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Tiết kiệm
Trần Quang Nghị

Chủ tịch HĐQT

Tại Phong Phú, nhớ lại khi
tình hình khó khăn vào thời
điểm 2003 – 2004, một số
sản phẩm đang phải bán
dưới giá thành, tôi và Ban
lãnh đạo đã quyết định
rà soát và phấn đấu giảm
tất cả các chi phí trong giá
thành sản phẩm ngoại trừ
tiền lương công nhân. Kết
quả giá thành khăn, vải, sợi
đều giảm từ 10 – 25 % trong
khi lương công nhân từng
bước được tăng lên. Đến
bây giờ tôi vẫn sử dụng bài
học này khi làm việc với các
doanh nghiệp thành viên
trong Tập đoàn để cải thiện
hiệu quả sử dụng vốn…”

Diễn Đàn Phong Phú
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T

ại Hội nghị triển khai Nghị
quyết 01 của Chính Phủ
về công tác tiết kiệm ngày
16/2/2012 tại Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, tôi ghi nhận có nhiều ý kiến
tham luận rất hay, thiết thực. Cụ thể
như xây nhà xưởng thì chú ý hướng
nắng để tận dụng hết ánh sáng mặt
trời, giảm sử dụng điện chiếu sáng.
Cải tiến thao tác để giảm thời gian
hoàn thành sản phẩm may từng
giây, từng phút. Đặc biệt ý kiến của
chị Dương Thị Ngọc Dung – Phó
Tổng giám đốc Tập đoàn: “Tiết kiệm
không chỉ là cắt giảm chi phí mà là
làm sao tăng doanh thu hiệu quả
trên cùng một chi phí. Ví dụ như
vì tốc độ xử lý công việc phải mua
thêm xe ô tô thì vẫn phải mua nếu
đầu tư đó giúp tăng doanh thu và lợi
nhuận của doanh nghiệp”.
Ở một số doanh nghiệp khi gặp khó
khăn thì việc đầu tiên Lãnh đạo hay
nghĩ và thường làm là giảm nhân
viên, cắt giảm lương thưởng, chi
phí bán hàng, chi phí đối ngoại…
Điều này chỉ đúng hoặc đúng một
phần nếu trước đó Lãnh đạo doanh
nghiệp chưa rà soát và phân bổ chi
phí hợp lý cho sự phát triển bền vững

của doanh nghiệp. Nếu đã phân bổ
hợp lý rồi thì đây là giải pháp rất tai
hại, dẫn đến công nhân nhảy việc,
người giỏi ra đi, sút giảm lòng tin
của đối tác, khách hàng… đến khi
qua được khó khăn và cơ hội đến,
doanh nghiệp lại đứng trước nguy
cơ thiếu nhân lực và ngoại lực để
tiếp tục hoạt động.
Tại Phong Phú, tôi nhớ lại khi tình
hình khó khăn vào thời điểm 2003
– 2004, một số sản phẩm đang
phải bán dưới giá thành, tôi và Ban
lãnh đạo đã quyết định rà soát và
phấn đấu giảm tất cả các chi phí
trong giá thành sản phẩm ngoại
trừ tiền lương công nhân. Kết quả
giá thành khăn, vải, sợi đều giảm
từ 10 – 25 % trong khi lương công
nhân từng bước được tăng lên. Đến
bây giờ tôi vẫn sử dụng bài học này
khi làm việc với các doanh nghiệp
thành viên trong Tập đoàn để cải
thiện hiệu quả, tất nhiên phải còn
tổng hợp nhiều kinh nghiệm quản
lý nữa nhưng câu hỏi “hiệu quả sử
dụng vốn” và “lợi nhuận trên chi
phí” là những câu tôi thường xuyên
hỏi Lãnh đạo các đơn vị trong Tập
đoàn.

