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Ký ức tuổi thơ
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

A

i trong chúng ta cũng đều có
những kỷ niệm tuổi thơ vui có,
buồn có, sâu sắc nhớ mãi đến già
cũng có. Tôi cũng như mọi người
có những kỷ niệm thơ ấu, ví dụ
như đi đốt ong bị ong vò vẽ đánh
phải chạy nhảy xuống hố bom có
nước để lặn xuống trốn nhưng cứ
nhô đầu lên là bị ong chích mấy lần
nữa, về bị sốt mấy ngày luôn. Một
kỷ niệm mà dù xảy ra lúc tôi bốn
tuổi mà tôi vẫn nhớ là cả khu nhà
ở tập thể bị cháy tôi cứ đi tìm chỗ
mát để đứng, may mà bà ngoại vào

tìm thấy bế chạy ra kịp không thì…
toi từ bé.
Cha đi vào Nam chiến đấu khi tôi
vừa mới 16 tháng nên tôi không có
ký ức về cha. Nhưng ông để lại cho
anh em tôi một số sách thiếu nhi có
bút tích của ông, chữ ông đẹp, to,
mạnh mẽ. Anh em tôi cứ săm soi
đọc đến thuộc hết các cuốn sách.
Ông ghi lại: Anh tôi học điện còn
tôi đi phi công lái máy bay trong
chiến đấu. Tôi cứ nghĩ ông nhìn xa
việc bảo vệ Tổ quốc chắc còn kéo

dài, đến năm tôi 15 tuổi đất nước
thống nhất nên mẹ tôi không cho
đi phi công nữa. Trong số sách
ông để lại có quyển “Thời thơ ấu
và học sinh” của Lê-nin. Trong đó
có đoạn Lê-nin đến nhà người bà
con, trong khi chơi đùa đã làm bể
một cái ly rất đẹp. Khi người cô
vào thấy ly bể liền hỏi ai là người
đã làm bể ly, tất cả trẻ con đều nói
không phải mình, và trong đó có
cả Lê-nin. Người cô cũng bỏ qua
và không truy cứu tiếp chuyện này
nữa. Nhưng sáng hôm sau, Lê-nin

đã tìm người cô để nhận lỗi, người
cô nói:

khen Lê-nin đã biết ân hận và sửa
chữa lỗi của mình.

- Sao cháu không nhận hôm qua?

Câu chuyện này là một trong
những câu chuyện mà tôi mãi
mang theo trong cuộc sống sau
này. Như vậy có thể nói cha tôi đã
dạy dỗ tôi bằng những cuốn sách
ông để lại, góp phần quan trọng
cho việc hình thành nhân cách
khi lớn lên của tôi. Chúng ta ai rồi
cũng có gia đình riêng, tôi muốn
chia sẻ cùng mọi người những
kinh nghiệm của tôi là hãy tìm
sách cho các con từ bé. Các con

- Dạ cháu sợ bị phạt ạ.
- Thế sao giờ cháu lại nhận?
- Cháu không ngủ được vì ân hận
đã không trung thực nên mong trời
sáng để đến nhận lỗi và chịu phạt ạ.
Sau khi Lê-nin nhận lỗi, người cô
không những không phạt mà còn

tôi đều thích đọc sách và đều có
tủ sách riêng cho mình. Bên cạnh
những câu chuyện thì cách ứng xử
của mình với mọi người là những
ký ức mà con cháu mình sẽ như
mình mang theo hết cuộc đời.
Vậy nên chúng ta khi nói và làm
gì với các con, trước mặt các con
thì hãy nhớ rằng con cháu mình sẽ
nhớ rất dai. Còn khi chúng ta làm
con cái bị tổn thương thì hãy coi
chừng, chúng không chỉ nhớ dai
mà còn thù rất lâu đấy.
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Bên cạnh những kết quả kinh doanh
đạt được như trên, trong năm 2014
Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Tổng
công ty thực hiện nhiều hoạt động
để củng cố hơn nữa nội lực, chuẩn
bị chiến lược phát triển trong thời
gian tới nhất là khi Hiệp định TPP
được ký kết như đầu tư mở rộng thị
trường, hoàn thiện chuỗi cung ứng
khép kín từ sợi - dệt - nhuộm - hoàn
tất - may, đào tạo đội ngũ nhân lực
có chất lượng cao, nghiên cứu và cải
tiến máy móc thiết bị, nâng cao chất
lượng sản phẩm và đầu tư có chiều
sâu nhiều dự án trọng điểm.
Các cổ đông biểu quyết những nội dung quan trọng của đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015
TT&QLTH

S

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

ban Chứng khoán Nhà nước; cùng
các ông bà trong HĐQT, Ban Tổng
giám đốc, Ban kiểm soát, Chủ tịch
Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên,
trưởng phó các phòng ban chức
năng của Tổng công ty.

Đại hội có sự hiện diện của ông
Bùi Xuân Khu - Nguyên Thứ trưởng
thường trực Bộ Công thương; ông
Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội
Dệt May Việt Nam; ông Trần Quang
Nghị - Chủ tịch HĐQT Vinatex; ông Lê
Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex,
ông Đặng Vũ Hùng - Phó Tổng giám
đốc Vinatex; ông Lê Trung Hải - Phó
Tổng giám đốc Vinatex; bà Phạm
Minh Hương - Giám đốc điều hành
Vinatex; ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng
phụ trách văn phòng phía Nam, Ủy

Năm 2014 là một năm với nhiều khó
khăn, thách thức của nền kinh tế, tuy
nhiên bằng sự đoàn kết, nỗ lực của
toàn thể anh chị em CB.CNV dưới sự
chỉ đạo sáng suốt của HĐQT và Ban
điều hành Phong Phú đã vươn lên
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2014 đã đề ra. Thay mặt Đoàn
chủ tịch ông Phạm Xuân Trình báo
cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tổng công ty trong năm
qua, cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015 tình hình kinh tế và chính
trị trên thế giới vẫn diễn biến không
ổn định, tốc độ phục hồi kinh tế thế
giới khá chậm. Kinh tế Việt Nam tiếp
tục đối mặt với rất nhiều khó khăn,
ĐVT

thách thức, Hiệp định TPP kỳ vọng
được ký kết trong năm 2015 sẽ mở ra
cơ hội rất lớn cho ngành dệt may Việt
Nam nói chung và Phong Phú nói
riêng song đây cũng là thách thức
rất lớn nếu doanh nghiệp không có
sự chuẩn bị chu đáo. Trong khi đó,
làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) vào
lĩnh vực dệt may tăng mạnh gây áp
lực cạnh tranh về thị trường nội địa,
đặc biệt là lao động. Trước tình hình
trên, Ban lãnh đạo Phong Phú tiếp
tục lấy chuỗi cung ứng sợi - dệt nhuộm - hoàn tất - may làm cốt lõi,
kết hợp với việc đầu tư phân bổ theo
khu vực, công tác đầu tư ưu tiên phát
triển theo hướng thiết bị hiện đại,
công nghệ tiên tiến, công tác quản
lý theo tiêu chuẩn quốc tế… hướng
đến các chỉ tiêu kế hoạch:

Thực hiện năm 2015

TT

Chỉ tiêu

Hợp nhất

Tổng công ty mẹ

1

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

4.250

3.500

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

230

180

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷđồng

184

167

4

Tỷ lệ chia cổ tức

%

Bà Bùi Thị Thu trình trước đại hội đơn
từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Sơn
- Thành viên Ban kiểm soát và thông
qua hình thức bầu cử bổ sung thành
viên mới. 100% cổ đông đã nhất trí
thông qua đơn từ nhiệm và thống
nhất bầu bà Trần Liên Hữu là thành
viên Ban kiểm soát. Đồng thời, 100%

18% (trên mệnh giá)
cổ đông tham dự đại hội cũng nhất
trí 100% thông qua các nội dung
quan trọng như:
- Thông qua báo cáo hoạt động của
Hội đồng quản trị năm 2014.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh

Tổng công ty mẹ

01 Tổng doanh thu

Tỷ đồng

4.508

3.739

02

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

Tỷ đồng

221

150

03

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Tỷ đồng

202

139

Đại hội lắng nghe ý kiến của ông Lê
Tiến Trường về việc chuẩn bị mọi
điều kiện trong giai đoạn phát triển
mới, cũng như những cơ hội và
thách thức mới mà ngành dệt may
Việt Nam nói chung và Phong Phú
nói riêng phải đối mặt. Ông nhấn
mạnh, trong giai đoạn phát triển mới
hiện nay, mà trước mắt là 2015 - 2016
làn sóng cạnh tranh khốc liệt hơn
bao giờ hết. Các doanh nghiệp dệt
may muốn tồn tại và phát triển phải
tự cởi trói mình và đầu tư. Phong Phú
là doanh nghiệp có nhiều ưu thế về
chuỗi cung ứng, vì vậy phải tiếp tục
hoàn thiện và phát triển hơn nữa,
chuẩn bị mọi tiềm lực để vượt qua
thách thức và hội nhập.

Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex phát biểu.

Thực hiện năm 2014
Hợp nhất

doanh năm 2015.
- Thông qua báo cáo tài chính tổng
hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã
được kiểm toán năm 2014.
- Thông qua báo cáo thẩm tra tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh
và tài chính năm 2014 của Ban kiểm
soát.
- Thông qua phương án phân phối
lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014.
- Thông qua việc lựa chọn công ty
kiểm toán tài chính năm 2015.
- Thông qua mức thù lao và thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Ban điều hành, chi phí ngoại
giao năm 2014 và dự kiến năm 2015.
- Thông qua việc thực hiện cam kết
giao dịch trên thị trường chứng
khoán có tổ chức.

Đoàn chủ tịch gồm ông Phạm Xuân Trình - Ủy viên HĐQT, Bí thư
Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và bà Bùi Thị Thu - Ủy viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty (từ trái qua).

Ông Trần Quang Nghị tặng hoa cho ông Nguyễn Khắc Sơn và bà Trần Liên Hữu.

Thay mặt HĐQT, ông Trần Quang
Nghị tiếp thu ý kiến của cổ đông và
thể hiện quyết tâm tiếp tục đồng
hành cùng đội ngũ CB.CNV Phong
Phú vượt qua thách thức, tăng
trưởng vượt bậc không phụ lòng
kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và cổ
đông. Ông hy vọng, quý cổ đông
chung tay cùng Ban điều hành đưa
Phong Phú vươn tầm cao mới, mang
lại nhiều giá trị hơn nữa cho cổ đông
và nhà đầu tư.
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STT Nội dung

ĐVT

Thực hiện 2014

Kế hoạch 2015

% so sánh 2015/2014

1

Doanh thu

Tỷ đồng

1.362

1.370

100,6

2

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

66,85

25,0

37,4

3

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

16,0

19,0

118,75

4

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

1,144

10,0

874,13

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

34,3

40

116,62

6

Thu nhập bình quân

Triệu đ/ng/th

4,408

4,6

104,36

7

Tỷ lệ cổ tức

%

16

16

100,00

tạo nguồn lực, đào tạo cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý, công nhân, có
kế hoạch đào tạo lâu dài, tìm kiếm
cơ hội để tăng lợi nhuận.

Đoàn chủ tịch tham gia điều hành đại hội.

N

gày 07/05/2015 Công ty CP
Dệt May Nha Trang đã tổ chức
thành công Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015.
Báo cáo với đại hội, Hội đồng quản
trị (HĐQT) đánh giá trong năm 2014
ngoài những thuận lợi có được,
công ty còn gặp không ít khó khăn
do kinh tế thế giới vẫn hàm chứa
nhiều bất ổn, thị trường nhập khẩu
hàng dệt may không tăng trưởng
nhiều, sự cạnh tranh ngày càng gay
gắt giữa các nước có thế mạnh về
sản xuất hàng dệt may, chính sách
ưu tiên kìm chế lạm phát, kiểm
soát chặt tín dụng đã làm giảm sức
mua, giảm lợi thế cạnh tranh với

Ông Phạm Xuân Trình tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban Kiểm soát.

các nước khác… Tuy nhiên với sự
chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ
tích cực từ Tổng công ty CP Phong
Phú, sự nỗ lực phấn đấu của Ban
điều hành, cán bộ quản lý các cấp
đến người lao động, nên công ty đã
hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
năm 2014 đề ra.
Dự báo năm 2015, bên cạnh những
thuận lợi, khó khăn và thách thức
vẫn còn rất lớn đối với ngành dệt
may. Sự phụ thuộc vào nguyên liệu,
phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài;
năng suất lao động còn ở mức khá
thấp so với các nước, sự chuyển
dịch dòng vốn đầu tư FDI của các

nước không tham gia hiệp định
vào Việt Nam để cạnh tranh khai
thác lợi thế của các hiệp định mà
mà Việt Nam đã và sẽ ký kết. Tình
hình thế giới còn nhiều diễn biến
phức tạp, khó lường, tình hình biến
động giá nguyên liệu, vật tư, phụ
tùng, điện… Những biến động lao
động, áp lực về vốn cho hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư
của công ty… Nhưng các cổ đông
tham dự đại hội luôn tin tưởng vào
sự quản lý, điều hành của HĐQT,
Ban điều hành, điều đó đã thể hiện
qua việc biểu quyết nhất trí cao với
các nội dung tờ trình trước đại hội.
Đặc biệt nhất trí 100 % các chỉ tiêu
kế hoạch chủ yếu năm 2015:

Điều đó cũng thể hiện sự quyết
tâm của HĐQT, Ban điều hành, cán
bộ quản lý các cấp, của toàn thể
CB.CNV công ty.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu
trên trong năm 2015, công ty đã đề
ra các chương trình và giải pháp
cụ thể cho từng ngành: sợi, dệt
nhuộm, may. Chương trình phát
triển thị trường, chương trình đầu
tư phát triển, công tác sản xuất. Tiếp
tục thực hiện công tác tuyển dụng,
đào tạo, công tác tiền lương, chế
độ chính sách và chăm lo đời sống
người lao động…
Đại hội cũng đã bầu bổ sung bà
Nguyễn Thị Mỹ Lệ - làm Trưởng Ban

kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 2016.
Phát biểu tại đại hội ông Phạm
Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT Dệt
May Nha Trang thông tin với đại
hội về chương trình cổ phần hóa
các doanh nghiệp của nước ta; tình
hình chung liên quan đến ngành
dệt may, các hiệp định đã, đang
và sẽ ký kết, ảnh hưởng đến hoạt
động của doanh nghiệp. Các doanh
nghiệp phải chuẩn bị kỹ các nguồn
lực khi TPP được ký kết vì thách thức
và cơ hội đan xen với nhau. Đồng
thời ông cũng thông báo một số
công tác cần tập trung trong năm
2015 của công ty như tổ chức sản
xuất Lean ngành may, công tác đào

Sau đại hội, công ty đã triển khai các
công việc như:
- Tiếp tục triển khai nhanh các dự án
đầu tư.
- Tiếp tục các chương trình để nâng
cao năng suất chất lượng sản phẩm,
tăng khả năng cạnh tranh.
- Tập trung công tác đào tạo nguồn
nhân lực. Tuyển dụng và đào tạo lao
động cho dự án Nhà máy Dệt kim
mới và bổ sung lao động cho các
đơn vị.
- Củng cố, duy trì việc thực hiện
nội quy kỷ luật trong toàn công ty,
thực hiện văn minh văn hóa doanh
nghiệp.
- Tổ chức phong trào thi đua lao
động sản xuất chào mừng các ngày
lễ lớn trong năm, phát động tháng
công nhân, phấn đấu hoàn thành
vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế
hoạch kinh doanh năm 2015.
Với quyết tâm cao của tập thể
CB.CNV, hy vọng trong năm 2015
Dệt May Nha Trang sẽ vượt qua
những khó khăn, thực hiện thắng
lợi các chỉ tiêu và chương trình đề
ra. Tiếp tục là một trong những đơn
vị mạnh của tỉnh Khánh Hoà, là một
trong những đơn vị sản xuất kinh
doanh có hiệu quả trong đại gia
đình Phong Phú.

10

Chủ điểm - Sự kiện

Diễn đàn Phong Phú

11

Số 39 - tháng 4/2015

Hội nghị
Người lao động năm 2015
TTQLTH

S

áng ngày 25/04/2015 tại trụ sở
chính, Tổng công ty CP Phong
Phú tổ chức Hội nghị Người lao
động năm 2015.
Hội nghị có sự hiện diện của ông
Phạm Xuân Trình - Bí thư Đảng
ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Tổng công ty; cùng các ông bà
trong Ban Tổng giám đốc, Cơ quan
Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí
thư Đoàn thanh niên, Trưởng phó
các phòng ban, hệ thống sản xuất;
đặc biệt là sự hiện diện của 210 đại
biểu đại diện cho toàn thể CB.CNV
trong toàn Tổng công ty.

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

“Các đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết vấn
đề uống nước đá trong mùa nắng cho công nhân
bằng máy làm mát công suất cao, chất lượng tốt.
Khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CB.CNV và
có kế hoạch chăm sóc sức khỏe thường xuyên,
hiệu quả. Nâng trợ cấp khó khăn cho CB.CNV từ
2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng, điều chỉnh
tiền nghỉ mát hàng năm từ 400.000 đồng lên
800.000 đồng” - Ông Phạm Xuân Trình cho biết.

Sau thời gian tổ chức hội nghị
Người lao động cấp phòng ban,
hệ thống sản xuất với nhiều ý kiến
thảo luận, đóng góp vào văn kiện
hội nghị và thỏa ước lao động tập
thể, nội quy lao động và được ban
thường trực hội nghị ghi nhận, cập
nhật và bổ sung. Đồng thời đánh
giá tổng kết việc thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Người lao động
năm 2014 và thảo luận phương
hướng nhiệm vụ năm 2015.
Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Võ
Duy Sáng - Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty thông qua kết quả
thực hiện nghị quyết Hội nghị
Người lao động năm 2014. Năm
2014, mặc dù tình hình kinh tế còn
gặp nhiều khó khăn do biến động
thị trường trong và ngoài nước,

Ông Phạm Xuân Trình và ông Võ Duy Sáng ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2015.

nhưng bằng sự chỉ đạo sáng suốt
của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự
đoàn kết nỗ lực của toàn thể anh chị
CB.CNV Phong Phú đã hoàn thành
các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt
trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển,
công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực, marketing và kinh doanh,
công tác an toàn vệ sinh lao động và
phòng chống cháy nổ, chăm lo cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần
cho người lao động, công tác xã hội
và từ thiện, xây dựng tổ chức Đảng,
Đoàn thể vững mạnh. Đồng thời,
báo cáo nêu lên những hạn chế tồn
tại cần khắc phục trong năm 2015.

Tại hội nghị, Bà Lưu Đặng Thương
Thương - Phó Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty thông qua những đóng
góp ý kiến của tất cả anh chị em đối
với các văn kiện đại hội. Đồng thời,
bà Trương Thị Ngọc Phượng - Kế
toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính
Kế toán thông qua báo cáo thu chi
năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
Hội nghị lắng nghe tham luận của bà
Lưu Thị Mộng Trinh - Chủ tịch Công
đoàn Hệ thống sản xuất Gia dụng với
chủ đề: “Tổng công ty CP Phong Phú
với hoạt động chăm sóc đời sống
vật chất và tinh thần của CB.CNV”

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 8 tập thể xuất sắc trong năm 2014.

thông qua các chương trình liên
hoan mừng xuân, hỗ trợ các anh chị
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
các hoạt động văn nghệ thể dục thể
thao. Việc không ngừng chăm lo đời
sống cho anh chị em CB.CNV thể hiện
cam kết của lãnh đạo Phong Phú đối
với người lao động. Và tham luận của
bà Huỳnh Thị Đan Chinh - Chủ tịch
Công đoàn Hệ thống sản xuất Sợi
chỉ may: “Những chuyển biến tích
cực trong công tác vệ sinh văn minh
công nghiệp tại đơn vị”. Lấy điển
hình là Hệ thống sản xuất Sợi chỉ
may trong việc trang bị tủ, ca đựng
nước, sửa chữa nhà vệ sinh, phòng
thay quần áo, công nhân khi đi tua
phải cầm chổi vệ sinh, sau khi thực
hiện công tác vệ sinh công nghiệp
được cải thiện đáng kể và mang lại
hiệu quả cao, đây là một điển hình
cần được phát huy.
Hội nghị thông qua quyết định của
Tổng giám đốc về việc khen thưởng
cho 8 tập thể và 81 cá nhân đạt danh
hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm
2014. Danh hiệu này đã ghi nhận sự
nỗ lực trong công tác chuyên môn
của từng cá nhân và tập thể trong
năm qua, đóng góp cho sự phát triển
chung của Tổng công ty trên tất cả
các lĩnh vực. Đồng thời, đây là động
lực để các anh chị em tiếp tục hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
trong năm 2015.
Ông Phạm Xuân Trình chỉ đạo tại hội
nghị: Việc xác lập các chủ trương, lộ
trình phát triển, định hướng chiến
lược trong năm 2015, 5 năm tới và
dài hạn đối với Phong Phú là cần
thiết. Những lộ trình được đề ra theo
từng giai đoạn phát triển mà Đại hội
đồng cổ đông đã thông qua, vì vậy
đội ngũ anh chị em CB.CNV trong
Tổng công ty với quyền, nghĩa vụ
của người lao động phải đảm bảo
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Số 40 - tháng 6/2015

Hội nghị Người lao động Dệt May
Nha Trang 2015
Kim Anh
Bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc thường trực trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi

Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám đốc trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho các

đua cho các anh chị em Khối Phòng ban Tổng công ty.

anh chị em Khối Phòng ban Tổng công ty.

nâng cao chất lượng sản phẩm” của
Phòng Kiểm soát chất lượng.

Ông Trần Ngọc Nga - Phó Tổng giám đốc trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho

Ông Lý Anh Tài - Giám đốc Điều hành Tổng công ty tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho

các anh chị em HTSX Vải.

các anh chị em HTSX Sợi chỉ may.

Phong Phú thành lập
quỹ tương thân tương
ái để giúp đỡ anh chị
em có hoàn cảnh khó
khăn và nhiều hoạt
động thiết thực khác.
Ông chỉ đạo các đơn
vị chức năng nghiên
cứu, giải quyết vấn
đề uống nước đá
trong mùa nắng cho
Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc Điều hành HTSX Gia dụng trao tặng danh hiệu
công nhân. Nghiên
chiến sỹ thi đua cho các anh chị em HTSX Gia dụng.
cứu làm máy làm mát
nước ở công sức cao với chất lượng
ba lợi ích: cổ đông - người lao động
tốt. Nâng mức nghỉ mát hàng năm
- công ty. Quyền lợi đi kèm với nghĩa
của công nhân từ 400.000 đồng lên
vụ mà các bộ phận, ban phòng chức
800.000 đồng, trợ cấp khó khăn đột
năng… triển khai để thực hiện cho
xuất từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000
bằng được mục tiêu, công việc của
đồng một lần.
mình. Xã hội đánh giá cao về các
hoạt động của Tổng công ty, về sức
Đồng thời, ông ghi nhận và gửi lời
mạnh chuỗi liên kết, xây dựng văn
cảm ơn chân thành đến tất cả những
hóa doanh nghiệp… Trong năm qua,

Tại hội nghị nhiều kiến nghị chính
đáng của người lao động như
cải thiện thu nhập, điều kiện làm
việc, về chế độ chính sách… Ban
điều hành công ty đã lắng nghe,
ghi nhận và chia sẻ với những ý
kiến đóng góp, đồng thời các đơn
vị chức năng và lần lượt giải đáp
những ý kiến thắc mắc trên tinh
thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo
lợi ích hợp pháp, chính đáng, hài
hòa lợi ích doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị.

cá nhân và tập thể đạt danh hiệu
chiến sĩ thi đua đã có những đóng
góp xuất sắc cho sự phát triển của
Phong Phú. Chiến sĩ thi đua phải xây
dựng hình ảnh là người gương mẫu
đi đầu trong công tác, có phương
pháp tạo năng suất chất lượng cao.
Giúp đỡ những người xung quanh
cùng nhau phát triển, có nhiều
sáng kiến hay áp dụng vào thực tế,
mang lại hiệu quả cho Tổng công ty.
Những tấm gương lao động ấy được
Tổng công ty ghi vào sổ vàng truyền
thống.
Hội nghị nhất trí 100% thông qua
những nội dung quan trọng của đại
hội và thông qua dự thảo nghị quyết
đại hội. Ông Phạm Xuân Trình - Tổng
giám đốc và ông Võ Duy Sáng - Chủ
tịch Công đoàn ký thỏa ước lao động
tập thể trước sự chứng kiến của anh
chị em CB.CNV có mặt tại hội nghị.

