bộ
trang sức của con người.

Đứng sau nhẫn, có lẽ phải kể đến
chiếc đồng hồ. Đồng hồ ngày nay
trở thành món trang sức thời trang
nhất của cả nam lẫn nữ. Nó vừa
sang trọng, vừa quý phái và lịch lãm.
Đồng hồ treo tường xuất hiện từ thế
kỷ XIII nhưng lịch sử của chiếc đồng
hồ đeo tay lại chỉ mới bắt đầu cách
đây 13 thập niên. Người đầu tiên sở
hữu đồng hồ đeo tay là nữ hoàng

Elizabeth đệ nhất của Anh khi bà
được tặng một chiếc vòng đeo tay
mà trên đó được cột chặt một mặt
đồng hồ nhỏ từ năm 1571.
Đến năm 1880 đồng hồ đeo tay thực
sự lần đầu tiên mới được hãng Girard
- Perregaux của Thụy Sĩ sản xuất với
số lượng nhiều, chủ yếu là cho lực
lượng hải quân của Đức. Kể từ đó,
đồng hồ đeo tay được sử dụng phổ
biến trong quân đội và không ngừng
được cải tiến. Chiếc đồng hồ đeo tay
có ngày tháng đầu tiên xuất hiện
vào năm 1912 và sau đó là đồng hồ
không vô nước ra đời vào năm 1915
để đáp ứng nhu cầu của quân đội
trong thế chiến thứ nhất. Chiếc đồng
hồ điện tử đầu tiên của Hamilton
Ventura vào năm 1957 thực sự là một
bước đột phá lớn.
Ngày nay trang sức có nhiều loại,
nhiều dạng khác nhau, bên cạnh
quần áo, giày dép thì trang sức đóng
vai trò không thể thiếu để những vẻ
đẹp trở nên hoàn hảo.
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Màu sắc thời trang cho bạn
mùa hè 2015
Trong mùa thời trang hè 2015 những màu sắc mang khuynh hướng vintage
đang lên ngôi như: màu đỏ marsala, mù tạt, xanh biển, xanh dương, hồng... và
chúng sẽ mang lại may mắn cho bạn trong năm? Hãy cùng chúng tôi kết hợp
các bộ trang phục cho hợp với xu hướng thời trang năm nay nhé!

T.H

Hy vọng với vài gợi ý trên của chúng tôi sẽ giúp các bạn sẽ chọn cho mình được
màu sắc yêu thích trong mua hè năm 2015.

vàng kem

vàng đồng

vàng đất

màu cà phê

cà phê đậm

vàng đồng

vàng nhạt

vàng kem

Tuổi tỵ: màu cà phê và vàng đất
Tuổi Dần: màu trắng và xanh lá nhạt, xanh biển
Tuổi Mẹo: màu trắng kem, xám và cà phê đậm
Tuổi Thìn: màu vàng đồng, vàng kem và vàng nhạt
Tuổi Ngọ: màu trắng và xanh lá nhạt, xanh lục

xanh biển

Tuổi Tí: màu vàng kem và vàng đồng

Tuổi Sửu: màu cà phê và vàng đất

xanh lá nhạt

xanh lục

hồng phấn

trắng kem

trắng

Tuổi Mùi: màu cà phê đậm và xám
Tuổi Thân: màu vàng kem và vàng nhạt
Tuổi Dậu: màu vàng đất và cà phê, tím
Tuổi Tuất: màu trắng và hồng phấn
Tuổi Hợi: màu trắng kem và xám tro

tím

xám tro
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siêu hot

7 phụ kiện
xuân hè 2015
Hương Nguyễn

P

hụ kiện luôn được đánh giá là một trong những vật dụng không thể thiếu
làm tôn lên vẻ đẹp cho hình ảnh tổng thể tạo nên sự hoàn hảo cho bộ
trang phục. Với những ý tưởng không giới hạn của các nhà thiết kế, thế
giới phụ kiện ngày càng đa dạng và độc đáo theo từng mùa. Những thiết kế
từ đơn giản cho đến cầu kỳ luôn mang lại những hiệu quả bất ngờ cho trang
phục, thậm chí đôi khi là điểm nhấn chính tôn tạo phong cách của người sử
dụng chúng. Xuân hè 2015, một lần nữa những món đồ được xem là “phụ”
khuấy đảo các sàn diễn trên toàn thế giới và chứng minh rằng vị thế của chúng
đã thay đổi.

