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Năm nhân lực
Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT

Suy nghĩ rất lâu rồi tôi mới quyết định sẽ bàn với HĐQT Tổng công ty lấy năm 2012 làm năm Nhân lực
của Phong Phú mặc dù năm 2012 được dự báo là một năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp
Việt Nam nói chung và Phong Phú nói riêng.

N

hiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết
như thị trường, tài lực (vốn và thu xếp
vốn) giá đầu vào như nguyên liệu, điện,
xăng dầu sẽ tăng…Vậy tại sao nhân lực
của Phong Phú lại phải được quan tâm
đặc biệt? Có nhiều nguyên nhân nhưng qua bài viết này
tôi xin được nêu một số nguyên nhân chính sau đây:
Một là: Một bộ phận cán bộ, công nhân viên đặc biệt
là khối gián tiếp còn có tư tưởng ỷ lại vào HĐQT và Ban
Tổng Giám đốc. Nhiều người suy nghĩ kết quả sản xuất
kinh doanh là việc của lãnh đạo, vẫn có tác phong làm
hết giờ chứ không phải làm hết việc, làm vì kết quả cụ
thể, không suy nghĩ làm sao cho công việc và trình độ
của mình ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua và ngày
mai phải tốt hơn hôm nay, thụ động, không sáng tạo,
làm việc mang tính đối phó cao, thiếu chủ động tự giác,
tư duy và tác phong này còn tồn tại là do chủ quan và cơ
chế đánh giá, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật thậm chí là
sa thải… chưa rõ. Nhiều năm rồi Phong Phú chưa cho
nghỉ việc cán bộ nhân viên nào chây lười, thiếu tự giác,
tác phong và kết quả làm việc kém, năm 2012 phải xây
dựng cơ chế rõ hơn và kiên quyết hơn.
Hai là: Do nặng về duy trì bảo vệ văn hóa doanh nghiệp
của Phong Phú nên Phong Phú rất hạn chế thay đổi cán
bộ, luân chuyển cán bộ để đào tạo, tuyển dụng nhân tài
cũng rất hạn chế vì ngại va chạm cũ mới, cán bộ Phong
Phú rất ngại thay đổi vị trí môi trường làm việc, điều này
rất không tốt cho yêu cầu đào tạo cán bộ “giỏi một việc
biết nhiều việc” gây nguy cơ rủi ro cho các công ty và
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Tổng công ty thiếu nguồn cán bộ bổ sung cho đầu tư và
mua bán sáp nhập.
Ba là: Từng cán bộ nhân viên ít tự tạo áp lực để phấn
đấu. Cán bộ cấp cao đa phần thích xây dựng chỉ tiêu
kế hoạch thấp để đạt và vượt, đồng thời phòng thủ cho
các năm sau. Đây là tư tưởng rất tiêu cực góp phần
làm triệt tiêu động lực và hạn chế khả năng phấn đấu,
sáng tạo (liên hệ kết quả thi tốt nghiệp phổ thông đạt
95-100% có phải là do đề thi quá dễ thì mong gì chất
lượng học sinh, chất lượng giáo dục).
Bốn là: Phong Phú đã xác lập quan điểm chủ đạo trong
xây dựng nguồn nhân lực là phải xem con người vừa là
nhân tố quyết định cho phát triển, vừa là đối tượng thụ
hưởng sự phát triển bền vững nên phải quan tâm tạo
điều kiện môi trường cho tất cả mọi thành viên cùng
trưởng thành theo thời gian. Một Tổng công ty phát triển
nhưng cán bộ cứ ở lì một vị trí, không thăng tiến không
đủ khả năng nhận nhiệm vụ mới cao hơn hoặc đủ, gần
đủ khả năng nhưng cấp trên không chịu thay đổi giao
việc (tất nhiên là khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ
khó hơn) để được đãi ngộ cao hơn, hạnh phúc hơn thì
chưa phải là một công ty, Tổng công ty thành công như
câu:“Thành công của tổ chức là thành công của tất cả các
thành viên trong tổ chức”.
Năm là: Khát vọng (hay gọi là tham vọng cũng được)
của HĐQT và Cơ quan điều hành Tổng công ty là xây
dựng phát triển Tổng công ty thành một đơn vị mạnh
hàng đầu của Việt Nam chứ không phải chỉ so với các
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Nhà cung ứng
Phạm Xuân Trình
Phó TGĐ thường trực Tổng công ty CP Phong Phú
Tổng giám đốc Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú

M

ột quán hủ tiếu trong xóm nhỏ luôn
luôn chật ních với nhiều thành phần
khách, từ người lao động đến công
chức, mặc dù giá không phải rẻ và
quán cũng không phải sang trọng,
tiện nghi hoặc quá khang trang. Nhiều thực khách thích
đến đây để ăn, họ đều có chung một nhận xét là thức
ăn ở đây rất tươi, ngon và họ cảm nhận được qua từng
cọng hủ tiếu và miếng thịt. Người chủ quán cho biết,
gia đình họ phải dậy từ lúc 3 giờ sáng để đến nơi lấy thịt
quen thuộc, và về đến nhà là họ chế biến luôn khi thịt
đang còn nóng, chứ không dùng thịt ướp lạnh hoặc nấu
từ hôm trước. Còn hủ tiếu do một gia đình khác cung
cấp, hủ tiếu này họ cũng làm rất sớm và giao đến quán
lúc 5 giờ sáng, còn nóng hôi hổi (gia đình cung cấp hủ
tiếu cũng có kinh nghiệm trên 30 năm chuyên làm mặt
hàng này…). Từng miếng thịt được thái gọn gàng, sạch
sẽ, hấp dẫn, từng cọng hủ tiếu cũng được cắt theo chiều
dài đúng mức, hiểu ý khách hàng và được chế biến tinh
tế, làm hài lòng những người khách quen và cả những
khách hàng khó tính nhất. Bí quyết thành công của họ
ở chỗ họ biết chọn nguyên liệu tươi ngon để chế biến, và
hương vị cảm nhận được của khách là thực phẩm tươi
mới ra lò, cái ngon từ gốc của thực phẩm chứ không
phải ngon của gia vị chế biến.

đơn vị trong Tập đoàn Dệt May là khát vọng không ngừng
nghỉ. Lãnh đạo Tổng công ty chưa bao giờ hài lòng với
doanh thu, vốn sở hữu, lợi nhuận, lương cán bộ nhân
viên của Tổng công ty như hiện nay. Mỗi cán bộ nhân
viên của Phong Phú không chỉ chia sẻ nỗi tủi hờn công
dân của một nước nhỏ luôn bị nước lớn ức hiếp vì kinh
tế, quốc phòng yếu kém mà còn phải chia sẻ nỗi xấu hổ
nếu không muốn dùng từ nhục của một doanh nghiệp
yếu hèn, luôn phải quỵ lụy ngân hàng, đối tác, gây thất
vọng cho cổ đông và nhà đầu tư. Hoàn cảnh và hình ảnh
ấy sẽ trở thành hiện thực với Phong Phú nếu năm 2012
chúng ta không có những giải pháp, biện pháp mạnh
mẽ chính xác để phát huy nguồn lực tốt, thay đổi bộ

4

phận nhân lực yếu kém với những hạn chế đã nói ở trên.
Vì những nguyên nhân nói trên, để khép lại một năm
2011 có rất nhiều thành quả nhưng vẫn còn đó những
hạn chế yếu kém. Thay mặt HĐQT Tổng công ty tôi tha
thiết kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, các thành
viên của đại gia đình Phong Phú cùng chia sẻ và quyết
tâm làm cho năm 2012 là năm củng cố và phát triển
nhân lực của toàn Tổng công ty. Chúc năm 2012 của
chúng ta là năm thật thành công và có một đội ngũ
nhân lực thật MẠNH MẼ và TỐT ĐẸP.

Công ty có một khách hàng lớn và khó tính ở Nhật Bản,
công ty luôn cung cấp hàng hóa cho họ đúng tiến độ,
chất lượng mà họ đặt ra, luôn lắng nghe, cải tiến và thực
hiện ngay các yêu cầu, khiếu nại của họ một cách cầu
tiến, tức khắc và họ rất hài lòng. Khách hàng là thượng
đế, do đó công ty luôn thực hiện tốt yêu cầu của họ và
hàng năm công ty đều cử đoàn đến thăm công ty họ và
lắng nghe ý kiến đóng góp cũng như cám ơn họ về sự
hợp tác đôi bên, lâu dài. Tuy nhiên, có một điều rất thú
vị là việc người sản xuất cung ứng hàng cảm ơn họ là
chuyện đương nhiên, thế mà họ luôn luôn cám ơn công
ty và họ nói rằng nhờ công ty đã cung cấp hàng hóa cho
họ rất tốt, luôn ổn định chất lượng, đúng tiến độ và duy
trì nhiều năm, do đó việc kinh doanh phân phối của họ
cũng ngày càng phát triển, mở rộng, vì khách hàng của

họ rất hài lòng và rất ít phàn nàn hoặc khiếu nại chất
lượng.
Hai doanh nghiệp trên (quán hủ tiếu và công ty phân
phối Nhật) thành công là nhờ họ có đầu vào tốt, ổn
định, điều này họ rất tự hào và tin tưởng, để mở rộng
thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng. Trong tình
hình sản xuất hiện nay, khi các yếu tố cấu thành giá
thành sản xuất (lương, điện, lãi vay v.v..) ngày càng tăng
thì nguyên liệu đầu vào có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Nguyên liệu đầu vào tốt và ổn định sẽ giúp công ty:
- Ổn định chất lượng, tự tin với thị trường và khách hàng
của mình, đồng thời làm giảm mối lo về cam kết chất
lượng của doanh nghiệp với người tiêu dùng.
- Giảm chi phí sửa chữa sản phẩm và đưa tỉ lệ chất
lượng của lô sản phẩm lên cao nhất.
- Giảm chi phí sản xuất do hiệu suất cao (ít tốn công lao
động, giảm khấu hao…).
- Quá trình kiểm soát chất lượng sẽ dễ dàng, tránh phát
sinh phải xử lý tốn nhiều công sức và thời gian do biến
động của nguyên liệu đầu vào. Nếu không, sẽ gây ra
những công việc phát sinh không đáng có trong quy
trình và không có dự phòng lao động nên dễ gây cho
doanh nghiệp bị động trong việc điều phối lao động.
- Mặt khác, để xây dựng được một thương hiệu mạnh và
trở thành “top ten” hay tạo được giá trị gia tăng từ sản
phẩm trong việc kinh doanh biểu tượng, thương hiệu
của công ty thì việc chất lượng sản phẩm phải ở mức
thượng thặng và đương nhiên miễn bàn.
Do đó, nguyên liệu đầu vào góp phần đáng kể và quyết
định vào sự thành công của doanh nghiệp. Việc xây
dựng, củng cố quan hệ tốt đẹp, lâu dài với nhà cung
ứng là vấn đề hết sức quan trọng trong việc tạo ra chất
lượng sản phẩm ổn định của một doanh nghiệp.
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Chuyến xe năng lượng
Phan Kim Hằng
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú
Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú

Tôi lại giúp các bạn đọc một quyển sách nữa, đó là cuốn
“Chuyến xe năng lượng” của John Gordan – Nhà xuất bản
Trẻ.
Các bạn ơi! Hãy cùng tôi bước lên xe và tận hưởng hành
trình với những bí quyết để niềm tin, lòng nhiệt huyết là yếu
tố quan trọng giúp chúng ta đạt được thành công trong
mọi việc
Dưới đây là 10 bí quyết cho hành trình cuộc sống của bạn:
1. Bạn chính là tài xế của chiếc xe đời mình.
2. Xác định mục tiêu và tập trung đưa xe của bạn tiến về
phía trước.
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3. Hãy tiếp đầy nhiên liệu cho chiếc xe của bạn bằng
năng lượng tích cực.
4. Mời mọi người lên xe, đồng thời chia sẻ với họ mục
tiêu và mong ước của bạn về chặng đường phía trước.
5. Đừng phí sức vào những người không bước lên xe
của bạn.
6. Treo một bảng hiệu với nội dung “Cấm ma quỷ hút
năng lượng trên xe”.
7. Lòng nhiệt huyết sẽ thu hút nhiều hành khách và tiếp
thêm năng lượng cho họ trong suốt hành trình.
8. Hãy yêu thương những hành khách của bạn.
9. Hãy lái xe có mục đích.
10. Vui vẻ và yêu thích hành trình cuộc sống.

chúng ta và giúp chúng ta tìm thấy những chuyến xe
thật sự của mình.

“Bạn” là “ Tài xế”;
“ Đồng đội của bạn” là “Những hành khách”.

Và tôi tiếp tục là tài xế của chuyến xe năng lượng thứ
hai mà hành khách là anh chị em kinh doanh. Tôi đang
cố gắng để đưa chiếc xe thứ 2 này chạy bon bon trên
đường. Các hành khách của tôi ơi! Hãy cùng tôi, cùng
chí hướng đưa chiếc xe của mình về đích nhé!

Khi ngẫm lại những chuyến xe năng lượng của bản
thân, tôi thấy những bí quyết trên thật đúng. Xin cảm ơn
tác giả John Gordan với những bí quyết đơn giản nhưng
hết sức hữu hiệu của ông, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho

Tôi là “tài xế” đã và đang đưa hành khách của tôi là
CB.CNV công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú trên
chuyến xe năng lượng PPYT. Tôi xác định công ty phải
cung cấp cho thị trường những sản phẩm của mình
thật “mới”. Với đại đa số CB.CNV đầy nhiệt huyết chịu
học, chịu suy nghĩ và chịu làm đã cùng chung tay lo cho
công ty và cũng có vài “cháu sâu” phá rối mà chúng tôi
đành để lại bên lề. Sàng lọc để có được một PPYT biết
yêu thương và chia sẻ cùng đồng hành trên chiếc xe
năng lượng cùng đưa PPYT phát triển bền vững.
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Ngày 5 tháng 11 năm 2011, Tổng công ty CP Phong Phú đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm kinh doanh
ngành sợi Phong Phú. Tham dự và chủ trì có Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP
Phong Phú cùng các cán bộ, nhân viên kinh doanh của các công ty: Đông Nam, Sợi chỉ may và các cán bộ
thuộc các ban, phòng của Tổng công ty.

V

ới sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên công tác tổ
chức hội thảo kinh doanh ngành sợi lần này
khá chuyên nghiệp. Sau phát biểu chỉ đạo
của Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám
đốc Tổng công ty, đại diện các nhóm đã tiến
hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động kinh
doanh và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.
Hội thảo đã cung cấp cho anh chị em làm công tác
kinh doanh có cái nhìn tổng thể về ngành sợi Phong
Phú, về năng lực sản xuất, máy móc thiết bị, chủng loại
mặt hàng chủ lực cũng như chất lượng và mục tiêu
doanh số.
Ngành sợi Phong Phú hiện có 07 nhà máy đang trực
tiếp sản xuất và chuẩn bị đầu tư thêm 01 nhà máy
trong năm 2012. Dự kiến đến năm 2012, tổng số cọc sợi
Phong Phú tăng từ 310.000 lên 350.000 cùng với 4.500
Rotor, tạo ra sản lượng 36.000 tấn/ năm. Ngoài ra còn
có 32.000 cọc sợi se TFO và 22.000 cọc se với sản lượng
7.100 tấn sợi se/năm. Cấp chất lượng hiện tại đạt theo
đường U 25% ÷ 50% và U 50 ÷ 75% lần lượt là 52% và
48% . Mục tiêu đến năm 2015 sẽ là 60% và 40%...

Các thành viên tham dự hội thảo

Trao đổi kinh nghiệm kinh doanh

Ngành sợi
Phong Phú

Tại hội thảo, anh chị em được cập nhật những thông
tin cần thiết về các thông số cơ bản của sản phẩm sợi
các loại mà những người làm công tác kinh doanh sợi
phải biết như: các loại đơn vị tính chi số, đơn vị tính độ
săn, cường lực, cách qui đổi các thông số trên và các
qui trình kéo sợi cơ bản, kí hiệu tên gọi các loại sợi theo
chuẩn Việt Nam và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, cũng
đã đi sâu phân tích về qui trình mua bán nguyên liệu,
các biểu mẫu chuẩn để người làm công tác kinh doanh
thực hiện theo qui trình chung của Tổng công ty, hạn
chế những rủi ro và tận dụng tối đa lợi thế về thị trường.
Kinh nghiệm về lưu trữ hồ sơ kinh doanh sao cho đảm
bảo đầy đủ, chính xác nhưng phải khoa học để dễ truy
tìm khi cần thiết.