N

gày 29 tháng 5 năm 2015, tại
Hội trường lớn Công ty CP Dệt
May Nha Trang đã long trọng diễn
ra Hội nghị người lao động năm
2015 với sự hiện diện của 228 đại
biểu đại diện cho gần 3.200 CB.CNV
công ty.
Đại diện lãnh đạo công ty đã thay
mặt chủ tịch đoàn báo cáo kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2014. Báo cáo cho thấy các
chỉ tiêu cơ bản về SXKD đều đạt kế
hoạch đề ra.
Hội nghị cũng đã thảo luận các giải
pháp nhằm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2015
mà Đại hội hội đồng cổ đông năm
2015 đã thông qua.

Hội nghị nhất trí cao với các giải
pháp do Ban điều hành công ty đề
ra như chương trình phát triển thị
trường, chương trình đầu tư phát
triển, công tác sản xuất, tuyển dụng
và đào tạo, tiền lương, chế độ chính
sách và chăm lo đời sống cho người
lao động. Thể hiện sự quyết tâm
của Ban lãnh đạo, tập thể người lao
động công ty.
Hội nghị lắng nghe và đánh giá
cao các tham luận: “Đổi mới công
tác quản trị sản xuất ngành Sợi”
của Nhà máy Sợi 2. “Nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm” của
Nhà máy Dệt Nhuộm. “Giải pháp
tăng năng suất lao động. Mục tiêu
hướng tới sản xuất theo Lean” của
Nhà máy May 2 và “Kiểm soát và

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất
trí 100 % những nội dung bổ sung
sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập
thể và nội quy lao động năm 2015.
Phát biểu tại hội nghị ông Võ Đình
Hùng - Tổng giám đốc cám ơn tập
thể người lao động đã cố gắng
cùng với Ban điều hành công ty
nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định
công tác sản xuất kinh doanh công
ty trong năm qua. Đồng thời, ông
kêu gọi CB.CNV tiếp tục phấn đấu,
tăng năng suất lao động, tăng chất
lượng sản phẩm để tăng khả năng
cạnh tranh, cùng hoàn thành các
dự án đề ra trong năm 2015 góp
phần ổn định và phát triển vững
chắc, nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người lao động.
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Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng viên biểu quyết những nội dung quan trọng của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ
Tổng công ty CP Phong Phú
lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
TT&QLTH

S

Anh hùng lao động Trần Thị Đường phát biểu.
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au thời gian chuẩn bị một cách
khẩn trương, chu đáo, sáng
21/05/2015 tại Tổng công ty CP
Phong Phú đã diễn ra Đại hội Đảng
bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 2020.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May
Việt Nam (Vinatex), Chủ tịch HĐQT
Tổng công ty CP Phong Phú; các
đồng chí trong Ban chấp hành Đảng
ủy của Vinatex, cùng 283 đảng viên
của Tổng công ty CP Phong Phú.

Đại hội có sự hiện diện của AHLĐ
Trần Thị Đường - Nguyên Ủy viên
Trung ương Đảng CSVN, Nguyên bí
thư Đảng ủy, Nguyên Tổng giám đốc
Công ty Dệt Phong Phú; đồng chí
Trần Quang Nghị - Bí thư Đảng ủy,

Sau phần diễn văn khai mạc của
đồng chí Phạm Xuân Trình - Bí thư
Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Hoàng
Trang - Phó bí thư Đảng ủy thay mặt
Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo
kết quả thực hiện nghị quyết Đại

hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015,
thông qua phương hướng nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo một
lần nữa khẳng định sự lãnh đạo sáng
suốt của Đảng trong công tác điều
hành, định hướng chiến lược phát
triển của Tổng công ty. Trong nhiệm
kỳ qua, vượt những rào cản thương
mại, khó khăn thách thức của nền
kinh tế trong nước và thế giới, Đảng
ủy, HĐQT, Ban điều hành cùng
toàn thể anh chị em CB.CNV Phong
Phú đoàn kết hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể
doanh thu tăng 31%, nộp ngân sách
tăng 28%, thu nhập bình quân tăng
68%, lợi nhuận 5 năm đạt 1.530 tỷ
đồng, đặc biệt luôn đảm bảo ba
lợi ích: người lao động, cổ đông và
phát triển doanh nghiệp theo định
hướng mà ĐHĐCĐ đề ra.
Với tinh thần phát huy dân chủ, giữ
vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết
và trách nhiệm cao, Đại hội đã dành
nhiều thời gian góp ý và thảo luận

sôi nổi, bổ sung nhiều ý kiến quan
trọng, xác đáng, đánh giá đúng
mức kết quả lãnh đạo của Đảng bộ
trong nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần
phát huy những kết quả đạt được,
Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo cán
bộ, đảng viên và quần chúng phấn
đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ
chức đảng, các tổ chức đoàn thể
chính trị - xã hội vững mạnh, thực
hiện tốt những nhiệm vụ Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm
kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần hoàn
thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ cấp trên.
Hướng đến mục tiêu “đoàn kết, sáng
tạo, dân chủ, trí tuệ, tốc độ”, Đảng bộ
Phong Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020,
HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn
thể CB.CNV tiếp tục phát huy những
kết quả đã đạt được, đoàn kết vượt
qua khó khăn, thách thức của thời
kỳ hậu khủng hoảng kinh tế, phấn
đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm

Ông Trần Quang Nghị phát biểu chỉ đạo.

vụ SXKD, đạt doanh thu đạt 1 tỷ USD
đến năm 2018, tăng từ 10 - 12%/
năm, lợi nhuận tăng 8 - 10%/năm,
nộp ngân sách tăng 8 - 10%. Đầu tư
chiều sâu, mở rộng sản xuất để tăng
năng suất, chất lượng sản phẩm,
tăng khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh
thị trường, tạo đà hội nhập khi toàn
cầu hóa về môi trường kinh doanh,
các hiệp định AFTA, WTO phát huy
hiệu lực, hiệp định FTA, TPP đã và
đang đàm phán ký kết. Tăng cường
lãnh đạo, tập trung cao độ tổ chức
thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển
nguồn nhân lực. Quan tâm lãnh đạo,
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Đại hội Đảng bộ Dệt May Nha Trang
lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020
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Kim Anh

Đảng viên tiến hành bầu cử.

chỉ đạo và tạo điều kiện để tổ chức
Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát
huy tốt chức năng nhiệm vụ, vai trò
của tổ chức mình, trên cơ sở đó xây
dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn
Thanh niên vững mạnh. Đẩy mạnh
công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động
học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh. Giữ vững danh
hiệu Đảng bộ “trong sạch, vững
mạnh”.
Phát biểu tại đại hội, AHLĐ Trần Thị
Đường đánh giá cao sự nỗ lực và
truyền thống của Đảng bộ Phong
Phú trong việc đào tạo đội ngũ
cán bộ Đảng viên giỏi về chuyên
môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo
đức vững vàng. Đặc biệt, trong giai
đoạn phát triển tiếp theo, Đảng bộ,
HĐQT, Ban điều hành cùng toàn
thể anh chị em CB.CNV phải nỗ lực
hơn nữa, đổi mới và đầu tư về máy
móc thiết bị cũng như con người
để đón đầu TPP trước làn sóng đầu
tư ồ ạc và cạnh tranh của các nước
đang đổ dồn vào Việt Nam. Phong
Phú phải tiếp tục đổi mới, tiếp tục
cải tiến để đưa năng suất lao động

lên cao hơn nữa, mỗi đảng viên
cần phải nhận thức về năng suất
lao động. Từ đó, Đảng ủy cần đưa
vào Nghị quyết của Đại hội và đưa
ra các giải pháp cụ thể cho những
năm tới. Quan tâm hơn nữa công
tác xây dựng Đảng, quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị
nhằm nâng cao nhận thức chính trị
và tuyệt đối tin tưởng vào đường
lối, chủ trương chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước, phù hợp
với chủ trương chung và phù hợp
với Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ
Phong Phú đã đề ra.
Đồng chí Trần Quang Nghị phát
biểu chỉ đạo: “Phong Phú tiếp tục
kiện toàn bộ máy, xây dựng hình
mẫu Đảng bộ trong sạch vững
mạnh, là điển hình để các đơn vị
khác trong Vinatex học hỏi và nhân
rộng. Đồng thời, Tổng công ty tiếp
tục mở rộng đầu tư, đào tạo nhân
lực chất lượng cao, hội nhập sâu
rộng vào nền kinh tế thế giới thông
qua kết quả sản xuất kinh doanh,
doanh thu, lợi nhuận, lương, chế độ
đãi ngộ đối với người lao động”.

Thay mặt Đảng bộ Phong Phú, đồng
chí Phạm Xuân Trình tiếp thu ý kiến
chỉ đạo các cấp và quyết tâm xây
dựng Đảng bộ Phong Phú tiếp tục
gặt hái nhiều thành công, kế thừa và
phát huy truyền thống Tổng công ty
trong hành trình phát triển mới.
Đại hội cũng đã nhất trí 100% thông
qua những nội dung quan trọng
của văn kiện đại hội, đồng thời tiến
hành bầu cử Ban chấp hành Đảng
bộ Phong Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020
gồm 15 đồng chí: Đồng chí Phạm
Xuân Trình, đồng chí Võ Duy Sáng,
đồng chí Phan Kim Hằng, đồng
chí Nguyễn Thị Liên, đồng chí Lưu
Đặng Thương Thương, đồng chí Lê
Thị Hoàng Trang, đồng chí Nguyễn
Quốc Nguyên, đồng chí Bạch Thị
Kim Cương, đồng chí Nguyễn Văn
Nhiệm, đồng chí Trương Thị Ngọc
Phượng, đồng chí Nguyễn Văn
Thảo, đồng chí Nguyễn Đình Thịnh,
đồng chí Nguyễn Văn Danh, đồng
chí Đinh Thị Ngọc Dung và đồng
chí Nguyễn Hồng Thái. Với Ban chấp
hành mới, hy vọng sẽ tiếp tục đưa
Phong Phú phát triển lớn mạnh
trong giai đoạn 2015 - 2020.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Đảng
bộ Công ty CP Dệt May Nha Trang
long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ
công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015
- 2020 vào ngày 05/05/2015 phiên
chính thức.
Đến dự đại hội có đồng chí Trần Xuân
Lãm - Phó bí thư Đảng ủy khối doanh
nghiệp và các đồng chí trong Tổ
công tác chỉ đạo đại hội các TCCSĐ
trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020
và toàn thể các đồng chí đảng viên
trong Đảng bộ.
Đại hội đã đánh giá, kiểm điểm tình
hình thực hiện Nghị quyết Đại hội
lần thứ XII nhiệm kỳ 2010 - 2015;
thông qua Báo cáo kiểm điểm sự
lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ
công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo
luận và biểu quyết 100 % phương
hướng, mục tiêu và nhiệm vụ 5 năm
2015 - 2020 Đảng bộ phấn đấu thực
hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ
chủ yếu sau:
*Về nhiệm vụ chính trị:
Lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành

các chỉ tiêu kế
hoạch
hàng
năm theo Nghị
quyết Đại hội
cổ đông công
ty. Giá trị sản
xuất
công
nghiệp
năm
sau cao hơn
năm
trước,
doanh
thu
hàng năm tăng từ 5 - 10 % so với năm
trước, nộp ngân sách hoàn thành tốt
nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước,
lợi nhuận hàng năm tăng từ 5 - 10
% so với năm trước, thu nhập người
lao động tăng từ 5 - 10% so với năm
trước, tỷ lệ cổ tức ít nhất 12 %/năm,
tham gia tích cực công tác xã hội
từ thiện, xây dựng văn hóa doanh
nghiệp, thực hiện đầy đủ các chế độ
chính sách cho người lao động.
*Về công tác xây dựng Đảng:
Phấn đấu 100 % đảng viên tham gia
học tập, quán triệt các nghị quyết,
chỉ thị của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nước. Đảng bộ tiếp tục
bồi dưỡng kết nạp tối thiểu 40 đảng
viên mới (100% chi bộ trực thuộc kết
nạp được đảng viên mới). Phấn đấu
đạt trên 90% Đảng viên đủ tư cách
hoàn thành tốt nhiệm vụ, không
có đảng viên vi phạm tư cách. 90%
các Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch
vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm
vụ, không có chi bộ yếu kém. Trong
nhiệm kỳ 100% các chi bộ được kiểm
tra giám sát, các tổ chức đoàn thể
quần chúng (Công đoàn và Đoàn
Thanh niên cơ sở đạt tiêu chuẩn

vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ).
Đảng bộ đạt TCCSĐ trong sạch vững
mạnh.
Đại hội đã nghe các tham luận của
đại diện các đơn vị và thảo luận
thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến
của cán bộ, đảng viên và người lao
động, các chi bộ, các đoàn thể quần
chúng và ý kiến của đại biểu dự Đại
hội đóng góp vào dự thảo các văn
kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
lần thứ V; dự thảo các văn kiện trình
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng.
Đại hội đã bầu cử BCH Đảng bộ công
ty Khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020
gồm 09 đồng chí và đoàn đại biểu dự
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh
nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 2020 gồm 07 đại biểu chính thức và
01 đại biểu dự khuyết. Đại hội kêu gọi
toàn thể đảng viên, cán bộ và người
lao động trong công ty tiếp tục phát
huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn
kết, nhất trí khắc phục khó khăn để
hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại
hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Xây dựng chương trình hành động,
kế hoạch công tác để nhanh chóng
đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực
tiễn.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc
khẩn trương, phát huy dân chủ, tập
trung trí tuệ của các đảng viên. Đại
hội Đảng bộ Công ty CP Dệt May Nha
Trang lần thứ XIII Nhiệm kỳ 2015 2020 đã thành công tốt đẹp và hoàn
thành nội dung chương trình đề ra.
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Phong Phú:
Cú hích hướng đến
1 tỷ USD

19
Đánh giá thực tại, đổi mới nhanh
mạnh
Hiện nay, nền kinh tế thị trường có
nhiều biến động mạnh, các doanh
nghiệp Việt Nam nói chung và
Phong Phú nói riêng phải đương
đầu với những cạnh tranh khốc liệt
về mọi mặt như mẫu mã hàng hóa,
chất lượng sản phẩm, giá cả, dịch
vụ hậu mãi, thị trường tiêu thụ, biến
động lao động…
Với những sản phẩm chủ lực của
mình là sợi, vải, khăn, may mặc…
Phong Phú đang cạnh tranh khốc
liệt bởi: hàng hóa nhập khẩu của
Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, cùng
với sự gia tăng của các làng nghề,
hàng giả hàng nhái, sự mất giá của
đồng yên (Nhật Bản)… Tuy nhiên,
nhận định đúng tình hình thực tại
của thị trường và vận dụng nội lực
vốn có của mình, Phong Phú đã ổn
định sản xuất, tạo liên kết chuỗi giữa
các hệ thống, nâng cao năng lực
cạnh tranh về sản phẩm, thị trường
để phát triển.

YN

Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển
trong giai đoạn mới, đặc biệt hướng đến
đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2018,
toàn bộ cán bộ quản lý và kỹ sư của Tổng
công ty CP Phong Phú đã có buổi trao
đổi thẳng thắn thông qua Hội thảo khoa
học kỹ thuật - Đầu tư phát triển.

Đồng thời, Việt Nam đã ký kết các
hiệp định thương mại tự do với Hàn
Quốc và hiệp định Liên minh kinh
tế Á - Âu, sắp tới sẽ ký kết Hiệp định
đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái
Bình Dương (TPP), là cơ hội tốt cho
các doanh nghiệp Việt Nam, không
những chỉ có thị trường rộng lớn, với
chính sách thuế quan ưu đãi, mà còn
có cơ hội để tái cấu trúc và nâng cao
năng lực cạnh tranh.
Từ những biến động của thị trường
trong và ngoài nước, ông Phạm
Xuân Trình - Tổng giám đốc Phong
Phú phân tích những điểm mạnh,
yếu của tất cả các hệ thống trong

20

Diễn đàn Phong Phú

toàn Tổng công ty, các đơn vị thành
viên, liên doanh liên kết… đưa
ra những định hướng chiến lược
phát triển mới. Ông cho biết, khi
thị trường có những biến đổi phức
tạp, đồng nghĩa với việc những
cơ hội và hướng đi mới được mở
ra. Càng khó khăn, doanh nghiệp
càng thể hiện bản lĩnh của mình
để đương đầu với thách thức. Ông
kỳ vọng, Phong Phú với đội ngũ
CB.CNV trẻ, khỏe, đầy nhiệt huyết,
biết phân tích thị trường, biết tận
dụng những cơ hội mới để phát
triển. Đặc biệt là chú trọng đến
công tác phát triển sản phẩm mới,
tạo sự khác biệt, gia tăng giá trị và
các dự án đầu tư.
Đại diện cho Hệ thống sản xuất
May mặc, bà Phan Kim Hằng - Phó
Tổng giám đốc Tổng công ty quyết
tâm đào tạo CB.CNV ngành may
cho Phong Phú để phát triển hoàn
chỉnh chuỗi sản xuất từ sợi đến
may. Đồng thời phát triển thêm
các chuyền may, mở rộng đầu tư,
khai thác có hiệu quả nguồn lực
sản xuất. Với Hệ thống sản xuất Vải,
thời gian qua có những bước phát
triển mới, ông Trần Ngọc Nga - Phó
Tổng giám đốc Phong Phú cam
kết đến hết tháng 10/2015 sẽ đưa
vào khai thác ổn định các thiết bị
di dời với tổng sản lượng khai thác
1,2 triệu mét/tháng. Tiếp tục nỗ lực
phát triển thị trường xuất khẩu, mà
trước mắt là thị trường Hàn Quốc,
bước đầu đã có những đơn hàng
với sản lượng nhất định. Đồng thời,
ông kỳ vọng tiếp tục mở rộng đầu
tư, ổn định sản xuất.
Ông Phạm Xuân Trình nhấn mạnh
trong phát triển đầu tư và đổi mới,
các hệ thống cần đặc biệt quan tâm
đến công tác an toàn cho doanh
nghiệp trên mọi mặt: lao động, sức
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khẩu có giá thành thấp hơn để tăng
khả năng cạnh tranh và nhận được
các đơn hàng xuất sang Nhật. Ông
Trần Quang Nghị chỉ đạo cần nghiên
cứu phát triển thêm các mặt hàng,
sản phẩm theo đúng mục đích và
ý nghĩa tên gọi “gia dụng”, tiếp tục
phát triển đội ngũ bán hàng một
cách rộng khắp, chuyên nghiệp
và khoa học. Tạo chuỗi liên kết với
ngành sợi trong phát triển khâu
nguyên liệu.
Ông Trần Quang Nghị cho biết bộ

phận nghiên cứu phát triển cho các
hệ thống sản xuất của Phong Phú
phải tìm tòi, nghiên cứu tư vấn cho
lãnh đạo cả về định hướng, quy mô,
dự báo tình hình. Phong Phú lấy
phương châm: “Quản trị chặt chẽ,
tăng tốc đầu tư, phát triển thị trường
và tăng cường nhân lực” làm mục
tiêu phát triển. Các nhân tố này cần
được tiến hành song song và đồng
bộ, có sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau.
Phong Phú cần chú trọng đến các
phân khúc lớn nhỏ khác nhau của
thị trường, tạo ra sản phẩm mang

tính khác biệt cao. Các dự án đầu tư
và phân khúc cần hỗ trợ, tương tác
lẫn nhau. Liên tục bổ sung những
nhân sự có chất lượng cao, đào tạo
nhanh đội ngũ kế cận và sự trưởng
thành nhanh của các thế hệ kế
tiếp để đóng góp cho sự phát triển
chung của Tổng công ty. Ông chỉ
đạo làm rõ trách nhiệm của từng
“tư lệnh” của các ngành và các “tư
lệnh” phải nỗ lực để hoàn thành và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
hệ thống mình. Không phụ lòng kỳ
vọng của lãnh đạo, cổ đông và toàn
thể CB.CNV.
Ông đề nghị Kiểm soát nội bộ ngoài
kiểm soát rủi ro sản xuất kinh doanh,
về tài chính về bán hàng, phải tăng
cường kiểm soát rủi ro nhiều mảng,
nhiều khía cạnh khác như: biến động
con người, rủi ro về mất khách hàng,
biến động thị trường.

khỏe, tài chính, sản phẩm, khách
hàng, độ hài lòng, thương hiệu…
Nắm bắt thị trường, đầu tư chiều
sâu
Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch
HĐQT Tổng công ty nhấn mạnh đến
công tác đầu tư có chiều sâu các dự
án. Doanh nghiệp muốn phát triển
ổn định thì đội ngũ cán bộ kỹ thuật
phải có chuyên môn nghiệp vụ cao,
luôn học hỏi, đổi mới, sáng tạo.
Tổng hòa các nhân tố dẫn đến sự
phát triển là sản xuất, marketing, kỹ
thuật… Trong đó đội ngũ bán hàng
đóng vai trò hết sức quan trọng từ
bộ mẫu, giao dịch, chăm sóc và
phát triển khách hàng. Qua đó phải
liên tục mở rộng và phát triển thị
trường để có phương án tái đầu tư
kịp thời, đúng thời điểm, an toàn,
tốc độ và rất trí tuệ. Phải luôn luôn
nghiên cứu đầu tư một cách khoa
học, hiệu quả và tính toán chi tiết

công trình đầu tư để giải quyết bài
toán thị trường, khách hàng, giảm
thiểu các rủi ro từ các thị trường
lớn. Đặc biệt sản phẩm phải có tính
khác biệt và ở cấp chất lượng cao.
Từ thực tế của ngành sợi Phong
Phú, ông Lý Anh Tài - Giám đốc điều
hành Phong Phú thẳng thắn nhận
trách nhiệm về một số thiếu xót và
các vấn đề tồn tại đối với ngành
sợi và cam kết sẽ giải quyết rốt ráo
bài toán về chất lượng sợi, tiếp tục
phát triển thị trường, nghiên cứu
đầu tư thay thế thiết bị mới, cũng
như tạo ra những mặt hàng chất
lượng cao.
Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám
đốc điều hành HTSX Gia dụng cam
kết về kết quả hoạt động sản xuất
2015 của ngành gia dụng theo kế
hoạch được giao. Ông đề xuất cho
ngành sợi nghiên cứu sản xuất
sợi làm sản phẩm khăn bông xuất

Để chuẩn bị cho sự phát triển mới,
hướng đến mục tiêu doanh thu 1 tỷ
USD vào năm 2018, Phong Phú triển
khai các dự án đầu tư mới như: dự án
đầu tư nhà máy sản xuất vải dệt kim
tại Nha Trang, dự án đầu tư nhà máy
dệt kim vải denim, dự án đầu tư nhà
máy dệt khăn bông, dự án đầu tư
nhà máy sợi, dự án đầy tư may.
Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều
khó khăn và thách thức, nhưng Tổng
công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015. Dự
báo tình hình kinh tế vẫn còn nhiều
khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ
hội, nhưng với tinh thần đoàn kết,
nỗ lực, phấn đấu quyết liệt trong
công tác quản lý điều hành cùng
tinh thần đoàn kết, vượt khó của
toàn thể CB.CNV, Phong Phú sẽ phát
triển nhanh mạnh trên chặng đường
phía trước.
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Đào tạo

giáo dục ý thức chấp
hành nội quy kỷ luật,
rèn luyện tác phong
công nghiệp, văn hóa
doanh nghiệp cho lao
động trẻ mới tuyển
dụng.

nguồn nhân lực

*Giải pháp đào tạo
cán bộ quản lý, nhân
viên kỹ thuật:

KA

T

ôi rất tâm đắc câu danh ngôn của
Mark Twain: “Chẳng có điều gì mà
đào tạo không làm được; đào tạo có
thể biến tâm hồn xấu thành đẹp, có
thể phá hủy các nguyên tắc xấu và tạo
ra các nguyên tắc tốt, có thể biến con
người thành người”.
Hiệu quả công việc và sự thành công
trong hoạt động của bất kỳ một
doanh nghiệp nào cũng đều phải
bắt đầu trước hết từ nguồn nhân lực.
Hơn bao giờ hết, việc đào tạo nguồn
nhân lực có phẩm chất và năng lực
đủ sức đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp là vấn đề bức thiết. Một trong
những trọng trách quan trọng nhất
của người quản lý là đào tạo nhân
viên hoàn thành công việc.
Và mỗi chúng ta ai cũng biết lợi ích

của đào tạo đó là: Đối với tổ chức sẽ
làm tăng hiệu quả làm việc nhân sự;
giữ chân người tài; đáp ứng những
thay đổi về công nghệ; đáp ứng
yêu cầu tái cơ cấu tổ chức. Đối với
cá nhân sẽ trang bị các kiến thức,
kỹ năng mới; đáp ứng nhu cầu phát
triển cá nhân; hỗ trợ phát triển sự
nghiệp.

triển khai đào tạo và đánh giá lại
công tác đào tạo định kỳ hàng quý.