Để hưởng ứng tích cực Nghị quyết
01 của Chính Phủ về tiết kiệm đã
được Tập đoàn triển khai, đồng thời
tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh của Phong Phú, thông
qua Diễn đàn Phong Phú, tôi kêu
gọi Lãnh đạo Tổng công ty, các đơn
vị thành viên và toàn thể cán bộ,
công nhân viên hãy cùng suy nghĩ,
rà soát và đánh giá lại kết quả công
việc một cách nghiêm túc căn cứ
vào thời gian làm việc, số giờ làm
việc thực sự trong một ngày, tháng,
năm. Trên cơ sở hiệu quả cụ thể
của từng người, từng công đoạn,
từng nhà máy, công ty, từ đơn giản
là hiệu suất làm việc bình thường,
sản phẩm và dịch vụ truyền thống
đến phức tạp hơn là hiệu suất làm
việc thông minh, sản phẩm dịch vụ
khác biệt có hàm lượng chất xám
cao, giá trị gia tăng cao để cùng
nhau nâng cao tối đa hiệu quả trên
chi phí và tiết kiệm thật thông minh,
bền vững. Đồng thời vẫn có thời
gian dành cho việc học tập, nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
góp phần làm cho cuộc sống thêm
phong phú, tiết kiệm thời gian để
sống một cuộc đời thật ý nghĩa và
hữu ích.
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Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2011
triển khai kế hoạch 2012

Cơ quan Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty thành viên đã nêu cao
tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo sát sao các hoạt động
SXKD, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và văn
hóa doanh nghiệp. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ trong đánh giá, dự báo
tình hình, nắm bắt thông tin từ trên xuống và công tác báo cáo kịp thời từ
dưới lên, đã giúp cho công tác quản lý điều hành của Tổng công ty được
chặt chẽ, kịp thời, bám sát tình hình của từng đơn vị, từng lĩnh vực nhằm
thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, còn là sự nỗ lực, đóng góp
tích cực của toàn thể CB.CNV Tổng công ty CP Phong Phú trên từng vị trí
công tác.

Phòng THPC

• Đột phá vào công tác nhân sự
• Phát triển chuỗi liên kết để tạo ra sản phẩm khác biệt
• Giao chỉ tiêu để đo lường sự trưởng thành của đội ngũ

N

gày 13/1/2012, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất
kinh doanh (SXKD) năm 2011 và triển khai kế hoạch
SXKD năm 2012. Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp ông Vũ
Đức Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May VN;
Ông Trần Quang Nghị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú; Ông
Lê Tiến Trường - Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn
Dệt May Việt Nam; Ông Lê Trung Hải - Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Dệt May Việt Nam cùng các đại biểu là Ủy viên
BCH Đảng ủy, thành viên HĐQT, CQTGĐ, Trưởng ban kiểm
soát, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó Bí thư
Đoàn Thanh niên, trưởng, phó các ban, phòng Tổng công
ty, Bí thư Đảng ủy, CQTGĐ và kế toán trưởng Tổng công ty
và các công ty thành viên, người đại diện phần vốn Tổng
công ty tại các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết.
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Mục tiêu năm 2012

Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT phát biểu
chỉ đạo Hội nghị

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt Nam
phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Xuân
Lập – Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty chủ trì và điều
hành hội nghị.

Những kết quả đáng khích lệ
Nhìn lại một năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn
và cạnh tranh gay gắt, HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CB.CNV đã
không ngừng nỗ lực vượt khó thành công thông qua những giải pháp linh
hoạt, quyết định đúng hướng và cách làm sáng tạo, góp phần đưa Tổng
công ty phát triển lên một tầm cao mới với những kết quả rất đáng khích
lệ. Cụ thể:
STT

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

KH năm
2011

Thực hiện
năm 2011

So với cùng kỳ
năm 2010

So với kế
hoạch năm

1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

4.320.000

4.773.538

116.4%

132.6%

2

Kim ngạch xuất khẩu

1.000 USD

116.000

125.108

115.4%

107.9%

3

Lợi nhuận (Trước thuế)