Phạm Phú Chung
Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Đông Nam

Sôi nổi thảo luận nhóm theo từng chuyên đề
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Đặc biệt, các tình huống bán hàng, thu hồi công nợ
đã được các nhóm tham gia thảo luận một cách sôi
nổi và đưa ra nhiều phương án xử lý hết sức thiết thực.
Qua những nội dung được các nhóm trình bày cho thấy

anh chị em đã có trách nhiệm để chủ động tham mưu
cho lãnh đạo trong nhiều tình huống phát sinh. Mục
tiêu đặt ra trong kinh doanh ngành sợi không chỉ bán
được hàng, thu hồi được công nợ mà còn phải giữ được
khách hàng. Hội thảo lần này cũng được Phòng Tổng
hợp Pháp chế giới thiệu chi tiết nội dung “Các tập quán
và quy tắc hiệp hội Bông quốc tế”. Những thông tin hữu
ích này đã giúp anh chị em làm kinh doanh và tài chính
có một cái nhìn tổng thể về việc mua bông theo qui tắc
Hiệp hội Bông quốc tế. Cụ thể là việc ký kết hợp đồng,
các điều khoản ràng buộc và cách thức phòng ngừa rủi
ro, giải quyết tranh chấp v.v.. Thông qua hội thảo các
đơn vị đã đề nghị Phòng Kinh doanh, Tổng hợp Pháp
chế là đầu mối hỗ trợ pháp lý cho các công ty thành
viên khi phát sinh các vấn đề trong quá trình mua bán
ngành sợi.
Thông qua chuyên đề “Phân tích đối thủ cạnh tranh
các mặt hàng chủ lực, tìm giải pháp bán hàng và định
hướng sản xuất”, Phòng SXKD Công ty CP Dệt Đông
Nam đã đưa ra bức tranh chi tiết về các đối thủ cạnh
tranh hiện nay đối với những mặt hàng sợi chủ lực của
Phong Phú như giá, chất lượng, chính sách bán hàng.
Từ đó đề xuất các giải pháp bán hàng và định hướng
sản xuất sao cho hiệu quả nhất.
Phát biểu kết luận hội thảo, bà Phan Kim Hằng đã chỉ
đạo mỗi cán bộ nhân viên kinh doanh cần nhanh chóng
vận dụng có hiệu quả những kiến thức, cách thức mới
trong kinh doanh, kinh nghiệm xử lý các tình huống
phát sinh trong bán hàng, trong xúc tiến thương mại,
xây dựng khách hàng nội địa và xuất khẩu. Bà Phan Kim
Hằng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến những kỹ năng rất
quan trọng của nhân viên kinh doanh – những đại sứ
của Công ty khi liên hệ với khách hàng.
Hội thảo khép lại sau một ngày làm việc và thảo luận sôi
nổi, nghiêm túc đã mở ra nhiều kiến thức mới mẻ, nhiều
kinh nghiệm thiết thực giúp những người làm công tác
kinh doanh chia sẻ, học hỏi và vận dụng vào thực tế
công việc của mình.
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• Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ
thuật và công nhân bảo trì về công tác quản lý thiết bị.

Chuẩn hóa

• Giúp hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác quản
lý thiết bị đối với các nhà máy sản xuất.

Đội ngũ bảo trì
thiết bị ngành sợi

• Giúp hệ thống hóa lại các qui trình quản lý thiết bị và
sắp xếp hợp lý để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác
thiết bị.
• Tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
của công tác quản lý và bảo trì bảo dưỡng thiết bị trong
toàn Tổng công ty.

Nguyễn Bảo Toàn
Phòng KTSX – Công ty PPYT

• Cập nhật công nghệ, thiết bị mới trong ngành.

Như chúng ta đều biết, thiết bị là nhân tố rất quan trọng để tạo ra sản
phẩm hoặc dịch vụ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, quyết định gia tăng giá trị sản phẩm. Trong đó
nhân tố đầu tiên tác động trực tiếp đến thiết bị, quyết định đến sự hoạt
động ổn định của thiết bị chính là lực lượng bảo trì. Chính vì vậy, việc
xây dựng một lực lượng bảo trì chuyên nghiệp, tinh nhuệ và đa năng là
một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của các doanh
nghiệp, đặc biệt là trong nghành Sợi.
Quang cảnh chung tại hội thảo

V

ới trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, các
nhà chế tạo thiết bị ngành Sợi liên tục nghiên
cứu, cải tiến cho ra đời nhiều dòng máy cho
năng suất chất lượng cao, tiết kiệm nhân
công, điện năng tiêu thụ thấp, thiết bị ngày
càng tinh gọn, các bộ phận cơ khí trong thiết bị được
tinh giảm để thay thế bằng các thiết bị điện tử điều khiển
với độ chính xác cao.

Các đại biểu trình bày
tham luận tại hội thảo tổ
chức tại
TP.HCM và Nha Trang

10

Được sự quan tâm và tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo Tổng
công ty CP Phong Phú, vừa qua Công ty TNHH MTV Sợi
Chỉ May Phong Phú (PPYT) đã phối hợp Công ty CP Dệt
Đông Nam và Công ty CP Dệt may Nha Trang tổ chức
hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm bảo trì thiết bị
trong ngành Sợi, diễn ra ngày 14 - 15/10/2011 tại Công ty
CP Dệt Đông Nam và ngày 18 - 19/11/2011 tại Công ty CP
Dệt may Nha Trang. Hội thảo nhằm mục tiêu:

Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 nhân viên hiện là
cán bộ quản lý thiết bị, tổ trưởng bảo trì và công nhân
bảo trì của 3 công ty. Tại buổi hội thảo, đại diện Ban lãnh
đạo Công ty đã khẳng định: Với các thiết bị trong ngành
Sợi ngày càng tiên tiến như hiện nay, đội ngũ bảo trì
ngoài việc thực hiện các công tác kiểm tu, bảo trì bảo
dưỡng theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn
định, hạn chế các hư hỏng đột xuất, còn phải hiểu được
các qui trình, nguyên lý, thông số công nghệ, nguyên
lý điện điều khiển để nhanh chóng khắc phục các sự
cố, đặc biệt các sự cố về công nghệ nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường
trong và ngoài nước.
Với sự hướng dẫn, gợi mở của những chuyên gia có kinh
nghiệm, am hiểu công nghệ, các thành viên tham dự hội
thảo đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ những kinh nghiệm
về các sự cố thiết bị, công nghệ nhằm đưa ra cách giải
quyết tối ưu cho từng tình huống cụ thể.
Bên cạnh đó, Tổng công ty còn giới thiệu các cán bộ
quản lý, các công nhân bảo trì ưu tú tham gia các khóa
học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa trình
độ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo trì.
Việc quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty
trong việc xây dựng đội ngũ bảo trì chuyên nghiệp để
sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh, giải quyết
kịp thời các sự cố và có thể hỗ trợ các đơn vị bạn khi có
nhu cầu là chiến lược đúng đắn trong bối cảnh cạnh
tranh ngày càng gay gắt và sự phát triển như vũ bão của
những thành tựu khoa học mới.
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Từng khẩu đội luyện tập

Kiểm tra đánh giá kết quả sau đợt huấn huyện

Huấn luyện

Pháo Phòng không
37 mm-1 tự vệ
Kim Anh
Công ty CP Dệt may Nha Trang

Thực hiện chỉ thị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa
về công tác huấn luyện phòng không lục quân, phòng không
nhân dân năm 2011, Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Dệt
may Nha Trang đã tổ chức huấn luyện cho Đại đội pháo
phòng không 37 mm-1 với sự tham dự của 31 đội viên dưới
sự hướng dẫn của Ban phòng không - phòng Tham mưu Bộ
chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa.
12

N

ội dung huấn luyện nhằm trang bị cho
cán bộ chiến sĩ tự vệ công ty nắm vững
nội dung cơ bản và nâng cao trình độ sử
dụng binh khí kỹ thuật, thao tác chiến đấu
của Đại đội pháo phòng không 37mm –
1. Nắm vững kỹ năng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm
vụ cấp trên giao khi cần.
Bên cạnh đó, các học viên được trang bị những kiến
thức lý thuyết với các nội dung cơ bản như: Vị trí, chức
năng nhiệm vụ và tầm quan trọng của lực lượng dân
quân tự vệ phòng không; kiến thức đại cương về pháo
phòng không 37 mm-1; quy trình sửa chữa những hỏng
hóc thông thường; động tác khẩu đội trưởng và pháo
thủ; hiệp đồng khẩu đội chuẩn bị chiến đấu; hiệp đồng
khẩu đội bắn các loại mục tiêu; hiệp đồng trung đội, đại
đội chuẩn bị chiến đấu và bắn các loại mục tiêu.
Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập
do thời gian huấn luyện ngắn, hơn một nửa là đội viên
mới, thời tiết không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe của đội
viên, lực lượng tự vệ đôi khi thực hiện nhiệm vụ đột xuất
khác. Nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự
chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự tập trung thống
nhất và trách nhiệm cao của cán bộ đội viên tham gia
nên đợt huấn luyện đã thành công tốt đẹp. Cuối khóa

Khai mạc lớp Huấn luyện Đại đội pháo Phòng không 37 mm-1

huấn luyện có kiểm tra động tác pháo thủ và công tác
chuẩn bị chiến đấu của khẩu đội, trung đội PK 37-1mm.
Kết quả đạt được qua đợt huấn luyện như sau:
100 % đạt yêu cầu, trong đó khá đạt 71.42 %. Cá nhân
khá nhất : gồm 5 người
1. Lê Xuân Cương - Nhà Máy Sợi 1
2. Bùi Thị Hoàng - Nhà Máy Sợi 1
3. Võ Duy Tâm - Nhà Máy Dệt Nhuộm
4. Lê Công Tứ - Nhà Máy May 1		
5. Nguyễn Đình Long - Nhà Máy Cơ điện Phụ trợ
Tập thể khá nhất : Khẩu đội 1- thuộc trung đội 1 (đơn vị
tự vệ pháo phòng không 37-1 với bề dày hơn 20 năm).
Phát biểu bế mạc, ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc điều
hành công ty, chỉ huy trưởng Quân sự công ty đánh giá
cao tinh thấn cố gắng của các đội viên, cám ơn Bộ chỉ
huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã nhiệt tình hướng dẫn và
huấn luyện với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đợt tập
huấn này, công ty đã tổng kết, đánh giá và rút ra những
bài học kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho chương
trình kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ và bắn đạn
thật trong năm 2012, góp phần giữ vững an ninh chính
trị tại địa phương.
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sản xuất, đi ca kíp…, nhưng các chị em đã luôn luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng
mái nhà Đông Nam nói riêng và mái nhà chung Phong
Phú ngày càng phát triển. Lãnh đạo Công ty luôn trân
trọng và ghi nhận những đóng góp đó. Anh Phạm Phú
Chung cũng mong muốn chị em tiếp tục phát huy vai trò
của mình, đoàn kết và nỗ lực phấn đấu trong công việc,
góp phần cùng công ty luôn đứng vững trong hoàn cảnh
khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay.
Trong dịp này, Công ty cũng đã tổng kết và trao giải
thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao
qua đợt phát động thi đua trong lao động sản xuất (từ
ngày 19/5 đến ngày 02/9/2011: Kỷ niệm ngày sinh nhật
Bác; Quốc khánh và mừng Quốc Hội khóa mới), đây là
đợt thi đua lớn thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dệt
May Việt Nam và đã được toàn thể CB.CNV Công ty tham
gia rất nhiệt tình, sôi nổi.
Kết quả như sau:

Tác phẩm ẩm thực của các đội dự thi

Anh Phạm Phú Chung – Tổng giám đốc công ty phát biểu tại buổi gặp mặt

Sôi nổi hội thi nấu ăn
và họp mặt phụ nữ tiêu biểu
PV – Công ty CP Dệt Đông Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam và chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam
20/10 vừa qua, Công đoàn Công ty CP Dệt Đông Nam và
Công ty Domatex đã tổ chức hội thi nấu ăn và gặp mặt, giao
lưu với nữ CB.CNV.
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T

• 02 Giải tập thể ca xuất sắc được trao cho ca A – NM
Sợi, Công ty Đông Nam và ca A – Công ty Domatex
• 08 Giải tập thể Tổ xuất sắc được trao cho Tổ ghép thô
ca A, Tổ ghép thô ca C, Tổ bông chải ca A, Tổ bông chải
ca B, Tổ sợi con ca A, Tổ máy ống ca B – NM Sợi, Công ty
Đông Nam và Tổ định hình kim ca B, Tổ cơ điện – Công
ty Domatex

ới dự buổi gặp mặt có anh Phạm Phú Chung
– Tổng Giám đốc Công ty CP dệt Đông Nam
và anh Đỗ Hoàng Hoà – Giám đốc Công ty
Domatex, cùng các anh chị trong Đảng ủy,
Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn
thanh niên, lãnh đạo các phòng ban; nhà máy cùng 30
nữ CB.CNV tiêu biểu – đại diện cho hơn 250 nữ CB.CNV
đang công tác tại 02 công ty. Chị Đặng Thị Hảo – Chủ
tịch Công đoàn 02 công ty đã ôn lại truyền thống lịch
sử vẻ vang của chị em phụ nữ qua các thời kỳ, đặc biệt
là những thành tích của chị em Đông Nam và Domatex
trong quá trình hình thành và phát triển của 02 công ty.

Cùng với phần giao lưu, Ban nữ công Công ty đã tổ chức
thi nấu ăn với chủ đề “HỘI TỤ - ĐẦM ẤM”. Hội thi nấu
ăn đã diễn ra trong không khí vui vẻ. Tham gia hội thi có
5 đội, mỗi đội dự thi phải chuẩn bị món gỏi và món lẩu
dành cho 5 người ăn. Điều đặc biệt của hội thi năm nay
là có sự tham của các đầu bếp là nam. Tuy còn đôi chút
vụng về nhưng chính sự nhiệt thành của các “quý ông”
đã đem đến cho hội thi những món ăn ngon, lạ, đẹp mắt
và ý nghĩa. Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội đến từ
Công ty Domatex, giải nhì thuộc về đội Phục vụ sản xuất
NM Sợi, giải ba thuộc đội Phòng ban và 2 giải khuyến
khích.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, anh Phạm Phú Chung đã
tặng hoa cho các chị em phụ nữ tiêu biểu và phát biểu
đánh giá cao những đóng góp của nữ CB.CNV công ty.
Dù ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong điều kiện sản
xuất còn nhiều khó khăn, nhất là các chị em trực tiếp

Gặp mặt và giao lưu với các nữ CB.CNV trong các ngày lễ
8/3, 20/10 là việc làm thường niên của Công đoàn và Ban
nữ công Công ty nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ tinh
thần cán bộ nữ và chị em CB.CNV công ty để luôn “giỏi
việc nước, đảm việc nhà”.
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Thiết bị và công nghệ ngành dệt

Nhìn từ hội chợ ITMA

Hội chợ trưng bày triển lãm thiết bị công nghệ ngành dệt toàn thế giới tại Barcelona
Tây Ban Nha 2011 qui tụ đầy đủ các nhà sản xuất thiết bị công nghệ tên tuổi trên
thế giới. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc DĐPP một số hình ảnh về máy
móc thiết bị hiện đại nhất được trưng bày tại hội chợ.

Lý AnhTài
Phó Tổng giám đốc Công ty PPYT

Máy Chải thô

Tiếp theo dòng máy C60 của nhà
chế tạo Rieter phát triển từ năm
2006, các nhà chế tạo khác như
Truetzschler, Marzoli cũng đã cho
ra các dòng máy sản lượng cao hơn
bằng giải pháp mở rộng khổ máy
nâng sản lượng trên máy chải thô
có thể đạt 150 - 200kg/h:
• Truetzschler: từ 1000(mm)--->
1300(mm)
• Marzoli: từ 1000(mm)--->
1500(mm).
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Thanh kim mui

Một phát triển mới trên máy chải
của nhà sản xuất Truetzschler là
dùng từ tính viễn cửu để lắp chặt
bản kim mui lên thanh mui, việc
tháo và lắp chỉ hoàn toàn dùng tay
và không phải mài lại sau khi lắp,
với việc tháo lắp bản kim mui như
trên sẽ góp phần linh hoạt hơn việc
chuyển đổi nguyên liệu cotton sang
PE và ngược lại máy chải thô, phù
hợp với sự biến động của thị trường.

Máy Sợi con

Xu hướng chung các nhà sản xuất
tập trung phát triển số cọc sợi trên
1 máy nhằm tiết giảm chi phí đầu
tư, số cọc sợi trên máy có thể đạt
1824 cọc/ máy (RX 300–Toyota;
MDS1 – Marzoli). Trên máy có thể
tích hợp đầy đủ các tính năng
mới của kéo sợi như: fancy, clyra, multi count, multi twist, siro,
compact…
Số cọc tăng theo thời gian:
516 cọc/ máy ---> 864 cọc/ máy
---> 1.008 cọc/ máy ---> 1.152
cọc/ máy ---> 1824 cọc/ máy.

Máy OE

Điểm nổi bật đối với máy OE lần hội
chợ này là kỹ thuật phát triển của
nhà sản xuất Schlafhorst với dòng
máy Autocoro 8, điểm khác biệt cơ
bản là mỗi 1 cọc kéo sợi trên máy là
hoàn toàn độc lập tương tự như máy
đánh ống tự động autoconer, mỗi
một động cơ điện độc lập sẽ truyền
động trực tiếp cho 1 rotor, đệm từ
trên động cơ điện thay cho vòng bi
trên các rotor truyền thống, tốc độ
rotor theo thiết kế mới có thể đạt
đến 200.000 vòng/phút. Giá chào
bán khoảng 1.700 Eur/cọc. Có thể
sản xuất nhiều mặt hàng trên cùng
1 máy, phù hợp với xu hướng cung
cấp đơn hàng nhỏ theo nhu cầu thị
trường.

Máy kéo sợi bằng gió nén
(Air Jet)

Từ khi được phát minh và phát triển
từ thập niên 80 của thế kỷ trước
công nghệ trên chỉ do duy nhất nhà
sản xuất Muratec cung cấp với dòng
máy Vortex, đến nay Rieter cũng đã
tham gia cung cấp dòng sản phẩm
này với model J20. Dựa trên nguyên
lý bố trí máy như máy OE, dòng thiết
bị J20 có kích thước sử dụng mặt
bằng tiết kiệm hơn (chỉ bằng một
nửa) so với máy Vortex của Muratec,
các tính năng công nghệ cơ bản
không có sự khác biệt.