Đối với doanh nghiệp dệt may theo
cá nhân tôi có thể chia ra hai đối
tượng cần tập trung đào tạo đó là:
đào tạo công nhân lao động và đào
tạo cán bộ quản lý, nhân viên kỹ
thuật. Xin chia sẻ cùng bạn đọc một
vài giải pháp như sau:

- Tập trung vào công tác đào tạo
tay nghề vì hầu như hiện nay đều
chỉ tuyển được lao động phổ thông
(ngành sợi).

*Đào tạo công nhân lao động:
- Đặt mục tiêu, lập kế hoạch đào tạo,

- Có cơ chế, chính sách đào tạo rõ
ràng, cụ thể, dễ hiểu và phải giải
thích cặn kẽ đối với từng công nhân
hoặc nhóm công nhân mới tuyển
cùng đợt để họ không thắc mắc hay
dao động tư tưởng khi vào làm việc.

- Vận hành tốt cơ sở đào tạo nghề
sợi - may tại công ty với chương trình
bài bản hơn, đào tạo lao động phổ
thông cho cả ngành may, đặc biệt là
lao động nông thôn. Để chủ động
trong việc bổ sung nguồn lực và
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nhận kinh phí hỗ trợ đào tạo theo đề
án 1956 của Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tổ
chức tái đào tạo, đào tạo chuyển đổi
công đoạn (ngành may) phù hợp với
cơ cấu mặt hàng sản xuất, chú ý đào
tạo lại để luân chuyển, đáp ứng nhu
cầu công việc, tăng năng suất, chất
lượng. Xây dựng giáo trình đào tạo
riêng, lưu ý khâu đánh giá sau đào
tạo.
- Các nhà máy cần sắp xếp công
nhân sau đào tạo hợp lý hơn, tránh
bố trí không đúng, hoặc đào tạo lại
nghề khác, vừa tốn kém chi phí, lại
kéo dài thời gian học nghề, công
nhân dễ chán nản dẫn đến bỏ việc.
Cũng nên lưu ý việc trả lương để
khuyến khích công nhân mới và cần
chủ động trong tính toán nhân lực,
tính toán kế hoạch đào tạo lao động
dự phòng.
- Tiếp tục thực hiện phương pháp
đào tạo mới đang áp dụng, ban đào
tạo công ty theo dõi từ khi đào tạo lý
thuyết, đến cử giáo viên hướng dẫn
thực hành kèm cặp cho học viên đi
theo ca, kíp... kiểm tra tay nghề đạt
mới giao cho các nhà máy. Ngành
may đào tạo trực tiếp tại cơ sở, phối
hợp các nhà máy đào tạo thực tế tại
các nhà máy để đẩy nhanh năng suất.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo
nội bộ chuyên nghiệp, bài bản hơn,

- Đào tạo từ nguồn lực
sẵn có. Đối với công nhân đang sản
xuất trong chuyền có kinh nghiệm
nhưng không có trình độ chuyên
môn chúng ta nên có hướng đào tạo
họ, nên mở ra các lớp học ngắn hạn,
dài hạn để cho những nhân viên ưu
tú, tổ trưởng các khâu học chuyên
môn nâng cao kiến thức để củng cố
kỹ năng và hướng tới nhiệm vụ cao
hơn.
- Trả lương theo hiệu quả, khối lượng
công việc ở một số bộ phận cũng
như cấp quản lý để khuyến khích
tuyển dụng những người đã có kinh
nghiệm từ đơn vị khác đến và giữ
những người giỏi thực sự. Duy trì
chính sách đãi ngộ tốt, thu hút cán
bộ có trình độ và duy trì môi trường
làm việc tốt, cạnh tranh.
- Tiếp tục có kế hoạch lâu dài trong
việc đào tạo cán bộ kỹ thuật cho
ngành sợi - dệt - nhuộm - may bằng
cách cử những công nhân trẻ, nhanh
nhạy, theo học các lớp kỹ sư chuyên
ngành, liên kết với các trường có đào
tạo về ngành, sau khi đào tạo phải sử
dụng có hiệu quả.
- Tập trung cho việc đào tạo đội
ngũ tổ trưởng sản xuất, đội ngũ kỹ
thuật các nhà máy. Thường xuyên
củng cố kỹ năng quản lý cho các tổ
trưởng sản xuất trực tiếp, cán bộ kỹ
thuật qua việc tổ chức tập huấn, hội

thảo, trao đổi kinh nghiệm quản lý
giữa các đơn vị trong công ty, hoặc
với các đơn vị trong Tổng công ty, tổ
chức tham quan học tập các đơn vị
tiên tiến trong ngành.
- Mời các trường, trung tâm đào tạo
có uy tín mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn
theo chuyên đề cho cán bộ quản lý
cấp cao, cấp trung và một số vị trí
quản lý cấp cơ sở.
Để công tác đào tạo có hiệu quả cao
thì công ty cần có những chính sách
khuyến học, tự đào tạo, tạo điều
kiện về lương thưởng để kích thích
công nhân nâng cao tay nghề. Đồng
thời, quá trình đào tạo phải được xây
dựng lộ trình bài bản, khoa học theo
giai đoạn phát triển của công ty và
dự báo được biến động lao động và
kiểm tra giám sát nghiêm minh.
Muốn thực hiện tốt công tác đào tạo
phải có sự phối hợp và quyết tâm của
các từ cấp cao đến cấp trung và công
nhân trực tiếp sản xuất. Với những
khó khăn trong việc thu hút nguồn
lực như hiện nay, chúng ta cần phát
huy tốt nguồn nhân lực hiện có, phát
triển chúng, tạo mối quan hệ gắn
bó giữa người lao động với doanh
nghiệp để giữ chân họ. Đồng thời
tạo môi trường thân thiện, chính
sách đãi ngộ tốt… để thu hút nguồn
lực bên ngoài.
Mục tiêu của ngành dệt may là xây
dựng hình ảnh người công nhân với
thu nhập cao, gắn liền với điều kiện
làm việc tốt. Muốn đạt được mục
tiêu này phải nâng cao năng suất
lao động, nâng cao chất lượng sản
phẩm. Tất cả những mục tiêu trên
chỉ có thể đạt được khi chúng ta có
chiến lược đào tạo nhân lực quản lý
và kỹ thuật, công nhân lành nghề
đáp ứng với chiến lược kinh doanh
trong thời kỳ mới.
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Tài sản vô giá…
Nguyễn Hồ Hải
Nhà máy Dệt Hải Vân

Phong Phú luôn
khuyến khích lao
động sáng tạo, học
tập, trao dồi và bổ
sung thêm nguồn
năng lượng, kỹ
năng để hoàn
thành công việc
của mình.

M

ột doanh nghiệp, hay tổ chức
muốn phát triển vững mạnh
phải có một đội ngũ nhân sự mạnh
về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ
và có những ý tưởng sáng tạo, tư
duy đột phá với phương châm “dám
nghĩ, dám làm, dám hành động và
dấn thân”. Bởi vậy, người lao động
được xem là nhân tố cốt lõi và là tài
sản vô giá của doanh nghiệp và tổ
chức.
Tuy nhiên, một vài tổ chức hay đơn
vị không xem trọng vấn đề này. Họ
xem người lao động, nhân lực là
một vấn đề rất bình thường hóa và
không đáng quan tâm. Thậm chí
bóc lột sức lao động của họ một

cách khủng khiếp mà không kèm
theo chế độ đãi ngộ thích đáng
nào.
Cuộc sống nặng gánh bởi cơm áo
gạo tiền đã đẩy lao động trí thức
và lao động chân tay vào vòng
xoáy của cuộc mưu sinh, tất bật
đời thường. Đôi khi nhiều người vì
những hoàn cảnh khác nhau chấp
nhận những môi trường làm việc
vô cùng hà khắc với đồng lương
ít ỏi không tương xứng với sức lao
động của mình.
Ở những nước phát triển, khi làn
sóng đầu tư mạnh mẽ của các
cường quốc vào thì vấn đề được họ
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Có một doanh nhân đã nói rằng:
“Người lao động là tài sản quý nhất
của một doanh nghiệp”. Mà đã là tài
sản thì phải được nâng niu, bảo vệ
và tạo ra giá trị gia tăng từ nguồn
tài sản ấy. Các doanh nghiệp từ vừa
và nhỏ đến các tập đoàn lớn đã có
những chính sách gì đối với nguồn
tài sản lớn của mình.

chứng minh một giá trị vững bền
của thời gian và lòng người.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu
còn diễn biến phức tạp và gặp
nhiều khó khăn, các doanh nghiệp
cũng thắt chặt chi tiêu, chính sách
tiền lương thưởng, thậm chí sa thải
nhân viên, giảm giờ làm, giảm trợ
cấp, khẩu phần ăn… Vô vàn cách
thức mà chủ doanh nghiệp đưa ra
để chèn ép người lao động.

Được biết đến là cánh chim đầu của
ngành, nên mỗi người con Phong
Phú dù bất kỳ vị trí công việc nào
cũng rất đáng tự hào bởi những
đóng góp của mình được công
ty ghi nhận một cách xứng đáng.
Có thể nhiều doanh nghiệp ngoài
ngành lương cao hơn nhiều nhưng
những chế độ phúc lợi và tính bền
vững không có. Một khi người ta vắt
kiệt sức lao động thì công nhân sẽ
bị sa thải. Ở Phong Phú luôn khuyến
khích lao động sáng tạo, học tập,
trao dồi và bổ sung thêm nguồn
năng lượng, kỹ năng để hoàn thành
công việc của mình.

Tôi và nhiều anh chị em thật may
mắn khi được làm việc dưới mái
nhà Phong Phú. Một thương hiệu
được người tiêu dùng nhắc đến với
phương châm và khẩu hiệu “cho
cuộc sống thêm phong phú”. Thật
vậy, chính những giá trị mà thương
hiệu này đã mang lại cho người lao
động, khách hàng và xã hội trong
hành trình hơn 51 năm qua đã

Tổng công ty trong chặng đường
hơn 51 năm qua, đã giải quyết công
ăn việc làm cho người lao động,
giúp họ có thu nhập, ổn định cuộc
sống, đóng góp cho sự phát triển
của cộng đồng, xã hội. Chính những
chế độ phúc lợi ấy mà có những gia
đình từ ba bốn thế hệ gắn bó với
Phong Phú. Lãnh đạo công ty cùng
các đoàn thể đã chăm lo đầy đủ các

quan tâm hàng đầu chính là nguồn
nhân công cực rẻ. Khi đầu tư đã giải
quyết một phần lớn công ăn việc
làm cho người lao động, giúp họ
cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, bao
nhiêu người trong số hàng triệu
lao động ấy được đãi ngộ một cách
chính đáng, lương thưởng tương
xứng với sức lao động và cống
hiến của họ. Đây là một bài toán
nan giải mà ai cũng thấy nhưng để
giải quyết chúng một cách rốt ráo
không phải ai cũng làm được. Tuy
nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp,
tổ chức luôn trả lương, thưởng
xứng đáng với những đóng góp
của nhân viên họ.

quyền lợi chính đáng cho CB.CNV
của mình từ chuyện lương, thưởng,
các chế độ tham quan, nghỉ mát đến
các hoạt động văn hóa thể thao...
được tổ chức hàng năm, tạo không
khí phấn khởi cho công nhân viên
chức lao động hăng hái yên tâm sản
xuất. Ngoài ra, hằng năm công ty tổ
chức tuyên dương các cháu thiếu
nhi có thành tích học tập xuất sắc
là con em CB.CNV của Tổng công ty,
tổ chức ngày hội tuổi thơ, đêm hội
trăng rằm… để các cháu vui chơi,
giao lưu lẫn nhau.
Bên cạnh đó việc xây dựng khu
chung cư Nhân Phú dành cho
CB.CNV của Tổng công ty và ngành
dệt may với mức giá ưu đãi và
những tiện ích đã biến bao ước
mơ về tổ ấm thân thương của anh
chị em thành hiện thực. Chính sự
không ngừng chăm lo đời sống cho
anh chị em CB.CNV của Tổng công
ty trở thành một chỗ dựa vững chắc
về tinh thần cũng như vật chất. Từ
đó họ yên tâm công tác, góp phần
đưa cái tên Phong Phú ngày càng
vươn cao, vươn xa…

Trao quà cho anh chị em đón tết xa nhà.

Hoạt động thể dục thể thao.

Liên hoan mừng xuân.
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Hội thi thợ giỏi Phong Phú 2015
Anh Tú

6 anh chị đại diện cho Tổng công ty CP Phong Phú tham dự Hội thi thợ giỏi lần V của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

H

ưởng ứng cuộc thi thợ giỏi lần
V của Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, đồng thời kế thừa và phát huy
hoạt động thi thợ giỏi của ngành,
tạo động lực giúp anh chị em công
nhân học tập, rèn luyện tay nghề góp
phần nâng cao hiệu quả SXKD, vừa
qua Tổng công ty CP Phong Phú tổ
chức Hội thi thợ giỏi năm 2015.
Phát huy vai trò tiên phong
Sau khi phát động phong trào, các
anh chị em cán bộ kỹ thuật, ban quản
lý xản xuất, giám đốc các nhà máy…
tiến hành chuẩn hóa các quy định,
quy trình, công đoạn để ban hành
một bộ tài liệu chuẩn mực đào tạo
tay nghề. Anh chị em công nhân vừa
sản xuất, vừa ôn luyện tay nghề một
cách hăng say, nhiệt tình… Phong
trào thi thợ giỏi của Tổng công ty
diễn ra rầm rộ, khẩn trương và tích
cực, tạo không khí thi đua sôi nổi tại
các hệ thống sản xuất.

Nét đặc biệt của Hội thi năm nay là
không chỉ gói gọn trong nội dung
vận hành máy dệt và máy sợi con
mà triển khai rộng rãi nhiều ngành
nghề như Hệ thống sản xuất Sợi chỉ
may: vận hành máy sợi con, sợi thô,
máy đậu, máy se. Hệ thống sản xuất
Vải: vận hành máy dệt, máy nhuộm,
nối trục và bảo trì dệt. Hệ thống sản
xuất Gia dụng năm nay tổ chức thi
tập thể theo đội; ngành Dệt mỗi đội
có 7 người bao gồm vận hành máy
dệt, nối gỡ, nối trục, máy canh, máy
hồ; ngành nhuộm mỗi đội có 3 người
bao gồm vận hành máy nấu tẩy, máy
nhuộm, máy Rame; ngành may mỗi
đội 5 người bao gồm may biên, may
ngang, cắt ngang và kiểm.
Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám
đốc Tổng công ty, trưởng Ban tổ chức
Hội thi cho biết: “với sự tạo điều kiện
thuận lợi của Ban lãnh đạo Phong
Phú, sự hướng dẫn hết sức nhiệt
tình của các bậc đàn anh đàn chị đi

trước, hơn 200 thí sinh là công nhân
trực tiếp sản xuất tại nhà máy đã nỗ
lực hết mình để có kết quả đáng kích
lệ”. Bà kỳ vọng những anh chị em
đạt danh hiệu thợ giỏi tiếp tục nỗ
lực, duy trì tay nghề để có năng suất
cao, chất lượng ổn định, hướng dẫn
những anh chị em đồng nghiệp để
họ có năng suất chất lượng cao, tay
nghề giỏi để cùng nhau phát triển.
Sau thời gian thi tuyển nghiêm túc,
có 51 cá nhân và 6 tập thể đạt giải,
trong đó: giải nhất có 3 tập thể và 13
cá nhân, giải nhì có 12 cá nhân, giải
ba gồm 8 cá nhân và giải khuyến
khích gồm 3 tập thể và 18 cá nhân.
Kết quả trên có được do quá trình
rèn luyện, phấn đấu, một thái độ lao
động nghiêm túc, hết mình của anh
chị em công nhân ở tất cả các ngành.
Bà Phan Kim Hằng kỳ vọng: “Trong
thời gian tới, để đẩy mạnh phong
trào ôn luyện tay nghề thành thợ
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chị thợ giỏi là những điển hình trong
chuẩn bị tiến
lao động nhằm lan tỏa, cũng như
đến cuộc thi thợ
tạo nên các phương pháp tiên tiến,
giỏi toàn ngành
những phương pháp làm việc hiệu
trong năm 2015
quả, năng suất cao, tạo điều kiện
của Tập đoàn.
giúp đỡ cho các anh chị em công
Ông cho biết:
nhân mới vào”.
“các anh chị em
tại hội thi thợ
Anh Lưu Thành Chiến - Bảo trì Vùng
giỏi đã nỗ lực thể
Ông Phạm Xuân Trình trao giải nhất cho các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất cuộc thi.
dệt khí của Hệ thống sản xuất Vải đại
hiện và khẳng
diện cho các anh chị em thợ giỏi đã
định tay nghề
gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban
của mình trong
lãnh đạo Tổng công ty đã tạo mọi
suốt thời gian
điều kiện để anh chị em công nhân
qua. Gần 3 tháng
phát huy được khả năng của mình.
chuẩn bị một
Từ những kinh nghiệm học hỏi được
khối lượng công
trong quá trình làm việc đó, anh
việc khá lớn từ
hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện
chuẩn bị tài liệu,
mình, cống hiến cho sự phát triển
tổ chức các vòng
Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh.
của Tổng công ty.
sơ tuyển, huấn
luyện đào tạo… kết quả đạt được
giỏi, tạo điều kiện để công nhân
Tổng công ty chọn ra 06 anh chị xuất
khá cao và tỷ lệ đạt thi thợ giỏi so
phấn đấu thành thợ giỏi, bộ phận
sắc nhất tham gia hội thi thợ giỏi
với cấp Tổng công ty và cấp ngành
quản lý và kỹ thuật ở các đơn vị nên
cấp Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cụ
khá cao. Điều đó một lần nữa khẳng
kết hợp sắp xếp tổ chức ôn luyện tay
thể: ngành sợi con có chị Nguyễn Thị
định truyền thống lâu đời của Phong
nghề cho công nhân thường xuyên
Hồng Tươi, chị Nguyễn Thị Hiền; về
Phú, qua đó cho thấy cách tổ chức ôn
hơn, không nên để đến lúc thi nâng
ngành dệt có chị Nghiêm Thị Thúy
luyện tay nghề, huấn luyện tại các tổ
bậc hay thi thợ giỏi mới ôn luyện cho
Hằng, chị Huỳnh Thị Mỹ Thu, anh
sản xuất, thực hiện định mức kinh tế
công nhân, như thế công nhân khó
Lưu Thành Chiến và anh Phạm Quý
kỹ thuật ở tất cả các công đoạn duy
nâng cao tay nghề. Hiện tại có những
Mạnh.
trì tốt. Đây là một trong những điểm
công nhân đứng máy giỏi nhờ kinh
sáng trong
nghiệm nhưng thao tác còn chậm,
việc
hoàn
nếu có được thao tác tiên tiến thì kết
thành
chỉ
quả sản xuất sẽ cao hơn. Các đơn vị
tiêu, nhiệm
cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng
vụ 06 tháng
và nhân rộng các điển hình tiên tiến
đầu năm mà
trong sản xuất, phấn đấu để ngày
đại hội đồng
càng có nhiều thợ giỏi, góp phần
cổ
đông
vào sự ổn định và phát triển của Tổng
thường niên
công ty”.
đã đề ra, Ban
Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc điều hành Hệ thống sản xuất Gia dụng trao giải ba.
điều
hành
Kỳ vọng vào thế hệ vàng
ghi
nhận
và tôn vinh
Tại buổi lễ tổng kết và trao giải cho
những đóng
Hội thi thợ giởi, ông Phạm Xuân
góp của tất
Trình - Tổng giám đốc Tổng công
cả anh chị em
ty nhiệt liệt biểu dương tinh thần,
cho sự phát
những kết quả đạt được của anh chị
triển
của
em công nghệ, bảo trì từ ngành sợi,
Tổng công ty.
dệt, nhuộm, may trong kỳ thi thợ
Những anh
giỏi của Tổng công ty năm 2015 để
Ông Võ Duy Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao giải khuyến khích.
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Cơ hội
đi cùng
thử
thách
Nguyễn Văn Minh
Công ty CP Dệt May Nha Trang

N

hư chúng ta đã biết trong
công nghệ kéo sợi, điều kiện
cần có không thể thiếu là ôn ẩm
độ phù hợp cho từng công đoạn.
Hệ thống điều không thông gió sẽ
giải quyết cho yêu cầu trên. Ngoài
ra điều không còn tham gia xử lý
độ thông thoáng, độ sạch sẽ trong
giàn máy. Tất cả không ngoài mục
đích đảm bảo sản lượng chất lượng
sản phẩm, giữ gìn nâng cao tuổi
thọ của máy móc thiết bị cùng với
cải thiện sức khỏe người lao động.
Công ty CP Dệt May Nha Trang mà
tiền thân là Nhà máy Sợi Nha Trang
có được một hệ thống điều không
rất tân tiến. Có thể nói rằng vào
thập kỉ 80 điều không của Nhà máy
sợi Nha Trang lúc bấy giờ do Nhật
Bản trang bị hiện đại ở tầm cỡ khu
vực. Nước được xử lý ở trạm lạnh
có nhiệt độ khoảng 9-210C liên tục

cung cấp cho buồng điều không.
Tất cả các chế độ vận hành đều
được xử lý tự động bằng hệ thống
van khí nén. Vì thế ôn ẩm độ ở giàn
máy công nghệ luôn đạt trạng
thái gần như lý tưởng. Cơ chế hoạt
động hút và đẩy không khí đạt hiệu
suất rất cao.
Chế độ bao cấp được thay thế
bằng cơ chế thị trường. Giá điện
sử dụng cho sản xuất công nghiệp
càng ngày càng tăng. Chính vậy
công ty đã tiết giảm một phần hoạt
động của máy lạnh, các buồng
điều không có lúc hoạt động đã ở
trạng thái khống chế. Giá điện sử
dụng cho sản xuất công nghiệp
lại không ngừng tăng vọt, dẫn
đến chi phí cho sản xuất lớn, giá
thành sản phẩm càng cao thêm.
Trước tình hình trên, công ty đã đề
ra chính sách tiết kiệm về mọi mặt

trong đó việc tiết kiệm điện năng
tiêu thụ ở các buồng điều không
đã được tập trung chú ý tới nhiều
hơn. Công ty có tất cả 14 buồng
điều không. Lượng điện năng tiêu
thụ cho một buồng điều không
trung bình không dưới 115KW/h.
Đây là một con số khá lớn. Sau khi
kiểm tra rà soát kỹ lưỡng, Ban lãnh
đạo công ty đi đến quyết định cải
tạo lớn các buồng điều không. Vào
năm 2007 công ty tiến hành cải tạo
lớn các buồng điều không và cho
đi vào hoạt động ngay trong năm.
Sau khi cải tạo, buồng điều không
hoạt động chủ yếu phụ thuộc vào
thời tiết bên ngoài. Gió ngoài được
lấy vào một lượng lớn và trực tiếp
qua các cửa gió cải tiến. Quạt cấp
ly tâm có công suất từ 55 KW/h 75 KW/h được thay thế bằng quạt
hướng trục chỉ có công suất tầm
khoảng 45 KW/h. Đây là một bước

tiến mang tính đột phá mạnh. Tuy
nhiên bên cạnh mặt tích cực lại xuất
hiện song hành mặt hạn chế. Đó là
lưu lượng gió cấp có phần bị sụt
giảm, gió hồi có nhiệt độ cao còn
bụi bẩn được thải ra ngoài và chưa
kể toàn bộ hệ thống tự động đã hư
hỏng chưa được phục hồi. Các yếu
tố bất lợi trên phần nào có tạo ra sự
giao động không ổn định đến các
thông số kỹ thuật điều không.
Cái khó không bó được cái khôn,
công nhân vận hành điều không
đã không ngừng cố gắng khắc
phục mặt hạn chế, phát huy mạnh
ưu điểm của phần cải tạo - tự thân
phát hiện và đưa vào áp dụng được
nhiều phương pháp vận hành mới,
tận dụng tối đa lợi điểm về thời
tiết ở những lúc thích hợp nhất để
tiết kiệm điện năng hoạt động cho
buồng máy.