IT BAG
Dường như thời đại thống trị của những chiếc satchel nhỏ gọn đang trở lại
khi hầu như mọi bộ sưu tập trên sàn diễn đều đi cùng món phụ kiện nhỏ
xinh này. Với những biến đổi mới thú vị chi tiết dựa trên những phom dáng
cũ, chúng đã được xem như những It Bag của mùa. Khái niệm It Bag đã đi
vào thời trang từ những năm 1990 đến nay. “It” tự thân nó mang một ý nghĩa
về tuổi thọ ngắn ngủi, sớm nở tối tàn nên bất cứ chiếc túi nào được gọi là It
Bag nghĩa là nó đang trên đỉnh xu hướng với khả năng chứng tỏ sức hút đặc
biệt trong vẻ đẹp của nó. Để được gọi là It Bag, đó phải là mẫu thiết kế cao
cấp, được nhiều người khao khát, có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức và trở
thành một biểu tượng thời trang. Qua nhiều mùa, mẫu túi vẫn không thay
đổi về thiết kế ngoại trừ màu sắc, chất liệu, chi tiết đính thêm hay kích cỡ túi.

Diễn đàn Phong Phú

BÔNG TAI CỠ LỚN
Vượt qua tất cả nghi ngờ, các
xu hướng thời trang cho mỗi
mùa luôn chạy nhanh hơn nhịp
chuyển thực sự trong cuộc sống.
Nếu bạn là một trong những
người theo dõi chương trình
thời trang chặt chẽ và tập trung
duy nhất vào xu hướng bông
tai với niềm đam mê lớn, chắc
hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy
các thiết kế cho mùa năm nay
có kích cỡ khá lớn. Các thiết kế
mang nhiều hình dạng mới hiện
đại và năng động của Loewe.
Bên cạnh đó là Nina Ricci với
ánh kim cương lấp lánh và Louis
Vuiton huyền bí ánh xà cừ hay
chất hoang sơ tinh tế nhưng vẫn
đầy nữ tính của Marni là những
ví dụ điển hình.

GIÀY CHIẾN BINH
Để bổ sung cho “kho vũ khí” thời
trang của mình, chắc hẳn bạn không
thể quên sắm một đôi giày chiến binh
cho xuân hè 2015. Các nhãn hiệu
như Valentino, Band of Outsiders,
Rodarte, Erdem, Rodarte… đã giới
thiệu những mẫu thiết kế mạnh
mẽ nhưng cũng rất lãng mạn, vừa
đậm chất chiến tranh, vừa mang
nét truyền thống Hy Lạp và La Mã
làm hài lòng mọi phong cách. Tinh
thần của những chiến binh dũng
cảm, những đấu sĩ kiên cường, một
chút hobo đương đại và nét mềm
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mại của các nữ thần được chuyển
tải một cách khéo léo với ý thức sâu
sắc về thời trang không chỉ phù hợp
với thời trang hiện đại mà còn khơi
gợi được hơi hướng cổ điển để biến
chúng thành những cảm xúc mới
cho mọi tín đồ thời trang.

PLATFORM
Những vũ điệu sẽ mềm mại hơn trên sàn nhảy,
những bước đi cũng vững vàng, tự tin hơn nhờ vào
những thiết kế mới cho giày Platform cho xuân hè
2015. Những mẫu giày cho buổi tối thứ bảy của Saint
Laurent quyến rũ như một chiếc bánh ngọt ngào kết
hợp họa tiết da báo, trong khi kiểu boot cổ thấp của
Louis Vuitton lại hấp dẫn một cách tinh tế theo cách
đơn giản nhất. Victoria Beckham nhắc nhở chúng
ta về vũ khí của phụ nữ là sự quyến rũ khó cưỡng
thông qua những thiết kế giày nổi bật kết hợp giữa
dây đen, gót xanh nhung ngọc và đường viền hồng
cho những ngày chủ nhật tuyệt vời.

TÚI TRÒN

GIÀY ĐẾ PHẲNG
Thoải mái không còn là kẻ thù của
phong cách. Các nhà thiết kế trên
toàn thế giới dường như đang nổi
loạn chống lại giày cao gót. Những
mẫu thiết kế phẳng lì hợp lý, dù
là giày thể thao, dép, ủng cao su
hoặc brogues ở khắp mọi nơi trên
sàn diễn quốc tế. Burberry Prorsum
ưa chuộng giày sneakersren, dép
Birkenstock phẳng lì đầy màu sắc.
Christopher Kane cũng trình làng
kiểu dép nhựa còn gọi là “thanh
trượt bơi” với sắc đen và đỏ tía và
Temperley vẫn luôn là nữ hoàng của
sự quyến rũ nữ tính khi đưa ra những
thiết kế mới nhất của mình.