Triệu đồng

350.000

417.512

104.6%

139.5 %

4

Tổng số lao động

Người

5.702

99,55%

5

Thu nhập bình quân

Đồng

4.249.848

127.79%

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho
biết, trong năm 2011, ngoài những
nỗ lực của Tổng công ty mẹ Phong
Phú, còn có những đóng góp rất ấn
tượng của các công ty thành viên,
điển hình như: Công ty CP Quốc tế
Phong Phú có mức lợi nhuận trước
thuế đạt 90 tỉ đồng, là công ty có
mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
cao nhất trong 3 năm qua; Công ty
CP Dệt vải Phong Phú có mức lợi
nhuận trước thuế đạt 59 tỉ đồng,
tăng 214% so với năm 2010; Công
ty CP Dệt Gia dụng đạt 45.6 tỉ đồng,

tăng 126 % so với năm 2010. Đặc
biệt ngành Sợi mặc dù phải đối phó
với cơn bão tăng giảm bất thường
của bông, xơ nhưng vẫn thực hiện
tốt các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi
nhuận – Lợi nhuận Nha Trang đạt
40 tỉ đồng, tăng 19% so với năm
2010; Sợi chỉ may đạt 40 tỉ đồng,
tăng 10% so với năm 2010.
Năm 2011, mặc dù tình hình kinh
tế thế giới và trong nước gặp nhiều
khó khăn, hoạt động xuất khẩu dệt
may gặp không ít trở ngại, lãi suất
ngân hàng tăng cao (trên 20%), đã
khiến cho việc huy động vốn cho
sản xuất kinh doanh, đầu tư phát
gặp nhiều khó khăn, sự chuyển
dịch cơ cấu lao động dệt may và
sức ép tăng lương để đảm bảo ổn
định đời sống cho người lao động
đã tạo những áp lực lớn đối với
các công ty thành viên… nhưng
Tổng công ty vẫn đạt được những
kết quả khích lệ như trên, đó là do
HĐQT Tổng công ty đã thông qua
Nghị quyết quan trọng ngay từ đầu
năm để làm tiền đề cho công tác
quản lý điều hành, SXKD, đầu tư
phát triển.

Dự báo năm 2012 tình hình vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhiều
hơn cơ hội, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, tốc độ và quyết liệt
trong công tác quản lý điều hành cùng tinh thần đoàn kết, vượt khó của
toàn thể CB.CNV, Tổng công ty CP Phong Phú đã tự tin xây dựng và triển
khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với những chỉ tiêu quan trọng
sau:
STT

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2012

1

Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành)

Triệu đồng

4.349.000

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

5.400.000

3

Kim ngạch xuất khẩu

1.000 USD

132.000

4

Kim ngạch nhập khẩu

1.000 USD

90.000

5

Lợi nhuận

Triệu đồng

384.000

6

Tổng số lao động

Người

6.100

7

Thu nhập bình quân

Đồng

4.600.000

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cũng như các tham luận đã đi sâu phân
tích, đề xuất những giải pháp, cách làm sáng tạo để Tổng công ty cũng như
các công ty thành viên đạt được những thành quả cao hơn trong SXKD. Hội
nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc kiểm điểm để tìm ra các
giải pháp khắc phục nhanh chóng, triệt để các vấn đề còn tồn tại, hạn chế
trong năm 2011 mà báo cáo tổng kết đã chỉ ra để giúp Tổng công ty phát
triển nhanh, bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Vũ Đức Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá: Phong Phú là một trong những
đơn vị mạnh nhất trong Tập đoàn về quy mô, doanh thu, đóng góp lớn nhất
cho Tập đoàn về lợi nhuận, đặc biệt là nguồn lực con người với tư duy năng
động. Ông cũng biểu dương những kết quả khả quan mà Tổng công ty đạt
được, đồng thời cũng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng:
- Năm 2012 lĩnh vực dệt may vẫn đứng trước thử thách và khó khăn, sức
mua chậm lại, điều này đòi hỏi cơ quan điều hành của Phong Phú phải
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đầu ngành trong lĩnh vực cốt lõi.
Tại hội nghị, Ông Trần Quang Nghị
thay mặt HĐQT Tổng công ty gửi lời
tri ân đến tất cả các CB.CNV Phong
Phú trong năm 2011 đã rất nỗ lực
và cố gắng mang lại những kết quả
ấn tượng cho Tổng công ty trong
điều kiện khó khăn của thị trường.
Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh đến
kế hoạch xây dựng và phát triển
đội ngũ trong năm 2012, ngoài các