Không ngừng tiếp tục việc nâng
cấp, vào giữa năm 2014 công ty
đã phối hợp với trường Đại học
Nha Trang đại tu một số buồng
máy điều không. Có một số thiết bị
hoạt động trong môi trường nước
bị mục nát đã được thay thế bằng
kim loại chất lượng cao phủ kín lớp
sơn chống rỉ đặc biệt. Một số chi tiết
khác được thay thế bằng chất liệu
PVC cơ cấu kết nối các phần thiết bị
rất cơ động, thuận tiện trong quá
trình tháo lắp thay thế hoặc bảo
dưỡng. Sau khi nâng cấp hiệu suất
hoạt động của buồng máy tăng lên
rõ rệt, lại tiếp tục việc đầu tư, trong
quý 4 năm 2014 công ty đã cho thi
công bảo ôn đường ống không khí
cấp để giảm thiểu thất thoát độ
lạnh và đóng trần bằng tôn cách
nhiệt, thu hẹp không gian xưởng
máy để tăng tần suất đối lưu không
khí. Tất cả đều có ý nghĩa giải quyết

tốt nhất nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch
sẽ thông thoáng cho toàn bộ dây
chuyền công nghệ kéo sợi.
Chúng ta cảm thấy rất phấn khởi
và tự hào với những thành tựu đã
đạt được. Nhưng bên cạnh vẫn cứ
còn đó những việc dang dở đang
làm cho mọi người trăn trở băn
khoăn. Bài toán điều không vẫn còn
những ẩn số chưa có lời giải. Chúng
ta đang trực diện với những cơ
hội và thử thách. Cơ hội để chúng
ta tìm tòi khám phá - thử thách
để chúng ta thể hiện khẳng định
mình. Chúng ta đang có những thợ
bậc cao lâu năm lành nghề, những
thợ trẻ năng động sáng tạo cùng
các cán bộ kỹ thuật chính quy. Với
những lợi thế đó chúng ta sẽ giải
quyết được nhiều vấn đề - chúng ta
sẽ thành công.
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Chăm lo đời sống…
Lưu Thị Mộng Trinh
Hệ thống sản xuất Gia dụng

và nghĩa vụ của mình để tuân thủ
tạo nên trật tự, văn minh và dân chủ
trong Tổng công ty. Đặc biệt trong
năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm
thành lập, Tổng công ty đã ban hành
Sổ tay văn hóa và Sổ tay nhân viên là
các chuẩn mực, hành vi, ứng xử mà

Nhà nghỉ cho công nhân

Viườn rau sạch

T

rong suốt quá trình phát triển
của mình, Phong Phú luôn nỗ
lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh
tế, quan hệ cộng đồng, công tác
từ thiện xã hội, phát triển thương
hiệu, xây dựng văn hóa doanh
nghiệp… và đặc biệt là việc quan
tâm chăm sóc CB.CNV.
Xác định “một tinh thần minh mẫn
trong một sức khỏe cường tráng”,
các hoạt động phúc lợi của Tổng
công ty đều hướng về mục tiêu
trên. Để đảm bảo sức khỏe cho
người lao động, Tổng công tổ
chức khám sức khỏe định kỳ hai
lần trong năm, kết hợp siêu âm

và xét nghiệm máu. Khi phát hiện
người lao động mắc bệnh nghề
nghiệp hoặc sức khỏe không đảm
bảo, Tổng công ty bố trí sắp xếp
cho anh chị em điều trị tại các
bệnh viện chuyên khoa hoặc nghỉ
dưỡng sức tại nhà.
Uống nước đá theo mùa cũng là
một điểm đặc biệt của Phong Phú
và cũng đã được duy trì trong
nhiều năm nay. Do đặc thù miền
Nam có hai mùa rõ rệt (mùa khô
và mùa mưa), nên từ tháng 3 cho
đến tháng 6 hàng năm, các hệ
thống sản xuất đều bố trí phục
vụ nước đá cho CB.CNV. Lãnh đạo

Tổng công ty không chỉ quan tâm,
chăm sóc đến thu nhập, đến điều
kiện làm việc, cải tạo, mở rộng nhà
xưởng thông thoáng, đầu tư máy
móc thiết bị hiện đại nâng dần
tính tự động hóa nhằm hạn chế
các thao tác tay chân mà còn quan
tâm chăm sóc đến những việc làm
tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng
mang lại hiệu quả rất thiết thực.
Tổng công ty đặc biệt chú trọng
việc cụ thể hóa các quy định của
pháp luật vào các quy chế, quy
định, quy trình nội bộ làm kim chỉ
nam cho CB.CNV trong mọi hoạt
động. Giúp CB.CNV thấy rõ quyền
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Ngày hội tuổi thơ Phong Phú.

mỗi CB.CNV Phong Phú phải hướng
tới và hoàn thiện.
Là một doanh nghiệp dệt may, có
đông nữ CB.CNV, các hoạt động về
giới luôn được chú trọng, quan tâm
thực hiện bằng nhiều hình thức
tổ chức đa dạng phong phú như
nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tư
vấn… với các chủ đề được thay đổi
thường xuyên, bám sát vào tình hình
thực tế như: chăm sóc nuôi dạy con,
chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên
truyền, phổ biến các chế độ chính
sách liên quan đến lao động nữ (Luật
Lao động, Luật bình đẳng giới, Luật
Hôn nhân và Gia đình) kết hợp với

các hoạt động như thi nấu ăn, thi cắt
tỉa trái cây, rau củ quả, thi thiết kế và
biểu diễn thời trang… đã góp phần
cập nhật, trang bị kiến thức, kỹ năng,
từng bước hỗ trợ và nâng cao chất
lượng cuộc sống cho chị em. Phong
Phú còn bố trí cabin vắt sữa cho chị
em đang trong giai
đoạn cho con bú và
đầu tư nhà trẻ trông
giữ con, cháu CB.CNV
để mọi người yên tâm
công tác.
Duy trì giải quyết cho
anh chị em công nhân
được mượn tiền để
chống dột, điều trị
bệnh (không tính
lãi) cũng là một hoạt
động thường xuyên
của Tổng công ty
trong những năm
qua. Ngoài ra, Công
đoàn cũng duy trì
hoạt động của quỹ
“Vượt khó” nhằm giải
quyết cho công nhân
có con đi học được
mượn tiền từ nguồn
quỹ này (bình quân
mỗi năm Công đoàn
xét và giải quyết khoảng 60 lượt
công nhân). Tháng 10 năm 2014,
Tổng công ty đã phát động, triển khai
xây dựng “Quỹ tương thân tương ái”.
Mục đích chính của Quỹ này là nhằm
hỗ trợ, trợ cấp cho anh chị em công
nhân gặp khó khăn. Chính vì ý nghĩa
nhân văn đó, mặc dù thời gian phát
động tương đối ngắn nhưng đã nhận
được sự nhiệt tình ủng hộ và đồng
tình to lớn của toàn thể CB.CNV.
Một hoạt động thường niên của
Tổng công ty trong nhiều năm qua
để lại nhiều ấn tượng tốt và thu hút
đông đảo CB.CNV tham dự, đó là tổ
chức Liên hoan mừng xuân cho toàn

thể CB.CNV Tổng công ty. Các hoạt
động trong liên hoan mừng xuân
luôn được đổi mới theo từng năm,
rất thiết thực nhưng hiệu quả. Đồng
hành cùng với hoạt động này là
chương trình tổ chức họp mặt công
nhân nhập cư xa quê, không có điều
kiện về quê đón tết. Đón xuân năm
2015 có sự thay đổi trong cách thực
hiện, đó là Ban lãnh đạo Tổng công
ty trực tiếp đến từng nhà trọ của anh
chị em công nhân để thăm hỏi, động
viên, chúc tết và tặng quà. Việc làm
trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự
gần gũi chân tình của Ban lãnh đạo
đối với công nhân, người lao động
cũng dễ dàng bộc lộ suy nghĩ, tâm
tư tình cảm của mình đối với Tổng
công ty, qua đó kịp thời hỗ trợ hoặc
giải thích thấu đáo những vấn đề mà
người lao động chưa hiểu hoặc chưa
rõ…
Và còn rất nhiều các hoạt động chăm
lo khác như tổ chức liên hoan học
sinh giỏi cho con CB.CNV đạt thành
tích học tập xuất sắc; tổ chức hội
thao truyền thống hàng năm, phục
vụ bán hàng với giá ưu đãi; xây dựng
sân cầu lông, sân bóng đá, thư viện,
xây dựng chung cư Nhân Phú bán
với giá ưu đãi cho CB.CNV kết hợp với
ngân hàng cho CB.CNV vay trả chậm
với lãi suất ưu đãi từ gói 30 ngàn tỷ
của Chính phủ…
Với góc độ là một người lao động
đang làm việc tại Tổng công ty, bản
thân tôi và anh chị em CB.CNV toàn
Tổng công ty sẽ luôn cố gắng phấn
đấu học tập, làm việc, nghiêm túc
chấp hành thực hiện các nội quy,
quy chế, nêu cao ý thức trách nhiệm
trên từng vị trí công tác để cùng với
Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2015
và những năm tiếp theo mà đích đến
là doanh thu 1 tỷ USD.
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Phong Phú
- Dưới góc nhìn của
thành viên mới
Minh Thịnh

Với nền tảng và những giá trị mà Phong Phú đã xây
dựng sẽ giúp tất cả CB.CNV theo một định hướng phát
triển chung, đưa Tổng công ty lên tầm cao mới trên chặng
đường phát triển mới.

T

rong một doanh nghiệp, đặc biệt
là những doanh nghiệp có quy
mô lớn, là một tập hợp những con
người khác nhau về trình độ chuyên
môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận
thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa
lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác
nhau này tạo ra một môi trường làm
việc đa dạng và phức tạp.
Vì vậy việc xây dựng văn hóa doanh
nghiệp tại Phong Phú còn là một yêu
cầu tất yếu của chiến lược phát triển
thương hiệu vì thông qua hình ảnh
văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần
quảng bá thương hiệu của doanh
nghiệp, nó trở thành tài sản vô giá
của Tổng công ty.
Từ lâu, Phong Phú được xem là cái
nôi trong việc đào tạo đội ngũ cán
bộ cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
nơi đây còn tạo dựng và xác lập
những giá trị văn hóa rất riêng biệt.
Là một người mới gia nhập Phong
Phú, có lẽ bản thân không thể thẩm

thấu hết tất cả những giá trị ở đây,
điều này cần nhiều thời gian, sự trải
nghiệm. Tuy nhiên, thông qua cuốn
Sổ tay văn hóa và Sổ tay nhân viên,
cùng với một số ấn phẩm, tài liệu,
cũng như những con người tương
tác trong công việc… tôi bắt đầu có
những cảm nhận rất riêng về Phong
Phú, về một doanh nghiệp có bề dày
lịch sử của ngành. Vừa truyền thống,
vừa hiện đại và có những nét độc
đáo riêng biệt.
Trong phạm vi bài viết này, cho phép
tôi nói lên những suy nghĩ rất riêng
của mình về nơi đây. Có lẽ, cuốn
Sổ tay văn hóa và Sổ tay nhân viên
chính là nơi cô đọng ngắn gọn nhất
để những người mới lẫn người cũ có
thể hiểu một cách cơ bản nhất về
đơn vị này. Từ đó giúp họ có những
định hướng, hành động ứng xử một
cách đúng đắn và chuẩn mực nhất.
Người ta vẫn thường nói: “có hiểu
mới yêu” hoặc “nhập gia thì tùy tục”
vì thế muốn cống hiến, gắn bó lâu

dài với Phong Phú trước tiên phải
hiểu Phong Phú và cảm nhận được
những giá trị cốt lõi của một doanh
nghiệp.
Vậy giá trị văn hóa doanh nghiệp
của Phong Phú có chăng chính là
sự đoàn kết, nhất trí, dám nghĩ, dám
làm, dám hành động và dám chịu
trách nhiệm trên cơ sở hành động trí
tuệ - tốc độ. Chúng được xây dựng
trên nền tảng văn hóa của 10 chữ:
Tâm - Tài - Đức - Dũng - Liêm - Nhân Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Từ đó, chúng tạo
ra động lực để khuyến khích, khích
lệ và động viên cán bộ công nhân
viên tham gia sáng tạo, sáng kiến,
phát minh tạo ra nhiều lợi ích và lợi
nhuận cho doanh nghiệp và ý thức
được rằng cái gì mình làm ra tham
gia sáng tạo, sáng kiến, phát minh
tạo ra có lợi cho doanh nghiệp là có
lợi cho tập thể của mình và có lợi cho
bản thân mình.
Điều đó có nghĩa rằng, mỗi người ở

một vị trí công việc của Phong Phú
đều có những đóng góp tích cực, có
vai trò riêng và đều được ghi nhận
một cách xứng đáng. Trong vòng
chuyển động của một cổ máy lớn
tất cả các chi tiết dù nhỏ nhất ở từng
bộ phận đều có vai trò giúp cổ máy
chuyển động nhanh hơn và an toàn
hơn. Và Phong Phú cũng vậy, mỗi
chặng đường phát triển đều tạo ra từ
lực đẩy của những con người cộng
hưởng ở từng vị trí.
Nó còn thể hiện ở thái độ ứng xử,
cung cách làm việc, ý thức trách
nhiệm, tính tuân thủ và chấp hành
của đội ngũ CB.CNV. Tất cả quy định
ấy được thể hiện thông qua các nội
quy, quy định và thể hiện dưới nhiều
cấp độ khác nhau như: cách báo cáo
công việc, cách giữ vệ sinh chung
ngay nơi mình ngồi, nơi mình làm
việc, giữ gìn tài sản chung, cách chủ
động tiếp kiệm điện, nước… cách
dùng ngôn ngữ khi giao tiếp với
đồng nghiệp, đối tác, khách hàng,

cách chào hỏi đồng nghiệp, là các
giá trị tinh thần xác định việc phải
làm, hành động của mình đúng hay
sai, có mang lại lợi ích hay thiệt hại
chung hay không. Đây là điều lãnh
đạo ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng
mong muốn nhận được ở nhân viên
và phải xây dựng dần từng bước.
Giá trị cuối cùng nền tảng cho các
hành động chính là niềm tin, nhận
thức, suy nghĩ và xúc cảm được coi là
đương nhiên ăn sâu trong tiềm thức
mỗi cá nhân trong Phong Phú. Văn
hóa kinh doanh trong một tổ chức
đã tiến đến mức độ cao nhất, trở
thành một văn hóa, mà từ thế hệ này
tới thế hệ khác tôn sùng và làm theo,
nó là kim chỉ nam toàn bộ cán bộ
công nhân viên trong doanh nghiệp.
Có thể nói, hơn 51 năm hình thành
và phát triển các thế hệ Phong Phú
cứ truyền dạy, tiếp sức, tiếp lửa cho
nhau. Qua những chế độ chính sách,
đãi ngộ giúp CB.CNV có ý thức cao độ

về sự gắn bó, tự hòa mình vào doanh
nghiệp và yên tâm gắn bó với công
việc của mình. Điều này càng có ý
nghĩa khi tình trạng “chảy máu chất
xám” đang phổ biến. Lương và thu
nhập chỉ là một phần của động lực
làm việc. Khi thu nhập đạt đến một
mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh
đổi chọn mức thu nhập thấp hơn để
được làm việc ở một môi trường hòa
đồng, thoải mái, được đồng nghiệp
tôn trọng. Động lực của cá nhân và
tổ chức là yếu tố quan trọng của
văn hóa doanh nghiệp chính là các
động lực thúc đẩy hành động của
các cá nhân, và môi trường “động lực
chung” của tổ chức. Các yếu tố động
lực này sẽ biểu hiện ra ngoài bằng
những hành vi hàng ngày.
Với nền tảng và những giá trị mà
Phong Phú đã xây dựng sẽ giúp tất
cả CB.CNV theo một định hướng
phát triển chung, đưa Tổng công ty
lên tầm cao mới.
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T

hương hiệu Lacoste từ lâu đã nổi
tiếng trên toàn thế giới với chiếc
áo thun huyền thoại gắn liền cùng
biểu tượng logo con cá sấu mạnh
mẽ đầy cá tính. Thương hiệu này
lừng danh đến mức cái gốc rễ của
nó gần như đã bị quên lãng. Ra đời
từ năm 1933 do tay vợt tennis kỳ cựu
người Pháp René Lacoste tạo dựng
nên, đến nay chú cá sấu Lacoste vẫn
chưa bao giờ lỗi mốt và luôn là sự
lựa chọn không thể thiếu dành cho
những người yêu thể thao.

René Lacoste - Người sáng lập thương hiệu Lacoste

Lịch sử thương hiệu Lacoste
René đã bước vào thế giới thời trang
theo một cách hoàn toàn khác biệt
so với những nhà thiết kế đương
thời. Ông không học thời trang qua
chiếc bút chì, trang giấy và cái kéo
mà học qua những cảm nhận của
chính mình từ những trận thi đấu.
Vào thời đó, người chơi tennis đều
mặc quần dài, áo dài tay như bình
thường. Chính Lacoste là người đầu
tiên nghĩ đến việc cách tân trang
phục để tạo sự thoải mái tối đa cho
người chơi. Phát kiến đầu tiên và
cũng quan trọng nhất của Lacoste
là làm ra chiếc áo polo L1212, một
kiểu áo thun có cổ bẻ, ngắn tay và
bó chun ống tay, dệt sợi thưa, vừa
nhẹ vừa thoáng khí giúp cho người
chơi tennis di chuyển và cử động dễ
dàng, thoải mái hơn. Rất nhanh sau
đó, chiếc áo này trở nên vô cùng cần
thiết với những người chơi môn thể
thao khác.

Diễn đàn Phong Phú

Năm 1933, Lacoste cho ra catalogue
đầu tiên và là hãng dệt may đầu tiên
trên thế giới gắn biểu tượng thương
hiệu lộ diện ra bên ngoài. Chú cá sấu
của Lacoste nổi danh từ đó và không
ngừng mở rộng phát triển để trở
thành một tập đoàn lớn của Pháp
và thế giới. Nhưng đến đầu những
năm 90 với sự cạnh tranh khốc liệt
của các hãng thời trang thể thao
khác, để duy trì tốc độ tăng trưởng
Lacoste đã mạnh dạn phát triển sản
phẩm cho phân khúc mới như golf,
đua thuyền, thời trang và mở rộng
đối tượng khách hàng là phụ nữ, trẻ
em, đồng thời đa dạng hóa chủng
loại sản phẩm khác nhau từ đồng
hồ, mắt kính, nước hoa, giày dép, đồ
da cho đến phụ kiện.
Đến nay Lacoste có gần 900 cửa
hiệu và chi nhánh ở 110 nước trên
thế giới, mỗi năm bán ra hàng chục
triệu sản phẩm và đạt doanh số gần
2 tỷ euro. Mô hình kinh doanh của

- chú cá sấu của mọi thời đại
Trúc Hồ
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Lacoste chủ yếu là nhượng quyền
thương hiệu cho các công ty khác.
Yếu tố thành công của thương hiệu
Lacoste
Thương hiệu Lacoste đã tạo ra một
cuộc cách mạng trong thiết kế thời
trang với kiểu áo polo không bao giờ
bị lỗi mốt, đơn giản mà vẫn thanh
thoát lịch lãm, rất
tiện ích mà lại rất
bền. Một bí mật
tạo nên thương
hiệu Lacoste đó là
những lỗ nhỏ có cấu
trúc đặc biệt như tổ ong
được dệt theo kiểu Jersey
petit piqué từ sợi cotton tạo
nên tính chất thoáng gió của
áo khiến cho người mặc
cảm thấy thoải mái khi
vận động. Những đặc
tính này trở thành một
tiêu chí căn bản trong
quá trình sản xuất áo
và được duy trì cho tới ngày nay.
Ngoài ra với kiểu thêu logo con cá
sấu trên ngực áo cũng là một yếu tố
quan trọng tạo nên dấu ấn riêng nổi
bật cho thương hiệu Lacoste. Con cá
sấu được chọn làm biểu tượng cho
thương hiệu vì nó đặc trưng cho tuổi
thọ và độ bền, phong cách và cá tính,
nó được đính vào áo với một sợi chỉ

sáng phản quang, có trọng lượng
0.3 gam, chiều dài 7cm nhưng được
mang màu sắc khác nhau tùy theo
màu sắc được sử dụng và pha trộn
trên sản phẩm. Hình ảnh logo đã cho
thấy sức mạnh của một nhà vô địch,
thể hiện tính chiến đấu kiên cường,
gan lỳ mà chính người sáng lập René
Lacoste đã luôn thể hiện trong các
trận đấu.
Chất lượng là yếu tố được Lacoste ưu
tiên đưa lên hàng đầu. Để có một sản
phẩm hoàn hảo, chiếc áo phải trải
qua 6 lần kiểm tra chất lượng từ khâu
sợi cho đến giai đoạn hoàn tất cuối
cùng và đóng gói sản phẩm. Sau khi
dệt là một cuộc kiểm tra bằng kính
lúp để tìm ra những lỗi nhỏ nhất. Khi
lắp ráp áo xong, lại thêm một cuộc
kiểm tra về độ sáng của áo, đây là
lần kiểm tra cuối cùng nhằm đảm
bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
trước khi đưa đến tay khách hàng.
Bên cạnh đó để gây dựng, phát triển
và bảo vệ thương hiệu, Lacoste đã
có những chiến lược thích hợp cho
từng thời kỳ và giai đoạn về tổ chức
quản lý tập đoàn, khai phá thị trường
quốc tế, nghiên cứu và tìm hiểu về
người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh,
quảng cáo, nghiên cứu và phát triển.
Đặc biệt với chiến dịch quảng bá
sản phẩm thông qua các vận động

viên nổi tiếng của giới quần vợt Mỹ
và Pháp tại các giải vô địch quốc
tế đã giúp duy trì và khẳng định vị
trí thương hiệu Lacoste trong làng
thời trang thể thao thế giới. Lacoste
cũng bắt đầu gia tăng sự hiện diện
của mình trong lĩnh vực golf, trong
đó lưu ý đến hai lần nhà vô định giải
Masters Tournament là José María
Olazábal và tay golf người Scotland
là Colin Montgomerie đã mặc áo
Lacoste trong các trận đấu của họ,
giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu
này ra toàn thế giới.
Ngày này người ta đã tính ra rằng
hàng hóa của Lacoste bị làm giả
nhiều nhất. Đối với tập đoàn Lacoste
thì việc đó gây ra thiệt hại to lớn về
kinh tế, nhưng đối với thương hiệu
Lacoste thì đó lại là một sự ghi nhận
về uy tín, cho thấy Lacoste luôn là chú
cá sấu mọi thời đại của những người
yêu thể thao trên khắp thế giới.
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Những thương hiệu thể thao nổi tiếng
T.H

V

ừa qua tạp chí Forbes đã tập
hợp những thương hiệu thể
thao có giá trị cao nhất thế giới năm
2014 căn cứ trên hai yếu tố quy mô
và lợi nhuận. Nếu không xét đến
các kênh truyền hình thể thao lớn
của Mỹ thì những vị trí này thuộc
về những cái tên rất quen thuộc
như Nike, Adidas, Under Armour,
Reebok vốn đã và đang chiếm lĩnh
thị trường thể thao thế giới trong
suốt nhiều thập kỷ qua.
NIKE
Giá trị thương hiệu năm 2014 là 19
tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với năm
2013. Nike hiện đang chiếm lĩnh
62% thị trường giày thể thao Mỹ,
bao gồm cả thương hiệu Jordan.
Được thành lập năm 1964, Philip
Knight đã đặt tên Nike theo tên
của một vị nữ thần có cánh tượng

trưng cho chiến thắng trong thần
thoại Hy Lạp. Năm 1970 ông đã tìm
ra câu slogan “Just do it” (làm ngay
đi) được sử dụng trong các chiến
dịch tiếp thị quảng cáo và khẩu
hiệu này đã trở thành bí quyết làm
nên thành công của hãng.
Là thương hiệu thể thao được ưa
chuộng hàng đầu thế giới, Nike đã
khẳng định được vị thế của mình
qua hàng loạt các sản phẩm chất
lượng và sự tiện dụng. Đó là các
sản phẩm quần áo, phụ kiện, giày
thể thao được thiết kế theo phong
cách trẻ trung, năng động. Với tiêu
chí tất cả vì sức khỏe và lợi ích của
khách hàng, Nike không ngừng
phấn đấu trong quá trình cải tiến
sản phẩm, đưa vào thị trường
những mặt hàng tối ưu, đem tới
cho khách hàng sự năng động,
thoải mái và tự tin trong các hoạt

động thể thao cũng như trong
những chuyến đi dã ngoại tràn đầy
năng lượng.
ADIDAS
Giá trị thương hiệu năm 2014 là
5.8 tỷ USD, giảm 1.3 tỷ USD so với
năm 2013, cho thấy Adidas đã có
một năm không mấy thành công
khi người đại diện thương hiệu ngôi sao NBA Derrick Rose liên tục
bị chấn thương. Bên cạnh đó, hợp
đồng tài trợ kéo dài 13 năm với
câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp
Chicago Bulls cũng tiêu tốn mất
của hãng này 185 triệu USD - một
bản hợp đồng tài trợ lớn nhất từ
trước đến nay.
Adidas hiện đang hướng đến 3
nhóm khách hàng chính tiêu thụ
thời trang thể thao bao gồm: bộ

phận Sport Performance nhắm
đến các vận động viên ở mọi cấp
độ, bộ phận Sport Heritage thì
nhắm đến thời trang thể thao theo
cảm hứng trang phục dạo phố và
bộ phận Sport Style tập trung vào
những khách hàng trẻ thích những
sản phẩm trang phục thể thao hợp
thời trang và sang trọng.
UNDER ARMOUR
Giá trị thương hiệu năm 2014 là
4.1 tỷ USD. Under Armour đã vượt
qua Adidas trong năm nay để trở
thành thương hiệu trang phục thể
thao đạt doanh thu lớn thứ hai tại
thị trường Mỹ với 1.2 tỷ USD, tăng
hơn 20% so với năm 2013, trong
đó tăng trưởng tại thị trưởng Mỹ là
14%. Thương hiệu này được thành
lập vào năm 1996 bởi cựu cầu thủ
bóng đá Kevin A. Plank. Khi đó
Plank luôn cảm thấy mệt mỏi khi

phải thay những chiếc áo dệt kim
ướt đẫm mồ hồi sau mỗi trận đấu,
vì vậy anh đã sáng tạo ra một loại
sợi dai giữ độ ẩm tốt để may trang
phục cho các vận động viên thể
dục thể thao.
Ngày nay Under Armour được
mệnh danh là thương hiệu thời
trang có nhiều đổi mới nhất thế
giới khi hãng luôn nghiên cứu phát
triển áp dụng công nghệ mới trong
sản xuất, ví dụ như dòng sản phẩm
Cold Black tiên phong sử dụng
công nghệ phản xạ nhiệt, giúp cho
vận động viên luôn được thoáng
mát, hay dòng sản phẩm giày thể
thao Charge RC siêu nhẹ. Tất cả sẽ
giúp thương hiệu Under Armour
giành được thị phần lớn hơn trên
thị trường thời trang thể thao thế
giới.
REEBOK

Giá trị thương hiệu năm 2014 là
880 triệu USD. Doanh số bán hàng
của Reebok đã giảm 15% trong hai
năm qua, khiến cho doanh thu tụt
từ 3,36 tỷ USD xuống 2,85 tỷ USD.
Cái tên Reebok bắt đầu có mặt
trên thị trường năm 1958 và mang
ý nghĩa chỉ loài linh dương châu
Phi gazzelle khỏe mạnh và nhanh
nhẹn. Reebok muốn khẳng định
sản phẩm của mình sẽ giúp cho
người sử dụng vững chãi, mạnh
mẽ và nhanh nhẹn như loại linh
dương vậy.
Hãng thời trang thể thao hàng hiệu
Reebok luôn là nhà cải cách hàng
đầu trong lĩnh vực thời trang phụ
kiện, thiết bị thể thao với những
kiểu dáng cá tính, được sản xuất
theo công nghệ vượt bậc. Ngày
nay Reebok là một công ty con
thuộc tập đoàn Adidas.
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“Trẻ em hôm nay,

thế giới ngày mai”
Lê Thị Ánh Ngọc
Giám đốc điều hành

một giai đoạn trong lịch sử mà những
đứa trẻ không thể có được cuộc sống
hồn nhiên như vốn có của chúng.
Trẻ em ngày nay được sống trong
hòa bình, hạnh phúc với nền giáo
dục tiến bộ. Cả thế giới chúng ta nỗ
lực không ngừng nhằm mang đến
cho trẻ em môi trường phát triển tốt
nhất để các em được nuôi dưỡng,
bảo vệ và phát triển toàn diện nhất.
“Tất cả trẻ em trên trái đất này đều
có quyền được sống trong hòa bình,
được phát triển, được giáo dục, được
bảo vệ khỏi sự bạo hành và lạm dụng,
được tham gia các hoạt động và được
lắng nghe” - trích lời của Tổng Thư ký
Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.