Máy se Two for One (TFO)
Một phát triển mới của Oerlikon –
Saurer là dòng máy se TFO model
CT được giới thiệu tại hội chợ lần
này có thể tiết kiệm 30 – 40% điện
năng so với trước đây, dựa trên cơ
sở tạo ra bộ nồi có cấu tạo khác biệt
về hình dáng và vật liệu nhằm giảm
thiểu tối đa ma sát giữa đường đi
của sợi và đáy nối đồng thời vòng
balloon sợi tạo tối hơn so với trước
đây. Tuy nhiên việc cải tiến này chỉ
phù hợp và hiệu quả với loại sợi xe
100% Cotton.
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Mùa hè xanh
ngay tại công ty

Suy nghĩ về nghề
phục vụ bàn

Bút Mới - Công ty PPF

Xuân Huy – Căn tin Phong Phú

Yếu tố quyết định sự thành công trong
cuộc sống là tự bản thân mỗi đoàn
viên thanh niên phải chủ động, tích
cực trong lao động và học tập. Điều
mà cán bộ, công nhân viên Công ty
CP Dệt vải Phong Phú (PPF) đang
âm thầm vun đắp từng ngày là hiện
thực hóa ước mơ của mình bằng
những việc làm thiết thực…

Đoàn viên thanh niên PPF với chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Nhìn từ nhà . . .

Tín hiệu đầu tiên được phát ra vào thời điểm kiểm tra ISO, được các
bạn trẻ ở đây ví von là “tâm bão”. Thế là “nào anh em ta cùng nhau
xông pha” lập lại trật tự ngăn nắp nhà xưởng, cùng nhau bắt tay tạo
ra một mùa hè xanh ngay tại “tư gia PPF”. Này nhé: môi trường thì
sạch, đường đi thông thoáng, các côn sợi được sắp xếp ngay hàng
thẳng lối, bông bụi bám lâu ngày trên tường cao chót vót được thu
gom sạch sẽ…
Đã hơn 8 giờ tối tại khu vực máy hồ, các bạn trẻ đang gấp rút vận
chuyển những thanh sắt vào khu vực tập kết, hệt như ngày xưa bộ
đội ta kéo pháo vào trận Điện Biên Phủ vậy. Không khí ở đây lạ lắm,
cứ hồ hởi và hừng hực khí thế. Mặc dù đã có đơn vị thi công đảm
nhiệm nhưng anh Thịnh – Giám đốc Nhà máy, anh Thảo – Chủ tịch
Công đoàn và các bạn đoàn viên thanh niên đều “xắn tay áo”, quá
nửa đêm vẫn chưa ai chịu về. Tất cả đang gấp rút hoàn thành cho
xong “điểm nóng” này để còn giải quyết rất nhiều đơn hàng vào
thời điểm cuối năm. Nhìn các bạn làm việc hăng say, tất bật, bất kể
thời gian sớm tối, mới cảm nhận được tinh thần trách nhiệm mà
ban lãnh đạo cũng như đoàn viên thanh niên công ty PPF thể hiện
vì màu cờ sắc áo.
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Nhìn ra xã hội . . .

“Sống trong đời sống, cần có một tấm
lòng”, đối với cán bộ công nhân viên PPF,
đây không còn là câu hát suông, mà đã trở
thành phương châm hành động của mọi
người thông qua các hoạt động nhân đạo,
từ thiện. Hình ảnh các bạn thật rạng ngời
hạnh phúc khi đồng hành cùng xã hội
thực hiện những việc làm có ý nghĩa. Việc
làm của các bạn xuất phát từ trái tim chứ
không vì chạy theo thành tích hay phong
trào nào đó. Nó xuất phát từ sự đồng cảm,
sự chia sẻ và sự cộng hưởng từ những việc
làm ý nghĩa đó mới chính là mục tiêu mà
các bạn muốn hướng đến. Hãy đến Công
ty cổ phần Dệt vải Phong Phú để cùng
cảm nhận sức trẻ đang từng ngày lan tỏa
mạnh mẽ…

Bạn đã bao giờ mơ ước có một
công việc tốt chưa? Chắc có lẽ
trong cuộc đời ai lớn lên cũng
ước mong mình có một tương
lai tươi sáng, một công việc
phù hợp với sở thích, một công
việc đúng với chuyên ngành
mình đã học và đặc biệt công
việc đó mang lại… nhiều tiền!

X

Nguyên Chũ tịch Nước Nguyễn Minh Triết chụp hình lưu niệm với CB.NV căn tin Phong Phú

uất phát điểm của mỗi con
người đều khác nhau về
hoàn cảnh gia đình, kinh
tế…, chính vì vậy mà mơ
ước của từng người cũng

khác nhau.

Tôi vào Phong Phú làm việc năm 2004.
Khi bước chân vào làm tại căn tin của
công ty, tôi suy nghĩ mình chỉ làm tạm
thời, lấy đây làm bàn đạp để kiếm một
công việc khác phù hợp với mình hoặc
làm kiếm ít tiền sang năm ôn thi đại học
tiếp chứ làm nhân viên phục vụ căn tin
cực quá mà còn mặc cảm nữa chứ.
Nhưng thời gian trôi qua, suy nghĩ ấy
dần dần biến mất trong tôi. Làm việc
tại căn tin tôi cũng như nhiều đồng
nghiệp khác được cán bộ phụ trách
căn tin luôn tạo điều kiện làm việc tốt
nhất, hỗ trợ kinh phí cho đi học những
lớp nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức
về ẩm thực, cách thức phục vụ, nấu
nướng… Không những được tạo điều

kiện tốt trong công việc, chúng tôi còn được lãnh đạo chăm lo về đời sống
tinh thần. Tuy làm tại căn tin nhưng tôi được tạo điều kiện tham gia đầy đủ
các hoạt động đoàn thể của Tổng công ty. Vì vậy tôi đã tìm thấy được niềm
vui trong công việc và ngày càng yêu quý nghề nghiệp của mình.
Vì tính chất công việc phục vụ nên tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều
đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại công ty, được hiểu nhiều
hơn về văn hoá ẩm thực cuả nhiều nước. Nhưng may mắn hơn cả là tôi
được trải nghiệm trong môi trường “ Văn hoá Phong Phú”. Văn hoá Phong
Phú thoạt nghe cứ tưởng là điều gì đó xa vời, nhưng không, nó nằm ngay
trong cung cách ứng xử hàng ngày của Cơ quan Tổng giám đốc cũng như
các cấp lãnh đạo đối với nhân viên, đối với đối tác và khách hàng.
Văn hoá Phong Phú không hiện hữu bằng vật chất, không mua được bằng
tiền, càng không thể có được ngày một, ngày hai mà nó được hình thành,
hun đúc và kết tinh từ nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đi
trước để lại cho thế hệ sau nối tiếp và phát huy. Theo tôi đây mới là điều
quý giá nhất của đại gia đình Phong Phú.
Nghề phục vụ bàn, người ta có nhiều cái nhìn khác nhau về nó, khinh
miệt, thương hại, thông cảm… nhưng ít ai hiểu và trân trọng nó thậm chí
ngay cả những người đã và đang làm nghề này cũng vậy.
Với tôi thì khác! Nó là niềm đam mê xen lẫn chút tự hào…!
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Một góc hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn của PPH.

N
Bảo vệ
môi trường
để phát triển bền vững
PV Tin tức
Phong Phu Home Textile

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong
chiến lược phát triển bền vững, ngay từ khi thành lập, Công ty
CP Dệt gia dụng Phong Phú (Phong Phú Home Textile) đã đầu
tư hệ thống xử lý nước thải có công suất 4.080m3/ngày, với tổng
chi phí hơn 20 tỷ đồng, sử dụng công nghệ hiện đại, hoạt động
liên tục 24giờ/ngày. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN
13:2008/BTNMT và QCVN 24:2009/BTNMT cột B.
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goài hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, PPH còn chú trọng đầu tư vào
hệ thống xử lý rác thải trong quá trình sản xuất. Theo đó, rác thải công
nghiệp sẽ được xử lý triệt để 100% bằng việc thuê các đơn vị chuyên
nghiệp về lĩnh vực này. Nhờ chính sách đầu tư đồng bộ về hệ thống
kiểm soát và bảo vệ môi trường nên tại khôn viên công ty, môi trường
cảnh quan, không gian làm việc luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp, được các cấp quản
lý về môi trường từ trung ương tới thành phố và các đoàn khách quốc tế tới thăm đánh
giá cao.
Bên cạnh đó, PPH còn đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất
nhằm giảm thiểu tác động môi trường. Cụ thể là dự án đầu tư mới các phương tiện vận
chuyển bằng gas và điện thay cho dầu. Đầu tư thiết bị ứng dụng năng lượng mặt trời
vào việc phát điện, đun nước nóng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thu hồi lượng
nước giải nhiệt trong quá trình sản xuất, tái phục vụ cho các công đoạn khác trong
quá trình sản xuất, hạn chế đáng kể lượng nước thải qua xử lý ra môi trường.
Từ những kết quả trên, PPH đã vinh dự được đón nhận những giải thưởng cao
quý về công tác bảo vệ môi trường như giải thưởng “Sao Vàng đất Việt”; “Thương
hiệu xanh bền vững”; Doanh nghiệp “Quản lý môi trường tốt” từ chương trình bình
chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may & da giày Việt Nam”. Đặc biệt, PPH
cũng là đơn vị đầu tiên trong khối các doanh nghiệp dệt may đạt Chứng nhận
Oeko-tex Standard 100 do Hiệp hội Quốc tế về nghiên cứu và thử nghiệm dệt may cung
cấp. Sản phẩm đạt chứng chỉ này phải đáp ứng được các điều kiện khắt khe về kiểm
tra các hoạt chất gây hại đến sức khỏe con người trong giới hạn cho phép của Oekotex Standard 100. Nhà sản xuất cũng phải cam kết và công bố rõ ràng việc tuân thủ và
kiểm soát nguyên liệu đầu vào, đầu ra, chất lượng sản phẩm phải đạt chuẩn theo các
tiêu chí được quy định theo tiêu chuẩn của Oeko-tex Standard 100.
Trong thời gian sắp tới, chính sách bảo vệ, phát triển bền vững môi trường thiên nhiên
trong quá trình sản xuất là vấn đề cấp bách và luôn được ưu tiên đầu tư. Bảo vệ môi
trường cũng chính là chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh
nền kinh tế đang chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh.
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Quản
lý
sự thay đổi
M.M

C

ó người thì thích nghi nhanh chóng với sự
thay đổi, với môi trường, xã hội sẽ tự tạo
động lực cho mình và xem thay đổi như
một cơ hội để phát triển, để học hỏi và
chứng tỏ năng lực bản thân, thậm chí có
thể điều chỉnh sự thay đổi. Và họ đã thành công! Họ đã
dần trưởng thành, chín chắn hơn và có vị trí nhất định
trong xã hội. Có người thì tâm lý ngại sự thay đổi nhưng
không đối kháng, không chủ động thích nghi, buông
xuôi theo vận may rủi. Có người thì không chấp nhận,
đối kháng với sự thay đổi thường sẽ bị tổn thương với
mức độ nặng, nhẹ khác nhau.
Trong doanh nghiệp cũng thế, muốn phát triển và phát
triển bền vững cần có sự thay đổi và quan trọng hơn nữa
là sự đồng lòng, hợp sức để biến những thay đổi thành
hiện thực với tương lai tốt hơn.
Một người đơn phương thích ứng với sự thay đổi của
cuộc sống có thể nói tương đối dễ dàng, nhưng đối
với một doanh nghiệp với mỗi quyết định thay đổi mục
tiêu, tầm nhìn, nhân sự, quản lý... của Ban lãnh đạo sẽ
ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng ngàn CB.CNV trong
doanh nghiệp.
Như vậy, Lãnh đạo nên quản lý sự thay đổi như thế nào
để được sự đồng lòng của CB.CNV để đạt đến thành
công nhanh nhất, hay chí ít là những bài học quý giá từ
sự thất bại để cùng nhau rút kinh nghiệm, làm tiền đề
cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai?
Một suy luận đơn giản là:
- Chia sẻ và tạo điều kiện cho những người dễ dàng
thích nghi với sự thay đổi cơ hội để tạo ra sự thay đổi
mà mình mong muốn hoặc có thể vượt xa hơn thế nữa.

Đời người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, rồi dần bước qua tuổi già đều trải qua những cung bậc,
những thay đổi, những thăng trầm của cuộc sống...
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- Chia sẻ với những người có tâm lý ngại sự thay đổi để
họ thấu hiểu, để họ an tâm và để họ đồng hành cùng
tiến trình thay đổi.

- Chia sẻ với những người có tâm lý không chấp nhận để
họ dần thấu hiểu, hạn chế những hành động đối kháng,
dần chấp nhận sự thay đổi và thậm chí đóng góp vào sự
thành công lớn của tiến trình thay đổi.
Suy luận có thể đơn giản, nhưng áp dụng trong quản lý
sự thay đổi thật không đơn giản và dễ dàng. Tâm lý con
người luôn thay đổi và có thể nói là khá phức tạp tùy
theo sự cảm nhận và nhận thức tại mỗi thời điểm khác
nhau. Và, Tôi cũng thế! Sống và làm việc trong gia đình
Phong Phú tính đến nay cũng gần 9 năm, cũng trải qua
tương đối nhiều thay đổi về môi trường làm việc, sắp xếp
nhân sự, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức, định hướng,
tầm nhìn, mục tiêu phát triển. Có lúc tôi rất thoải mái
chấp nhận vì tôi được chia sẻ để hiểu rõ hơn mục đích
và tương lai của sự thay đổi, đồng thời được tạo cơ hội
để cùng gắng sức hoàn thiện sự thay đổi. Nhưng có lúc
sự thay đổi đến với tôi quá nhiều tạo cho tôi tâm trạng
nghi ngờ, lo lắng, không an tâm, niềm tin với lãnh đạo
cũng có phần bị lung lay… và tôi lặng im quan sát sự
thay đổi, không nhiệt tình và cũng chẳng tâm huyết. Và
cũng có lúc Tôi đối kháng, không đồng tình với sự thay
đổi bất hợp lý dưới con mắt nhìn của tôi. Tôi đúng hay
Lãnh đạo đúng? Có thể tôi đang có cái nhìn phiến diện,
ấu trĩ, không thông hiểu được cái gọi là tầm chiến lược
vĩ mô nên chia sẻ chắc cũng không hiểu, hoặc cố chấp
bảo vệ quan điểm của mình. Hành động đối kháng của
tôi có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tạo một làn sóng phản
kháng ngầm mạnh mẽ… Điều gì sẽ xảy ra?
Thành quả phát triển như ngày hôm nay, có thể nói
những sự thay đổi của Phong Phú là rất tốt. Tuy nhiên
Tôi và ắt hẳn các bạn đồng nghiệp cũng thế, đều muốn
được chia sẻ nhiều hơn từ Ban lãnh đạo cho đến quản
lý các cấp. Chúng tôi muốn được chia sẻ để thấu hiểu,
để dễ dàng thích nghi, để cùng nhau điều chỉnh, cùng
nhau quản lý sự thay đổi và cùng nhau xây dựng gia đình
Phong Phú hạnh phúc, thành công với một tinh thần
nhiệt huyết nhất, trách nhiệm nhất và đoàn kết nhất.
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Bàn tay Phật Tổ
yếu tố
trong quản lý
nguồn nhân lực

5

Huỳnh Đức Thịnh - Phòng KSNB

Trong truyện Tây du ký của tác giả Ngô Thừa Ân
hẳn mọi ngươi đều cảm thấy khó hiểu một điều:
Tôn Ngộ Không có bản lĩnh cao cường như thế,
vậy tại sao không thể nhảy ra khỏi bàn tay của
Phật Tổ? Tại sao núi Ngũ hành có thể đè được vị
Tề Thiên Đại Thánh có sức mạnh vô cương này?

X
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lý tương sinh, tương khắc của các loại sức mạnh khác
nhau trong thế giới này. Năm yếu tố quản lý nguồn nhân
lực cũng ảnh hưởng ràng buộc lẫn nhau một cách cụ
thể như năm yếu tố trong ngũ hành.
Ngũ hành tương sinh trong quản lý nguồn nhân lực:
• Kim sinh Thủy: chế độ lương bổng, phúc lợi tốt có tác
dụng khích lệ nhân viên nâng cao năng lực làm việc.
• Thủy sinh Mộc: khi nhân viên không ngừng nâng cao
năng lực làm việc thì sự nghiệp của anh ta sẽ phát triển.
• Mộc sinh Hỏa: một tương lai đầy hứa hẹn cho sự phát
triển trong nghề nghiệp sẽ làm cho nhân viên tự giác
thuân thủ nội quy quản lý của công ty.
• Hỏa sinh Thổ: cơ chế quản lý khoa học có thể tạo ra
môi trường làm việc lý tưởng.
• Thổ sinh Kim: môi trường làm việc lý tưởng thường
mang lại lợi nhuận khiến người ta hài lòng.

ét về mặt tôn giáo, Pháp giới Phật là pháp
giới giải thoát. Trong pháp giới này không
những không có phiền muộn mà còn có
một nguồn năng lượng và trí tuệ bất tận,
không bao giờ sử dụng hết vì thế có thể dễ
dàng giải quyết tất cả mọi việc. Tề Thiên Đại Thánh tuy
thần thông quảng đại đến mấy nhưng thuộc vào pháp
giới luân hồi nên có khiếm khuyết về mặt trí tuệ như
ngông cuồng, tự cao tự đại, theo đuổi hư danh nên khó
tránh được những lỗi lầm, sai sót. Vì thế Tề Thiên Đại
Thánh nhìn đời bằng nửa con mắt ấy bị thua Phật Tổ là
lẽ đương nhiên.