Trong xuân hè 2015, bạn sẽ thấy
rất nhiều phụ kiện khác nhau trong
dạng hình tròn. Trông chúng thật
thú vị và lạ mắt. Những góc cắt
được uốn cong, đánh vát sẽ khiến
bạn trông thật thời thượng cộng
hưởng cùng yếu tố tươi vui, độc
đáo. Các nhà thiết kế và nhãn hiệu
lớn như Marc Jacobs, BCBG Max
Azria, Karen Walker, Rebecca Minkoff
mang những hơi thở không quá mới
nhưng rất lạ vào bộ sưu tập làm tăng
nét sinh động cho thế giới phụ kiện
của mùa.

OBI BELT
Thật dễ dàng để hiểu lý do tại sao nhiều
người trông nổi bật trong mùa dù họ rất
đơn giản. Các nhà thiết kế đã tìm cách tâng
bốc vòng eo của phụ nữ, thay vì một vòng
eo quá nhỏ, thắt lưng siêu mảnh hay bản
rộng, họ đã chọn kiểu thắt lưng obi - một
yếu tố vừa đủ, tiện lợi và dễ dàng cân đối
mọi khía cạnh. Đi đầu trong phong trào này
phải kể đến Alexander Wang, Creatures of
the Wind và Tome. Xu hướng này hiện diện
trên cả trang phục thể thao, váy dài và suit.
Qua đó mới thấy rõ quyền lực của sự tối
giản trong thời hiện đại.
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Siêu mẫu Carol Alt
Viên mãn với cuộc sống

T

Diễn đàn Phong Phú

Trong thập kỷ qua, có một sự chuyển
đổi lớn trong việc sử dụng hình ảnh
của người nổi tiếng làm ảnh bìa thay vì
người mẫu. Bạn có ý kiến gì về lý do sự
tập trung này đã thay đổi rất đáng kể?
Viện mẫu Fadin

Carol Alt, siêu mẫu những năm 80, người mẫu ảnh
bìa cho hơn 500 tạp chí và được Life magazine mệnh
danh là “The Face”. Ngoài ra cô còn đóng vai trò là
một diễn viên và tác giả. Hiện tại cô còn là host của
chương trình A Healthy You & Carol Alt được phát
sóng trên kênh Fox với các chủ đề về sức khỏe.

ìm hiểu thông
qua bài phỏng
vấn với cô để
biết thêm về cách
mà Carol Alt có được
thành công như hiện
tại, trở thành biểu tượng thời trang
tạo được dấu ấn riêng trong các bộ
ảnh thời trang cũng như với những
thiết kế mà cô đã mặc. Những ảnh
hưởng của Carol Alt đến nền công
nghiệp thời trang, bí quyết trẻ đẹp
và hơn thế nữa…

Xét cho cùng, áp lực lớn nhất của
người mẫu là giữ được sắc đẹp và
tuổi trẻ. Làm thế nào để bạn có thể
cân bằng hai việc ấy sau tất cả những
năm tháng làm việc cật lực. Liệu, bạn
có phải là một người phụ nữ khôn
ngoan?
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Không có một
chút khôn ngoan
nào cho việc
ấy cả. Vấn đề là
các phương tiện
truyền thông luôn
miêu tả chân dung của người phụ nữ
trẻ hơn như họ mong muốn. Ngay cả
những người phụ nữ lớn tuổi xuất
hiện trên truyền thông đôi khi cũng
cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Chúng
ta phải thay đổi quan điểm của mình
và nhận ra rằng phụ nữ lớn tuổi có
cuộc sống, tình yêu và tình dục. Họ
thích có được vẻ bề ngoài ưa nhìn
hơn và quyền lực.
Tôi bước vào nghề người mẫu cách
đây 35 năm. Tuổi thọ của nghề này
chỉ khoảng năm năm. Nhưng tôi đã
làm việc không ngừng nghỉ cho đến
khi tôi 27 tuổi, rồi 30 tuổi, tôi vẫn tiếp
tục làm việc như một người mẫu.
Khi ấy, tôi cho rằng tại sao phải kết
thúc sự nghiệp ở độ tuổi này. Tại sao
không tiếp tục phát triển sự nghiệp
cho riêng mình. Như bạn biết, tôi đã
chiến đấu với lão hóa trong suốt quá
trình làm việc của mình. Tôi sử dụng
thực phẩm tươi sống và thực phẩm
xanh, không hóa chất để duy trì sức
khỏe. Tôi đã nhìn thấy, cảm nhận
thấy kết quả tuyệt vời như thế nào
đối với làn da từ những nguồn năng
lượng mà mình nạp vào cơ thể. Đó là
cách tôi duy trì sự khỏe mạnh và kéo
dài sự nghiệp của mình.