Đ

ã từ lâu, ngày Quốc tế thiếu nhi
01/06 hàng năm được biết đến
là ngày tết dành riêng cho các cháu
thiếu nhi. Cuộc sống thật tươi đẹp
biết bao khi cuộc sống được bao
quanh bởi sự ngây thơ, hồn nhiên,
trong sáng đáng yêu và những tiếng
cười giòn tan, nô đùa vô tư của trẻ
em.
Để trẻ em được sống trong sự yêu
thương, bảo vệ, phát triển toàn diện

như hiện nay, nhân loại đã phải trả giá
bằng cả máu và nước mắt. Khoảnh
khắc lịch sử ấy chính là ngày mùng 01
tháng 06 năm 1942, ngày mà những
tội ác khủng khiếp của phát xít Đức
đã giáng lên đầu những đứa trẻ ngây
thơ, vô tội. Chính vì những điều ấy,
nhân loại của toàn thế giới đã đứng
lên, chung tay để đấu tranh và bảo
vệ trẻ em. Và từ đó, ngày 01/06 ra đời
như một cột mốc kỷ niệm, tôn vinh
cũng như gợi nhắc cho chúng ta về

Trong các quyền của trẻ em, quyền
được hưởng một nền giáo dục hiệu
quả, được dạy dỗ, chăm sóc một cách
khoa học đóng vai trò vô cùng quan
trọng trong sự hình thành phát triển
nhân cách của trẻ em. Trong khuôn
khổ bài viết này, tác giả không có
tham vọng đưa ra các chuẩn mực,
hay các quy tắc vàng trong việc chăm
sóc dạy dỗ trẻ. Nếu có thể, chỉ là các
chia sẻ dưới góc độ cá nhân của một
bà mẹ hai con, đã và đang ý thức
được tầm quan trọng của việc giáo
dục trong sự phát triển của trẻ.
Thực tế cho thấy, trẻ em không cần
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phải phải dính lấy máy tính bảng,
cặp sách, bảng đen, phấn trắng và
trò chơi xếp hình để có thể học thêm
điều mới. Thực ra việc học không chỉ
là cố gắng học thuộc lòng lịch sử hay
giải các bài toán. Việc học nên được
hiểu là việc cả đời, là một quá trình
tương tác, phân tích, đặt câu hỏi và
thảo luận. Mục đích của việc học là
tìm ra các khái niệm mới, cùng với sự
xâu chuỗi, lắp ghép những kiến thức
đã biết trong mọi tình huống.
Có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia
với vô vàn các câu hỏi, các địa danh
mới, con người mới. Điều tốt nhất có
thể giúp trẻ là cho chúng có cơ hội
khám phá những trải nghiệm ý nghĩa
càng nhiều càng tốt. Khi đó, kiến thức
của trẻ sẽ được mở mang, trẻ có cơ
hội kiểm chứng, trao dồi và đánh giá
các kiến thức, những điều đã được
học tại trường lớp. Từ quan điểm đó,
tôi có những đề xuất như sau:
Tận dụng mọi cơ hội để khám phá thế
giới xung quanh
Du lịch sẽ là một gợi ý tốt để thực
hiện điều này. Khi chúng ta đi du lịch
cùng với trẻ, bất kể đó là chuyến đi
ngắn ngày hay một kỳ nghỉ dài, lũ trẻ
sẽ có cơ hội học được nhiều điều về
thế giới xunh quanh. Trong chuyến
đi, chúng ta có thể kết hợp dạy trẻ về
lịch sử, địa lý, về sự đa dạng của các
nền văn hóa, các phong tục tập quán.
Cách chúng ta tổ chức chuyến đi cho
gia đình cũng có thể là cách kích
thích sự ham hiểu biết và sự nhiệt
tình thảo luận của trẻ.
Nắm bắt cơ hội để trẻ tự tìm câu trả
lời cho câu hỏi “Tại sao?”
Chúng ta luôn có thể dạy trẻ qua
những khoảnh khắc, sự việc bình
thường nhất. Việc cho trẻ có cơ hội

đến cơ quan cùng với cha, mẹ có
thể là khởi đầu, khích lệ trẻ tìm tòi
về công việc kinh doanh, thương
mại… Ngắm bầu trời về đêm có thể
là nguồn cảm hứng hứng khơi gợi
trẻ tìm hiểu về các vì sao, vũ trụ rộng
lớn. Điều quan trọng là chúng ta luôn
cố gắng tạo ra những cơ hội cho trẻ
học hỏi và tuyệt vời nhất sẽ là những
lúc có cả gia đình cùng tham gia. Hãy
nhớ luôn khích lệ sự tìm tòi, học hỏi
của trẻ. Và đừng quên dành những lời
khen tặng khi trẻ tự tìm được câu trả
lời đúng.
Tiếp cận công nghệ một cách thông
minh
Công nghệ là một phần không thể
thiếu trong xã hội hiện đại ngày nay
và nó luôn phát triển không ngừng.
Điều đó cũng có nghĩa là lũ trẻ có khả
năng tiếp cận thông tin cũng như
tìm câu trả lời cho những câu hỏi của
chúng một cách nhanh chóng! Hãy
khuyến khích lũ trẻ sử dụng công
nghệ như là cách hiệu quả để tìm
kiếm câu trả lời, hay xem các video
hướng dẫn để biết cách làm việc gì
đó. Tất nhiên, bạn không nên quên
việc giải thích cho lũ trẻ tầm quan
trọng của việc sàng lọc, chọn lựa
thông tin bổ ích, chính xác và tin cậy.
Và cũng nên để mắt tới lũ trẻ để đảm
bảo chúng sử dụng công nghệ, mạng
internet một cách có ích và an toàn.
Tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật
Hãy cho trẻ cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu
về nghệ thuật, và các hoạt động
ngoài xã hội càng nhiều càng tốt.
Bảo tàng, sở thú, các website về lịch
sử, các loại hình nghệ thuật như kịch
nói, opera, hòa nhạc là những gợi ý
tuyệt vời để cho trẻ học những điều
bổ ích. Thông thường, lũ trẻ sẽ thấy
việc tham gia vào các chuyến đi sẽ

thú vị hơn là ngồi trên lớp học. Thêm
nữa, chúng có thể mở rộng tầm hiểu
biết, bên cạnh việc khám phá những
đam mê, sở thích mới.
Khuyến khích việc học mọi lúc mọi nơi
Các hoạt động hàng ngày luôn có thể
mở ra cánh cửa cho lũ trẻ có thể học
thêm được nhiều bài học mới. Ví dụ,
việc làm một mẻ bánh có thể giúp trẻ
có những liên hệ đến toán học, hình
học cũng như vấn đề về dinh dưỡng.
Hay như việc làm tham gia trò chơi
huấn luyện viên một đội bóng có thể
giúp trẻ có được hình dung về số liệu,
làm việc nhóm, hay tinh thần đồng
đội…
Khuyến khích trẻ có niềm đam mê đọc
sách
Sách là nguồn kiến thức vô giá. Việc
hình thành cho trẻ thói quen và niềm
đam mê đọc sách giúp trẻ tự mở
cánh cửa ra thế giới bên ngoài đầy
hứng khởi và vô vàn điều kỳ thú. Tất
nhiên, hãy bắt đầu bằng những cuốn
sách đơn giản giúp trẻ hình thành
thói quen, và niềm vui thích trước
khi để trẻ thử sức ở những cuốn sách
đồ sộ hơn. Và thật tuyệt nếu cha, mẹ
là người đồng hành với lũ trẻ trong
chuyến phiêu liêu vào trong những
cuốn sách.
Trẻ em là tương lai của thế giới. Với
mỗi chúng ta, lũ trẻ là điều tuyệt vời
nhất, là niềm tự hào vô bờ bến của
mỗi ông bố bà mẹ. Sự giáo dục khoa
học, đúng đắn và phù hợp sẽ là tiền
đề giúp trẻ phát triển toàn diện, có
thái độ học tập tích cực, có sự chủ
động và niềm ham thích trong việc
tiếp thu kiến thức và khám phá thế
giới rộng lớn. Hiển nhiên, đó là ước
mơ của tôi, của bạn và của tất cả
chúng ta.
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Buổi chào cờ ý nghĩa
Năm nay, chương trình diễn ra
trong không khí sôi nổi phấn
khởi với sự tham dự của 511 cháu
là con anh chị em CB.CNV trong
toàn Tổng công ty. Ngay từ sáng
sớm, khuôn viên Tổng công ty đã
rộn ràng tiếng cười nói trẻ thơ, các
em hào hứng vì được về dự một
chương trình dành riêng cho mình
tại nơi bố mẹ công tác.

Ngày hội tuổi thơ Phong Phú
Ái Văn

Với cam kết không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho
người lao động, Phong Phú luôn nỗ lực xây dựng và phát huy
nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa và trở thành truyền thống
tốt đẹp. Ngày hội tuổi thơ Phong Phú là một điển hình.

Chào cờ đầu tháng 6.
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Cứ mỗi thứ 2 đầu tháng, Tổng công
ty CP Phong Phú tổ chức chào cờ.
Do vậy, buổi chào cờ đặc biệt này
có sự tham dự của các cháu thiếu
nhi. Sau buổi chào cờ là lễ khai mạc
Ngày hội tuổi thơ Phong Phú năm
2015 với những tiếc mục văn nghệ
sôi động đến từ Nhà văn hóa thiếu
nhi quận Thủ Đức.
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà
Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc
thường trực Tổng công ty gửi lời
chúc mừng đến các cháu thiếu nhi
nhân ngày đặc biệt này. Bà kỳ vọng
các cháu chính là mầm non tương
lai của đất nước, vì vậy phải ra sức
học tập, đoàn kết, phấn đấu trở
thành con ngoan trò giỏi để bố mẹ
luôn yên tâm công tác. Bà mong
muốn mỗi năm sẽ được gặp các
cháu với thành tích học tập năm
sau cao hơn năm trước và các cháu
luôn vui vẻ, hồn nhiên đúng với
tuổi thơ của mình.
Bà hy vọng, mỗi anh chị em CB.CNV
hãy dành những tình cảm, sự yêu
thương và chăm lo cho các cháu
không chỉ đủ đầy về vật chất và
trọn vẹn về tinh thần để các cháu

phát triển và lớn lên
trong sự đủ đầy, ý
nghĩa. Dạy các cháu
biết cố gắng phấn
đấu, đoàn kết, yêu
thương và biết giúp
đỡ những người
xung quanh.
Thay mặt Ban lãnh Tham quan nhà máy
đạo, bà Bùi Thị
Thu, bà Phan Kim
Hằng - Phó Tổng
giám đốc và ông
Trần Ngọc Nga Phó Tổng giám đốc
trao quà điển hình
cho 20 em học sinh
có thành tích học
tập xuất sắc trong
nhiều năm liền.
Đồng thời, mỗi
cháu tham gia ngày
hội đều có những
phần quà tặng ý Nhảy bao bố.
nghĩa, đây chính là
tình cảm mà Ban lãnh đạo Phong
Phú dành tặng cho các em thiếu
nhi.
Sôi nổi các hoạt động
Năm nay, Công đoàn bố trí cho các
em học sinh lớp 4, 5 tham quan và
tìm hiểu nhà máy nơi bố mẹ các
cháu đang trực tiếp công tác. Tại
đây, các cháu vô cùng ngỡ ngàng
và mọi thứ quá lạ lẫm vì thế có rất
nhiều câu hỏi đặt ra. Các anh chị
trong đoàn phải lần lượt giải đáp
thắc mắc cho các cháu.
Nhiều cháu rất thích thú với những
côn sợi, máy móc… và những vật

dụng tại nhà máy. Chuyến tham
quan với mục đích giúp các cháu
hiểu hơn về công ty, hiểu hơn về
môi trường làm việc của bố mẹ để
từ đó nâng cao ý thức nỗ lực học
tập, xứng đáng là con ngoan trò
giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
Tại Nhà ăn 3, nhiều trò chơi vui
nhộn diễn ra như nhảy nai, kéo
co, đi gáo dừa, qua cầu khỉ, đập
chuông, nhà banh… được các
cháu nhiệt liệt hưởng ứng. Mỗi
trò chơi các cháu được các anh chị
đoàn thanh niên hướng dẫn, hỗ
trợ. Những tiếng cười vui, những
màn phối hợp đồng đội ăn ý, hay
sức mạnh đoàn kết để chiến thắng
trong trò chơi kéo co… để làm cho
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Nhà ăn Phong Phú

tự làm giá sạch phục vụ CB.CNV
Đặng Thị Nguyệt

Nhảy nai.

Các bếp ăn Phong Phú đã tự làm giá sạch để phục vụ bữa ăn giữa ca cho anh chị em CB.CNV

Đ

ngày hội tuổi thơ thêm tiếng cười và
ý nghĩa. Ở mỗi trò chơi các cháu đều
rèn luyện cho mình những kỹ năng
riêng.
Bên trong hội trường Nhà ăn 3 là
những tiếc mục biểu diễn vui nhộn
của các chú hề, những tiếc mục xiếc
độc đáo và những trò chơi nhỏ vui
nhộn, trí tuệ… các em vô cùng thích
thú và theo dõi.

Đập chuông.

ó là từ rất nhiều anh chị em
công nhân dành để gọi cho
những nỗ lực hết mình của các
anh chị em CB.CNV các Nhà ăn của
Tổng công ty CP Phong Phú, góp
phần tạo sự yên tâm tuyệt đối về
bữa ăn giữa ca cho người lao động
khi mà hàng ngày, hàng giờ đâu
đó xung quanh chúng ta vấn nạn
về ngộ độc thực phẩm, ngộ độc
thức ăn đang rình rập, đe dọa.
Giữa những bộn bề lo toan về
doanh thu, lợi nhuận, về những
kế hoạch, dự án để hoàn thành
nhiệm vụ SXKD năm 2015 mà
đích đến là một tỷ đô la Mỹ trong
năm 2018, vậy mà Ban Lãnh đạo
Tổng công ty vẫn dành nhiều thời
gian để quan tâm chăm lo đến
đời sống, đến an sinh của CB.CNV.
Tiếp theo dự án đầu tư xây dựng
chung cư bán giá ưu đãi, tạo điều
kiện cho CB.CNV Phong Phú sở
hữu những căn hộ mơ ước để

Đã trở thành truyền thống hàng
năm, Ngày hội tuổi thơ Phong Phú
là dịp để các cháu là con anh chị
em CB.CNV gặp gỡ, giao lưu và vui
chơi giải trí sau những giờ học căng
thẳng. Ngày hội còn động viên
khuyến khích các em cố gắng nỗ lực
học tập và giúp đỡ bạn bè để mai này
trở thành những công dân có ích cho
đất nước. Đồng thời, chương trình
thể hiện sự chăm lo đến đời sống của
anh chị em CB.CNV của Tổng công ty.
Qua cầu khỉ.

an cư lạc nghiệp và khánh thành
Trường Mầm non Nhân Phú,
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho CB.CNV được gửi trẻ đảm bảo
an toàn, vệ sinh với các trang thiết
bị, cơ sở vật chất phù hợp, đúng
quy định của giáo dục mầm non.
Ban lãnh đạo Tổng công ty triển
khai chương trình trồng giá và
rau sạch phục vụ CB.CNV và giao
nhiệm vụ cho Công đoàn thực
hiện. Công đoàn đã triển khai đến
03 Nhà ăn chương trình “rau sạch
- bếp ăn sạch” mà giai đoạn một là
làm giá đỗ sạch phục vụ CB.CNV.
Thành công bước đầu từ chương
trình này là CB.CNV đã được phục
vụ giá sạch ổn định, thường xuyên
từ ngày 25/05/2015 với chất lượng
hoàn toàn yên tâm, không có chất
bảo quản.
Cùng tiến hành song song sản
xuất giá sạch là chương trình
trồng rau sạch cũng đang được

Công đoàn triển khai gấp rút và
đã hoàn thành cơ bản các hạng
mục cần thiết như đóng giếng
để phục vụ tưới tiêu, lên luống và
tiến hành gieo hạt. Nhìn những
mầm rau muống, rau dền, mồng
tơi… đang dần dần nhú lên cảm
giác thực sự khó tả. Dự kiến đầu
tháng 07/2015, CB.CNV Phong
Phú sẽ được hưởng thành quả
này. Hy vọng trong một thời gian
rất gần nữa thôi CB.CNV Phong
Phú có thể tự tin dùng rau sạch
100% do chính Phong Phú sản
xuất và cung cấp.
Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng
đang triển khai Dự án đầu tư xây
dựng khu nhà nghỉ có tiêu chuẩn
3 sao tại trung tâm thành phố Đà
Lạt để phục vụ cho CB.CNV Tổng
công ty và các Công ty thành viên
đi nghỉ mát. Dự án dự kiến khánh
thành và đi vào hoạt động vào
quý 1/2016.
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Niềm tin
chiến thắng

giúp cho những đôi chân kia cứng
cáp hơn, chống chọi với những khó
khăn trước mắt đang chờ đón. Một
Hà Nội I với lợi thế dẫn đầu, với lối
đá tấn công bài bản, sắc sảo. Một
Thành phố Hồ Chí Minh bản lĩnh,
đang muốn chứng minh mình xứng
đáng là đội vô địch. Cả Than Khoáng
sản, Gang thép Thái Nguyên, Hà Nội
II, Tao Đàn cũng là những đối thủ
không dễ dàng để đội bóng có thể
vượt qua. Nhưng riêng tôi, cùng
hàng triệu khán giả Hà Nam, những
trái tim đang hướng về các em luôn
tin rằng những cô gái Phong Phú Hà
Nam sẽ luôn vượt qua chính mình, sẽ
mãi là những cô gái với lối đá mang
phong cách “fair-play” sẽ đem lại cho
mùa giải lượt về những trận cầu hay,
và lần đầu tiên chạm tay vào chiếc
cúp Vàng hằng ao ước.

Lê Sang

L

ượt về của Giải bóng đá nữ vô địch
Quốc gia đã trở lại và diễn ra tại thành
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bắt đầu từ ngày
06/06/2015 và kết thúc vào 27/06/2015.
Giải đấu đã bắt đầu khởi tranh trở lại sau
2 tháng nghỉ để tập trung cho đội tuyển
Quốc gia tham dự các giải đấu lớn. Đây
cũng là dịp để huấn luyện viên Takashi
tuyển trạch lại những gương mặt cho đội
tuyển Quốc gia.

Sau khi kết thúc lượt đi tại sân Thống
Nhất, TP. Hồ Chí Minh, với thành tích khá
khiêm tốn, Phong Phú Hà Nam đứng
thứ 4 trong tổng số 7 đội tham dự giải.
Chỉ ghi được 8 điểm sau 6 lượt trận, đây
quả là một kết quả đáng thất vọng. Lượt
về lần được tổ chức trên mảnh đất quê
hương cũng chính là động lực, là niềm
tin để các cô gái Hà Nam tự tin, đủ bản
lĩnh để lật ngược thế cờ. So với các đội
đang dẫn đầu cái đáng nói đến của đội

Phong Phú Hà Nam chính là sự khởi
đầu không được suôn sẻ và liệu với
bước xuất phát chậm như thế, “chú
ngựa ô của giải” sẽ thi đấu như thế
nào để về đích trong vinh quang.
Sau 2 tháng không thi đấu, thời tiết
của mảnh đất Hà Nam thời điểm
này, cùng với sự thiếu vắng của Quả
bóng vàng năm 2015 Nguyễn Thị
Tuyết Dung, do nhận thẻ đỏ trong
giai đoạn lượt đi không vì thế mà các
cô gái Hà Nam làm mất đi lối chơi
của mình. Vẫn sự bình tĩnh, nhập
cuộc đầy tự tin các cô gái Phong Phú
Hà Nam đã mang về 3 điểm quý giá
đầu tiên trước đội bóng nhiều duyên
nợ Than Khoáng sản Việt Nam trong
một trận đấu đầy gay cấn. Tuy tỉ số 1
- 0 chưa nói lên được gì nhiều nhưng
nó cũng là bước khởi đầu thuận lợi
để các cô gái của chúng ta có cơ sở
để cải thiện thứ hạng của mình và
quan trọng nhất là mơ về cúp vô
địch. Mảnh đất Phủ Lý, nơi có những

cổ động viên máu lửa, cuồng nhiệt
với bóng đá nữ, đó cũng chính là thứ
vũ khí vô cùng lớn mà các cô gái của
chúng ta có được. Mỗi khi giải đấu
đưa về đây, đội bóng luôn có những
chiến thắng, những thành tích tốt
như trước đây.
Chuyến đi lên tuyển của nữ thuyền
trưởng Văn Thị Thanh cùng 7 cô học
trò nhỏ của mình, chính là những
kinh nghiệm quý báu, là cơ hội học
hỏi những cái mới, những cái khác
biệt từ ông thầy người Nhật Takashi.
Tham gia các giải đấu lớn, chính là cơ
hội cọ sát của huấn luyện viên Văn Thị
Thanh cùng học trò của mình, cũng
như lối chơi, tư duy chiến thuật… sẽ
được mở mang rất nhiều.
Ngay chính thời điểm này đây, thầy
trò Văn Thị Thanh với niềm tin mãnh
liệt, tâm lý hưng phấn, sự cổ vũ
động viên của hàng triệu khán giả
Hà Nam, liệu sẽ tạo nên “phép màu”
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Trên
con
đường
tôi đi
TĐ
Công ty CP Dệt May Nha Trang
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Nếu có ai hỏi tôi rằng điều gì
để lại ấn tượng nhất trong công
việc của bạn. Tôi sẽ không ngại
ngần nói rằng tôi tự hào là con
của Dệt May Nha Trang. 15 năm
gắn bó với mảnh đất này, lòng
tôi thắp lên bao niềm tin, sự tự
hào về một mái nhà chung đoàn
kết, hết mình vì công việc.

hi đăng ký nộp hồ sơ vào
ngành may mặc, trong
đầu tôi chưa hề tưởng tượng
nó sẽ khó khăn như thế nào?
Sẽ vất vả ra sao? Ngày tôi
được nhận chính thức vào
làm tại Nhà máy May, nhiều
người rất đỗi ngạc nhiên.
Họ bảo tôi sao lại chọn nghề
này: nghề này đồng nghĩa
với việc đánh đổi cả tuổi trẻ,
hy sinh cả tuổi thanh xuân,
nghề làm dâu trăm họ, tất cả đều
cho tôi một cái nhìn kỳ lạ đến khó
hiểu. Nhiều lúc tôi không khỏi ngạc
nhiên và chạnh lòng.