Số 25 - tháng 3/2012

Ông đề nghị Cơ quan điều hành tại
các đơn vị “chuẩn hóa” tiền lương
theo hướng khoa học, phấn đấu
đến năm 2015 thu nhập bình quân
của công nhân đạt 500 USD/người/
tháng, kèm theo đó là những giải
pháp bù đắp khi tăng chi phí tiền
lương…
Kết luận hội nghị, Ông Phạm Xuân
Lập đã phát biểu tiếp thu những ý
kiến chỉ đạo và cam kết sẽ cùng

Ông Phạm Xuân Lập – Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết
năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012

phân tích sâu thêm những giải
pháp đã đề ra và khắc phục nhanh
chóng những mặt còn tồn tại nhằm
giữ được mức tăng trưởng ổn định.
- Xây dựng chương trình quảng bá
toàn diện các sản phẩm cốt lõi như
Khăn, Jeans, Sợi, sản phẩm may

Từ những kết quả ấn tượng đạt được trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh năm 2011, Tổng công ty CP Phong Phú đã
vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận kịp thời và động
viên những nỗ lực, sáng tạo không mệt mỏi của tập thể cán
bộ, công nhân viên Phong Phú, góp phần vào thắng lợi chung
của nền kinh tế đất nước”

Diễn Đàn Phong Phú
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Tưng bừng lễ hội

“Phong Phú-Ấm áp Xuân về”
Phòng Marketing

L

ễ hội “Phong Phú ấm áp xuân
về” năm 2012 - một sự kiện văn
hóa ý nghĩa, thể hiện sự quan
tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo
Tổng công ty nhằm động viên tinh
thần cho anh chị em cán bộ, công
nhân viên sau một năm nỗ lực, lao
động vất vả. Lễ hội cũng là dịp để
các thành viên trong “đại gia đình”
Phong Phú có cơ hội giao lưu, tăng
cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn
nhau nhằm tạo động lực làm việc,
gắn bó với Phong Phú, tự hào về
Phong Phú và cùng chung tay xây
dựng văn hóa Phong Phú hướng tới
sự phát triển bền vững.
Lễ hội mừng xuân năm 2012 thực
sự là “bữa tiệc tinh thần” ý nghĩa
dành cho toàn thể CB.CNV với
nhiều hoạt động sôi nổi: Lễ trao
giải thưởng Bút vàng Diễn đàn
Phong Phú nhằm tôn vinh những
cống hiến quan trọng của Ban lãnh
đạo và CB.CNV trong việc tham
gia đóng góp tin, bài cho Diễn đàn
Phong Phú - Một ấn phẩm báo chí

Ông Phạm Xuân Lập (thứ 2 từ trái qua) nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ dành cho TCT CP Phong Phú.

mặc… của Phong Phú, gắn liền
sản phẩm với hoạt động thương
mại và dịch vụ chuyên nghiệp.
- Tập trung vào công tác đào tạo
nguồn nhân lực, coi công tác này là
ưu tiên số một. Có chiến lược đào
tạo nguồn lực cụ thể, trong đó chú
trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia

chương trình hành động cụ thể cần
xây dựng chỉ tiêu để đánh giá độ
trưởng thành của đội ngũ CB.CNV.
Về sản xuất, ông lưu ý cần phát
huy lợi thế của cả hệ thống Sợi,
Dệt, May…để xây dựng chuỗi liễn
kết nhằm tạo ra sản phẩm khác
biệt, liên hoàn cho Phong Phú.
Về tiền lương cho người lao động,

Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trao tặng giải thưởng
Bút vàng Diễn đàn Phong Phú cho chị Đặng Thị Nguyệt – Công ty PPF
đặc biệt của Tổng công ty; Chương
trình văn nghệ chào xuân đặc sắc
với sự góp mặt của các ngôi sao ca
nhạc nổi tiếng; Lễ trao thưởng may
mắn mừng xuân với những giải
thưởng đặc biệt hấp dẫn; Chung kết
giải bóng đá tứ hùng và các trò chơi
vận động xây dựng đội nhóm, tiệc
thân mật cuối năm v.v..