Điều này rất đáng buồn với tôi. Tôi
nghĩ rằng, những gì xảy ra là do
truyền hình thực tế đã làm thay đổi
thế giới này theo nhiều cách mà
chúng ta thậm chí ngay lúc này đây
không thể nào hiểu được. Tôi nghĩ
mọi người xem một chương trình
bởi vì họ sẽ cảm thấy cuộc sống ý
nghĩa hơn thông qua những bài học
từ cuộc sống của người khác. Vì vậy,
họ sẽ đổ dồn sự chú ý đến những
khuôn mặt quen thuộc trên tạp chí.
Mà thường là diễn viên. Họ bây giờ
là những gương mặt trang bìa quen
thuộc. Nhưng với người mẫu, mỗi
thế hệ thay đổi rất nhanh chóng, họ
có thể không còn là gương mặt được
yêu thích nữa. Dĩ nhiên, cũng có vài
trường hợp trong số họ có thể duy
trì sự nổi tiếng. Nhưng phần đông
là bị lãng quên và được thay thế bởi
những gương mặt mới nổi lên.
Là một người mẫu nổi tiếng, bạn nghĩ
gì về những thế hệ người mẫu mới
như Kendal Jenner, Kate Upton, Karlie
Kloss, những người đang sử dụng
truyền thông xã hội để đưa họ đến gần
với công chúng. Bạn có nghĩ rằng điều
này là tốt cho nền công nghiệp thời
trang. Hay bạn cho rằng, người mẫu
nên kín đáo hơn như họ đã từng làm?
Chắc chắn rồi, tôi phải nói rằng,
người mẫu bây giờ ngày càng quyến
rũ hơn so với những năm 50, 60, khi
ấy bạn có thể thấy người mẫu thật sự
huyền bí. Bạn không biết gì nhiều về
cuộc sống riêng tư của họ. Tuy nhiên,
bây giờ có quá nhiều thông tin, thậm
chí những thông tin không cần thiết.
Nhưng phải nhìn nhận đây là một
thế hệ người mẫu mới, và phương

tiện truyền thông xã hội hoàn toàn
mới để đưa những cô gái đến gần với
công chúng. Họ thật sự thông minh.
Những nhà thiết kế yêu thích của bạn
là ai?
Tôi thích Donna Karan, cô ấy luôn
luôn tốt, rất cổ điển, Nicole Miller. Rất
nhiều trong số này là các nhà thiết kế
mà tôi đã trưởng thành trong nghề
cùng với họ. Tôi thường đến ủng hộ
các buổi trình diễn của bạn bè mình.
Tôi muốn xem những show diễn
tuyệt vời, sáng tạo và khéo léo.
Có bất kỳ điều thay đổi nào mà bạn
muốn có trong nền công nghiệp thời
trang?
Tôi thấy rằng, các nhà thiết kế theo
sau không có nhiều sáng tạo và khéo
léo. Nếu một sáng tạo của nhà thiết
kế nào hoạt động hiệu quả, tất cả
mọi người sẽ sao chép nó. Điều đó
có thể làm cho nền công nghiệp thời
trang ngày càng trở nên nhàm chán.
Tôi nghĩ nó cần cá tính hơn.
Chương trình “A Healthy you” của bạn
trên kênh Fox có liên qua với sức khỏe.
Vậy, bạn đã giữ gìn sức khỏe của mình
như thế nào?
Tôi nghĩ rằng, sức khỏe không chỉ là