Ngũ hành tương khắc trong quản lý nguồn nhân lực:

Xét về góc độ quản lý, chỉ có nhân tài vẫn chưa đủ, mà
còn cần sự quản lý khoa học. Khi một nhân tài như Tôn
Ngộ Không tuân thủ quy tắc của tổ chức, điều đó đồng
nghĩa với tổ chức đang trên đà phát triển ổn định. Người
xưa có câu: “ Kẻ hào kiệt chịu cúi đầu, thì quốc gia mới
trường tồn”. Trong truyện Tây Du ký, Phật Tổ chính là
hiện thân của văn hóa công ty, núi Ngũ Hành tượng
trưng cho năm yếu tố trong quản lý nguồn nhân lực.
Năm khía cạnh đó là : Kim- lương bổng và phúc lợi, Mộc
– sự phát triển của nghề nghiệp, Thủy – khả năng làm
việc, Hỏa – chế độ quản lý, Thổ - môi trường làm việc.
Từ xa xưa, con người đã mượn ngũ hành (năm loại vật
chất) là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để diễn đạt về nguyên

• Thủy khắc Hỏa: trong một môi trường làm việc hiệu
quả thấp, nhân viên thường bỏ qua hoặc không tuân
thủ quy chế của công ty.

• Kim khắc Mộc: chế độ lương bổng, phúc lợi không hợp
lý sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nghề nghiệp
của nhân viên.
• Mộc Khắc Thổ: khi nhân viên thiếu đi sự tự tin đối với
tương lai nghề nghiệp, thì không khí làm việc trong công
ty chắc chắn sẽ buồn tẻ, thiếu sự năng động.

Tuy nhiên để thúc đẩy sự tương sinh của ngũ hành
trong việc quản lý nguồn nhân lực, cần phải chú ý đến
một việc hết sức quan trọng là xây dựng tuyên ngôn và
sứ mệnh của công ty. Đồng thời làm cho nhân viên có ý
thức về sứ mệnh chung của tập thể cũng như sứ mệnh
riêng của bản thân họ. Như thế, khi hành vi của nhân
viên xảy ra xung đột với cơ chế quản lý của công ty, thì ý
thức về sứ mệnh của họ có thể tư điều chỉnh cách suy
nghĩ và hành động của bản thân.
Đương nhiên Phật Tổ Như Lai hiểu rất rõ triết lý này.

• Thổ khắc Thủy: một môi trường làm việc tồi tệ sẽ làm
cho hiệu quả của nhân viên bị giảm đi rất nhiều.

Quay trở lại câu chuyện “Tây Du Ký”, để cảm tạ công lao
thu phục Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Thượng Đế mở
tiệc lớn mời Phật Tổ đến dự. Khi tàn tiệc, có một viên
quan Tuần thị đến bẩm báo:

đến việc hô hấp của Tôn Ngộ Không, nhưng Ngộ Không
lại không thể nào bò ra ngoài được.
Vậy ý nghĩa của “Úm, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng” là gì? Ý
nghĩa chứa đựng trong câu nói này quả thực rất phong
phú, dùng trong nhiều trường hợp cụ thể, ý nghĩa của nó
lại có những sự khác biệt rất tinh tế.
Trong trường hợp này câu nói này rất giống như lời tuyên
ngôn về sứ mệnh của cá nhân và công ty. Khi gặp khó
khăn, bạn hãy ghi nhớ rằng tuyên ngôn sứ mệnh của
bạn đồng nghĩa với sự dũng cảm. Khi đạt được thành
tựu, hãy ghi nhớ tuyên ngôn sứ mệnh của bạn chính là
tiếp tục nỗ lực. Khi mắc sai lầm, tuyên ngôn sứ mệnh
của bạn chính là hối hận, khi nghi ngại, chần chừ hãy
ghi nhớ tuyên ngôn sứ mệnh của bạn chính là củng cố
niềm tin.

- Tên Ngộ Không ấy thò đầu ra khỏi núi Ngũ Hành.
• Hỏa khắc Kim: nội quy quản lý công ty không được
tuân thủ thì hiệu quả công ty chắc chắn sẽ thấp ảnh
hưởng trực tiếp đến chế độ lương bổng, phúc lợi của
nhân viên.
Vì thế, cơ chế cơ chế quản lý nguồn nhân lực hoàn
hảo phải giống như bàn tay Phật Tổ, dựa trên nguyên
lý tương sinh của ngũ hành để giúp cho công ty hướng
đến một tương lai phát triển ổn định và phồn vinh.

Đức Phật mỉm cười, nói
- Không sao, không sao!
Rồi Ngài rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho A
Nan. Trên tờ giấy có viết sáu chữ: “Úm, Ma, Ni, Bát, Mê,
Hồng”. A Nan đem tờ giấy dán vào hòn đá trên đỉnh núi.
Núi Ngũ Hành lập tức kín lại. Tuy không hề ảnh hưởng

Tôn Ngộ Không bị Đức Phật Như Lai nhốt dưới chân núi
Ngũ Hành, thực ra muốn ám chỉ những suy nghĩ thả
mặc của chúng ta đã bị đưa vào khuôn phép. Tờ giấy mà
Phật Tổ sai A Nan dán lên đỉnh núi Ngũ Hành, thực ra là
dán trên đầu chúng ta với lời răn:
“ Đừng nên thả mặc nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ, cần phải
làm gì trong cuộc đời”. Sự việc cần làm trong cuộc đời
chính là sứ mệnh cuộc đời của mỗi chúng ta.
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Câu chuyện về hai anh em

Jones & James

Huỳnh Tuấn Kiệt
Phó Giám đốc xưởng May PP - GM – Công ty PPJ

J

do anh chưa biết cách ủy thác để mang lại hiệu quả
trong công việc. James trở về và quyết định giao việc
cho nhân viên theo những gì học được qua trao đổi với
Jones. Anh sắp sếp lại hồ sơ từng chồng theo những
mức độ phức tạp của công việc. Và bắt đầu giao việc
cho nhân viên theo năng lực của từng người…

Thấm thoát đã ba tháng trôi qua James bắt đầu nhận
ra sự khác biệt giữa hai người. Một sự khác biệt không
nhỏ tí nào. Và tệ hơn là sự khác biệt này mỗi ngày một
rõ rệt hơn!

Tiếp tục như thế cứ mỗi lần gặp khó khăn trong phân
công và giao việc cho nhân viên James điều tìm đến
Jones và được chia sẻ những kinh nghiệm quản lý mà
Jones đã rất thành công và luôn được sếp tin tưởng khi
giao việc. Và đó cũng là kết quả của James đạt được
khi anh áp dụng các bước ủy thác của Jones. James
đã nhận ra rằng công việc đối với anh là niềm vui chứ
không phải là gách nặng như anh đã từng nghĩ.

ones và James lớn lên cùng học chung trường
đã tốt nghiệp và họ làm mọi người ngạc nhiên
khi cả hai cùng kết hôn với hai chị em sinh
đôi trong cùng một lễ cưới đôi. Họ làm việc
trong cùng một công ty và mua nhà ở cùng
một chung cư. Công việc thuận lợi, cuộc sống hạnh
phúc và mọi thứ có vẻ như rất tốt đẹp với họ… Cho đến
khi Jones và James cùng thăng chức lên làm quản lý.
Bận rộn với công việc mới nên họ không còn gặp nhau
thường xuyên như trước nữa.

Jones thì luôn tổ chức và hoàn thành tốt công việc.
Ngoài công việc ở công ty anh còn thu xếp thời gian
chơi thể thao và tổ chức cắm trại vào những ngày nghỉ
cuối tuần cùng với gia đình…Còn James lúc nào cũng
thấy mình quá nhiều việc phải làm đến nỗi anh không
còn chút thời gian nào để nghĩ đến những sở thích của
mình nữa, nói chi đến thời gian dành cho gia đình. Và
James cứ day dứt mãi khi biết hai vợ chồng Jones được
thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần.
Bộ phận của James càng lúc càng tụt lại phía sau. Họ
không đạt được chỉ tiêu được giao. Sếp của James rất
lo lắng và đắn đo về năng lực của họ. Nhân viên của
James cứ luôn càu nhàu và cảm thấy bản thân phải
chịu áp lực rất lớn.
Trước tình trạng đó, sếp của James bảo anh nên giao
bớt công việc cho các nhân viên cấp dưới. Thế nhưng
cứ mỗi lần giao việc cho họ là y như rằng anh lại phải
gánh thêm một số việc nữa và khi công việc không được
như ý thì chính anh là người chịu trách nhiệm sửa chữa
những sai lầm ấy.

Cuối cùng James đã tìm ra được cách làm việc thông
minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn và anh rút ra
được cho mình 6 bước ủy quyền hiệu quả.
• Bước 1: Chuẩn bị kỹ trước khi giao việc.
• Bước 2: Xác định cụ thể yêu cầu công việc. Yêu cầu
người được ủy thác mô tả lại những yêu cầu công việc
để đảm bảo rằng họ đã hiểu rõ công việc được giao.
• Bước 3: Xác định rõ thời gian hoàn thành công việc.
• Bước 4: Định rõ mức độ và phạm vi thẩm quyền mà
người được ủy thác có thể sử dụng để hoàn thành công
việc.
1. Quyền đề nghị
2. Quyền thông báo và đề xuất.
3. Quyền hành động.
• Bước 5: Xác định các mốc thời gian để kiểm tra, đối
chiếu nhằm đánh giá tiến độ công việc và thực hiện
hướng dẫn nếu cần thiết.
• Bước 6: Tiến hành tổng kết công việc để trao đổi về
những thành quả, thiếu sót cần cải thiện, và rút ra bài
học nếu có.
Lợi ích của nghệ thuật ủy thác công việc hiệu quả:

Các bà mẹ là hai chị em sinh đôi giống nhau như đúc và luôn là
những người bạn tốt của nhau. Hai người lập gia đình cùng một
ngày, và điều kỳ lạ là hai cậu con trai đầu lòng của hai người
được sinh cùng ngày, trong cùng một bệnh viện…
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James quyết định chủ động đến tìm Jones để tìm hiểu
sự việc. Hỏi thăm công việc mới của Jones thế nào và
hỏi Jones cảm thấy thế nào khi trở thành một nhà quản
lý. Qua trao đổi với Jones về công việc James nhận ra
rằng cần phải ủy thác công việc cho các nhân viên. Một
việc mà trước đây James rất sợ, đồng thời trước nay anh
vẫn là người có quan niệm rằng nếu muốn mọi việc như
ý thì tốt hơn là nên tự mình làm lấy mọi việc.
Tuy nhiên qua trao đổi với Jones, James nhận ra rằng

• Giúp bạn có thêm nhiều thời gian để tập trung vào
những việc quan trọng nhất.
• Tạo điều kiện cho các nhân viên của bạn phát triển
năng lực và sự tự tin.
• Tạo điều kiện cho bạn huấn luyện và đào tạo nhân
viên, giúp bạn nhận ra năng lực thật sự của cấp dưới.
• Cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp.
• Giảm thiểu các sai sót và tăng hiệu quả công việc
• Hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Số 23 tháng 11 - 2011
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Keát noái yeâu thöông

ảm ơn

Ngài Chủ tịch
Mr.TONY
Văn phòng Tổng Công ty

Trước tiên, xin phép được phép chân tình gọi một cách kính trọng là
“Ngài” - Ngài Chủ tịch - Một danh xưng thật đầm ấm, thân thương và trìu
mến. Hôm nay, thay lời cho những công nhân lao động, những con người
rất chân tình yêu mến Ngài như người thân thiết trong gia đình nói riêng,
trong đại gia đình Phong Phú nói chung, xin chân thành “Cảm ơn Ngài
Chủ tịch” rất nhiều!
Qua bài viết “ĐIỂM VIỆC” đăng trên Diễn đàn Phong Phú số 22 vừa qua,
chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, tràn ngập tình cảm,
thấm đậm tình người trong từng câu chữ, từng nét chấm phá, đầy trách
nhiệm của Ngài Chủ tịch.
Ngài Chủ tịch thân mến, khi đọc bài viết này chợt nhớ về những năm 87
với loạt bài “Những việc cần làm ngay” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn
Linh. Vào thời điểm đó, những bài viết nóng hổi, mang tính thời sự, có giá
trị lịch sử như vậy đã làm nao nức lòng dân, được sự hưởng ứng rộng rãi
của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chống tiêu cực trong khắp cả nước
và cũng từ đó đã đẩy nhanh công cuộc đổi mới để có được những thành
tựu như ngày hôm nay.
Cha ông ta thường nói: “Những tư tưởng lớn thường gặp nhau” và trân
trọng thay, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng ngồi trên máy bay mà
Ngài vẫn phải trăn trở để lo lắng từng công việc đang làm, chưa xong hay
chưa đạt. Điều cảm động nhất là những việc nhỏ như: Lương tiền, chất
lượng bữa ăn, chung cư dành cho cán bộ công nhân viên… sự quan tâm
chi tiết như vậy của Ngài cũng làm ấm lòng những con người đang phải
vất vả đối diện với cuộc sống khó khăn thời bão giá.
Nhưng khi đọc đến dòng cuối, chợt thấy bâng khuâng khi thấy Ngài tâm
sự:“Tự nhắc mình bớt lo việc của Phong Phú…” Sao lại bớt lo…? Thật
ra, khi Ngài bớt lo thì chúng tôi lại càng thêm lo.
Nhớ lại, vào những năm về trước, anh chị em công nhân ca sáng hoặc
ca đêm, thường thấy có vị Tổng giám đốc trẻ, năng động thường bất ngờ
xuất hiện để góp ý, chỉ đạo và quan tâm để bữa ăn của người lao động
thật tốt, lặn lội đến từng đơn vị sản xuất để xem xét chất lượng từng
bành bông, sợi chỉ, từng đường kim mũi chỉ trên những cái khăn, thậm
chí ra tận bãi phế liệu để xem xét, hay trầm tư một mình bên tách café
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tại Câu lạc bộ Thanh Niên, suy nghĩ tìm
cách nâng tầm cho Tổng công ty, hay
hình ảnh một “Ca sĩ – Tổng giám đốc”
vui đùa cùng CB.CNV một cách nhiệt
tình trên sân khấu Liên hoan mừng xuân
vào những dịp cuối năm. Hình như “Con
đường tình yêu” bây giờ lặng lẽ vì thiếu
vắng dấu chân của Ngài.
Thay mặt cho những người đang giữ
những cổ phiếu Phong Phú (mặc dù
không đáng kể, nhưng rất giá trị), rất
mong mỏi Ngài Chủ tịch quan tâm và
dành nhiều thời gian hơn nữa tới Phong
Phú và những người đã từng nhiều năm
gắn bó với mảnh đất giàu tình người này.
Chợt nghĩ… tại sao Ngài lại bớt lo việc
của Phong Phú? Cách đây 8 năm, khi
nhận lãnh trách nhiệm “thuyền trưởng”
Phong Phú, Ngài đã nói với chúng tôi
rằng: “Hãy theo tôi, hãy sát cánh cùng tôi
để cùng làm cho Phong Phú ngày càng
Phong Phú hơn…”. Và bây giờ chúng
tôi xin được nói với Ngài Chủ tịch rằng
chúng tôi – những con người của Phong
Phú lúc nào cũng sẵn sàng chung vai
gánh vác, chia sẻ với Ngài những niềm
vui, nỗi buồn, những âu lo dù nhỏ nhặt
nhất trong cuộc sống...
Lời của đồng chí Nguyễn Minh Triết –
Nguyên Chủ tịch Nước tại Tổng hành
dinh Phong Phú vẫn còn đó: “Chúng
mình nặng nợ Quốc gia – Quyết làm
rạng rỡ nước nhà Việt Nam”, thiết nghĩ
Ngài Chủ tịch vẫn còn phải nặng nợ với
Phong Phú lắm thay.
Cổ nhân có câu: “Tiên thiên hạ chi ưu
nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc (Lo
trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui
của thiên hạ).
Đó phải chăng là nhiệm vụ của người
quân tử phải không Ngài Chủ tịch kính
mến!
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn
Ngài Chủ tịch.