Thú thật lúc mới bắt đầu công việc,
tôi vô cùng áp lực và chán nản, luôn
trong tâm thế lo lắng chán chường…
Chán nản không phải vì công việc
quá nặng nhọc hay áp lực gì ghê
gớm lắm mà tôi nản vì không người
thân nào ủng hộ hết. Mỗi khi về đến
nhà luôn phải giải quyết những câu
hỏi thắc mắc liên quan đến việc vì
sao, tại sao, thế nào… Nhưng tôi vẫn
kiên trì, để cho mọi thứ nhẹ nhàng
trôi qua. Dần dà rồi những người
xung quanh không còn chú tâm
đến nó nữa. Và cứ thế, tôi âm thầm
làm việc, cống hiến, học hỏi và hoàn
thiện mình qua từng ngày.
Bỗng một hôm nhìn lại, đã thấm
thoát mười lăm năm trôi qua trong
tĩnh lặng. Tôi đã gắn bó và yêu
thương công việc mà mình đã chọn.
Quãng thời gian ấy với bao biến
thiên thăng trầm của thời cuộc, công
việc, chất chứa bao buồn vui tâm sự.
Tuy nhiên bằng cả tình yêu, sự quan

tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo,
anh chị em đồng nghiệp bao khó
khăn cũng dần ở lại… và chỉ có một
tình yêu thương là được chắc lọc,
nhân lên và bền bỉ với nghề.
Giờ đây, mỗi lần ngẫm lại tôi tự nhủ
như một cái nghiệp lớn của đời
mình. Bởi lẽ nghề đã chọn mình, từ
đó biết phấn đấu, trau dồi và hoàn
thiện hơn. Đôi khi chúng ta không
thể biết được chuyện của ngày mai
như thế nào, nhưng hãy luôn phấn
đấu cho ngày hôm nay và hoàn thiện
nhiệm vụ của mình một cách tốt
nhất. Và chính những suy nghĩ, tình
cảm ấy là chất xúc tác quan trọng
khiến tôi đam mê, cống hiến và tìm
thấy được nhiều niềm vui lớn trong
công việc của mình và quyết tâm đi
hết con đường.
Công việc nhẹ nhàng, lương cao ai
nấy đều mong muốn chứ không
riêng gì bản thân tôi. Nhưng thật sự
công việc ấy có phù hợp với mình hay
không mới là vấn đề quan trọng. Mỗi
công việc đều có những niềm vui và
sự vất vả riêng, nhưng quan trọng
chúng ta biết biến những khó khăn
thành động lực. Nhiều bạn bè tôi

cho rằng may mặc là ngồi nhiều
đau lưng, bụi bặm nhiều đau
mắt, chưa kể những lúc tăng ca
liên tục để kịp hàng xuất khẩu,
suốt ngày đối mặt với đống
quần áo chán chường… Nhưng
tôi lại không nghĩ như vậy, bởi
“ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
gian khổ sẽ dành phần ai”. Đó là
lý do tôi bám trụ nơi này.

Tôi bắt đầu thấy quen và yêu
thích công việc nơi đây, quen với
tiếng rì rì của máy may, quen với các
chương trình trên đài FM mà nhà
máy mở cho CB.CNV nghe, không
thể nào thiếu được những âm thanh
này trong tôi. Không khi nào tôi
quên được sự tận tình hướng dẫn
của chị tổ trưởng, nụ cười thân quen
của đồng nghiệp. Một ngày không
đi làm là tôi cảm thấy nhớ, Nhà máy
may như là gia đình thứ hai của tôi
vậy. Sếp như là chị cả của tôi, mọi
người sống với nhau như một gia
đình thực sự và tôi yêu tất cả họ.
Sau mỗi giờ ăn trưa, chị em lại quây
quần bên nhau, cùng nhau bàn
những chuyện phím, chia sẻ những
niềm vui trong cuộc sống… những
người đồng nghiệp ấy thật thân
thương và rất đáng tự hào.
Giờ đây tôi nói với mọi người rằng
tôi rất tự hào được làm việc trong
Nhà máy May dưới mái nhà Dệt May
Nha Trang mười lăm năm trời gắn bó
chưa đủ dài nhưng cũng đủ để tôi
khẳng định với mọi người rằng tôi
đã đi đúng trên con đường mình đã
chọn.
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rên con đường ấy, tôi như tìm
lại hình ảnh của mình cách đây
3 năm. Ngày ấy, tôi đến Phong Phú
cùng một người bạn để giao hàng.
Cũng trên cung đường này ngập
tràn những cánh phượng vĩ tinh
tươi. Sắc hoa ấy cứ làm chậm bước
chân tôi… và rất ngỡ ngàng về
hình ảnh thân thương tại đây.
Khoảng 1 tháng sau, tôi lại về quận
9 để sống cùng một người em sinh
viên. Vì quãng đường đi làm quá xa
nên tôi quyết định tìm một công
việc khác. Thế là tôi nộp đơn vào
Phong Phú. Niềm hạnh phúc ngập
tràn khi tôi được nhận vào làm
chính thức và trở thành người con
của đại gia đình lớn Phong Phú.

Hạ thương
Thủy Tiên

Chiều nay, sau giờ tan ca tôi lại rảo bước trong
khuôn viên của Tổng công ty, chợt giật mình sắc
đỏ một góc trời, hàng phượng vĩ góc nhà máy
may đã nở rộ, từng chùm hoa cứ vươn dài trong
nắng… Mùa hạ đã đến rồi!
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Buổi chiều, tôi thường đi về ngang
gốc phượng vĩ. Từng cánh hoa
đỏ cứ xoe xoe theo gió làm tôi vô
cùng thích thú. Thật ra tôi rất yêu
màu hoa phượng bởi nó gắn liền
với tuổi thơ và thời sinh viên của
riêng mình.
Ngày bé, đầu làng tôi có một cây
phượng rất lớn. Mỗi năm đến hè,
phượng lại nở đỏ cả một góc trời…
và những chú ve sầu cứ râm ran
như khúc nhạc mùa hạ vậy. Buổi
trưa mỗi lần đi học về, chúng tôi
lại đứng dưới gốc phượng để tránh
nắng và bắt ve, có khi bẻ hoa để
tặng bạn bè. Bên hông cây phượng
là quán nước, bà chủ quán đã ngoài
70 tuổi, cứ mỗi sớm dọn hàng bà
lại cặm cụi quét từng cánh hoa vào
một góc. Khi chúng tôi thắc mắc về

việc này, bà cụ tươi cười và nói khi
nào các cháu lớn sẽ hiểu. Những
cánh hoa này gắn liền với tình yêu
thời trẻ của bà. Người chồng của
bà không may qua đời… nhưng
mỗi lần nhặt nhạnh cánh hoa
phượng thì bao nhiêu kỷ niệm xưa
lại trở về. Bà không nỡ nhìn những
cánh hoa rơi rụng bị đạp nát nên
gom chúng lại một chỗ.
Những ngày hè, nơi đây còn diễn
ra nhiều hoạt động vui chơi của
chúng tôi… và cứ thế tuổi thơ êm
đềm của những đứa trẻ quê lại gắn
liền với những kỷ niệm đẹp với
màu hoa phượng đỏ.
Lớn lên, chúng tôi xa quê hương
của mình để vào TP. Hồ Chí Minh
học tập. Nơi ngôi trường tôi theo
học có một gốc phượng rất già. Nó
già đến nỗi người ta không biết
nó bao tuổi. Cứ mỗi lần hè đến,
cũng là lúc chúng tôi bước vào
mùa thi… nơi đây trở thành chỗ
lý tưởng để chúng tôi ôn bài. Nhìn
những bông hoa chúm chím trên
những cành lá khẳng khiu, chúng
tôi càng thấy sức vươn của màu
hoa mạnh đến nhường nào. Và
cũng chính góc nhỏ thân quen này
tôi có một mối tình thời sinh viên
thật đẹp. Những cánh phượng rơi
được xếp thành những chú bướm
xinh xắn, những trái tim tin yêu…
Rời mái trường, tôi đến với Phong
Phú bằng cả một tình yêu thương
của mọi người và sự cố gắng của
bản thân. Mỗi chiều mùa hạ đi qua,

tôi lại thân thương nhớ về những
kỷ niệm ngày xưa như một cách
kết nối quá khứ và hiện tại. Ngày
mới gia nhập Phong Phú tôi được
anh chị em đồng nghiệp giúp đỡ
nhiệt tình trong công việc, công
tác chuyên môn và được các anh
chị lãnh đạo chỉ dẫn rất tận tường.
Đến hôm nay, sau ba mùa hạ gắn
bó với mái nhà Phong Phú đã để lại
trong tôi nhiều tình cảm, cảm xúc
khác nhau. Cứ mỗi mùa hạ đến,
lòng tôi lại hoài niệm về những
tháng ngày đã qua, về mùa hạ năm
nào đến đây trong sự ngỡ ngàng…
Với tôi, mỗi mùa hạ mang lại những
tình cảm rất riêng và thân thương,
mà tôi hay gọi là hạ thương nhớ.
Mùa của những chú ve sầu kêu
không mỏi, mùa của những cánh
phượng đỏ cả trời chiều, màu hoa
ấy nói như một nhạc sĩ “mùa hoa
tươi thắm như máu con tim”. Cánh
hoa mãnh liệt, khoe sắc dù trong
hoàn cảnh nào. Cũng như con
người dù khó khăn thách thức phải
luôn nỗ lực để học tập, trao dồi và
khẳng định mình.
Mỗi chúng ta ai cũng có một mùa
để gửi gắm tâm sự, tình cảm sau
những giờ học tập và làm việc
căng thẳng, như một chút hương
vị rất riêng của cuộc sống bộn bề
này. Nó giúp bạn có thêm nghị
lực, niềm tin trong những lúc mệt
mỏi. Hãy dành cho nhau những
tình cảm chân thành trong mùa hạ
thương này nhé!

50

Thắp lửa trái tim

Diễn đàn Phong Phú

Chuyến xe…
Huyền Linh

Giờ tan tầm nhìn đoàn xe Phong Phú
Đưa công nhân về đủ các lộ trình
Và ngày mai thức dậy trước bình minh
Đến trạm rước công nhân mình vui vẻ

Máy móc tối tân am tường kỹ thuật
Điều trước tiên kỷ luật thật nghiêm minh
An toàn là bạn - bảo vệ chính mình
Cần nắm vững những quy trình quy phạm
Giúp đồng nghiệp không thờ ơ lãnh đạm
Biết khoan dung dũng cảm nhận sai lầm
Biết phát huy được lãnh đạo quan tâm
Biết học hỏi nâng tầm cao kiến thức

Làm chủ xe ca thuộc về tài xế
Giữ an toàn hiểu luật lệ giao thông
Lịch sự văn minh trong ứng xử cộng đồng
Tinh thần tỉnh táo rượu bia không uống

Trong công tác luôn gặp nhiều áp lực
Chỉ một mình khó đủ sức thành công
Tìm những người có ý hợp tâm đồng
Chung định hướng sẽ hanh thông mọi việc

Đến công ty từng công nhân bước xuống
Đi vội vàng vào phân xưởng nhận ca
Kế hoạch trên giao nào ai dám lơ là
Làm tròn trách nhiệm hăng say sản xuất

Trong cuộc sống lương - tiền là cần thiết
Sinh mạng con người đặc biệt quan tâm
Ngày tám giờ ta vất vả đi làm
Lao động tốt tan tầm vui hạnh phúc.

Tiếng thoi
Lê Quý Thông
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Nhớ mưa tháng 6
PPC

Tháng sáu về, mưa cũng đến rồi em
Cuộc sống cứ trôi giữa dòng đời tấp nập
Tháng sáu mưa về hy vọng “mưa không dứt”
Như em nguyện cầu mưa mãi đừng ngưng
Tháng sáu mưa về mang nỗi nhớ rưng rưng
Vì cũng có những cơn “mưa buồn” qua phố
Ký ức một thời ai cũng gói vào tim
Nên mưa nhớ ai nè “mưa triền miên thế”
Tháng 6 mưa về anh cũng nhớ nôn nao
Nghe tiếng mưa rơi rì rầm như tiếng máy
Bỗng rộn ràng như máy bông, máy chải
Bỗng bồi hồi nhớ từng nhịp thoi đưa
Tháng sáu mưa về anh nhớ những ngày xưa
Chúng mình tan ca hẹn hò nơi quán cũ
Với bao sẻ chia, chuyện trò, tâm sự
Anh đưa em về trong tháng sáu chiều mưa

Người mang sắc đẹp điểm thiên quang
Thoi dệt ngày đêm lánh lót vang
Họa tiết anh thêu ngời Núi Ngự
Tơ lòng chị diễu ngát Hương Giang
Thanh trầm đêm vắng hòa cung Nguyệt
Tiếng bổng canh trường quyện phím Loan
Mây gió song hành say kẻ đợi
Năm vần gửi tặng gọi rằng sang.

Anh vẫn quay về tìm lại chốn thơ xưa
Dạo một vòng quanh nghe rì rầm tiếng máy
Vẫn bồi hồi giống như ngày xưa ấy
Nên thì thầm bài “tháng sáu trời mưa”.

Người thợ dệt
Lê Quý Thông

Phú cường dệt gấm thêu hoa
Ơn người em viết bài ca tặng người
Bao nhiêu kỷ niệm để đời
Bấy nhiêu nốt chạm chuyển dời núi non
Nâu sồng Phong Phú nên son
Vườn ươm còn đẹp xuân còn thái lai
Thả hồn biết ngỏ cùng ai
Sợi tình sợi nghĩa không phai dặm hồng
Cảm ơn người thợ dày công
Trên từng mảnh ghép tơ lòng còn vương
Ngẩn ngơ Phong thịnh Phú cường
Hanh thông lối mộng bốn phương rạng ngời
Người vui người dệt trang đời
Em yêu em gửi vạn lời tri ân.

Lời tri ân
Nguyễn Kinh

Diễn đàn đủ sắc màu phong phú
Khiến người xem thích thú rộn ràng
Nội dung sâu sắc từng trang
Cơ quan lãnh đạo lời vàng chúc nhau
Năm mươi mốt gian truân phía trước
Tổng công ty từng bước đi lên
Đồng tâm kiên định vững bền
Tập trung trí lực đứng trên thị trường
Định hướng đúng con đường hội nhập
Nâng tầm cao đẳng cấp kinh doanh
Dẹp ngay rào cản xung quanh
Danh thơm nổi tiếng trong ngành dệt may
Chúc Phong Phú ngày nay như ý
Chúc Hội đồng quản trị tâm ngời
Gia đình Phong Phú tuyệt vời
Người đi kẻ ở trọn đời tri ân.

52

Thắp lửa trái tim

Diễn đàn Phong Phú

53

Số 40 - tháng 6/2015

các em đều vui vẻ, vào ngày tết các
em cũng được vui chơi, có bánh có
kẹo… Chính vì ý nghĩa nhân văn
đó mà đoàn chúng tôi cũng góp
một phần quà nhỏ bé của mình để
giúp các em có một niềm vui nhỏ
tràn ngập tiếng cười. Lớn hơn hết
chính là tấm lòng mà mọi người
dành cho các em. Nhìn nụ cười hồn
nhiên của các em, những câu nói
vô tư chúng tôi cảm nhận được các
em đã và đang hạnh phúc. Cầm trên
tay những phần khăn từ Tổng công
ty các cô rất hồ hởi, bởi vì nhu cầu
sử dụng khăn của các em khuyết tật
là vô cùng lớn. Dù các em bị khuyết
tật (bại não, liệt, mù, dị dạng…), có
em hầu như phải sống đời sống thực
vật, thế nhưng các cô hàng ngày
vẫn luôn tỉ mỉ, chăm sóc chu đáo để
các em luôn sạch sẽ và khô thoáng.
Chúng tôi trân quý tấm lòng đó của
các cô đối với các em, bởi chỉ tình
yêu thương không là không đủ, ở
đó còn có sự chịu thương, chịu khó,
nhẫn nại. Chăm sóc trẻ em đã là một
công việc khó khăn, chăm sóc cho
những em bị khuyết tật, phải nằm
một chỗ lại khó khăn rất nhiều lần.

Tam Bình
- Chuyến đi ý nghĩa
Lê Sang

Đ

oàn Thanh niên Tổng công ty
CP Phong Phú đã lần thứ 2 trở
lại thăm trung tâm nuôi dưỡng bảo
trợ trẻ em Tam Bình (Quận Thủ Đức,
TP.HCM). Đến vào một ngày trong
tuần, và gần buổi trưa vì thế mà trung
tâm khá im ắng. Được sự dẫn dắt của
các cán bộ ở đây, đoàn chúng tôi đã
đến từng khu thăm và tặng quà cho
các em nhỏ.
Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ
em Tam Bình với nhiệm vụ tiếp nhận,

nuôi dưỡng trẻ em mồ côi bị bỏ rơi,
trẻ khuyết tật bại não, bại liệt và
đặc biệt là trẻ mồ côi bị nhiễm HIV/
AIDS... Trung tâm hiện chăm sóc 206
cháu, trong đó trên 50 cháu là trẻ em
khuyết tật, 22 em ở khoa sơ sinh, nhi
đồng gồm 26 em, khoa tuổi thơ là
23 em… Vì là lần thứ 2 đến với nơi
đây nên được nghe những lời chào
lễ phép từ các em bé ở đây đã không
còn bất ngờ đối với đoàn. Tuy các em
ở đây đều là những trẻ em lang thang
cơ nhỡ, thiếu quan tâm của cha mẹ

nhưng dưới bàn tay chăm sóc quan
tâm của các cô khiến các em không
còn thấy buồn. Các cô luôn dạy các
em phải lễ phép, chào hỏi những cô
chú, anh chị đến thăm mình. Các em
vẫn giữ trong mình sự hồn nhiên,
thoải mái học tập, vui chơi dưới mái
nhà này. Không phải chịu sự bươn
chải ngoài xã hội như những mảnh
đời bất hạnh khác.
Nhờ vào sự ủng hộ của các mạnh
thường quân, nhà hảo tâm mà trung

Đoàn Thanh niên Tổng công ty chia sẻ với đại diện trung tâm.

tâm hiện nay cũng đã trang bị cơ sở
vật chất đầy đủ để chăm lo cho các
em. Chính sự chăm lo, yêu thương
các em một cách nhiệt thành đó
chính là lý do mà các nhà hảo tâm
luôn dành nguồn viện trợ của mình
cho trung tâm. Vì họ biết một điều
rằng những sự đóng góp của họ sẽ
được các cô trong trung tâm chăm lo
cho các em, để các em có được đầy đủ
hơn, quên đi được những bất hạnh
của chính mình. Từ sự đồng cảm với
các em nhỏ, lòng kính trọng đối với
những người đã dành cả cuộc đời để

nuôi dạy các em, mà hơn tất cả là sự
gắn bó với môi trường, các em phần
lớn sau khi lớn lên, trưởng thành đều
có tâm nguyện trở lại phục vụ và làm
việc tại trung tâm. Các thế hệ cứ nối
tiếp nhau, một lòng nguyện sẻ chia
làm vơi bớt đi nỗi bất hạnh ở các em.
Mỗi người một hoàn cảnh, một số
phận khác nhau thế nhưng ở các em
có một điểm chung là sự bất hạnh,
nghèo khó. Thế nên các cô ở đây
luôn muốn xoa dịu nỗi bất hạnh đó,
mong muốn của các cô là mọi ngày

Chuyến đi thăm của đoàn chúng
tôi là chuyến đi ý nghĩa đối với từng
người trong đoàn. Mỗi người sẽ có
cảm nhận riêng của mình về nơi đây,
nhưng điều đọng lại trong mỗi cá
nhân chính là sự ấm áp. Sau chuyến
đi này có lẽ mọi người sẽ nhìn nhận
lại mình, biết sống tốt hơn, biết sẻ
chia, yêu thương nhiều hơn với cộng
đồng, với những mảnh đời kém may
mắn hơn mình. Vẫn còn nhiều, nhiều
lắm những tấm lòng, những cảnh
đời éo le, cơ cực, bất hạnh, nhưng
các em luôn được quan tâm, lo lắng,
đó cũng là kết quả của những tấm
lòng nhân ái, biết yêu thương, chia
sẻ, cảm thông và sưởi ấm lại cuộc đời
bất hạnh cho các em.
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Tổ ấm
yêu thương
Kim Trúc
PPGM
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K

hái niệm sống ở chung cư không
bao giờ có trong tôi nhưng từ
khi được nghe lời giới thiệu của Ban
dự án và anh Trần Quang Nghị - Chủ
tịch HĐQT trong một lần về Phong
Phú dự hội nghị đã phần nào làm
thay đổi ý nghĩ trong tôi, mặc dù có
rất nhiều ý kiến ngược chiều nhau
từ bạn bè và những người thân. Có
người phản đối khi chọn sống trong
môi trường chung cư: nào phức tạp,
ồn ào, chật chội… Tuy vậy, vẫn có
người đồng tình ủng hộ và khuyến
khích tôi với những lời lẽ hết sức
thuyết phục: đây là chung cư đặc
biệt, là món quà đặc biệt Ban lãnh
đạo Tổng công ty dành cho CB.CNV
Phong Phú, giá bán thì hết sức ưu
đãi, được Tổng công ty bảo lãnh
với ngân hàng để hỗ trợ cho công
nhân vay trả chậm với lãi suất hỗ trợ.
Ngoài ra, nơi đây còn là môi trường
sống an ninh, thân thiện, hòa đồng,
gần gũi với thiên nhiên, gần trường
học, siêu thị… Với những điều kiện
thuận lợi như thế, cuối cùng tôi đã
quyết định chọn mua một căn hộ
cho gia đình mình.
Tôi cùng người bạn đồng nghiệp
háo hức chờ đợi đến ngày nhận
nhà, rồi ngày ấy cũng đã đến, thật
là ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Diện tích nhà tuy không lớn nhưng
với cách thiết kế hợp lý, phù hợp
làm cho không gian sống thêm
thoáng đãng, gọn gàng. Không khí
tại chung cư thật tấp nập, náo nhiệt,
ai cũng háo hức nhận căn hộ, nụ
cười luôn thường trực trên gương

mặt của mọi người, ai nấy đều chăm
chút, trang hoàng cho tổ ấm mới
của mình.
Tôi và gia đình chính thức trở thành
cư dân Nhân Phú vào những ngày
cuối tháng 10. Thật vui khi chúng
tôi được sống trong một căn hộ
thật gọn gàng ấm cúng, các thành
viên trong gia đình quây quần bên
nhau vào buổi cơm chiều, vợ chồng
thì trao đổi việc gia đình, việc công
ty, con cái thì kể cho nhau nghe
chuyện học tập, bài vở ở trường.
Đặc biệt hàng xóm là những bạn bè
đồng nghiệp trong công ty, cùng
chan hòa, đoàn kết, gần gũi chia
sẻ những câu chuyện buồn vui của
cuộc sống, của chung cư. Nơi đây
không ồn ào, chật chội như một
số người đã từng mách bảo với tôi
trước kia.

cười rôm rả, khuôn viên thì đầy gió,
sạch sẽ, cây cối xung quanh luôn
được chăm chút xanh tươi, điểm
thêm cho không gian sống, tất cả
những hình ảnh đó như tiếp thêm
sức mạnh cho tôi sau những ngày
làm việc căng thẳng.
Những lúc chúng tôi đi làm cũng
chính là những lúc các bé nhỏ được
đến trường, ngôi trường không đâu
xa mà chính là nơi chúng tôi đang
sống. Các cháu được nuôi dưỡng
và chăm sóc trong môi trường lành
mạnh, an toàn, đầy tình yêu thương,
tận tâm của các cô giáo Trường
mầm non Nhân Phú, ngôi trường
bố trí tại tầng trệt của chung cư rất
rộng và thoáng mát.