về thể chất mà còn ở tinh thần. Và
thật khó để có được một sức khỏe và
tinh thần tốt nếu bạn không có một
chế độ ăn uống và sinh hoạt phù
hợp. Điều tôi lưu ý trong mỗi chương
trình của mình là tất cả đều tùy thuộc
vào những thực phẩm mà bạn đưa
vào cơ thể. Tôi luôn cố gắng cho lời
khuyên để mọi người có thể lựa chọn
những thực phẩm đúng đắn cho bản
thân.
Có điều gì mà bạn từng ước rằng mình
có thể biết khi bạn 20 để có thể ngăn
ngừa lão hóa và giữ gìn sức khỏe. Bạn
có thể cho vài lời khuyên?
Thực phẩm, thực thẩm và thực phẩm!
Mọi thứ bắt nguồn từ thực phẩm,
nước và các hóa chất mà bạn đưa
vào cơ thể. Ăn sạch, uống sạch, sử
dụng thực phẩm tươi sống và ít chế
biến nhất. Đó có thể là rau củ, trái cây
và các loại hạt. Bạn nên có một bộ lọc
nước tuyệt vời để lọc nước sạch và
mang đến nơi làm việc. Một điều nữa
là bạn nên sử dụng thực phẩm sạch,
không hóa chất, ít nhất là trong 2/3
thời gian sống của bạn.
Điều duy nhất là bạn có thể kiểm
soát được những gì bạn đưa vào cơ
thể. Đó là sự khác biệt giữa khỏe
mạnh và không khỏe mạnh.
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Nhãn hiệu thời trang

Nhãn hiệu sản phẩm
thời trang nam

dệt kim Phong Phú
Tuyết Vi
Công ty CP May Gia Phúc

T

yracop là viết tắt của
từ tyrannosaurus và
crocodile power.

Với sự phát triển không ngừng, mong muốn đem lại cho
người tiêu dùng những sản phẩm thời trang với chất lượng
tốt nhất, mang tính thẩm mỹ và xây dựng cho mình một
phong cách riêng, may mặc Phong Phú hiện đang sở hữu
3 nhãn hiệu thời trang mới là Style, Tyracop và IZ.

Crocodile có nghĩa là cá sấu.
Đây là con vật biểu tượng
của vũ trụ, đầm lầy, ẩn chứa
những kỳ thú mà con người
chưa khám phá trọn vẹn được.
Tyranosaurus là tên gọi tắt
của loài khủng long bạo chúa
Tyranosaurus Rex. Là một chi
khủng long sống vào cuối kỷ
Phấn Trắng. Lấy biểu tượng
loài khủng long này để thể
hiện sự mạnh mẽ, phong cách

Nhãn hiệu sản phẩm
thời trang nữ

S

tyle có nghĩa là phong cách. Việc tạo dựng một phong cách
riêng rất quan trọng đối với mỗi người. Style khẳng định sự
mới mẻ của mình thông qua việc xây dựng phong cách và lối
đi riêng trong từng thiết kế sản phẩm. Sự uyển chuyển mà mềm
mại nhưng không kém phần cá tính của nhãn hiệu mang đến cho
khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối và sự trải nghiệm rất thú vị.
Phía trên logo Style có biểu tượng cô gái đầy năng lượng sống, bản
lĩnh, cá tính và thành đạt. Một người vừa có sự hướng về nguồn cội,
vừa có sự táo bạo, dám sống hết mình.
Màu hồng tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn. Nó gần như
là một gam màu chỉ dành riêng cho phái đẹp, cho những gì nhẹ
nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bềnh, huyền ảo,
mong muốn cuộc sống màu hồng luôn tốt đẹp.
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THE JEANS C OLLE CT IONS

Nhãn hiệu sản phẩm
jeans thời trang

T

hời trang IZ hướng tới những bộ sưu tập jeans đầy đa dạng và cá tính.
Khi phát âm “IZ” tiếng anh giống như chữ “easy” có nghĩa là dễ dàng,
thoải mái - đó cũng chính là mong muốn mà nhãn hiệu thời trang này
mang đến cho khách hàng.
Jeans luôn là một thế giới chứa đựng vô vàn những điều bất ngờ và thú vị.
Không chỉ đem đến sự thoải mái, tiện dụng và vẻ đẹp năng động trẻ trung
mà các loại jeans còn hướng đến sự gợi cảm ẩn chứa bên trong.
Với nền màu đỏ thể hiện sự mạnh mẽ, logo IZ màu xanh jeans thể hiện cá
tính sản phẩm mang thương hiệu này, Phong Phú muốn khẳng định đó là
những thiết kế ấn tượng, mới mẻ và phóng khoáng từ chất liệu jeans. Không
chỉ dừng ở những kiểu dáng lạ mắt mà màu sắc của chúng cũng thật đa
dạng và hấp dẫn.
Sự sáng tạo, độc đáo, nét thẩm mỹ trong từng thiết kế, có tính ứng dụng
cao… những nhãn hiệu trên đang dần được nhiều người tiêu dùng tin
tưởng và ưa chuộng.