Hành trang cho con

T

Trần Quang Nghị

ôi vừa tổ chức lễ thành hôn cho con trai đầu,
đúng là có “qua cầu” mới cảm nhận đầy đủ
cảm xúc và trải nghiệm, lo toan của những
người làm cha làm mẹ trước một sự kiện
trọng đại của con trẻ. Từ việc chuẩn bị, tìm
hiểu và thực hiện các nghi thức…lần đầu thật nhiều bỡ
ngỡ, lúng túng và lo lắng.
Rất mừng và cũng rất may mắn cho tôi và gia đình là
được sự hỗ trợ, giúp sức rất chân tình từ các anh chị
em, bạn bè đồng nghiệp để buổi lễ được chuẩn bị chu
đáo và thành công vui vẻ. Cảm giác đứng trên sân khấu
nói lời cảm ơn quan khách, thân hữu, anh chị em và
bạn bè thật xúc động. Với một người từng dạn dày trận
mạc như tôi vẫn thấy bối rối, ngẹn ngào, chỉ biết gửi
lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý khách, anh em, bạn
bè đồng nghiệp gần xa. Nhiều bạn bè thân hữu vì điều
kiện hoàn cảnh công việc không đến chung vui được
đã gửi quà chúc mừng cho các cháu và động viên gia
đình. Đúng là không “qua cầu” không biết cảm giác, từ
đó tôi rất thông cảm và chia sẻ với những bậc làm cha
làm mẹ khác, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng đi đám
cưới đúng giờ hơn, ngồi lâu hơn, uống nhiệt tình hơn
khi nhận được thiệp báo tin vui của thân hữu, anh em
và bạn bè đồng nghiệp.
Qua sự kiện này tôi cảm nhận sâu sắc hơn tấm lòng,
sự quan tâm và tình cảm của anh chị em trong đại gia

đình Phong Phú, từ những người anh, người chị, cùng
làm việc với nhau khi tôi còn là một người thợ bảo trì,
làm cán bộ Đoàn, làm cung tiêu, kinh doanh… vẫn luôn
nhớ và dành cho tôi cũng như gia đình một tình cảm
chân thành sâu sắc, đến những bạn bè đối tác. Anh chị
em đã rất thông cảm cho tôi vì bận công việc không trực
tiếp đến gặp để báo tin vui, đến cả vị nguyên là Lãnh đạo
Nhà nước, cũng chia sẻ qua điện thoại khi tôi xin phép
được lên nhà báo tin mừng của các cháu: “Biết em bận
lắm, không phải lên nhà đâu, gửi thiệp được rồi, anh sẽ
đi, nếu em lên tận nhà thì anh sẽ không đi…” thật là
chan chứa nghĩa tình.
Trong chương trình có phần văn nghệ của thân hữu,
bạn bè, tình cảm quyến luyến kéo dài mãi đến khuya,
các “ca sĩ” không chuyên cả Bắc - Trung - Nam vẫn nối
tiếp nhau hát say sưa, thật vui và cảm động. Trong niềm
xúc động và hạnh phúc, tôi nói với các con tôi rằng hãy
sống chân thành và hết mình với anh em, bạn bè để
đến khi các con bước vào tuổi làm cha làm mẹ và trải
qua những giây phút như thế này, các con cũng sẽ có
một bầu không khí ấm áp, chân tình, vui vẻ và có những
người bạn, người anh em chí cốt như của Ba.
Nhân đây, tôi cũng xin các cô bác, anh chị em, bạn bè
đồng nghiệp trong gia đình Phong Phú mà tôi không
thể mời dự đám cưới vì điều kiện không gian và hoàn
cảnh không cho phép hết sức thông cảm cho tôi và
gia đình. Dù mời hay không mời thì với tất cả CB.CNV
Phong Phú tôi đều có một tình cảm yêu quý, trân trọng
đặc biệt. Qua diễn đàn Phong Phú, xin gửi lời cảm ơn
chân thành đến tất cả anh chị em Phong Phú và bạn bè
thân hữu gần xa, đã quan tâm chia sẻ và chung vui với
gia đình tôi. Các anh chị em CB. CNV Phong Phú khi tổ
chức lễ thành hôn của mình hoặc của con cái, nhớ gửi
báo hỷ cho lãnh đạo Tồng công ty hoặc lãnh đạo Công
ty (nếu là công ty ở các địa phương) để lãnh đạo chia sẻ
niềm vui. Xin kính chúc tất cả anh chị em và gia đình
một năm mới an lành, thành công và hạnh phúc.
Số 23 tháng 11 - 2011
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Bùi Nguyễn

Chị HạnhMolinel

Đó là tên gọi thân thương mà nhiều cán bộ, công nhân viên vẫn thường trìu mến gọi chị Nguyễn Thị
Hạnh - Giám đốc Điều hành xí nghiệp may Phong Phú - Guston Molinel. Với hơn 40 năm gắn bó
và đồng hành cùng Phong Phú, trong đó gần một nửa thời gian (15 năm) chị gắn bó với Liên doanh
Phong Phú – Guston Molinel. Cái biệt danh nghe lạ tai và trìu mến “chị Hạnh Molinel” ra đời từ đó.

Chị Hạnh tặng
quà động viên
CB.CNV Xí
nghiệp nhân
Ngày giỗ Tổ
thợ may

lập ngày 26/10/1991 với sản
phẩm chủ yếu là áo sơ mi,
áo choàng, jacket và quần
áo bảo hộ lao động, đặc biệt, 2 sản phẩm chủ lực là
quần áo bảo hộ lao động và địu trẻ em xuất khẩu sang
châu Âu, đây cũng là các sản phẩm hàng đầu thế giới
cung cấp cho thị trường Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, Na
Uy, Mỹ...
Nếu như doanh thu năm 1991 của xí nghiệp PP-GM chỉ
ở mức khiêm tốn 265.000 USD thì đến nay, doanh thu
đạt con số gần 5 triệu USD, tăng gấp 18 lần. Từ chỗ
chỉ thực hiện may gia công đơn hàng do khách hàng
chuẩn bị sẵn, nay PP-GM đã chủ động hầu như toàn bộ
các công đoạn trong quá trình sản xuất và hoàn tất sản
phẩm. Có đầu ra ổn định, do vậy thu nhập bình quân
của người lao động cũng luôn được duy trì ở mức khá,
không biến động thất thường như nhiều doanh nghiệp
may mặc khác.

Ấ

n tượng đầu tiên đối
với nhiều người khi
gặp chị là một phụ nữ
nhân hậu, ở chị toát
lên vẻ đẹp quý phái,
sự cương nghị của một người phụ
nữ từng trải. Phòng làm việc của
chị tại Phong Phú - Guston Molinel
(PP-GM) được bày trí giản dị mà ấm
cúng. Đối với chị, sự lao động quên
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Chị Nguyễn Thị Hạnh (thứ 4 từ trái qua) cùng các cộng sự nhân kỷ niệm 20 năm thành lập PP-GM

mình và hi sinh lặng thầm cho công
việc là niềm vui sống, là hạnh phúc
giản dị vốn có…
Phong Phú - Guston Molinel được
xem như biểu tượng thành công của
sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
dệt may mà Phong Phú đã đi tiên
phong trong hành trình hội nhập
cách nay tròn một thập kỷ. Ngay từ

những năm đầu đổi mới, thời điểm
mà khái niệm liên doanh liên kết với
nước ngoài còn khá mới mẻ ở Việt
Nam, Ban Lãnh đạo Phong Phú đã
đi trước một bước với quyết định táo
bạo khi mạnh dạn liên doanh với Tập
đoàn Molinel - Cộng hòa Pháp và
Thụy Điển để sản xuất gia công sản
phẩm may mặc xuất khẩu. Phong
Phú - Guston Molinel được thành

Trò chuyện với nhiều người, chị Hạnh ít khi nói về bản
thân mình, mà luôn trăn trở việc làm thế nào để tiếp
tục nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần cho người lao động, đặc biệt phải làm sao để anh
chị em gắn bó lâu dài và xem PP-GM như là ngôi nhà
thứ hai của mình. Ở PP-GM, Ban giám đốc chỉ có 3
người quản lý hơn 900 con người gồm 2 xưởng may với
12 chuyền may 2 ca. Đây là điểm đặc biệt của xí nghiệp
PP-GM vì giúp tiết kiệm mặt bằng, nhà xưởng, thời gian,
nhân lực do việc bàn giao ca được tiến hành ngay trên
chuyền. Điều này cho thấy áp lực là không nhỏ đối với
công tác quản lý điều hành sản xuất trong thời điểm khó
khăn và biến động của thị trường.
“Để làm việc hiệu quả với người nước ngoài và để họ
luôn tôn trọng mình, bên cạnh những kỹ năng chuyên
nghiệp, mình phải bình đẳng với họ về “cái đầu”. Nghĩa
là mình phải có trí tuệ và chính kiến, nếu không thì mình
chỉ nhận phần thua thiệt” – chị Hạnh chia sẻ. Theo chị,

“đứng yên cũng là một bước thụt lùi”, do vậy các bạn
trẻ cần phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ
năng chuyên môn, vốn ngoại ngữ và tinh thần cầu tiến.
Trong hành trình gắn bó gần trọn cuộc đời với Phong
Phú, khi tuổi thanh xuân đã đi qua, hiện nay chị được
xem như người chị cả trong “đại gia đình” Phong Phú Một tấm gương về tinh thần dấn thân và sự tận tụy với
công việc, lấy công việc làm niềm vui sống. Chị quan
niệm “sống trong đời cần có một tấm lòng”, đó là cái
Tâm và quan trọng hơn là phải luôn suy nghĩ tích cực.
Cũng như hình ảnh nửa ly nước đầy, nếu suy nghĩ tích
cực thì ta nhìn thấy đó là ly nước đầy một nửa, còn nếu
suy nghĩ tiêu cực thì ngược lại, ta chỉ thấy đó là một ly
nước vơi một nửa.
Mỗi khi gặp chị tại phòng làm việc, cuộc trò chuyện thi
thoảng bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại gọi đến
của khách hàng, đối tác, đồng nghiệp…Vẫn với phong
cách điềm tĩnh, sự thông hiểu cùng vốn sống phong
phú của một người từng trải, chị nhẹ nhàng giải quyết
êm xuôi mọi vấn đề khúc mắc của đối tác, khách hàng
và khi gác máy, vẫn là một nụ cười nhân hậu…

Trong căn phòng nhỏ ở xí nghiệp PP-GM, mỗi ngày qua
đi, trên bàn làm việc của chị, những tập hồ sơ mỗi lúc
một dày thêm đang lần lượt chờ giải quyết. Áp lực công
việc thời điểm cuối năm, đơn hàng mỗi lúc một nhiều
hơn, khách hàng ngày càng khó tính…nhưng với chị,
lúc nào cũng toát lên bầu nhiệt huyết, sự tận tụy và niềm
đam mê cháy bỏng với công việc.
Ngoài kia, tiếng máy của xưởng may PP-GM vẫn rì rầm
những nhịp hối hả. Những lẵng hoa chúc mừng nhân
dịp tròn 20 năm ngày thành lập xí nghiệp PP-GM vẫn
tươi nguyên và tỏa ngát sắc hương…
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ô hỏi tôi rất nhiều về Việt Nam, về gia đình,
kết quả học tập tại quê nhà.Thú thật, lúc
đó tôi cũng chưa thông hiểu hết tiếng Nga
cho dù tôi đã đạt điểm thủ khoa sau một
năm học ngoại ngữ tại Việt Nam. Sau đó,
cô đưa tôi về ký túc xá của trường nằm ở phía Tây Nam
thành phố, trên một ngọn đồi cao giữa những cánh
rừng thông bạt ngàn. Mùa thu, những chiếc lá vàng phủ
đầy lối đi như một tấm thảm trong màn sương chiều
thơ mộng. Những hạt mưa rơi tí tách bên khung cửa xe
làm tâm hồn tôi xao động vì nhớ nhà. Lần đầu tiên, tôi
đã bật khóc…..
Cô khuyên tôi nên đăng ký sống chung với các sinh viên
Nga và sinh viên nước ngoài khóa trên để giúp tôi trong
việc học tập và trau dồi tiếng Nga. Trước khi ra về, cô
không quên đưa cho tôi hai chiếc bánh hạnh nhân, vài
lát bánh mì đen kẹp phô mai, dăm quả táo và một chai
nước khoáng. Ngày đầu tiên của tôi đã trôi qua với biết
bao ngỡ ngàng và xúc động vì sự giúp đỡ rất nhiệt tình
của cô Lê Na, đó là ngày 19/08/1987.

Day dứt một lời hứa…
Đoan Trường
Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty Coats Phong Phú

Tôi thi đậu vào trường ĐH Bách Khoa TP. HCM năm 1987 hạng ưu và nhận
được học bổng sang Nga du học tại trường ĐH Công nghệ Lômônôsốp-Matxcơva.
Đón tôi tại sân bay là một phụ nữ Nga trung niên và phúc hậu mà sau này tôi mới
biết đó là cô giáo dạy tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam, cô LêNa Mikhainlốpna.
Cô Lê Na không đưa tôi về ký túc xá ngay mà cho xe chạy một vòng tham quan
các danh lam thắng cảnh của thủ đô Matxcơva như Quảng Trường Đỏ, Điện
Kremli, Nhà hát lớn, Lăng Lênin…
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Một tuần trước ngày khai giảng, ngày nào cô cũng tranh
thủ ghé qua dẫn tôi đi tham quan khắp nơi và mua sắm
quần áo mùa đông, các dụng cụ học tập và sinh hoạt
cá nhân cần thiết. Bài học đầu tiên mà cô dạy cho tôi
chính là ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa ứng xử và phong
tục tập quán của nước bạn. Cô kiên nhẫn lắng nghe tôi
nói và giải thích thật cặn kẽ phần văn phạm và từ ngữ
để tôi phát âm cho thật chính xác… Nhờ sự giúp đỡ
tận tình của cô mà tôi đã hoàn thành năm học thứ ba
và tốt nghiệp học phần môn tiếng Nga loại giỏi. Tôi tự
hào vì mình là một trong những sinh viên nước ngoài
biết đọc thơ, nghe nhạc và phân tích các tác phẩm văn
học Nga. Và cũng chính nhờ cô luôn động viên mà tôi
dám mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến trong lớp, đọc
các bản tham luận trong giờ thực hành trước cả ngàn
sinh viên của trường. Cô cũng là người đầu tiên phát
hiện ra năng khiếu ca hát của tôi nên cô luôn tạo điều
kiện cho tôi được tham dự nhiều hoạt động ngoại khóa
hàng năm như trại hè sinh viên quốc tế, các lễ hội văn
hóa dân tộc….
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đoạt giải nhì cuộc thi
“Liên hoan tiếng hát sinh viên quốc tế toàn liên bang
Nga” tại thành phố Alma-Alta năm 1991 với hai ca khúc
“Triệu đóa hoa hồng” và ”Trống cơm”. Vào những ngày
nghỉ cuối tuần, tôi và cô bạn thân Hiền Mai hay đến nhà

cô để tự tay nấu nhiều món ăn Việt Nam mà cô rất thích
như chả giò, phở bò, cá kho, thịt chà bông, canh chua…
Thế rồi nền kinh tế và chính trị của nước Nga có nhiều
biến động to lớn: xóa bỏ chế độ bao cấp, tem phiếu, học
bổng để chuyển qua cơ chế kinh tế thị trường. Những
cuộc chính biến liên tục xảy ra. Cuộc sống của tôi và cô
ngày càng khó khăn hơn trước nhưng cô vẫn kiên quyết
bám trụ với nghề dạy học cao quý của mình. Vì lý do an
ninh nên trong lần về nghỉ hè tại Việt Nam sau khi tốt
nghiệp kỹ sư Hóa, ba mẹ đã không cho tôi qua học tiếp
cao học. Và chính cô đã gửi điện tín về nhà thuyết phục
gia đình cho tôi quay trở lại. Để có tiền trang trải cho
việc học và phụ giúp thêm cho cô, tôi đã phải tranh thủ
làm thêm nhiều công việc như bán quần áo, nhân viên
phục vụ nhà hàng, ca sỹ, MC, lồng tiếng phim, mua bán
ngoại tệ, bán báo, hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch…
Cũng chính nhờ những công việc này đã tích lũy thêm
nhiều kinh nghiệm cho tôi sau khi về nước. Việc học của
tôi dần dần sa sút và lần đầu tiên tôi nhận điểm “3”. Thế
là giấc mơ nhận bằng Đỏ đã không thành! Lần thứ hai
tôi bật khóc, tôi khóc vì đã phụ lòng cô. Sức khỏe của tôi
ngày càng tệ hại hơn và cuối cùng tôi đã phải nhập viện
vì bị viêm phổi. Giữa lúc đó, cô lại đến bên tôi như một
người mẹ hiền để giúp tôi đứng dậy…
Còn nữa, trước ngày thi tốt nghiệp tôi chạy xe lang thang
dạo phố một mình cho tinh thần thoải mái thì bị cảnh
sát Nga “hỏi thăm” hộ chiếu và bằng lái xe mà tôi đã sơ ý
không mang theo. Thế là cả tôi và xe bị “tạm giam” suốt
tám tiếng. Và cô chính là người tới để bảo lãnh cho tôi
về nhà. Ngày tôi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Hóa, cô lặng lẽ
ngồi dự khán, trên tay cầm bó hoa cẩm chướng chờ đợi
giây phút mà cả cô và tôi đã chờ trong suốt tám năm
qua. Trao bó hoa cho tôi, cô khẽ bảo: “Em đã vượt qua
tất cả, hãy cố gắng làm người có ích cho xã hội, cho đất
nước mình, cô rất tự hào về em...”. Lần cuối cùng tôi
cũng đã bật khóc!
Đã 15 năm đã trôi qua, cô vẫn tiếp tục công việc dạy
học lặng thầm của mình. Sài Gòn mùa này cũng đã cuối
thu, ngoài kia những hạt mưa đã dịu hơn nhưng trong
lòng tôi vẫn còn day dứt mãi một lời hứa mà tôi vẫn chưa
thực hiện được là mời cô sang thăm Việt Nam. Xin cho
tôi được gửi tới cô lời tri ân từ trong sâu thẳm tâm hồn
mình về người cô, người mẹ Nga kính yêu - Cô Lê Na
Mikhainlốpna!
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Người thầy đầu tiên
của tôi
Nguyễn Thanh Hà
Công ty CP Dệt may Nha Trang

Trong mỗi chúng ta ai
cũng có những kỷ niệm
đáng nhớ về thầy cô, thầy
cô dạy chữ, dạy nghề, dạy
văn hóa dạy làm người…
Thầy ở đây có thể chỉ đơn
giản là một quyển sách,
một người bạn, một người
chị, người anh…một đồng
nghiệp mở rộng tầm hiểu
biết cho mình. Tuy nhiên,
sẽ tốt hơn mọi thứ khi
có một người thầy nhiệt
tình, đầy tâm huyết. Với
tôi, người thầy đầu tiên
của tôi chính là Mẹ. vì mẹ
cũng chính là cô giáo dạy
tôi từ lúc bắt đầu cắp sách
đến trường, chả là mẹ tôi
là một cô giáo cấp tiểu
học trường làng.
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M

ẹ đã cho tôi sự sống và dạy tôi phải
yêu thương cuộc sống, không chỉ qua
sách vở mà còn bằng cả trải nghiệm
đời mình, cho tôi biết thế nào là tình
mẫu tử.