Những buổi sáng sớm, các bà, các
anh chị cùng nhau tập thể dục dưới
sân chung cư, người đi bộ, người
chạy thể thao hoặc chơi cầu lông,
người thì tắm nắng cho trẻ em…,
không khí thật trong lành và thanh
bình. Thiết nghĩ những nơi khác kể
cả biệt thự làm sao có được không
gian sống như vậy.

Mặc dù diện tích eo hẹp nhưng Ban
lãnh đạo vẫn quan tâm dành riêng
một khu vực đáng kể để bố trí làm
phòng sinh hoạt cộng đồng. Đây
cũng là nét nổi bật, một điều hiếm
có tại các chung cư, cao ốc khác.
Ngoài ra, chung cư còn bố trí một
thư viện với gần 1.500 đầu sách, tạp
chí các loại để các cư dân có thể đến
tham khảo, nghiên cứu, cập nhật
kiến thức bổ sung cho công việc
của mình.

Vào những lúc tan ca, trở về với tổ
ấm yêu thương với hình ảnh những
bà mẹ trẻ cùng vui đùa với các cháu
dưới sân, hình ảnh vui chơi của trẻ
em làm cho người mẹ thêm ấm
lòng, xa xa là những người già ngồi
trên những ghế đá cùng tâm sự, nói

Làm sao có thể kể hết được những
tiện ích khi sống trong môi trường
được sự quan tâm, chăm chút
của Ban lãnh đạo Tổng công ty CP
Phong Phú đã dành cho cho chúng
tôi. Chúng tôi tự hào được là cư dân
của chung cư Nhân Phú.
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Chuyện về chiếc khăn
Nhật Nam
Đây là một khách hàng chuyên mua khăn của Phong Phú, đã gửi bài về cho BBT để
thể hiện tình cảm của mình đối với sản phẩm khăn bông của Tổng công ty.

Đ

ã 4 năm trôi qua kể từ lúc tôi
bồng con trên tay trong chiếc
khăn hồng từ phòng sinh của
Bệnh viện Từ Dũ, chiếc khăn ấy vẫn
gắn bó với con tôi cho đến hôm
nay và trở thành món đồ ưa thích
nhất của bé.
Tôi còn nhớ như in ngày chờ vợ
sinh con gái thứ hai, tôi ngồi chờ
bên ngoài mà lòng nóng như lửa
đốt, vừa pha chút lo lắng, hồi hộp
và suy nghĩ về khuôn mặt của bé…
Tôi thấy rất nhiều bé quấn khăn
xanh, rồi những bé quấn khăn
hồng. Đang mãi mê theo dòng suy

nghĩ, tôi nghe gọi để bồng con.
Tôi vội vã bế lấy đứa bé quấn trọn
trong chiếc khăn màu hồng xinh
xắn. Thoạt nhìn vào phòng tôi thấy
có hai màu đặc trưng riêng biệt là
màu xanh và màu hồng, được biết
màu xanh là bé trai và màu hồng
là bé gái.
Vợ chồng tôi vốn rất cẩn thận nên
khi mua bất cứ đồ đạc gì cho con
cũng tìm hiểu rất kỹ lưỡng nguồn
gốc xuất xứ. Ngày chuẩn bị sinh, tôi
và vợ đi mua sắm rất nhiều đồ đạc
cho em bé từ áo quần đến khăn
tã… và cũng tham khảo nhiều ý

kiến để chọn những sản phẩm an
toàn nhất.
Tôi để ý chiếc khăn mà bệnh viện
quấn gọn cho bé, chiếc khăn mềm
mại và rất đẹp mắt. Đọc thông tin
thì biết đó là sản phẩm khăn bông
của Phong Phú. Mấy hôm sau khi
vợ tôi xuất viện, trời mưa liên miên
khăn dùng cho bé chưa khô. Tôi
phải là nội trợ, mua khăn tã, nhớ
đến chiếc khăn hôm ở bệnh viện,
tôi tìm đến cửa hàng khăn của
Phong Phú. Tại đây, tôi bất ngờ
với rất nhiều dòng sản phẩm dành
cho bé mà không biết lựa chọn thế
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nào. Tôi được cô bán hàng tư vấn
từng dòng sản phẩm, công dụng…
của từng loại khăn, thú thật lần đầu
tiên tôi được tận mắt thấy và nghe
kỹ lưỡng về từng loại khăn đến như
vậy. Vợ chồng tôi luôn có thói quen
vào siêu thị thích cái nào lựa cái
đó mà không quan tâm nhiều đến
công dụng và chất liệu của từng
loại. Sau khi tư vấn xong, tôi không
ngần ngại chọn lựa một lô khăn.
Nào là khăn mặt, khăn tắm… khăn
cho tôi, cho vợ, cho con trai và cho
cô công chúa bé nhỏ.
Theo những thông tin mà tôi biết
được, tôi tìm kiếm trên mạng và
hiểu hơn rất nhiều về chiếc khăn
mà Phong Phú sản xuất. Từ đó, mỗi
lần chọn quà tặng để thăm bạn bè
sinh em bé, vợ tôi lại tìm đến cửa
hàng Phong Phú để chọn lựa một
phần khăn phù hợp, vừa đẹp mắt lại
vừa mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị
sử dụng.
Theo thời gian, cô công chúa của tôi
lớn lên, tuy nhiên vợ tôi vẫn dùng

chiếc khăn này cho bé, chiếc khăn
vẫn sử dụng tốt và rất an toàn. Lớn
lên tý nữa, vợ tôi hay nói với con gái
đây là món đồ đầu tiên mà con nhận
được. Vì thế, con bé càng gắn bó và
yêu quý chiếc khăn của mình. Nhiều
lúc hai anh em chơi đánh trận, con
bé lấy chiếc khăn làm áo siêu nhân
trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh.
Bé cũng hay mang ra để khoe với
ông bà mỗi khi ông bà có dịp đến
nhà. Vợ tôi nhiều lần khuyên bé
để mẹ thay cho một chiếc khăn
mới đẹp hơn nhưng bé nhất quyết
không chịu. Tuy đã 4 năm trôi qua
nhưng chiếc khăn vẫn còn nguyên
giá trị sử dụng. Đối với cô bé và
gia đình tôi, chiếc khăn Phong Phú
không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà
còn là mang một kỷ niệm khó quên.
Thi thoảng tôi vẫn đến cửa hàng,
hoặc lên mạng đọc những thông
tin về sản phẩm và công ty. Điều bất
ngờ lớn nhất của tôi chính là sự đổi
thay về mẫu mã, nguyên nhiên vật
liệu thực hiện như tơ tằm, sữa, gỗ
sồi, tre…

Trước nhà tôi, có một cửa hiệu thời
trang nổi tiếng và một cửa hàng
điện thoại di động. Ngày ngày tôi
vẫn thấy tấp nập người ra vào mua
sắm, trầm trồ, xuýt xoa những món
đồ hiệu, hay những chiếc điện thoại
đắt tiền. Tôi bỗng nghĩ, mỗi công ty,
đơn vị sản xuất luôn nỗ lực để tạo ra
những sản phẩm khác biệt để phục
vụ người tiêu dùng và gieo neo
vào lòng người những giá trị nhất
định. Cái mà bạn bè tôi thường hay
gọi là giá trị thương hiệu. Người ta
thấy mình trở nên sang trọng khi sử
dụng đồ đắt tiền, nhưng có người
lại thấy ấm áp khi sử dụng những
sản phẩm chất lượng và ý nghĩa.
Những sản phẩm được tung ra thị
trường dù có giá trị kinh tế lớn hay
nhỏ nếu ta thực hiện bằng cái tâm
chân chính sẽ luôn được mọi người
đón nhận, trân trọng và yêu thương,
đặc biệt trong thời đại kinh tế ngày
nay và giá trị mang thương hiệu
Việt. Đó là cách xây dựng thương
hiệu từ chính cái tâm của người tiêu
dùng là vậy!
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chọn lọc, giữ lại giá trị văn hóa nguồn cội tốt đẹp của cha
anh. Vì thế, quan điểm xuyên suốt cuốn sách là “làm thế
nào để bảo vệ nền độc lập Nhật Bản” trong bối cảnh các
cường quốc phương Tây đang muốn biến toàn bộ châu Á
thành thuộc địa.

Lời con trẻ
Cháu Lê Gia Kiên

Nhà văn Fukuzawa Yukichi
Sinh ngày 10 tháng 1 năm 1835 tại Nakatsu, Ōita, Nhật Bản
Mất ngày 03 tháng 2 năm 1901 tại Tōkyō, Nhật Bản
Tác giả cuốn sách: Khuyến học

Khuyến học
Khôi Vỹ

C

on người sinh ra và lớn lên không
phải tự nhiên mà có được những
kiến thức của cuộc sống này, hay có
được thành công. Thành công chỉ
đến với những người có tài năng và
quá trình khổ luyện, và học vấn chính
là con đường ngắn nhất để dẫn đến
thành công.
Thế giới luôn vận động, phát triển và
biến đổi không ngừng, do vậy mỗi
cá nhân ở bất kỳ vị trí nào cũng phải
luôn nỗ lực để học tập, trao dồi kiến
thức, kỹ năng để không bị tụt hậu
phía sau. Muốn hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới, mỗi người
chúng ta phải trau dồi, rèn luyện để
trở thành công dân quốc tế.
Diễn đàn Phong Phú kỳ này sẽ giới
thiệu đến bạn đọc tác phẩm Khuyến
học. Đây là một tác phẩm nổi tiếng
của Fukuzawa Yukichi - nhà tư tưởng
có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến
xã hội Nhật Bản cận đại.

Cuốn sách Khuyến học là một tác
phẩm tâm huyết của Fukuzawa
Yukichi, nó có ảnh hưởng sâu rộng
và có sức lan tỏa lớn lao đến công
chúng Nhật Bản, nhất là giới trẻ
Nhật trong thời điểm giao thời. Với
quan điểm xuyên suốt của Fukuzawa
Yukichi là: “Trời không tạo ra người
đứng trên người và cũng không tạo
ra người đứng dưới người”. Cuốn
sách lần đầu xuất bản với 3,4 triệu
bản, trong khi dân số Nhật Bản thời
đó chỉ khoảng 3,5 triệu người. Nó trở
thành cuốn sách gối đầu giường của
tất cả mọi người dân Nhật trong thời
kỳ Duy Tân. Kể từ năm 1942 đến năm
2000, riêng nhà xuất bản Iwanami
Bunko cũng đã tái bản đến bảy mươi
sáu lần. Rất nhiều quốc gia đã mua
bản quyền và dịch lại.
Trong cuốn sách, Fukizawa Yukichi
đề cập tinh thần cơ bản của con
người và mục đích thực thụ của học
vấn. Học vấn trở thành vấn đề tồn

vong của thế hệ, quốc gia và dân tộc.
Một quốc gia phát triển là một quốc
gia có nền giáo dục tiên tiến và học
vấn cao. Với các chương viết về sự
bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa
của nền văn học mới, trách nhiệm
của nhân dân và chính phủ trong
một quốc gia pháp trị... Khuyến học
đã làm lay chuyển tâm lý người Nhật
Bản dưới thời Minh Trị sang một tầm
nhìn và tư duy mới dưới ánh sáng
văn hóa phương Tây.
Ông khẳng định mọi người sinh ra
đều bình đẳng và nếu có khác biệt
là do trình độ học vấn. Về học vấn,
Fukuzawa Yukichi phê phán lối học
“từ chương”, “trích cú” và nhấn mạnh
Nhật Bản phải xây dựng nền học
vấn dựa trên tình hình thực tế. Học
vấn phải phục vụ cho mục đích phát
triển, lấy khoa học làm đầu, không
theo khuôn mẫu thánh hiền. Đồng
thời, văn hóa phương Tây văn minh
hiện đại, nhưng việc tiếp thu phải có

Cuốn sách Khuyến học đã làm thay đổi cách suy nghĩ, học
tập của người Nhật, có những lý do mà Fukuzawa Yukichi
khuyên người Nhật nên học ngay tức khắc vì ai sinh ra đều
bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn; học để dũng
cảm chiến đấu vì lẽ phải; học để được tự do; học vì lòng tự
hào dân tộc để ngoại bang không còn khinh miệt; học để
nói lên chính kiến và thực hiện đầy đủ bổn phận đối với
đất nước… Tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước, vì vậy
phải thức tỉnh để không bị tụt hậu so với thanh niên khu
vực và thế giới. Ông mạnh dạn phê phán: “Trong xã hội
Nhật Bản, mười người thì cả mười, trăm người thì cả trăm,
tất cả đều mưu cầu việc tiến thân, thăng quan tiến chức và
trở thành công chức”.
Không chỉ do tính triệt để và tầm mức vượt trội trong tư
tưởng, Fukuzawa Yukichi còn cùng những người đồng
chí của mình khai sáng tinh thần quốc dân Nhật Bản để
hậu thuẫn cho công cuộc duy tân của chính phủ Minh
Trị. Chính vì thế, người Nhật tôn vinh Fukizawa Yukichi là
“Voltaire của Nhật Bản”.
Cuốn sách không chỉ là bài học cho người dân Nhật Bản,
giới trẻ Nhật mọi thời đại mà nó còn là bài học sống động
cho giới trẻ trên toàn thế giới. Chỉ có dân trí, trình độ mới
giúp con người ta bình đẳng trong mọi hoàn cảnh. Muốn
phát triển mỗi người phải trang bị cho mình đầy đủ kỹ
năng, kiến thức. Từ đó làm chủ được bản thân và đóng góp
cho sự phát triển xã hội.
Nói gọn hơn, trong cơ quan doanh nghiệp hay một xã hội
thu nhỏ nào đó… mỗi cá thể trong tổ chức ấy chai lười
học vấn, hài lòng với những gì đang có thì chắc chắn đến
một lúc nào đó sẽ bị đào thải. Đặc biệt, đội ngũ kế cận
phải có tư duy, tầm nhìn đột phá, có những ý tưởng mới
và phải biết học tập không ngừng. Có như vậy mới phát
triển được và mới đảm bảo được lợi ích cho tất cả những
cá nhân trong tổ chức ấy được.
Chúng tôi khuyên bạn hãy đọc “Khuyến học” để thay đổi tư
duy của mình, để thấy mình nên làm gì và làm thế nào để
khỏi bị lạc hậu và bỏ lại phía sau.

(Con của mẹ Lưu Đặng Uyên Uyên - Coats Phong Phú)

Mấy hôm nay ba chẳng nói câu nào
Khi trên tivi chiếu về biển đảo
Mẹ cũng vậy khi ngồi xem báo
Em khẽ liếc nhìn đánh vần được hai chữ biển Đông.
Em vào phòng trò chuyện với ông
Ông nói biển Việt Nam mình đó
Tổ quốc ta một đời trước biển
Quen mưa dầm bão tố phong ba.
Em biết nước Việt Nam cong hình chữ S
Từ sông Hồng đến chót mũi Cà Mau
Tất cả sông đều xuôi về biển
Mà mọi người đều gọi Việt Nam.
Biển Việt Nam là của Việt Nam
Đừng ai muốn tham lam chi hết
Nước Việt Nam vẫn cong hình chữ S
Mọi người thề sống chết với quê hương.
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Tư thế ngồi làm việc
thế nào cho đúng?
Nguyễn Hương

tâm của cơ thể không chia
đều ra hai đùi mà dồn lên 1
đùi gây gò bó ảnh hưởng tới
cột sống, cơ, dây chằng….

tình trạng đau mỏi lưng cho người
làm văn phòng.
Tư thế ngồi sai khi làm việc với
máy tính:
•

Nhân viên ngồi làm việc cho
2 chân lên ghế.

•

Chỉnh ghế ngồi quá cao
nên chân không chạm đất,
khi ngồi làm việc phải cong
lưng.

•

M

ột cuộc khảo sát nhỏ tại
văn phòng làm việc cho
thấy: Tình trạng nhân viên ngồi
làm việc sai tư thế rất phổ biến.
Đây là một trong những lý do
chính gây ra tình trạng bệnh lý
của nhân viên văn phòng như:

1. Đau nhức lưng.

•

2. Đau mỏi cổ, vai gáy.
3. Đau tay.
4. Nhức mỏi mắt…
Tại sao lại như vậy? Cùng nhìn lại
một vài tư thế ngồi khá phổ biến
nhưng lại là nguyên nhân gây ra

•

•

•

Cần tránh các động tác cố
gắng quá mức cần thiết vì
gây xoắn vặn cột sống, hãy
xoay ghế hoặc xoay toàn bộ
cơ thể.

Tư thế nghe điện thoại:
Tư thế đúng khi ngồi làm việc với
máy tính:
Ghế có độ cao phù hợp với
thân hình.

•

Nhân viên ngồi kê chân lên
vật quá cao, lưng gập cong,
tư thế gò bó không phù hợp.

Chân đặt trên sàn, góc khớp
cổ chân, khớp gối, khớp
háng tạo thành góc vuông.

•

Khoảng cách giữa mắt và
máy tính quá gần, dễ mỏi
mắt.

Lưng thẳng tựa vào lưng
ghế, trọng lượng tập trung
vào hai mông và phần đùi.

•

Có thể để gối mỏng phía sau
thắt lưng.

Ngồi vắt chéo chân, trọng

Đứng lên đi lại sau khoảng
40 phút.

Các tư thế này làm cong cột
sống, căng cơ và dây chằng, gây
đau mỏi vai gáy, đau lưng.

•

Để quá nhiều đồ dưới gầm
bàn nên không thể để chân
thoải mái...

•

•

•

Ngồi rụt đầu vào cổ, tư thế
nghe điện thoại sai gây vẹo
cột sống cổ, căng cơ và dây
chằng vùng vai gáy.
Không nên vừa nghe điện
thoại vừa thao tác với máy
vi tính. Nếu cần phải nghe
điện thoại nhiều, hãy dùng
tai nghe.

Tư thế thao tác với bàn phím và
chuột
•

Để nhiều đồ trên mặt bàn,

tay không thoải mái khi
thao tác với bàn phím và
con chuột.
•

Tư thế để tay sai khi đánh
máy, cầm chuột gây đau mỏi
cổ tay, tê tay…

Tư thế để tay đánh máy đúng:
•

Không tì lên cổ tay khi đánh
máy.

•

Hãy để cổ tay ở trên bàn
phím.

Hiện tại, có khá nhiều người sai
tư thế khi làm việc trong văn
phòng. Do đó chúng tôi mong
muốn các bạn chú ý ngồi đúng tư
thế để giảm các vấn đề sức khỏe
về cơ xương khớp, về mắt… liên
quan tới tư thế sai. Chúc các bạn
luôn có sức khỏe tốt và làm việc
hiệu quả.
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Xua tan
nắng nóng mùa hè
Xuân Phương

R

ất nhiều người đã rơi vào tình
trạng “sốc nhiệt” khi có sự chênh
lệch nhiệt độ đáng kể giữa phòng có
gắn điều hòa với nhiệt độ ngoài trời,
dẫn đến bệnh cảm, sốt… Có những
cách hạ nhiệt cho cơ thể đơn giản
và lại tốt cho sức khỏe hơn là việc lệ
thuộc quá nhiều vào máy điều hòa
nhiệt độ. Hãy cùng điểm qua vài
“gương mặt” có tác dụng giải nhiệt
hiệu quả trong những ngày nắng
nóng này nhé.

ngon không kém. Ngoài ra nước dừa
còn giúp giảm cân và tăng cường hệ
miễn dịch.

1. Nước dừa

Nước chanh không chỉ giúp giải
nhiệt mà còn có tác dụng thanh
nhiệt cơ thể. Do các thành phần
trong quả chanh có khả năng đẩy
độc tố ra bên ngoài. Chỉ với 1 hoặc
2 quả chanh, nước lọc và vài muỗng
đường (tùy theo khẩu vị), vậy là bạn
đã có được một ly nước chanh thơm
ngon và giải nhiệt hiệu quả tức thì.

Rất dễ dàng để tìm thấy thức uống
dân dã này trên khắp đường phố Sài
Gòn những ngày này. Nước dừa vừa
thanh, vừa mát nên được xem như
lựa chọn hoàn hảo cho những ngày
nắng nóng thế này.
Nếu muốn có thêm vị chua, bạn có
thể thưởng thức món dừa tắc cũng

sương sâm vốn khá nhũn và có phần
hơi khó ăn.

5. Rau câu

2. Chanh

4. Chè hạt sen

3. Sương sâm
Theo y học dân gian, lá sương sâm
vốn có tính hàn, nhuận tràng, giải
độc và đặc biệt là hạ nhiệt. Có lẽ
vì vậy nên món ăn này rất được ưa
chuộng khi trời nóng. Nhiều người
thường không thích món này do

Chè hạt sen có xuất xứ từ cố đô Huế
và dần trở nên phổ biến do công
dụng làm mát tuyệt vời. Đa phần
thường sử dụng hạt sen tươi và
bỏ tim sen (do có vị đắng) để món
chè thơm và ngọt hơn. Món này
có thể ăn nóng hoặc dùng với đá,
nhưng với không khí như thế này
thì phương án thứ 2 có vẻ sẽ khả thi
hơn nhỉ?

Rau câu trên thị trường hiện nay có
rất nhiều loại để bạn lựa chọn. Từ
những miếng rau câu dứa, ca cao,
sữa cho đến các loại khác như rau
câu dừa, trà xanh, và thậm chí là rau
câu bánh flan. Còn gì tuyệt hơn khi
giữa trưa nắng nóng mà có một bịch
rau câu để vừa làm việc vừa nhâm
nhi. Bạn sẽ có cơ hội trở thành “anh
hùng” nếu chiêu đãi mọi người với
món ăn ngon - bổ - rẻ này đó.

Sinh tố từ lâu đã là một thức uống
quen thuộc quanh năm suốt tháng.
Thế nhưng, những lúc khí trời oi bức
hơn mức bình thường thế này đã
khiến món thức uống này trở nên
được ưa chuộng nhiều nhất. Ngoài
ra, không chỉ giúp giải tỏa cơn khát
của cơ thể, mà sinh tố còn bổ sung
dưỡng chất làm đẹp da khá hiệu quả.
Tuy nhiên, không phải loại sinh tố
nào cũng có tác dụng làm mát nên
hãy lựa chọn thật kĩ trước khi gọi
món nhé.
7. Trà xanh

6. Sinh tố

Trong lá trà xanh có rất nhiều hàm
lượng EGCG giúp ngăn ngừa oxy
hóa. Vì vậy, trà xanh có tác dụng
giảm mệt mỏi, căng thẳng và khả
năng giải khát cao. Đặc biệt bạn còn
có thể dùng trà xanh thay cho nước

uống thường ngày nữa đấy. Tuy
nhiên không nên uống vào ban đêm
để tránh tình trạng khó ngủ nhé.
8. Chè đậu xanh phổ tai

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt,
giải độc nên được làm nguyên liệu
chế biến thành nhiều món ăn ngon,
bổ dưỡng trong những ngày nóng.
Chè đậu xanh phổ tai là món ăn bổ
dưỡng, bạn có thể ăn nóng hoặc ăn
kèm với đá.
Ngoài ra còn rất nhiều thức uống
dân gian khác giúp bạn có thể giải
nhiệt mùa hè một cách hiệu quả
trong những ngày hè nóng bức này.
Để giữ gìn sức khỏe được tốt, ngoài
chế độ ăn uống và giải nhiệt, bạn
nên che chống nắng khi đi ra đường
trách ảnh hưởng đến sức khỏe và
công việc.
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N

ghệ là loại “mỹ phẩm tự nhiên”
vô cùng hiệu quả, được sử
dụng làm thuốc thảo dược, đặc biệt
ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ và
Indonesia. Tại Việt Nam nghệ càng
được sử dụng một cách phổ biến
trong việc làm đẹp.

Công dụng
trị bệnh
và làm đẹp từ

nghệ
Trạm Y tế

Ngày bé, mỗi lần mình bị trầy xước,
mẹ hay giã nghệ tươi đắp lên vết
thương đang lên da non, chỉ vài tuần
là không còn dấu vết gì luôn. Sau
này mình cũng hay áp dụng cách
này để chữa lành vết thương, và còn
dùng nghệ để đắp mặt làm trắng
da và mờ vết thâm nữa. Thật sự rất
cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho
con người một vị thuốc vô cùng quý
giá đó là củ nghệ. Dân gian coi nghệ
là vị thuốc có tác dụng hàn gắn vết
thương nên thường bôi lên các mụn
nhọt sắp khỏi để mau liền miệng,
lên da non và không để lại sẹo xấu.
Từ bài thuốc dân gian, nghệ đã được
khoa học nghiên cứu một cách khoa
học và bài bản, các công thức đơn
giản làm từ nghệ sẽ cho ta một kết
quả bất ngờ.
Sạch mụn, da khỏe mạnh
Trộn đều bột mì cùng bột nghệ, sau
đó thêm vài giọt sữa và mật ong vào
hỗn hợp sao cho chúng tạo thành
một hỗn hợp bột nhão. Rửa sạch da
mặt bằng sữa rửa mặt và nước cho
các lỗ chân lông trên da mặt được
thông thoáng và không còn dính
bụi bẩn hay những loại mỹ phẩm
trang điểm.