Niềm vui của CB.CNV tại ngày hội “Phong Phú - Ấm áp xuân về”
Cơ quan điều hành triển khai có
hiệu quả các định hướng của Hội
đồng Quản trị. Ông tin tưởng rằng
với quyết tâm cao, nỗ lực sáng tạo
của toàn thể CB.CNV, Tổng công ty
nhất định sẽ hoàn thành tốt các chỉ
tiêu, kế hoạch SXKD năm 2012 và
tiếp tục phát triển bền vững lên một
tầm cao mới.

Phóng sự ảnh dưới đây ghi lại
những khoảnh khắc đáng nhớ của
liên hoan mừng xuân diễn ra ngày
19/1/2012 và buổi gặp mặt CB.CNV
không về quê ăn Tết diễn ra ngày
20/1/2012 tại trụ sở chính Tổng
công ty – 48 Tăng Nhơn Phú – Q.9 TP. Hồ Chí Minh. :
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Ông Phạm Xuân Lập (bên trái) – Tổng giám đốc trao
tặng giải thưởng độc đắc chương trình xổ số mừng
xuân (01 chiếc xe Wave Anpha) cho anh Nguyễn Xuân
Phương – Công ty PPH

Ông Phạm Xuân Trình (bên trái) – Phó Tổng giám
đốc Thường trực trao giải đặc biệt (01 chiếc Tivi Sony
LCD ) cho anh Lương Văn Thiện – Công ty PPH

Bà Bùi Thị Thu – Phó Tổng giám đốc trao tặng 02
giải nhất (Tủ lạnh Sanyo) cho anh Quách Văn Chính
(công ty PPYT) và anh Phạm Văn Hiến (công ty PPF)

Ông Huỳnh Ngọc Sang – Phó Tổng giám đốc trao
tặng 02 giải nhì (Máy ảnh Canon) cho Chị Vy Thị Hiền,
Nguyễn Thành An (công ty PPF) và Huỳnh Văn Điền
(Ban quản lý Cụm CN).

Bà Phan Kim Hằng – Phó Tổng giám đốc trao tặng
02 giải ba (Điện thoại di động Nokia) cho chị Lê Thị Ánh
Hồng (công ty PPH) và anh Lê Hoàng Sơn (công ty PPF).

Ông Tạ Cẩm Hùng – Tổng giám đốc Công ty PPF
trao tặng giải tư (xe đạp Martin 107) cho nhân viên công
ty PPP

Diễn Đàn Phong Phú
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Bà Bùi Thị Thu – Phó TGĐ lì xì mừng xuân cho công
nhân không về quê đón Tết

Bà Phan Kim Hằng – Phó TGĐ lì xì đầu xuân cho
CB.CNV không về quê đón Tết

Chị Lê Thị Hoàng Trang – Chủ tịch Công đoàn Tổng
công ty lì xì đầu xuân cho anh chị em công nhân không
về quê đón Tết.

Chị Đoàn Anh Đào – Trưởng phòng Marketing trao
tặng giải thưởng bút đồng cho anh Nguyễn Hồng Thái
(công ty PPH)

Anh Phạm Minh Tuấn (thứ 4 từ trái qua) – Bí thư
đoàn TN Tổng công ty trao tặng cúp vô địch giải bóng
đá Mini mừng xuân Nhâm Thìn cho đội PPH

CB.CNV vui vẻ giao lưu và hát cùng ca sĩ Lam Trường
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“Khăn là món quà
để tôi thể hiện tình yêu với phụ nữ”
Gắn bó với Phong Phú (nay là Công
ty CP Dệt gia dụng Phong Phú) từ
cuối những năm 1980 cho đến nay,
có thể nói ông Phạm Xuân Trình là
một trong những người kỹ sư dệt ở
Việt Nam đam mê sản xuất và phát
triển thị trường khăn. Ông tâm sự
“Tuy những năm đầu thập niên 90
đất nước mình còn nghèo và khó
khăn nhiều lắm, cái ăn cái mặc còn
khó huống chi là khăn tắm. Nhưng
lúc đó Lãnh đạo Phong Phú vẫn có
niềm tin rất lớn vào tương lai đất
nước sẽ phát triển để đẩy mạnh đầu
tư vào thị trường này”.
• Ông có thể cho biết nguồn cảm
hứng từ đâu khiến ông đẩy mạnh
đầu tư vào thị trường khăn và các
sản phẩm gia dụng?
Khăn là sản phẩm dùng trong nhà,
nó như là thiên chức của người phụ
nữ Việt Nam để chăm sóc chồng,
con và gia đình, vì vậy nó cũng là
món quà để người phụ nữ thể hiện
tình cảm của mình với chồng con và
gia đình của họ. Tôi nghĩ mình tạo ra
sản phẩm để giúp cho phụ nữ thực
hiện được ước mơ của họ cũng là
điều hạnh phúc và nhiều cảm hứng
đấy chứ. Có họ, cánh đàn ông mới
yên tâm công tác và cống hiến được
các bạn ạ (cười).