và đặc biệt nêu bật lên nét cá
tính, năng động.
Khủng long - bạo chúa trên
cạn. Cá sấu - kẻ hủy diệt dưới
nước. Sự kết hợp này gợi lên
sự mạnh mẽ, phá cách, độc
đáo đầy cá tính mà Tyracop
mang lại cho khách hàng.
Màu đỏ của logo là màu biểu
tượng của chiến thắng, của
hành động, đại diện cho sức
mạnh, sự khỏe khoắn, trẻ
trung. Đây cũng là những tố
chất của nam giới.
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Denim

FOR YOU
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Sau đây là một số món ngon từ giá đỗ:

Cách làm giá đỗ tại nhà
Kim Loan

T

rong ẩm thực Việt, giá đỗ trở thành một món rau
quen thuộc được sử dụng nhiều bởi giá trị dinh
dưỡng mà chúng mang lại. Giá đỗ chứa nhiều
vitamin C và E, với lượng calo thấp, nhiều kẽm, omega 3,
các chất chống oxy hóa. Vì vậy, sử dụng giá đỗ giúp cơ thể
thanh nhiệt, giải độc, giải rượu, giảm cân và làm đẹp…
Tuy nhiên, với mục đích lợi nhuận mà cọng giá đỗ bán trên
thị trường hiện ngậm đầy hóa chất độc hại. Để giúp các bà
nội trợ có thể giải quyết vấn đề trên, Diễn đàn Phong Phú
kỳ này xin hướng dẫn cách làm giá đỗ từ đậu xanh tại nhà
thật tiện lợi và an toàn.

Nguyên liệu:
• 0,5kg đỗ xanh, có thể chọn đỗ xanh tiêu hoặc đỗ xanh
thường. Với loại đỗ tiêu, giá nảy mầm ăn sẽ ngon và bùi
hơn. Đỗ xanh thường sẽ cho cây giá mập mạp, trắng
trẻo hơn.
• 1 cái rổ sạch hình vuông hoặc tròn.
• 3 chiếc khăn, có thể tận dụng khăn cũ để làm đều được.

Cách thực hiện:
• Đỗ xanh lựa bỏ hạt hư, đem vo sạch từ 2 - 3 nước, ngâm
khoảng từ 6 - 8 giờ cho đỗ xanh no nước.
• Trải một lớp khăn lên trên rổ, bạn không nên chọn rổ
quá thưa tránh hạt rơi xuống bên dưới.
• Rải đều đậu xanh trên mặt khăn với lượng vừa đủ tránh
tình trạng dày quá hoặc mỏng quá. Sau đó phủ một lớp
khăn lên đỗ, tiếp tục rải lớp thứ 2, làm liên tục cho đến
khi hết đỗ.
• Cuối cùng chèn một lớp khăn lên đỗ. Lèn càng chặt thì
đỗ nảy mầm sẽ càng mập.
• Đem rổ đặt vào nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt
trời, sau một ngày một đêm mang rổ giá ra tưới nước
đều đặn.
• Sau khoảng 3 - 5 ngày có thể đem giá ra sử dụng được.

Lưu ý: bạn có thể ủ giá đỗ bằng tro bếp hoặc cát trắng mịn
đều được, cho một lớp cát hoặc tro bếp khoảng 3 cm xuống
dưới, rải đều hạt đậu xanh đã ngâm nước lên, rải thêm
khoảng 1 cm cát hoặc tro bếp lên trên, tưới nước đều đặn
sau 3 - 5 ngày có thể sử dụng được.