Mẹ dạy tôi mọi thứ từ khi tôi còn bé thơ, từ tiếng nói đầu
tiên đến cách ăn, cách mặc; dạy tôi cách cầm viết đúng
để viết chữ sao cho đẹp; dạy tôi biết yêu, khen cái đẹp,
ghét, phê phán cái xấu; hướng tôi sống có ý nghĩa, mục
đích rõ ràng…

Những lần tôi bị sốt, mẹ bao giờ cũng là người lo lắng
cho tôi nhất, hết đứng lên lại ngồi xuống, lúc lấy khăn
chườm trán, khi lại đắp chăn, canh giờ uống thuốc...
Dáng mẹ gầy gò, cứ lặng lẽ bên đầu giường suốt đêm
làm cơn sốt phải lui. Đôi mắt mẹ thâm quầng, nặng
trĩu vì những lần mất ngủ vì tôi. Những khi thấy tôi tươi
cười thì đôi mắt mẹ lại ánh lên niềm hạnh phúc ngập
tràn. Mẹ sẵn sàng xin đi dạy buổi sáng dù bận rất nhiều
chuyện, chỉ để có thêm thời gian dạy chị em tôi học vào
buổi chiều.

Con người ta sinh ra, ai chẳng đặt ra cho mình một
ước mơ và cái đích để vươn tới. Thuở nhỏ, tôi đã từng
ước mơ, những ước mơ con trẻ nào là mình xinh xắn
hơn, có nhiều tiền để mua đồ chơi, quần áo đẹp... Giờ
đây đã lên chức bà lúc nào tôi cũng thầm cảm ơn mẹ
vì mẹ là người thầy đầu tiên của tôi và tuyệt vời nhất vì
mẹ có một sức mạnh đặc biệt và kỳ diệu mà chỉ khi mẹ
mới có.

Đã bao lần, tôi muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay rám nắng,
gân guốc, những ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ
bởi lẽ tôi yêu nó, đôi tay cầm phấn trên bục giảng, đôi
tay mang hơi ấm yêu thương. Nhưng tay tôi bé quá, chỉ
có thể nằm gọn trong tay mẹ như tôi vẫn nằm gọn trong
lòng mẹ mà thôi. Những lúc ấy, tôi biết mẹ muốn trao
hết những thứ mình có cho con gái bé bỏng.
Mẹ dạy anh chị em chúng tôi nhiều điều. Mẹ nói trong
năm điều quan trọng của một con người: NHÂN - NGHĨA
- LỄ - TRÍ - TÍN, mẹ thích chữ NGHĨA nhất vì con người
sống với nhau bằng nghĩa tình, thuỷ chung gắn bó. Tôi
thắc mắc sao mẹ không “cho” nó lên trước mà lại đặt
chữ NHÂN ở đầu? Mẹ bảo: “Điều đáng quý nhất là con
người và mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống
nên cần yêu quý và trân trọng nó”. Bởi thế nên mẹ nhấn
mạnh vì sao chữ NHÂN – NGHĨA được đặt đầu tiên.
Mẹ khuyên tôi phải cố gắng rèn luyện. Tôi thấy khó, mẹ
bảo chỉ cần làm những việc đơn giản mà trước hết là
phải ngoan, lễ phép với người lớn, không được nói dối…
sau đó là học thật giỏi để trở thành người có ích cho xã
hội, để biết yêu cuộc sống tươi đẹp hôm nay… Những
việc ấy tuy cho đến bây giờ, khi lớn lên tôi mới hiểu hết.

Sức mạnh ấy đã giữ tôi lại trước những suy nghĩ mơ hồ,
không có thực. Tuy nhiên những ước mơ của tôi muốn
trở thành một cô giáo chuyên nghiệp chính thống
nhưng không đạt được, và đã bén duyên với công việc
hiện tại đang làm dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào tôi vẫn
tự tin là mình cũng là người thầy để dạy bảo các con
mình và các thế hệ đàn em phải sống sao cho ra sống,
biết trân trọng những gì mình có. Từ sâu thẳm đáy lòng
mình, sau này lập gia đình rồi có con tôi lại tiếp tục dậy
bảo cho những đứa con thân yêu của mình phải trọng:
“NHÂN –NGHĨA…. Và đặc biệt tôn sư trọng đạo: Không
thầy đố mày làm nên; và phải biết tu tâm dưỡng tính:
Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ , thứ ba tu chùa “
….
Với tôi, có lẽ khi đi trọn cuộc đời, Mẹ vẫn là người thầy
đầu tiên, là lẽ sống của đời tôi, là người cho tôi cảm
giác bình yên, êm dịu. Bỗng nhiên tôi muốn thốt lên
những suy nghĩ trong lòng mình ngay lúc này rằng:
“Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ vì lúc nào mẹ cũng bên cạnh
cuộc đời con, cho con cuộc sống, tình yêu thương và đã
dạy con bao điều mà chưa có ai cho con biết. Con thực
sự hạnh phúc khi được cài lên ngực cánh hoa hồng đỏ
thắm và không mong gì hơn là sẽ mãi mãi như thế vì…
CON YÊU MẸ!”. YÊU MẸ LẮM MẸ ƠI!
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Thầy tôi…
Nguyễn Thị Nhan
Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Sau 15 năm làm việc ở Phong Phú, khoảng thời gian chưa
phải là dài so với các cô chú, anh chị và đồng nghiệp đi trước,
những cũng đã giúp tôi nghiệm ra một điều: Học ở giảng đường
thì rất dễ, học ở thực tế mới khó hơn rất nhiều. Trong trường
đúng theo thang điểm có thể đạt điểm 9, 10, còn ở Phong Phú
đúng theo thang điểm mới đạt được điểm 5. Phần còn lại thì
phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được.

V

ào một buổi trưa ăn cơm cùng đám bạn,
tôi tình cờ đọc được thông tin tuyển dụng
trên một tờ báo: Cần tuyển kỹ sư ngành may
công nghiệp, tôi nói với các bạn rằng mình
sẽ nộp đơn vào Phong Phú thử vận may.

Và tôi đã kết duyên với Phong Phú kể từ ngày ấy…
Trong nhiều năm qua, cuộc sống của tôi có quá nhiều
thăng trầm, buồn có, vui có, hạnh phúc có và vấp ngã
cũng có. Khi chúng ta sống trong niềm vui, niềm hạnh
phúc chúng ta thường ít nghĩ đến người khác, không cần
sự chia sẻ của bạn bè hay người thân. Nhưng những lúc
chúng ta vấp ngã trên đường đời, là lúc chúng ta cần
hơn bao giờ hết sự sẻ chia của bạn bè, đồng nghiệp.
Tôi không thể nào quên ngày đầu tiên đi làm, tôi đến
nhà máy với tâm trạng đầy lo lắng, sau 3 ngày thi kiểm
tra tay nghề, kết quả là tôi được lọt vào vòng tuyển dụng
chính thức. Tôi được Giám đốc mời về làm việc. Thời
gian đầu tôi đã phải suy nghĩ và đắn đo thật nhiều: Ở
lại công ty cũ hay đầu quân cho Phong Phú? Và tôi đã
quyết định chọn cho mình ngôi nhà thứ hai để sống và
làm việc.
Ngày đầu tiên đến nhà máy thật là vui. Phòng Hành
chính Nhân sự đón tiếp tôi thật chu đáo và thân thiện
nên cảm giác lo lắng ban đầu của tôi tan biến ngay từ
giây phút đầu tiên. Tôi được anh Trưởng phòng giới thiệu
làm quen với từng thành viên của các phòng ban, bộ
phận. Sau cùng là gặp Thầy. Lần đầu tiên gặp Thầy tôi
đã có cảm tình với thầy ngay. Sau một lúc hỏi han, Thầy
bắt đầu giao nhiệm vụ cho tôi.
Ba ngày đầu, Thầy yêu cầu tôi tìm hiểu về hệ thống của
nhà máy. Sau đó viết báo cáo và nhận xét các vấn đề tốt
và chưa tốt và đề xuất phương án hành động để khắc
phục các vấn đề mà mình cho là không đạt .
Ba ngày còn lại của tuần lễ đầu tiên là tham gia quản
lý công việc cắt chỉ. Cứ nghĩ công việc đơn giản nhưng
thực tế nó chẳng giản đơn tí nào. Những công nhân mới
tuyển dụng thường cắt chỉ chậm, sót nhiều đã vậy đôi
lúc còn cắt lủng quần. Công nhân làm rách quần, tôi bị
tổ trưởng la, cũng thấy rất buồn. Hôm sau tôi được một
chị công nhân lớn tuổi có kinh nghiệm hướng dẫn cách
cắt chỉ nhanh và không bị rách. Thế là niềm vui lại đến
với tôi.
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Tôi rất phấn khởi và hào hứng lao vào công việc, vừa học
vừa làm, mỗi ngày Thầy gọi tôi vào kiểm tra công việc
và giao việc mới. Thầy dạy tôi phải quan sát nhiều, làm
nhiều, nghe nhiều và nói ít. Trước khi nói phải suy nghĩ
cho kỹ vì lời nói ra không lấy lại được. Lời nói không
khéo sẽ gây bức xúc và làm phật ý người khác. Trong
công việc, nếu mọi người không có sự hợp tác thì đó là
rào cản lớn nhất. Ngược lại, mọi thành viên trong các
bộ phận đoàn kết, gắn bó và chia sẻ với nhau thì công
việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, trơn tru và hiệu
quả hơn.
Thầy dạy tôi muốn trở thành người quản lý giỏi thì phải
có óc tổ chức, nắm vững chuyên môn và đặc biệt phải
có cái tâm, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Phải
biết phân công công việc cho các thành viên một cách
hợp lý, theo dõi và hướng dẫn mọi người cùng làm và
thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả.
Các bạn biết không, khi nhận một nhiệm vụ mới sẽ cho
ta nhiều cảm giác: vừa lo lắng, vừa hân hoan và phải
học hỏi thật nhiều mới có thể làm tốt. Có đôi lần tôi tự
hỏi tại sao mình làm việc mà cứ bị đổi vị trí hoài. Mình
làm việc không tốt? Không dám hỏi Thầy, lòng buồn
lắm nhưng khi lao vào công việc thì mọi buồn phiền lại
tan biến. Thầy thường xuyên quan quan tâm và chăm
sóc cho mọi người. Những tháng doanh thu không đạt,
Thầy gọi mọi người vào cùng suy nghĩ bàn bạc và tìm
ra các giải pháp. Trong những năm đầu cả đội quản
lý vừa trẻ, vừa ít kinh nghiệm, đã vậy lại còn chủ quan
nên trong dây chuyền sản xuất thường hay gặp sự cố.
Tháng nào cũng vậy, chỉ có 10/12 tổ đạt doanh thu hàng
tháng. Thầy không vui, trò thì nản. Nhưng Thầy không
để thất bại xảy ra, thầy tìm mọi cách để động viên và
“truyền lửa” cho mọi người. Thầy sắp xếp và bố trí lại cơ
cấu tổ chức, phân công phân nhiệm rõ ràng cho các
bộ phận. Bên cạnh đó các trò ngày một trưởng thành
hơn, ham học hỏi hơn và nỗ lực sáng tạo hơn, do vậy kết
quả mang lại cũng khả quan hơn. Xưởng ngày càng lớn
mạnh sau 3 năm khi đám trò nhỏ trưởng thành. Giờ đây
Thầy đã có tuổi, nhưng vẫn chưa yên lòng nghỉ ngơi vì
kinh tế thị trường ngày càng khắc nghiệt, đời sống công
nhân chưa hết khó khăn, vật giá leo thang… Nhân ngày
20 tháng 11, tôi xin gửi đến người Thầy kính yêu của tôi
lời tri ân và lời chúc cho Thầy có thật nhiều sức khỏe.
Chúng tôi, những học trò nhỏ nguyện sẽ ghi nhớ và làm
tốt những gì trong suốt nhiều năm qua Thầy đã chỉ giáo.
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Tổ ấm yêu thương

Nỗi nhớ mùa đông

Phạm Phú Chung
Công ty Đông Nam

Nguyễn Hữu Chung
Coats Phong Phú
“ Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng

Không phải là mơ mà sự thật đây rồi
Anh đang nghĩ đến ngày mai như thế
Mình sẽ có một căn phòng mơ ước
Anh gọi là tổ ấm yêu thương…

Em sẽ không còn lo những chiều mưa trút nước
Căn phòng thuê ngập đến tận chân giường
Hay những đêm hè ngồi quạt cho con
Cho dù mới tan ca chiều mệt mỏi

Nhớ Café Thanh Niên

Tâm tình người thợ

Phạm Phú Chung
Mến tặng CLB Thanh niên Phong Phú

Đỗ Thị Dung
Công ty CP Dệt may Nha Trang

Đã lâu rồi tôi chưa trở lại
Cùng bạn bè nhấm nháp tách café
Café Thanh niên tụi mình tự đăt tên như thế
Nơi mỗi sáng chúng mình gặp gỡ lúc vào ca

Trời thu mát dịu ca ba
Trăng khuya soi sáng dáng hoa bên đường
Lối mòn vương những giọt sương
Cỏ cây hoa lá tỏa hương đón chào

Không có tí tách rơi từng giọt
Bởi chúng mình đâu có đủ thời gian
Nhưng café thanh niên có cả đắng cay mặn ngọt
Như tâm sự bọn mình mỗi sáng vẫn trao nhau

Cười anh máy chải nôn nao
Máy con chờ ngắm xôn xao mắt huyền
Dây chuyền công nghệ xe duyên
Nâng cao chất lượng lời khuyên nhẹ nhàng

Anh kể tôi nghe chuyện con anh bị sốt
Vợ chồng anh thức trắng một đêm dài
Tôi kể anh nghe chuyện vùng máy mình sự cố
Tôi với bạn bè ở lại sửa đến khuya

Vào ca trang phục gọn gàng
Qui trình, qui định vững vàng triển khai
Tay nghề đời thợ miệt mài
Nâng cao chất lượng mỗi ngày toàn tâm

Anh còn nhớ khi con chưa tròn tuổi
Em ca sáng anh chiều con không biết gởi ai
Điện mẹ vô chỉ năm hôm mười bữa
Vì quê nhà đang mùa gặt ai trông
Có những hôm chờ em tan ca đêm
Anh ôm con mà lòng như có lửa
Khu nhà thuê không có tuyến xe mà phải qua xóm vắng
Nếu có bề gì anh biết phải làm sao
Em ơi không còn mơ mà sẽ là sự thật
Ngày mai chúng mình có tổ ấm yêu thương
Anh sẽ an tâm cống hiến sức mình
Để nhà máy sẽ mỗi ngày thêm phát triển

Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi”
Ca dao

Bên con nỗi nhớ mùa đông
Đường trơn đón Mẹ trước cơn mưa chiều
Lưng còng dáng Mẹ phiêu diêu
Tảo tần gom gió cho diều con bay
Con đi từ bấy đến nay
Mùa đông ký ức vơi đầy nhớ thương
Một ngày rụng chuối ba hương
Biết rằng phải đến lẽ thường thế gian
Nhưng sao lòng vẫn bàng hoàng
Chợ chiều nhớ Mẹ hai hàng lệ rơi
Sài Gòn nắng ấm Mẹ ơi !
Mùa đông quê đậm rét tơi mưa phùn
Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng *
Con cầu mong Mẹ về miền tịch âm
Giờ đây đến mỗi mùa đông
Con mơ đón Mẹ trước cơn mưa chiều…
* Một địa danh ở Quế Sơn, Quảng Nam

Chưa có dịp để nói cảm ơn
Như chưa tìm ra những lời trôi chảy
Nhưng từ tận mắt em anh thấy
Rằng niềm tự hào Phong Phú yêu thương.
Ngày động thổ chung cư Phong Phú

Rồi chuyện quê hương chuyện làng chuyện xóm
Chuyện hẹn hò thời trai trẻ đã qua
Nên tôi biết anh luôn thương nhớ mẹ già
Chờ tết đến mới về quê thăm được

Dẫu còn gian khó thăng trầm
Vững tin hạnh phúc nâng tầm đời vui
Kết đoàn thấy khó không lùi
Nghĩa tình tô điểm thắm tươi nụ cười ….

Cứ như thế thời gian trôi qua
Tôi với anh chẳng biết tự bao giờ trở thành tri kỷ
Không còn được ngồi cùng anh mỗi sáng
Tôi bồi hồi nhớ café Thanh niên
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Phongtự Phú
ơi
hào quá…
VNC – Công ty PPJ

1. Cầm cuốn “Diễn đàn Phong Phú” trên tay, anh bạn
trầm trồ - Phong Phú hoành tráng quá – tay xua xua “
thường thôi” còn cái mũi kêu lốp bốp.
2. Vô siêu thị, con bé la lên “Công ty Bố kìa - mọi
người ngoái nhìn theo tay nó chỉ - ngoảnh qua thấy
cái logo xám - đỏ của Phong Phú – hãnh diện lắm.