Diễn Đàn Phong Phú

quản lý môi trường với tiêu chuẩn
ISO 14001:2004.

• Xin ông nói rõ hơn về yếu tố an
toàn và thân thiện đối với sức
khỏe người tiêu dùng?
Với các sản phẩm dệt gia dụng của
công ty nói chung và khăn Mollis
nói riêng thì tất cả đều phải có tính
hút ẩm tốt, thấm nước cao. Trong
suốt thời gian dài sử dụng khăn ít
bị đổ lông, bền màu theo thời gian,
luôn có cảm giác mềm mại, thông
thoáng, tạo cảm xúc thăng hoa,…
vì khi sản xuất không sử dụng hoá
chất độc hại gây hại ảnh hưởng đến
sức khỏe của người tiêu dùng. Đặc
biệt, chiếc khăn phải ít bụi bông,
không bị hôi, không gây mẫn cảm
với da và có khả năng kháng khuẩn
và chống mốc cao..

• Nhưng đấy mới chỉ là chất
lượng, còn về thiết kế kiểu dáng
thì sao thưa ông?

Ông Phạm Xuân Trình trả lời phỏng vấn báo chí

• Nếu khăn là món quà để ông
nghĩ tới đầu tiên trong việc thể
hiện tình yêu của mình đối với
phụ nữ thì trước khi bắt tay vào
sản xuất khăn, ông chú ý tới yếu
tố nào đầu tiên?
Người phụ nữ thích được khen và
động viên vì vậy sản phẩm mình tạo
ra để họ chăm sóc gia đình, họ cần:
mẫu mã đẹp, màu sắc trang nhã,
sang trọng, trọng lượng phù hợp với
từng mùa, kích cỡ phù hợp với từng
người sử dụng, đương nhiên chất
lượng phải tuyệt vời. Khăn mềm, êm,
hút nước tốt, bền màu, không có
chất độc hại ảnh hưởng đến làn da
khi sử dụng. Nên khi sản xuất khăn

bông và các sản phẩm dệt gia dụng
khác, tôi luôn đặc biệt quan tâm
đến chất lượng, yếu tố an toàn và
thân thiện trong mỗi sản phẩm khi
đến tay người tiêu dùng. Và chúng
tôi tự hào khi chất lượng sản phẩm
của Mollis được xây dựng theo tiêu
chuẩn quốc tế và đạt chứng nhận
Oeko-Tex Standard 100 - không gây
hại cho con người và hoàn toàn thân
thiện với môi trường. Tất cả đều phải
được kiểm tra nghiêm ngặt các chỉ
tiêu, khi đạt yêu cầu mới được xuất
xưởng. Áp dụng các quy trình sản
xuất cổ điển, thời gian sản xuất dài,
không dùng hóa chất độc hại. Sản
phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng
quốc tế ISO 9001:2008 và hệ thống
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Cũng giống như các sản phẩm thời
trang khác, dòng sản phẩm khăn
bông cao cấp Mollis luôn đi theo xu
thế thời trang màu sắc, chất liệu, thị
hiếu của người tiêu dùng và nét văn
hóa đặc trưng của từng vùng, miền.
Hàng năm, chúng tôi đều tham gia
Expofil - hội chợ thời trang được tổ
chức định kỳ hàng năm tại Châu
Âu để tìm hiểu các xu thế mới của
thế giới qua đó làm cơ sở để sản
xuất tạo nên dòng sản phẩm khăn

cao cấp Mollis luôn hợp thời trang.
Kiểu dáng thì các mẫu khăn Mollis
đều được thiết kế dựa trên gu thẩm
mỹ của người Việt Nam, rất hài hoà,
trang nhã, có những hoa văn họa
tiết sang trọng là sự kết hợp giữa
truyền thống và hiện đại.