Giá đỗ xào thịt
Nguyên liệu:
• 300g giá đỗ
• 150g thịt nạc
• Tỏi, hành lá, gia vị, dầu thực vật
Cách làm:
• Giá đỗ rửa sạch để ráo, hành lá rửa sạch, thái nhỏ.
• Thịt nạc rửa sạch, thái miếng vừa ăn, ướp gia vị để khoảng 10
phút.
• Tỏi bóc vỏ đập dập, bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi, sau đó cho
thịt nạc vào xào, nêm nếm gia vị vừa ăn, múc thịt ra đĩa.
• Cho giá vào chảo vừa rồi xào nhanh, khi thấy giá vừa chín tới cho
thịt vào xào, nêm nếm vừa ăn, rắc hành lá lên trên. Tắt bếp và múc
giá đỗ xào thịt ra đĩa, dùng nóng với cơm.

Canh giá đỗ thịt bò
Nguyên liệu:
• 200g thịt bò
• 200g giá đỗ
• Gừng, tỏi, hành lá
• Muối, ớt, hạt tiêu
Cách làm:
• Thịt bò rửa sạch, để ráo, thái miếng nhỏ, mỏng.
• Ướp thịt bò với tỏi và gừng băm nhỏ, muối và chút hạt tiêu.
• Trộn đều thịt bò với các gia vị, ướp khoảng 15 phút.
• Giá đỗ rửa sạch, bỏ phần rễ.
• Cho dầu ăn vào nồi, bật bếp đun nóng thì đổ thịt bò vào xào khoảng 2 phút.
• Đổ khoảng 3 bát con nước lọc vào, đun sôi, hớt bỏ bọt.
• Cho giá đỗ vào đun khoảng 1 phút thì tắt bếp, cho hành thái nhỏ, thêm tiêu, ớt vào và múc ra bát dùng nóng.

Kim chi giá đỗ
Nguyên liệu:
• 450g giá đỗ
• Muối, bột ớt, ớt tươi, vừng rang, tỏi băm, dầu vừng
• Xì dầu dùng để nấu súp của Hàn Quốc
• Hành lá
Cách làm:
• Giá đỗ rửa sạch, nhặt bỏ phần rễ.
• Chần giá qua nước sôi để giá mềm, lưu ý không để giá nhừ.
• Cho giá đỗ vào tô, cho bột ớt, 1/2 thìa nhỏ muối, 1 thìa nhỏ tỏi băm, hành lá thái
nhỏ, ớt tươi bỏ hạt thái nhỏ và vừng rang vào.
• Tiếp tục cho 2 thìa nhỏ dầu vừng, 1 thìa canh xì dầu vào.
• Trộn đều các nguyên liệu với nhau, để khoảng 15 - 30 phút sau đó mang ra dùng.
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Liên Thanh (sưu tầm)

Chuyện bông hậu

Vợ chê…

Trùm Sò

N

ói đến hoa (bông) hậu là
người ta nghĩ đến một vẻ đẹp
lung linh không tì vết, thậm
chí vẻ đẹp đó được sánh với hoa với
nước, với ngọc... Nói như cụ Nguyễn
Du thì “hoa ghen thua thắm, liễu hờn
kém xanh”, vì thế nhiều người thần
tượng bông hậu đến nhường nào,
chỉ mong một lần nhìn ngắm người
thật ở ngoài đời.
Thế là, nhiều người tìm cách được
gặp bông hậu, có người sau khi tận
mục sở thị đâm ra thất vọng, thậm chí
tuyệt vọng vì bao suy nghĩ xinh lung
linh của mình bất chợt tan biến mất
không kịp chụp lại. Bởi bông hậu mà
anh ta được chứng kiến không phải
là “thần tiên tỷ tỷ” mà chỉ là một cô
gái có chân dài hơn các cô gái khác
một chút, đi lênh khênh trên đôi
giày cao chót vót. Riêng cái đôi giày
đó cũng ăn đứt chiều cao của người
đi bên cạnh. Trang điểm đậm đà,
da thịt, tóc tai… cũng bình thường
như “cân đường hộp sữa” thậm chí
xấu hơn những người chung quanh
mình. Nói năng, tri thức thì cũng “tầm
tầm bậc trung” và tất thảy không có
gì đặc sắc mà nhạt nhạt như nước
ốc vậy đó, cộng thêm cái tính thích
chụp hình tự sướng bằng camera
360 độ để khoe trên facebook nữa
nên điểm trừ càng nhiều.
Từ bỏ giấc mơ gặp bông hậu, anh ta
trở về cuộc sống của mình vẫn còn
ám ảnh hình dáng của các cô bông