Đường quê

TH - Ban TCKT

Chuyến đường xa
về lại làng quê. Con
đường ngun ngút
dài với những cánh
đồng xanh rì tít tắp.
Cái nắng oi ả nhưng
mang đầy gió, cái
hương vị của phù
sa. Đã lâu lắm rồi
tôi mới có được cái
cảm giác đi trên
con đường quê giữa
trưa nắng, hai bên
là những cánh đồng
xanh ngắt một màu .
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T

hật lạ, chỉ trước đây một giờ thôi, tôi đã nóng lòng chạy cho thật nhanh để
mau về thành phố cho kịp bon chen với cuộc sống thường nhật, kịp đám
cưới người bạn đồng nghiệp. Thế mà giờ đây, tôi lại cố đi chầm chậm, thật
chậm giữa khung cảnh tưởng như quá đỗi bình thường. Hình như tất cả
ruộng đồng, cây cỏ ở đâu cũng có chung một mùi vị. Mùi quê. Từ những
điều đơn giản như vậy cũng đủ khiến cho những lữ khách đường xa như tôi phải
ngẩn ngơ. Như bây giờ, tôi cũng đang ngẩn ngơ giữa trưa nắng.
Con đường quê chợt gần gũi, thân thuộc hơn bởi những hàng cây mát rượi đổ bóng
xuống lòng đường. Ngồi dưới bóng cây, nhìn những thửa ruộng xanh ngát trải dài
trước mặt, nhìn người …thân thương lặng lẽ đi bên mình, tự nhiên lòng chợt tiếc
cho những tháng ngày tôi cứ phải cố đi tìm ….tìm một nơi nào đó cho thật bình
yên .
Gió trưa vẫn thổi rì rào. Từng hàng lúa mới đang phất phơ trong nắng và gió. Con
đường cũng chợt rộn ràng hơn bởi những chuyến xe qua. Có lẽ trên những chuyến
xe như vậy cũng có người đang khổ công tìm đến nơi họ nghĩ rằng sẽ bình yên.
Trưa nắng vẫn dịu dàng với tất cả hương quê. Có những điều gần gũi trong cuộc
sống, bình yên đến lạ thường, lặng lẽ và thân thương quá đỗi nhưng sao tôi cứ mãi
đi tìm và mong chờ những điều gì đó thật xa xôi.
Xin cảm ơn đường quê đã cho tôi trải nghiệm những giây phút bình yên, sống lại
những cảm xúc gần gũi, thân thuộc bên người mình yêu thương...

3. Ngồi trên xe buýt, liếc qua thấy đôi bạn trẻ cầm tờ
“Người lao động” trên tay miệng bàn tán “Phong Phú
đang xây chung cư cho công nhân” – cười mỉm, tự
hào ghê.
4. Xem tivi, thấy ông chủ tịch HĐQT Tổng công ty –
đương kim TGĐ Tập đoàn DMVN đang phát biểu, mấy
người hàng xóm hỏi “Ổng là Sếp Phong Phú hả?” gật
gật đầu “Chính ổng đó” – miệng nói mà trong bụng
như nở từng khúc ruột.
5. Xem tin thể thao, anh bình luận viên đang thao
thao về đội bóng đá nữ Phong Phú – Hà Nam, “ủa,
Phong Phú nào vậy” – Công ty tui đó – vẻ mặt kên
kên.
6. Tết về quê, ghé chơi nhà bà con gặp chị hàng xóm,
chị hỏi thăm “Em làm ở đâu ?” Dạ em làm Phong Phú
chị ạ - em của chị cũng làm Phong Phú đấy – vẻ mặt
đầy phấn khởi rạng ngời trên nụ cười của chị.
Phong Phú ơi, còn nhiều niềm tự hào lắm, các bạn
ơi, hãy tiếp tục gắng sức để niềm tự hào đó mãi mãi
bên ta.

Vui ngày hội ngộ
Cao Nguyên

Trở về Phong Phú thân yêu
Nghe con tim gọi, mỗi chiều tan ca
Đường xuân nhân bước chân xa
Đâu đâu cũng đẹp ngàn hoa thắm đời
Phòng ban xưởng máy đây rồi
Biết bao kỷ niệm một thời khó quên
Rào rào tiếng máy nhẹ êm
Phải chăng tiếng máy đưa duyên ngày nào
Nghe lòng rạo rực nôn nao
Trôi về ký ức biết bao nhiêu tình
Nhớ cô thợ dệt xinh xinh
Tay vàng ngày hội bóng hình kiêu sa
Sản phẩm Phong Phú làm ra
Đi khắp thế giới giúp ta thoát nghèo
Qua rồi đời thợ gieo neo
Xuân về nhộn nhịp cờ reo trống mừng
Xứng danh đơn vị Anh Hùng
Dẫn đầu ngành dệt tưng bừng hân hoan
Từ xưởng máy đến phòng ban
Hoa chen đua sắc nắng tràn nơi nơi
Xa Phong Phú đã lâu rồi
Nay về hội ngộ bồi hồi con tim
Trời Âu đơn lẻ cánh chim
Trở về đất mẹ cứ chìm trong mơ
Niềm vui như đến bất ngờ
Tình riêng, chung cứ ngẩn ngơ mãi lòng
Rượu bia tràn nỗi nhớ mong
Cái tình người thợ như không bến bờ
Nặng lòng viết một bài thơ
Chúc công ty mãi giữ cờ dài lâu
Năng suất chất lượng hàng đầu
Đời sống người thợ con tàu đi lên
Ra về mãi nhớ không quên
Tình người Phong Phú cái duyên đất này
Gặp rồi chẳng muốn chia tay
Kẻ đi người ở ngất ngây nỗi lòng!
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Để cuộc sống trọn vẹn

niềm vui

Bút Mới - PPF

Lối sống và quan niệm của người ở độ tuổi gần nghỉ hưu (từ
50 tuổi đến 60 tuổi) là rất quan trọng trong việc quyết định
chất lượng của cuộc sống sắp sửa “hạ cánh an toàn”.

Nếu gần đến độ tuổi 5x, 6x mà cứ hướng ra
bên ngoài quá nhiều, ta sẽ cảm thấy lo lắng,
phiền muộn vì thấy bản thân bị thua thiệt với
những người trẻ tuổi hơn: không còn cống
hiến được nhiều, không hưởng thụ được
nhiều, vân vân và vân vân. Hãy sống chậm
lại, giảm bớt ham muốn, tự hài lòng với chính
mình để khám phá những điều bí ẩn mà cuộc
sống hướng ngoại, sống tha nhân đã che mờ.
Ở độ tuổi này, ta thường tiếc nuối nhiều điều
và muốn ôm giữ tất cả những gì ta đã và
đang có kể cả những bí quyết, kinh nghiệm
mà mình đang sở hữu. Nếu ta ngộ ra rằng
mọi thứ xung quanh ta đều phát triển theo
một qui luật tự nhiên, hoàn toàn không theo
ý muốn chủ quan của ta thì những vấn đề
được - mất, bại - thành là chuyện phải chấp
nhận như nắng - mưa, gió - bão. Hiểu được
như thế thì những phiền muộn sẽ không còn
chỗ để bám víu.
Đã là 5x, 6x thì cơ thể sẽ già đi chút ít, da
nhăn, đầu hói, tóc bạc đi mấy phần là chuyện
đương nhiên. Tuổi trẻ có những nét đẹp rực
rỡ thanh xuân thì tuổi già cũng có những nét
đẹp của tuổi già: trầm lắng, sang trọng, giống
như “đẹp rạng ngời mà không chói lóa” vậy.
Thế thì tại sao ta lại không tận hưởng, không
vui sướng mà tìm cách trốn chạy để rồi cứ
đau buồn?

K

hi lớn tuổi, dù muốn hay không muốn
cơ thể sẽ bắt đầu suy yếu (cả về nghĩa
đen lẫn nghĩa bóng), vì vậy chúng ta
cần phải nhìn thẳng vào sự thật, phải
chuẩn bị tinh thần để bước vào một giai
đoạn mới phù hợp với sức khỏe đang
suy giảm theo năm tháng (nói vui là một vài bộ phận đã
hoặc sẽ nghỉ hưu…).
Tuy nhiên điều nghịch lý là khi tuổi càng lớn ta mới tích
lũy đầy đủ kinh nghiệm, đủ uy tín và niềm tin đối với mọi
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người xung quanh và vì thế được giao thêm nhiều trọng
trách, nhiệm vụ hơn. Sức khỏe đã giảm sút lại gánh vác
thêm nhiệm vụ nên bận rộn, căng thẳng, lo âu là điều
không thể tránh khỏi.

Hỡi những anh, chị đã đang và sẽ bước vào
độ tuổi 5x, 6x. Các anh, chị hãy vui sướng và
tự hào vì bản thân mình đạt được dù ít dù
nhiều những thành công trong cuộc sống,
trong công việc: có một gia đình hạnh phúc,
con cái thành đạt, hiếu thảo, được bạn bè, bà
con kính trọng, xã hội tôn vinh. Các anh, chị
vẫn luôn luôn và mãi mãi là niềm tự hào của
chúng tôi - những người trẻ của thế kỷ 21, 22
đầy năng động, sống có trách nhiệm, sống có
ích cho cộng đồng

Để giải quyết “vấn nạn” này, ta phải dũng cảm buông
bỏ bớt công việc, mạnh dạn giao việc, thử thách cho lớp
đàn em “hậu sinh nhưng khả úy”. Thế nhưng, không phải
ai cũng dũng cảm để làm chuyện đó. Hãy chuẩn bị thật
kỹ ngay từ lúc này để tiếp nhận sự thanh thản và niềm
hạnh phúc mà cuộc sống đã mang lại cho ta.

Vậy thì các anh, chị hãy cứ tận hưởng những
hạnh phúc mà cuộc đời này đã mang lại. Điều
quan trọng là các anh, chị hãy “mỗi ngày tôi
chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và
những nụ cười. Tôi chợt biết rằng vì đâu tôi
sống, vì đất nước cần một trái tim…”.

Chiếc lá cuộc đời

Mỹ Linh – KHTT
Công ty CP Đầu tư Phong Phú – Sơn Trà

C

ây ra cành - lá - hoa- trái. Lá có trước nhưng nhường
vinh dự cho hoa và trái. Người ta chờ hoa đợi trái. Để
ngắm, để chưng, để ăn, để bán. Sự thường hoa và
trái có giá hơn lá. Dù vậy lá vẫn vui vì được làm vật
che chắn, làm chất xúc tác, làm đồ trang điểm cho
hoa trái. Đó là niềm vui phục vụ, lộ diện mà lặng lẽ, âm thầm và
mạnh mẽ.
Lá xanh, lá tươi, lá vàng, lá già, lá khô rồi lá rụng. Lá rụng chẳng
ai thương, lá rơi chẳng ai tiếc. Hoa rơi lắm người tiếc nuối, trái
rụng lắm kẻ tiếc rẻ. Thế mà lá cứ bình thản vô tư, hồn nhiên đơn
sơ tung tăng giữa trời và đất: vui với nắng, đùa với gió, nghịch với
mưa. Bởi lá biết mình khi rụng vẫn còn hữu dụng.
Trên cây lá giữ cho hoa trái tươi lâu, làm bóng mát cho người và
vật nghỉ ngơi. Dưới đất lá làm cho đất ẩm, che phủ cho gốc cây
mát . Lá khô tan vỡ dưới chân người và vật, rồi dần tan vữa ra
khi mưa xuống, làm đất đai thêm màu mỡ. Lá khô được dùng để
chụm, được đốt thành tro bụi để vun bón cho cây. Kỳ lạ thay lúc
lá tan biến nó lại gặp được hoa và trái. Cuộc giao duyên kỳ diệu,
cuộc hội ngộ ngỡ ngàng trong hành trình cuộc đời của lá.
Ở bất cứ vị trí nào, trong bất cứ hoàn cảnh và giai đoạn nào, lá vẫn
luôn hữu ích. Lá có giá trị, nhưng lại ít được biết đến, nhớ đến và
nhìn nhận. Dù vậy, đời lá vẫn an, lòng lá vẫn vui. Bởi nó biết mình
là ai và sẽ đi về đâu. Nó luôn khiêm tốn, can đảm chấp nhận thực
tại và vị trí đời nó trong cuộc hành trình phục vụ và cho đi, trong
tiến trình trở về gặp gỡ đầy ngỡ ngàng và kỳ diệu.
Ước mong mỗi người chúng ta là một chiếc lá trong vườn hoa
muôn sắc, vườn trái xanh tươi của Phong Phú, của nhân loại,
lặng lẽ nhưng mạnh mẽ góp phần làm nở rộ hoa trái cho đời.
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Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để
ý đến cái cần gạt nước không ? Trời mưa
như trút nước, nước phủ mờ mặt kính, che
khuất cả đường đi. May mắn thay chúng ta
có những cái cần gạt nước: kiên trì và đều
đặn, chúng xóa nhòa nước mưa trên kính,
giúp ta nhìn thấy đường để lái xe. Thật tiện
dụng tuyệt vời!

T

rên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn
rơi rớt, những lo âu lất phất, những cơn giận
vũ bão… chúng như cơn mưa cản trở hành
trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy
đường đi, mất phương hướng, hoặc chán nản
dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình,
bạn có thấy lãng phí không? Này bạn, thay vì ngồi than
thân trách phận hoặc bi quan chờ đợi, sao bạn không
thẳng tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý
sang một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn
là đang tiến tới. Một u sầu gạt bỏ là bạn sẽ được nhìn
rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút trên
đường đi của mình.
Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như
cơn mưa dai dẳng, khó có thể xóa nhòa trong chốc lát.
Bạn phải đều đặn, đều đặn gạt bỏ chúng như… những
cái cần gạt nước. Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyết tâm
lặp đi lặp lại một động tác trong tư tưởng: đẩy sang phải,
đẩy sang trái, cho những gì không vừa ý văng khỏi đời
mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe; hãy chiến
đấu cho tương lai phía trước, để rồi những lo âu rơi rớt,
những cơn giận tung toé, những phiền muộn đọng lại
sẽ bị gạt bắn ra đằng sau từng phần, từng phần, và nhẹ
dần đi cho tới khi mất hẳn. Quan trọng là bạn phải biết
gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì. Trời sẽ lại sáng
sau cơn mưa.

Cần gạt nước…
TQ – Tổ Đầu tư Tài chính
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Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng của chiếc
cần gạt nước, cũng không dám khinh thường trời mưa.
Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, xe không thể chạy nhanh
được; bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được những điều

tiêu cực, phật lòng, buồn đau, nhưng vẫn chịu những
hậu quả tổn hại của chúng. Hãy tiến lên nhưng đừng
phóng nhanh, chậm rãi chú ý xem xét để được an toàn
cho lần sau. Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu,
như người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có thể
khởi hành sớm hơn hoặc muộn đi, có thể lái xe đi vòng
hướng khác để tránh cơn bão dập vùi. Đừng tự chuốc
lấy những điều không vừa ý khi mình có thể tránh được.
Cuộc đời còn có bao việc phải làm; nếu không thật cần
thiết thì cũng chẳng nên lái xe trong mưa.
Và nếu nhỡ ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm
không? Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt nước. Chúng
làm việc chung với nhau thật hợp “rơ”, lui tới đều đặn,
song song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy nước mưa ra ngoài.
Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật
khó xóa với sức của một người. Hãy cùng chia sẻ với
người thân, với bè bạn: gánh nặng được san sẻ thì đôi
vai sẽ bớt mỏi, đường đi sẽ bớt xa hơn, dễ đi hơn. Khi có
sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm
vui cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn.
Và sau hết, bạn hãy là người lạc quan. Hãy nhìn những
cái cần gạt nước không chịu nằm im, chúng chuyển
động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía. Nếu
bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì bạn thật là người
đáng lo, nếu bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái
thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đắm mình trong u sầu
thì u sầu sẽ nhấn chìm bạn. Hãy suy nghĩ cho lạc quan
và hành động tích cực. Đối với người lạc quan, sớm hay
muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, điều cần là phải
vui sống dù tạm thời chưa giải quyết chúng được.
Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không
phải do những việc bên ngoài, mà lại tùy thuộc vào suy
nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cả mặt
tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu nhìn mặt tốt có lẽ chúng ta
sẽ sống hạnh phúc hơn. Những buồn khổ, lo âu, bất
hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng
gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta phải lái
“chuyến xe cuộc đời”.
Hãy vui vẻ lạc quan khi nghĩ đến… “những cái cần gạt
nước”
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Điểm khác biệt
Mỹ Linh - KHTT
Công ty CP Đầu tư Phong Phú - Sơn Trà

Trứng nở thành sâu, sâu kết kén thành nhộng, nhộng
nở thành bướm..., quá trình này ta cứ ngỡ là ngắn ngủi
nhưng đối với bướm thì nó luân hồi và lắm gian nan.
1. Để trứng có thể nở thành sâu là một quá trình may rủi: chim
chóc có thể ăn mất trứng, trứng có thể rớt ra khỏi cây, vỡ và
hư hỏng…Cũng như khi chúng ta hẵng còn trong bụng mẹ,
mọi chuyện đều có thể xảy ra, có thể chúng ta mãi mãi không
còn ngồi đây…Nhưng điểm khác biệt chúng ta có cha mẹ chở
che, lo lắng.
2. Để sâu có thể kết thành kén là cả một quá trình học tập
gian nan: sâu phải học cách tự kiếm ăn cho bản thân, phải
học cách trốn tránh kẻ thù, phải học cách ngụy trang cho thật
khéo léo…Ta cũng thế, từ khi ta còn nằm ngửa trong nôi cho
đến khi mười sáu trăng tròn, tất cả chúng ta đều phải học, học
tất cả: “học ăn, học nói, học gói, học mở”.Nhưng có điều khác
biệt đó là chúng ta có thầy cô chỉ hướng.