• Tình hình kinh tế thế giới năm
2012 được dự đoán sẽ có nhiều
khó khăn hơn, ông sẽ làm những
gì để vượt khó?
Chúng ta chuẩn bị thật tốt các điều
kiện sản xuất và thị trường thì nhiều
khi trong khó khăn lại có nhiều cơ
hội, có khó khăn thì mình mới đánh
giá được chính mình và tập thể của
mình. Để vượt khó, chúng tôi vẫn
phải tập trung vào đầu tư, cải tiến
dây chuyền sản xuất nhằm nâng
cao chất lượng mỗi sản phẩm. Chất
lượng vẫn là điều kiện tiên quyết và
quan trọng nhất dù ở bất cứ hoàn
cảnh nào, nghĩ tới và quan tâm
người tiêu dùng của mình chính là
cách tốt nhất để xây dựng thương
hiệu và phát triển kinh doanh.
Mà không phải đến năm 2012 kinh
tế mới khó khăn, ngay từ năm 2011
cũng đã xuất hiện không ít những
trở ngại trong hoạt động kinh doanh
của chúng tôi. Từ cuộc chiến về thị
phần với hàng nhái, hàng giả xuất
xứ không rõ nguồn gốc, đến việc
lãi suất ngân hàng tăng lên ở mức
cao, thuế nhập khẩu hàng dệt may
giảm, giá nguyên liệu đầu vào như

bông, xơ biến động liên tục, có thời
điểm tăng cao và giảm đột ngột
khó lường, giá điện, giá than và các
nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất
cũng tăng tương ứng, các chi phí
dịch vụ năm 2011 tăng so với năm
2010, nhưng Công ty CP Dệt gia
dụng Phong Phú vẫn vượt qua được
hết những khó khăn đấy để đạt kết
quả cao trong kinh doanh. Hiện nay,
nhãn hàng khăn cao cấp Mollis đã
chiếm hơn 70% thị phần nội địa và
xuất khẩu mạnh sang thị trường
Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ.

• Ông có thể cho biết mục tiêu
trong những năm tới của Công ty
là gì?
Chúng tôi tiếp tục xây dựng hình ảnh
thương hiệu khăn cao cấp Mollis số
1 Việt Nam, là một sản phẩm chất
lượng cao mà người Việt có thể tự
hào. Trong các năm tới, dự kiến thị
phần khăn nội địa các loại của Công
ty sẽ tăng lên hơn 30-40% trong tổng
nhu cầu tiêu thụ của thị trường,
đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát
triển thêm các dòng sản phẩm dệt
gia dụng khác. Không ngừng nâng
cao chất lượng sản phẩm và nghiên
cứu để tăng tính an toàn, thân thiện
đối với sức khoẻ người tiêu dùng.

• Xin cám ơn ông về buổi phỏng
vấn này, chúc Công ty Cổ phần
Dệt gia dụng Phong Phú phát
triển vững mạnh.
(Theo phununet.com)

Hình minh họa Khăn Mollis.
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Đảng bộ Phong Phú - Một năm nhìn lại
Phòng Marketing

kỳ năm 2010, lợi nhuận trước thuế
đạt 358 tỉ đồng, đạt 102.5 % kế
hoạch năm, tăng 4,6% so với cùng
kỳ năm 2010. Nhờ đầy mạnh các
phong trào thi đua phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật nên kết quả
trong năm 2011 đã tiết kiệm được
22,8 tỷ đồng.
Về công tác xây dựng Đảng,
Đảng ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ
bộ phận, các Chi bộ tổ chức cho

• Bằng khen của Đảng ủy khối
doanh nghiệp Trung ương

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn DMVN

T

hực hiện chỉ đạo của Đảng
ủy Tập đoàn Dệt may Việt
Nam, Đảng ủy Tổng Công
ty CP Phong Phú đã tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2011, triển khai phương
hướng nhiệm vụ năm 2012 trong
toàn Đảng bộ Tổng công ty. Đồng
chí Phạm Xuân Lập – Bí thư Đảng
ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám
đốc Tổng công ty đã tham dự và
chủ trì hội nghị.