Dùng hỗn hợp đã chế thoa đều lên
mặt, tránh để vương vào mắt, sau
15 phút rửa sạch lại bằng nước ấm.
Loại mặt nạ này có tác dụng làm
sạch da mặt, giúp da khỏe mạnh,
thông thoáng.
Để loại bỏ những đốm mụn trứng
cá, dùng nghệ bột trộn với nước ép
dưa chuột và vài giọt tinh dầu dừa,
sau đó thoa lên vùng da bị mụn
khoảng 20 phút hoặc cũng có thể
để qua đêm rồi rửa sạch da mặt.
Cách làm này cũng giúp da nhanh
chóng tái tạo tế bào mới, giảm thiểu
nguy cơ xuất hiện sẹo mụn trứng cá.
Trị nếp nhăn
Khi bạn thấy những dấu vết thời
gian đã xuất hiện trên khuôn mặt,
khi ấy bạn cần một công thức từ
nghệ để giảm thiểu vấn đề này. Bạn
hãy trộn hai thìa bột nghệ với ba thìa
kem sữa, sau đó thoa đều lên vùng
da có nếp nhăn, đặc biệt là vùng da
mắt. Công thức mặt nạ này không
những có tác dụng khắc phục nếp
nhăn mà còn có thể làm giảm quầng
thâm mắt nhanh chóng. Đồng thời,
để hạn chế quá trình lão hóa cơ thể,
trong thực đơn ăn uống hàng ngày
bạn cũng nên bổ sung các món ăn
được chế biến với nghệ ví dụ như cá

kho nghệ, thịt kho nghệ…
Trị nám da sau khi sinh
Các bà mẹ sau khi sinh thường
được ăn nghệ tươi, có thể là nghệ
rang với thịt, có thể là nghệ giã vắt
lấy nước để uống... có mẹ thì dùng
rượu ngâm nghệ và gừng bôi lên da.
Nghệ vừa có tác dụng chống viêm,
kháng khuẩn, lại vừa bổ máu, làm
da dẻ hồng hào, mịn màng.
Bởi lẽ sau khi sinh, là thời kỳ sức đề
kháng của cơ thể phụ nữ rất kém và
dễ bị tác động bởi những yếu tố bên
ngoài. Vì thế, làn da người mẹ sẽ
phản ứng lại tia UV trong ánh nắng
mặt trời bằng cách tăng cường sản
sinh hắc tố melanin làm màn chắn
bảo vệ. Những vết đốm nâu sẽ làm
mất tính thẩm mỹ của da và trông
bạn già hơn so với tuổi thực của
mình. Vì vậy, hay kiên trì và xóa tan
nám bằng những thức ăn, nước
uống từ nghệ nhé.
Ngoài những công dụng trên, nghệ
còn rất nhiều công dụng khác như
trị bệnh, giữ gìn vóc dáng… còn
chần chừ gì nữa, bạn hãy áp dụng
những phương pháp làm đẹp từ
nghệ để thấy mình tự tin hơn nhé.
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- Dấu hiệu 3: Bạn ngừng học hỏi. Nếu
bạn không liên tục tự đào tạo mình,
bạn sẽ trở nên mụ mẫm - cứ như một
vũng nước đọng mọc đầy rong rêu.
Đó chính xác là những gì đang xảy
ra trong đầu bạn nếu bạn không giữ
cho nó hoạt động và học những điều
mới. Những thử thách tích cực trong
cuộc sống của bạn sẽ khai phá tiềm
năng trí lực của bạn, đừng để nó thui
chột.

K

hi bạn là một đứa trẻ, bạn đã từng
muốn lớn lên và trở thành một
phi hành gia, một ca sĩ hay một kỹ
sư? Nếu vậy, điều gì đã đến với mong
ước của bạn. Hy vọng rằng bạn đã
có những bước đi đúng đắn và đang
sống với chính ước mơ của bạn.
Nhưng nếu bạn có một trong những
“triệu chứng” sau bạn có thể đang
lãng phí cuộc sống của chính bạn…
nhưng lại không thể thừa nhận nó:

Dấu hiệu 1: Bạn dành quá nhiều
thời gian để làm những điều không
nên làm. Chơi game, xem tivi, lướt
internet, ăn uống quá nhiều… Hãy
nhìn lại cuộc sống, bạn tiêu tốn
nhiều thời gian vào việc gì? Và việc
tiêu tốn thời gian đó có thực sự hữu
ích? Nó có đang mang đến cho bạn

cuộc sống tốt hơn? Nó có đặt nền
tảng cho bạn hướng đến tương lai
tươi sáng? Nếu không, bạn cần đánh
giá lại các thói quen của mình và thay
đổi.

Dấu hiệu 2: Bạn thấy mình hay than
phiền. Nhiều người thường cảm thấy
cuộc sống khá mệt mỏi và không
ngừng than phiền. Bạn có than phiền
về công việc, lương, sếp, người hàng
xóm hay về người bạn đời của bạn?
Nếu có, tức là bạn đang phí phạm sức
lực của bạn với năng lượng tiêu cực.
Sự tiêu cực không thể thay đổi điều
gì cả. Nó càng làm cho bạn lún sâu
vào khó khăn. Bạn cần thay đổi suy
nghĩ của bạn, nói về những gì bạn
cảm thấy cảm kích, yêu thích thay vì
những gì bạn không thích.

Dấu hiệu 4: Bạn tự xét mình yếu kém.
Tự xét bản thân có thể làm cho cuộc
sống của bạn tuyệt vời hơn hoặc phá
hủy nó. Như Henry Ford đã nói: “Bạn
nghĩ bạn có thể, bạn sẽ làm được.
Nếu nghĩ ngược lại, bạn vẫn đúng,
bạn sẽ chẳng thể làm được gì nếu
nghĩ là mình không thể”. Nếu bạn
nghĩ mình không đủ thông minh để
được thăng chức, không đủ giỏi để tự
kinh doanh, bạn đúng. Nếu bạn nói
bạn quá kiệt sức và mệt mỏi để thay
đổi cuộc sống, bạn cũng đúng. Điều
gì bạn nói với chính mình, chúng sẽ
trở thành sự thật. Vì vậy, hãy lưu tâm
thật kỹ những gì bạn tự nói với mình,
vì bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của
bạn sẽ tương xứng với những gì bạn
suy nghĩ.
Dấu hiệu 5: Bạn thấy mình không
có cảm hứng. Bạn có say mê làm bất
cứ việc gì không? Tôi biết rất nhiều
người họ nghĩ họ chẳng có đam mê
gì hết. Nhưng đó chỉ là ngụy biện.
Phải có điều gì đó bạn thực sự thích
làm. Bạn cần phải tự khám phá bản
thân để xác định ra điều đó, và sau
đó hãy tập trung vào nó.
Dấu hiệu 6: Bạn không có kế hoạch
cho tương lai. Cuộc sống có thể luôn
tuyệt vời ở thì hiện tại và “sống với
khoảnh khắc hiện tại”, thỉnh thoảng
bạn cần phải hướng tới tương lai
để biết mình đang đi đâu. Nếu bạn
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Những dấu hiệu chứng tỏ
bạn đang lãng phí cuộc đời
TS. Lê Thẩm Dương - ST

không có mục tiêu hoặc một kế
hoạch, bạn sẽ giống như một con
thuyền lênh đênh không định
hướng giữa đại dương và hy vọng
rằng nó sẽ trôi đến một bến bờ mơ
ước nào đó. Bạn phải có bước đi rõ
ràng có định hướng để bước đến nơi
mà bạn muốn.
Dấu hiệu 7: Bạn dành quá nhiều
thời gian với những người không
góp phần vào sự phát triển của bạn.
Thật dễ dàng để xung quanh bạn
là những người không làm cho bạn
cảm thấy mình là người tốt hơn.
Nhưng nếu bạn cứ để như vậy, bạn
sẽ trì trệ hoặc trở nên mụ mẫm với
đám đông đó. Tôi thường gọi họ là
“Ma cà rồng hút năng lượng”. Họ
hút sức sống của bạn và chẳng trả
lại cho bạn chút năng lượng tích cực
nào. Thay vào đó, hãy tìm những
người bạn luôn có định hướng mục
tiêu xung quanh bạn.
Dấu hiệu 8: Bạn nghiện điện thoại.
Điện thoại với những ứng dụng hấp
dẫn có thể làm chúng ta mê muội khi
sử dụng. Mặc dù có được chút niềm
vui khi dùng nó, nhưng hãy nghĩ về
lượng thời gian mà chúng ta tiêu tốn
với chúng. Tệ hơn nữa, hãy nghĩ về
những ảnh hưởng của chúng đến
các mối quan hệ. Có thể bạn là kiểu
người vừa nhắn tin hoặc tìm kiếm
trên mạng khi vừa ăn tối với bạn đời
và các con của bạn. Nếu thực sự như
vậy, bạn đang đánh mất thời gian ý
nghĩa với những người thương yêu
của bạn - hoặc đó là thời gian bạn có

thể dùng để hoạch định tương lai.
Dấu hiệu 9: Bạn tiêu tiền không định
hướng. Có sự khác nhau giữa “cần”
và “muốn”. Tôi chắc chắn bạn đã học
được điều đó từ khi ở nhà trẻ. Thật
tình, tôi biết nhiều người không thể
trả các khoản vay, nhưng vẫn đang
có những thứ vật dụng xa xỉ nhất
hành tinh. Nếu bạn ngừng một chút
và nghĩ về những vật dụng ấy, bạn
sẽ thấy rằng nhu cầu thực của chúng
ta là khá nhỏ. Thức ăn, nước uống,
chỗ để ngủ và ai đó yêu thương
hầu như là tất cả. Mọi điều còn lại là
những thứ thêm vào. Bạn có thể tiết
kiệm và đầu tư cho tương lai, chia sẻ
những người khó khăn hơn.
Dấu hiệu 10: Bạn không ngủ đủ
giấc. Tôi không phải là bác sĩ y khoa,
nhưng tôi đã đọc sách đủ nhiều để
hiểu rằng giấc ngủ có ý nghĩa sống
còn đến thế nào. Nếu bạn quá bận
rộn đến nỗi không ngủ đủ giấc, hoặc
bạn luôn luôn dậy muộn và có ít thời
gian vào sáng sớm, bạn nên đánh
giá lại thói quen của mình.
Dấu hiệu 11: Bạn không chăm sóc cơ
thể. Không chỉ là ngủ đủ giấc, còn
phải lưu tâm ăn uống và luyện tập.
Tôi biết, tôi đang nói với bạn những
điều bạn đã biết rồi. Nhưng ăn uống
điều độ, luyện tập đều một chút,
thực sự có tác dụng rất nhiều hơn
là chỉ để ý đến chúng lúc cần giảm
cân. Nó tác động đến hệ thần kinh
của bạn và gần như đến hạnh phúc
của bạn. Có thể một vài điều chỉnh

nhỏ cũng thay đổi được cuộc sống
của bạn rất nhiều.
Dấu hiệu 12: Bạn không rời vùng
an toàn. Tôi biết cuộc sống sẽ thật
dễ dàng khi ở trong vùng an toàn.
Tôi đang nói về việc chấp nhận thử
thách để thay đổi cuộc sống của
bạn. Và nhớ rằng, có sự khác nhau
giữa “rủi ro” và “rủi ro có tính toán”.
Các rủi ro có thể đưa đến những kết
cục tệ hại, nhưng rủi ro có tính toán
là một dạng mà chúng ta có thể đo
lường được các tùy chọn và bởi vậy
xác định được cơ may thành công.
Dấu hiệu 13: Bạn đang sống cuộc
sống mà bạn không hề thích. Một
trong những cách đo lường độ
thành công đó là đo lường độ hạnh
phúc. Bạn có hạnh phúc không?
Nếu không, bạn nên điều chỉnh điều
gì đó! Ngay cả khi bạn thấy mãn
nguyện hoặc hài lòng, thực tế không
hẳn rằng bạn đang sống cuộc sống
trọn vẹn. Cuộc sống nên thật sự
tuyệt diệu! Nếu bạn đang không yêu
thích cuộc sống của mình, hãy điều
chỉnh nó, và như vậy bạn có thể có
một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nếu bạn có một trong số những
điểm trên, đừng vội thất vọng. Bạn
có thể thay đổi. Nhưng trước tiên,
hãy vứt bỏ ngay ý kiến là bạn không
thể thực hiện nó. Đã nhiều lần suy
nghĩ của bạn ngăn cản bạn thành
công. Hãy bắt đầu từ chính ở đó.
Thay đổi suy nghĩ - thay đổi cuộc đời!
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1. Gỏi dưa chuột tai heo

ớt, tỏi, hành, lạc vào trộn chung. Nêm
nếm lại cho vừa ăn.
2. Canh dưa chuột nhồi thịt

- 1/2 củ hành tây
- Vài cây tỏi tây
- Tỏi, gừng, lá nguyệt quế
- Đậu phộng rang, mù tạt, nước tương,
chanh
- 1 thìa canh mật ong và giấm gạo
- Muối
Thực hiện:

Món ngon
bổ mát
từ dưa chuột
Ngọc Thương

Thời tiết oi bức ngày hè là cơ hội cho các căn bệnh truyền nhiễm
xuất hiện và phát tán. Đồng thời đây là thời điểm thích hợp giúp
ngộ độc thực phẩm gia tăng. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho bản
thân và gia đình, bạn cần một chế độ ăn uống hợp lý, vừa đảm bảo
sức khỏe vừa giải nhiệt ngày hè.

T

heo các chuyên gia dinh dưỡng,
ngày hè bạn nên ăn lượng protein
vừa đủ, ăn nhiều trái cây và rau củ
để bổ sung đủ vitamin do toát mồ
hôi. Bạn cần bổ sung nước và muối
khoáng khi cơ thể ra quá nhiều mồ
hôi đặc biệt lúc đi nắng và khi nhiệt
độ cơ thể tăng cao. Dầu mỡ là những
chất khó tiêu, do đó bạn nên giảm
thiểu tối đa hoặc sử dụng ít, không
nên ăn đồ lạnh. Bạn chú ý bảo đảm
vệ sinh an toàn thực phẩm bởi mùa
hè là mùa bệnh truyền nhiễm qua
đường ruột và ngộ độc thực phẩm

tăng cao. Rau quả tươi và trái cây
nên được rửa sạch, khử trùng trước
khi sử dụng. Không ăn thức ăn thừa
qua đêm mà không được bảo quản,
không uống nước lã, thức ăn ôi thiu.
Đồ dùng trong gia đình như bát đũa,
thớt, dao cần được rửa sạch và phơi
khô dưới nắng, dội nước sôi khi sử
dụng để đảm bảo vệ sinh và ngăn
ngừa bệnh.
Để giúp bạn giải nhiệt mùa hè một
cách hiệu quả, Diễn đàn Phong Phú
kỳ này giới thiệu những món ăn giúp

bồi bổ sức khỏe, vừa giải nhiệt ngày
hè từ dưa chuột.
Bởi lẽ, dưa chuột có tính mát, vị ngọt,
hương vị giòn hấp dẫn, chứa nhiều
nước. Vì vậy dưa chuột từ lâu đã trở
thành thực phẩm quen thuộc và
không thể thiếu đối với nhiều bà nội
trợ. Những món ngon chế biến từ
dưa chuột dễ làm, rẻ, nhưng lại ngon
và đầy đủ chất dinh dưỡng. Dưa
chuột có công dụng thanh nhiệt, giải
độc tố cơ thể, trị nhức đầu chướng
bụng, hỗ trợ giảm cân và làm đẹp.

Nguyên liệu:
- 01 cái tai heo.
- 2 quả dưa chuột, rau răm.
- 1 trái ớt sừng
- 2 muỗng canh lạc rang giã nhỏ
- 3 tép tỏi băm
- 1 củ hành tím thái mỏng
Phần nước luộc tai heo: 1 miếng
gừng, 1/2 muỗng cà phê muối, 1
muỗng canh rượu trắng, 1 muỗng
canh giấm, 1 củ hành tây, 1 cục nhỏ
đường phèn nếu có.
Pha nước mắm trộn: 1/3 muỗng cà
phê muối, 1 muỗng canh nước mắm,
1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh
nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê
tiêu trắng.

Nguyên liệu:
- 4 quả dưa chuột
- 200 gr thịt heo xay
- 1 bó miến nhỏ
- 3 cái nấm mèo
- 1 muỗng canh nước mắm
- 1/2 muỗng phê tiêu
- 1 muỗng cà phê đường
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 phần gốc hành trắng thái nhỏ
- 1 muỗng cà phê bột năng
Thực hiện:

Thực hiện:

- Miến ngâm nước 5 phút, vớt ra thái
khúc. Nấm mèo ngâm mềm, rửa sạch
băm nhuyễn. Dưa chuột bào vỏ, cắt
bỏ hai đầu khoét bỏ ruột.

- Tai heo rửa với nước pha muối, cạo
bỏ lớp dơ, xả lại nước lạnh thật sạch.

- Thịt xay cho vào tô cùng các gia vị
còn lại cùng miến trộn đều.

- Dưa chuột rửa sạch, chẻ đội, bỏ
phần ruột thái lát xéo hơi dày 1 chút.
Rau răm thái nhỏ.

- Nhồi thịt vô ruột dưa chuột, nếu thịt
còn dư thì viên tròn và thả vào nồi
canh.

- Nấu 1 lít nước, cho hết nguyên liệu
nước luộc tai heo vào. Sau đó cho tai
heo vào chung luộc khoảng 30 - 35
phút.

- Cho 3 tô nước lạnh vào nồi nấu sôi,
cho thịt viên là dưa chuột vào hầm với
lửa vừa, khi thịt chín dưa chuột mềm,
cho thêm muối và bột nêm vừa ăn.

- Khi tai heo chín vớt ra xả qua nước
lạnh cho hết chất nhờn.

- Cho ra tô và ăn với cơm.

- Thái tai heo từng lát mỏng.
- Cho tai heo vào tô, sau đó cho hết
phần nước mắm trộn cùng dưa chuột
vào và trộn đều, sau đó cho rau răm,

3. Nộm gà dưa chuột
Nguyên liệu:
- 450g thịt lườn gà
- 2 quả dưa chuột

Thịt lườn gà lọc bỏ da, rửa sạch, cho
vào nồi luộc cùng tỏi bóc vỏ, gừng
tươi, vài cây tỏi tây và lá nguyệt quế.
Sau khi gà vừa chín, xé nhỏ.
- Dưa chuột rửa sạch, ngâm nước
muối, để nguyên vỏ, bỏ ruột, thái
mỏng.
- Cho dưa chuột vào bát, cho thêm
1/2 thìa nhỏ muối, trộn đều, để yên
15 phút cho dưa chuột ra nước. Sau
đó dùng tay bóp nhẹ để dưa chuột ra
bớt nước và mềm hơn.
- Hành tây bóc vỏ, thái mỏng. Ngâm
hành tây vào nước đá lạnh khoảng
15 phút cho hành tây bớt hăng. Đậu
phộng rang giã nhỏ.
- Cho 1 thìa canh mật ong, nước
tương, nước chanh, giấm gạo, 2 thìa
nhỏ mù tạt và đậu phộng rang vào
khuấy đều. Nếu không có mù tạt bạn
có thể thay bằng ớt tươi bỏ hạt thái
nhỏ.
- Cho thịt gà, dưa chuột và hành tây
vào tô, rưới hỗn hợp gia vị đã pha chế
lên trên, trộn đều và để trong khoảng
15 phút là có thể dùng được ngay.
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Vợ thật thà
Hai vợ chồng đang trên đường lái
xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh
sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu
cho họ tấp vào lề.

- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe
quá nhanh!

Viên cảnh sát ghi biên bản thêm
một tội nữa.

Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng
nhịn.

Anh chồng tức quá mắng vợ:

Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên
vệ đường. Cảnh sát bước lại gần.

Đi một vòng quanh chiếc xe, viên
cảnh sát hỏi người chồng:

- Đường này chỉ được phép chạy 60
km/h thôi. Anh có biết là anh chạy
đến 75 km không?

- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá
lâu chưa sửa?

- Ông nhà hay thường xuyên lớn
tiếng với chị lắm sao?

- Đâu có… Hồi nãy tôi lái xe cán
trúng cục đá to văng lên làm vỡ
đó...

Cô vợ tìm cách bênh chồng:

Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60
km/h mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Là 80km/h mà.
Viên cảnh sát:

Cô vợ lại nối lời:
- Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu
năm mà nhắc hoài không chịu thay
bóng…

Nước hoa
mùi máy tính

- Cô làm ơn im miệng giùm tôi một
vài phút có được không hả?
Viên cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:

- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn
thôi à... chứ bình thường ảnh hiền
và dễ thương lắm...
Viên cảnh sát phạt anh chàng thêm
tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

An ủi
Cô gái thấy bạn mình mặt mũi ủ dột liền hỏi.
Sao ông buồn vậy?

Một phụ nữ vào tiệm bán nước hoa và nói với nhân viên tư vấn:

- Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới
này bà ạ!

- Cô có loại nước hoa nào có thể khiến chồng tôi ở bên tôi suốt
ngày mà không thể nào dứt ra được không?

- Vui lên đi, tôi thấy ít nhất một nửa thế giới
này không đẹp trai bằng ông.

- Chị muốn chồng của mình bị ghiền như điên có phải không?

- Thiệt hả?

- Đúng đúng!

- Ừa!

- Vậy chị muốn phong cách gì? Nồng nàn quyến rũ hay sang
trọng hoặc tươi mát sảng khoái đầy cảm hứng?

- Cám ơn bà, nhưng sao bà biết một nửa thế
giới không đẹp trai bằng tui?

- Có lẽ, cô cho tôi loại nước hoa có mùi như mùi của cái máy tính
nhà tôi là tốt nhất!

- Vì một nửa thế giới là phụ nữ mà.
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Đến thầy cũng
phải điên
Trong một giờ học, thấy cậu
học sinh cuối lớp cứ mãi mê
nghe nhạc, thầy giáo liền gọi
lên trả bài.
Thầy giáo: Em hãy cho biết
Mặt Trăng xa hơn hay Mặt
Trời xa hơn?
Trò: Mặt Trời xa hơn ạ.
Thầy: Vì sao?

Thầy: Không…. Tại sao?
Trò: Tại sao của Ưng Hoàng
Phúc ạ!
Thầy: Không, ý thầy là Why
đó.
Trò: Sao thầy không nói rõ ah.
Why? À! Why của DBSK.
Thầy: Trời ơi, tôi phải làm thế
nào?

Trò: Vì sao của ca sĩ Khởi My ạ.

Tại sao Ế
- Ế đang là một xu thế của
quốc tế trong khi nền kinh tế
rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm
phát thì cao hơn điện thế.
- Ế là phong cách sống của các
con người tinh tế và các bậc
vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế,
nhâm nhi cafe, chơi đế chế
hoặc nghịch dế.
- Ế là một lợi thế để chúng ta
bàn mưu tính kế, xoay chuyển
tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi 1
ngày kinh tế sẽ đủ sức khống

chế tình yêu.
- Ế cũng cần phải có trí tuệ,
để khi bạn bè trêu mình là ế,
mình cũng đủ sức chống chế:
“Tôi ế là vì tao sống quá tử tế
mà thôi”.
- Khi ế ta cũng chả sợ yêu
nhầm một đứa dở tệ để sau
này người mình yêu không
phải ê chề và rơi lệ.
- Tóm lại, ngắn gọn một câu: “Ế
là một phong cách sống cực kỳ
tinh tế”.

Cáp
quang
ơi
Cứ dăm ba bữa lại thấy mấy tờ báo đưa tin
cá mập cắn đứt cáp quang… rồi thì mạng
miết chạy chậm như con rùa lật ngửa lên.
Thế là khắp nơi hì hục vì mạng chậm rì,
email tải không được, rồi chưa tính làm
ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ai cũng
lo lắng không biết bao giờ mới khắc phục
xong…, vài ba hôm mạng lại phà phà trở lại.
Chưa kịp mừng thì lại bị đứt tiếp, rồi phải
thông báo sửa hết dăm ba ngày…
Có cái con cá mập gì đó, dưới đại dương
bao la kia bao nhiêu là đồ ngon vật lạ lại
không thích, cứ thích ăn cáp quang… mà
cáp quang thì có phải ngon lành gì đâu cơ
chứ. Hay có chăng cá mập muốn đọ độ chắc
chắn của răng mình với các sản phẩm của
con người.
Vậy để cá mập không cắn chắc phải mời
thầy đến yểm trừ chúng, hay cho chúng
đồ ăn để chúng dắt nhau đi chỗ khác chơi
đừng làm phiền tới cáp mà ảnh hưởng đến
những công việc của nhiều người. Bao giờ
mới trả lại sự bình yên cho cáp quang đây
cá mập ơi!
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