Con ếch và thói quen
Tú Quyên
Tổ Đầu tư Tài chính

N

gười ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi
nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị
bỏng một chút nhưng sống sót.
Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi
đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm
áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi.
Con người cũng có nét giống như vậy, đó chính là thói quen.

3. Để nhộng nở thành bướm là cả một quá trình mong manh:
nhộng không thể tự vệ, nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc
nằm yên và chờ đợi.
Chúng ta có lẽ cũng như vậy. Ai bảo tuổi dậy thì là tuổi không
sợ sệt, là tuổi trưởng thành, là tuổi ta yêu thương? Thật ra
chính giai đoạn này là giai đoạn mong manh nhất của chúng
ta: những cám dỗ sẽ đến rất nhẹ nhàng dưới lớp vỏ bọc của
những cây kẹo ngọt ngào mà ta có thể ăn lúc nào không hay
biết; những rủ rê làm điều xấu xa sẽ đến rất dịu dàng dưới lớp
vỏ bọc của bông hoa đằm thắm…Tất cả đều quá mong manh.
Tuy nhiên, có một điều thật sự rất khác biệt, đó là bố mẹ, anh
chị và thầy cô có thể giúp ta tránh khỏi bùn lầy.
4. Cuối cùng có thể ta và bướm đều giống nhau: bướm bay lên
bầu trời để điểm tô cho đời thêm sắc thắm; ta lập nghiệp và
chung sức dựng xây nước nhà thêm giàu mạnh. Nhưng luôn
luôn có điểm khác biệt: ta không hề cô đơn, chung quanh ta
là anh em, bạn bè đồng nghiệp thân thương – những người sẽ
đồng hành cùng ta suốt cả cuộc đời.
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Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì
nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ
từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra.
Bởi chẳng nhận ra nên ta cũng chẳng thèm phản ứng
hay hành động gì cả, ta chẳng làm gì...
Mỗi ngày đều lặp lại những gì của ngày hôm qua, rồi
một ngày trôi qua và ngày hôm sau ta lại thực hiện quy
trình cũ... Dù là ở nhà hay ở chỗ làm, ta có thể ngồi
quán nước, lướt web, chơi game, đọc báo, xem tivi, hay
những việc không tên khác.
Cuộc sống “bình lặng” trôi đi. Rồi từ từ, dần dần, ta có
những thói quen, những thói quen đến một độ nào đó
làm ta “nằm yên” trong khi thiên hạ vẫn không ngừng
tiến lên thần tốc, trong khi cuộc sống vẫn không ngừng
“nóng” lên từng ngày.

việc cũng như trong cuộc sống, ta chẳng nghĩ ra được
cái gì mới mẻ cả! Và rất có thể ta cũng sẽ có một “kết
cục dịu êm” như con ếch kia!
Thời gian trôi qua nhanh quá khiến ta không nhận ra,
hay vì những thói quen kia khiến ta mất đi cảm giác
rằng thời gian đang vút qua? Để đến một lúc nào đó,
nhìn lại đoạn đời đã qua, bỗng giật mình: Cùng với thời
gian đã mất là tuổi trẻ, bao cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhiều thứ
vụt khỏi tầm tay, trong đó có những thứ quý giá mãi mãi
không bao giờ còn tìm lại được. Cuộc sống liên tục vận
động, không ngừng thách thức, cuộc sống tươi đẹp sẽ
trở nên đầy những nguy cơ đang đến từ từ đối với tất cả
những “chú ếch”.
Và ở đâu đây còn vô số những “nguy cơ” khác đang từng
ngày lớn lên mà ta không hay biết hay không thèm biết.
Có những điều xảy ra vào một ngày không đẹp trời nào
đó mà ta vẫn gọi là “bất thình lình”, thực ra lại đang
được nuôi dưỡng qua thời gian. Sớm mai tỉnh giấc chợt
tự hỏi mình: Lẽ nào ta cũng chỉ như một con ếch?
Chính thói quen, dần làm cho ta nhàm chán, bớt linh
hoạt, bớt nhạy bén. Vì thế, khi sự cố xẩy đến, ta thường
chậm chạp trong xử lý, hoặc bỏ lỡ cơ hội, hoặc bị lợi
dụng để lún sâu vào sự xấu...

Ta hầu như chẳng còn muốn động não nữa. Trong công
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Chả đẫy làng
Nguyễn Ý Nhạc
Ban Thông tin Truyền thông – Vinatex

Vẽ

Làng Vẽ (hay Kẻ Vẽ), tên chữ là Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội, là một làng cổ ở nằm sát
chân cầu Thăng Long, soi bóng xuống dòng sông Hồng màu mỡ. Làng nằm cách trung tâm
Hà Nội khoảng 10 km. Làng Vẽ được coi là một trong những làng cổ nhất của Hà Nội. Nơi
đây đi vào lịch sử dân tộc với nhiều tiến sĩ Hán học và Tây học, nên làng được gọi với cái
tên khác là “làng tiến sĩ”.

K

hông chỉ nổi danh về học thức, ngôi làng này còn say lòng bao
du khách bởi những món ăn ngon và độc đáo. Nhắc đến làng
Vẽ, người ta thường nhắc đến món nem chua đầu tiên. Bởi lẽ
nem chua làng Vẽ được xếp vào hàng cao lương mĩ vị và không
bao giờ thiếu trong mâm cỗ của vua ban lộc nước cho các bậc
hiền tài trạng nguyên, tiến sĩ đỗ đạt thời xưa. Bên cạnh nem chua, làng vẽ còn
có các món như giò chèm, bánh phồng, chả đẫy…, mỗi món ăn mang một
hương vị riêng làm nên nét đặc sắc của ẩm thực làng Vẽ. Trong những món
ăn của làng Vẽ đã có nhiều món ăn đã phôi pha theo thời gian, chúng lưu lạc
khắp nơi. Những đứa con của làng Vẽ di cư đến các nơi xa xôi khác sinh sống
và lập nghiệp vẫn luôn giữ bên mình những giá trị văn hóa độc đáo của quê
hương, xứ sở.
Tôi, người con của làng Vẽ. Cha mẹ tôi đã Nam tiến mang theo tôi khi còn bập
bẹ. Lớn lên, tôi có dịp trở lại quê hương trong sự háo hức. Tuy nhiên giữa thực
tế và sách vở có sự khác biệt nhau nhiều. Nhiều món ăn của làng đã đi vào
quên lãng. Tuy nhiên, những món ăn truyền thống của dòng họ vẫn được mẹ
tôi lưu giữ và thường làm chiêu đãi khách cho đến bây giờ. Và món chả đẫy là
món ăn gắn nhiều kỉ niệm và là món ăn độc đáo nhất.
Món chả đẫy gợi nhớ hình ảnh chiếc đẫy (cái túi) của người xưa khi lên đường
tòng quân hay đi làm việc. Những người phụ nữ làng Vẽ xưa đã khéo léo sắp
xếp hành lý vào trong một cái túi để mang sau lưng. Từ hình ảnh thân thương
này, với bàn tay tài hoa họ đã sáng tạo nên món chả đẫy. Đây là cách để gói
ghém niềm tâm sự và nỗi lòng mình vào chuyện bếp núc, đồng thời thể hiện
tinh thần sáng tạo của người phụ nữ làng Vẽ trong nghệ thuật ẩm thực.
Chả đẫy hay còn gọi là chả trứng túi, vì hình dáng của chúng giống chiếc túi và
được bọc trứng mỏng bên ngoài. Món ăn với đầy đủ các mùi vị như ngọt, bùi
của tôm, thịt, hành, nấm, trứng, mùi thơm của rau… Để tạo nên một hỗn hợp
đa mùi vị ấy, nguyên liệu làm nên hồn món ăn chính là: tôm, thịt nạc vai, hành
tây, nấm hương (có thể thay bằng nấm đông cô), cà rốt, trứng vịt, rau ngò, gia
vị (dầu, hành, tiêu, muối, mắm…)
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Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, đem nấm ngâm
mềm, rửa sạch. Tôm bóc nõn, để ráo, xắt nhỏ. Thịt giã
nhuyễn hoặc xay. Nấm, cà rốt, tôm thái hạt lựu nhỏ. Xào
thịt cho thơm rồi cho tôm, nấm, cà rốt đã thái nhỏ vào, xào
vừa chín, nêm nếm lại cho vừa ăn. Trứng đánh tơi, thêm
chút hành, nước mắm ngon, hạt tiêu cho thơm ngon.
Sau đó dùng chảo nhỏ đường kính khoảng 20 cm, hơ
nóng trên lửa. Tráng đều mặt chảo bằng một miếng
mỡ lợn hay miếng bông gòn tẩm dầu ăn. Để lửa nhỏ
cho chảo vừa nóng. Dùng 1 thìa canh, múc trứng vào
chảo, nhẹ lắc chảo cho thành 1 lớp mỏng, trứng thừa
phải đổ ra thật nhanh. Đặt chảo lên bếp cho trứng vừa
chín, múc 1 thìa cà phê nhân đã xào, đặt vào giữa lát
trứng mỏng, cầm đũa thật khéo gấp trứng lại. Dùng
đũa túm tròn phần trứng có nhân thành 1 cái túi nhỏ.
Phần trứng mỏng bên ngoài xòe ra như miệng túi. Cứ
như thế chúng ta có thể làm nên hàng ngàn cái chả
đẫy đẹp mắt.

Sau khi làm xong, cài 1 ngọn rau mùi vào cổ của miếng
chả. Ngày xưa, phụ nữ thường chỉ ở nhà lo việc nội trợ,
có nhiều thời gian nên còn lấy miến (bún tàu) nhuộm
màu xanh, đỏ, vàng buộc vào cổ miếng chả, rất thẩm mỹ
và rất công phu. Mỗi đĩa bày 12 hoặc hơn 12 miếng chả.
Miếng chả đạt yêu cầu phải có màu vàng của trứng,
màu xanh của rau mùi rất nổi. Mẹ tôi là người phụ nữ rất
khéo nội trợ nên những cái đẫy được bà tạo ra không chỉ
ngon mà rất mỏng, bởi lẽ nếu lớp vỏ càng mỏng món ăn
càng ngon. Đồng thời, khi nhìn món chả đẫy người ta có
thể luận được khả năng nữ công của người làm nên nó.
Món chả đẫy gợi cho tôi nhiều kỉ niệm và sự đảm đang
của người phụ nữ. Nhìn đĩa chả đẫy bày biện thật đơn
giản nhưng không kém phần sang trọng, mới biết và
khâm phục sự khéo léo của người phụ nữ xưa đến
nhường nào? Hy vọng rằng món ăn dân dã sớm được
phổ biến để mọi người biết đến và giữ gìn chúng.
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Bộ sưu tập

Thanh mát với

nộm “Tinh khiết”
Trần Thúy Hằng
Ban Đời sống - Công ty CP Dệt May Nha Trang

Trong không khí se lạnh của tiết trời Sài Gòn mùa Noel, bộ sản phẩm chăn,
drap, áo gối Hera sẽ mang đến cho bạn sự trải nghiệm ấm áp và êm dịu. Với
nguyên liệu 100% cotton xơ dài, cotton sateen, tencel các nhà thiết kế Hera đã
điểm xuyết trên nền vải bóng mượt, mềm mại những họa tiết tinh tế, màu sắc
đa dạng và phong cách mới lạ. Hera - sự lựa chọn phù hợp giúp cho không gian
phòng ngủ của bạn thêm ấm áp, sang trọng và thăng hoa cảm xúc…

Chị em chúng tôi quen với thực đơn như vậy bởi
món nộm này sử dụng nguyên liệu có màu trắng.
Thoạt nghe tên món ăn, thực khách đến dùng
cơm tại Công ty cứ ngỡ ngàng vì nghĩ rằng món
ăn cầu kỳ lắm, lạ lắm, chắc hẳn là cao lương mỹ
vị thời vua chúa trong cung đình mới được thưởng
thức chăng? Nhưng không các bạn ạ, món ăn này
được chế biến từ nguồn nguyên liệu có quanh ta.

T

ôi được sinh ra tại mảnh đất Thành Nam đồng
bằng chiêm trũng, bao bọc bởi sông Hồng
quanh năm phù sa bên lở bên bồi. Quê tôi
trồng nhiều loại củ, tên gọi là củ đậu. Ở miền
Trung và miền Nam người ta thường gọi nôm
na là củ “sắn nước”. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường làm
món ăn này từ nguyên liệu củ đậu và cùi dừa.
Được thừa hưởng cách làm nộm củ đậu từ mẹ, tôi
thường chế biến món ăn này và đặt tên cho nó là nộm
“tinh khiết “ vì món nộm này chủ yếu là màu trắng tinh
khiết của củ đậu và cùi dừa. Củ đậu rất dễ trồng, cây
thường mọc ở quanh bờ rào vườn nhà hay bờ ao. Đây
là loại củ được ưa chuộng từ Nam ra Bắc, quanh năm
lúc nào cũng có. Ngày nhỏ, mẹ tôi thường bảo ăn nộm
củ đậu vừa nhẹ bụng, tốt cho da và không ngán. Nộm
củ đậu có vị ngọt, thanh nên có công dụng thanh nhiệt,
giải độc, có thể ăn sống, ép nước để uống hoặc xào,
nấu canh.
Nộm củ đậu được chế biến khá đơn giản, thuận tiện cho
những người bận rộn và cũng rất thanh tao khi được đặt
trong mâm cỗ sang trọng. Chọn củ đậu bạn nên chọn
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những củ có cuống hơi héo, tròn trịa, ít khía, là củ ít xơ
và ngọt, nhiều nước. Củ đậu bóc vỏ rửa sạch đem thái
chỉ sao cho đều, không gẫy nát. Còn dừa thì nên chọn
loại cùi bánh tẻ, không quá non, không quá già, đem
nạo thành sợi, chú ý khéo tay để không làm gãy vụn.
Củ đậu và cùi dừa sau khi thái mỏng đem trộn với hỗn
hợp đường, muối và chanh, rắc thêm chút vừng trắng
và rau thơm thái nhỏ ta sẽ được một đĩa nộm như ý. Vị
ngọt thanh của củ đậu, vị bùi béo của cùi dừa, vị thơm
của vừng sẽ tạo cho thực khách cảm giác thanh mát để
xua tan cái oi nóng của mùa hè.
Trong thời buổi bão giá như hiện nay, bữa cơm gia đình
thường phải chi tiêu tần tiện. Tuy nhiên bạn không phải
đắn đo nhiều khi bổ sung vào thực đơn bữa ăn gia đình của
mình món nộm “tinh khiết” đúng nghĩa vừa ngon, bổ, rẻ.
Xa quê đã nhiều năm, mỗi khi cùng bạn bè làm món
nộm củ đậu và thưởng thức nó, ký ức trong tôi cứ hiện
về hình bóng mẹ. Thầm cảm ơn mẹ và nhờ có mẹ mà
chúng con đã phần nào bớt đi những lo toan thường
nhật trong cuộc mưu sinh thời bão giá.

1. Bộ Drap không chăn P208 gồm: 1 Drap : 160*200cm, 2 Áo gối : 50*70cm, 1 Áo gối ôm : 37*105cm. Giá bán: 752.000đ
2. Chăn lẻ 180*200. Giá bán: 875.000đ
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1. Bộ có chăn P110 gồm: 1 Chăn 200*220cm, 1 Drap 180*200cm, 2 Áo gối 50*70cm, 1 Áo gối ôm 37*105cm.
Giá bán: 1.665.000đ

1. Bộ Drap không chăn P126 gồm: 1 Drap : 160*200cm, 2 Áo gối : 50*70cm, 1 Áo gối ôm : 37*105cm. Giá bán: 730.000đ
2. Chăn lẻ RC05 180*200. Giá bán: 875.000đ

1. Bộ Drap không chăn P126 gồm: 1 Drap : 160*200cm, 2 Áo gối : 50*70cm, 1 Áo gối ôm : 37*105cm.
Giá bán: 730.000đ
2. Chăn lẻ RC05 180*200 180*200. Giá bán: 875.000đ

Với một chút vàng, một chút nâu được nhấn trên nền xanh
của Jeans như một bức tranh tản mạn nắng xuân. Ánh nắng
chiếu xuyên qua kẽ lá, ánh nắng chiếu khắp chồi non, ánh
nắng chan hòa với cái se se lạnh của khí xuân. Và đây cũng
chính là thông điệp mà đội ngũ thiết kế muốn mang tới cảm
xúc cho người mặc.

Bộ Drap có chăn P118 gồm: 1 Chăn 180*200cm, 1 Drap 160*200cm, 2 Áo gối 50*70c, 1 Áo gối ôm 37*105cm.
Giá bán: 1.665.000đ
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1. Bộ Drap không chăn P126 gồm: 1 Drap : 160*200cm, 2 Áo gối : 50*70cm, 1 Áo gối ôm : 37*105cm.
Giá bán: 730.000đ
2. Chăn lẻ RC05 180*200. Giá bán: 875.000đ

1. Bộ Drap không chăn P208 gồm: 1 Drap : 160*200cm, 2 Áo gối : 50*70cm, 1 Áo gối ôm : 37*105cm.
Giá bán: 752.000đ
2. Chăn lẻ 180*200 180*200. Giá bán: 875.000đ
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