hậu. Anh bắt đầu nhìn kỹ hơn về
những phụ nữ quanh mình và thấy
ở họ đều có những vẻ đẹp rất riêng.
Ví dụ như cô A có mái tóc đẹp, cô B
có hàm răng đẹp, cô C có khuôn mặt
đẹp, cô D có làn da đẹp, cô M có tấm
lòng đẹp… tất thảy các cô đều đẹp
và có những yếu tố hơn người để trở
thành bông hậu. Khi đó, các tiêu chí
về đôi chân thẳng, cái lưng dài hết
hạn sử dụng… Vì thế các danh xưng
bông hậu lần lượt ra đời: Bông hậu
các miền chùa chiền, bông hậu mắm

tôm, bông hậu la sát, bông hậu béo,
bông hậu hiền hơn ma sơ, bông hậu
múp như xe cúp, bông hậu bánh
mì…
Và thế là hằng ngày anh đều được
gặp các bông hậu, đâu đâu cũng
có bông với hoa… thì không còn gì
bằng. Mỗi ngày anh đều vui vẻ và
cảm thấy hạnh phúc bởi quanh mình
luôn có những người phụ nữ đáng
yêu mà mỗi người mang một danh
xưng “bông hậu” khác nhau.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ:
- Em có thích một bộ đồ hàng hiệu không?
- Không!
- Anh sẽ mua tặng em một chiếc siêu xe nhé?
- Không!
- Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
- Không!
Người chồng chịu thua:
- Vậy em hãy nói thẳng đi, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải
quyết nhanh?
- Em muốn ly hôn!
- Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều tiền như thế!

Không hiểu phụ nữ…
Hai cô bạn gái trò chuyện:
Này cậu, tay bạn trai mới tán tỉnh của tớ
đúng là không hiểu gì về phụ nữ cả. Hôm
qua khi đi ăn trưa với mọi người, anh ta
uống mấy ly rượu, lúc về văn phòng cứ đòi
hôn mình…
Cô bạn sốt ruột:
- Rồi thế nào nữa?
- Mình bảo: “Dừng lại ngay, nếu không em
sẽ kêu lên đấy!”. Thế mà hắn…
- Vẫn sàm sỡ cậu à?
- Không! Hắn ta dừng lại thật!
- Trời!

Con gái ế
Thấy con gái đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy
chồng, ông bố sốt ruột.
- Con yêu, sao con mãi chưa chịu “chống lầy”?
- Bố ơi, con đã tìm hiểu mấy người bạn trai nhưng chưa
vừa ý ai cả, phải chọn lựa kỹ càng đã bố ạ!
- Con không còn trẻ nữa, cần phải biết nắm thời cơ.
- Bố yên tâm, trong biển cả cuộc đời, cá nhiều vô số mà.
- Nhưng con ơi, mồi câu mà để lâu ngày sẽ bốc mùi đó.

Đồn cảnh sát
Một anh chàng gặp cô nàng ngoài phố liền tiến
tới hỏi thăm.
Em làm ơn cho anh hỏi, em có thấy anh cảnh sát
nào quanh đây không?
- Dạ, không, em không hề nhìn thấy anh nào cả.
- Thế, gần đây có đồn cảnh sát nào không em?
- Có một đồn, nhưng đi xe cũng phải hết ít nhất
20 phút anh ạ.
- Nhưng có chuyện gì thế anh?
- Thế thì... đứng im.
- Móc hết tiền trong túi ra, cởi đồng hồ, nhẫn,
dây chuyền đưa ngay đây... lẹ lên.

Chuyện tình của... bò
Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường
Chú bò trắng thì béo tròn, còn bò vàng thì gầy trơ
xương.
Bò trắng thương bạn liền hỏi:
- Bò vàng này, sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt
làm việc nhiều quá phải không?
Bò vàng rơm rớm nước mắt:
- Đúng thế, lại còn cho ăn ít nữa chứ!
- Sao anh không bỏ sang ở với tôi? Ông chủ tôi tốt lắm!
- Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!
- Anh còn vướng việc gì?
- Chuyện thế này, ông chủ tớ có một cô gái rất xinh
đẹp nhưng lại rất ngu đần!
- Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?
- Không, ý định đó để sau.
- Ông chủ thường mắng con gái mình: “Mày ngu như
bò ấy, tao sẽ gả mày cho con bò vàng kia”.
- Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?
- Chưa! Nên tớ mới đang hy vọng!
- Uhm, cố lên.
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