Một năm nhìn lại

Báo cáo tổng kết công tác xây
dựng Đảng năm 2011 của Đảng bộ
Tổng công ty cho biết, toàn Đảng
bộ hiện có 312 đồng chí, trong đó
có 156 đồng chí đảng viên nữ. Có
04 Đảng bộ bộ phận và 06 chi bộ
trực thuộc.
Ngay từ đầu năm 2011, Đảng
ủy và HĐQT Tổng công ty đã thống
nhất thông qua Nghị quyết quan

trọng để làm cơ sở và tiền đề cho
công tác quản lý, điều hành nhằm
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
năm 2011 do Tập đoàn Dệt May
Việt Nam giao. Tổng Công ty đã
triển khai đồng bộ các giải pháp
quản lý, sản xuất kinh doanh, đầu
tư trọng điểm vào lĩnh vực dệt may
truyền thống để đảm bảo tốc độ
tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường,
nâng cao năng suất chất lượng và
tăng khả năng cạnh tranh. Tiếp
tục phát triển văn hoá Tổng công
ty, làm tốt trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp thông qua tài trợ cho
các hoạt động hướng về cộng đồng.
Năm 2011, Tổng Công ty đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD với
tổng doanh thu đạt 4.817 tỷ đồng,
đạt 111,5% kế hoạch/năm, tăng
16,4% so với cùng kỳ năm 2010,
trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt
125,1 triệu USD, đạt 107,7% so với
kế hoạch năm, tăng 15,4% với cùng

Tập thể:
- Tập thể Đảng bộ Tổng công ty
CP Phong Phú đạt danh hiệu
“Trong sạch vững mạnh” tiêu
biểu 3 năm (2009-2011).
- Tập thể Đảng bộ Tổng công ty
CP Phong Phú có nhiều thành
tích thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” trong 2 năm
(2010-2011).
Cá nhân:
- Đồng chí Phạm Phan Thái –
Bí thư Chi bộ nhà máy Sợi chỉ
may – Đảng bộ Công ty TNHH
MTV Sợi Chỉ may Phong Phú
đạt danh hiệu Đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm
(2007 - 2011).
- Đồng chí Phạm Xuân Lập –Bí
thư Đảng ủy Tổng công ty CP
Phong Phú có nhiều thành tích
trong công tác thực hiện cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” trong
2 năm (2010-2011).
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cán bộ chủ chốt và
toàn thể đảng viên
học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội
XI của Đảng và phổ
Đ/c Phạm Xuân Lập - Bí thư Đảng ủy TCT nhận bằng khen của Đảng ủy
biến thời sự về Biển
Khối Doanh nghiệp công nghiệp TW và Đ/c Nguyễn Thị Liên - Ủy viên Ban
đảo của Việt Nam.
Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đại diện cho BCH Đảng bộ TCT nhận bằng
Kết quả có 564 lượt
khen do Đảng ủy Khối DNCN TW trao tặng.
Đảng viên và 43 lượt
CB chủ chốt tham dự. Chỉ đạo
• Giấy khen của Tập đoàn Dệt
Công đoàn và Đoàn Thanh niên tích
cực tuyên truyền vận động CB.CNV
May Việt Nam
hưởng ứng cuộc vận động “Người
Tập thể:
Việt Nam dùng hàng Việt Nam”
- Đảng bộ Công ty CP Dệt Gia
và các hoạt động kỷ niệm 15 năm
Dụng Phong Phú đạt danh
thành lập Công Đoàn DMVN. Tổ
hiệu “Trong sạch vững mạnh”
chức triển khai thực hiện 20 công
tiêu biểu 3 năm (2009-2011).
trình thanh niên và phát động
- Đảng bộ Công ty CP Quốc
phong trào thi đua phát huy sáng
tế Phong Phú đạt danh hiệu
kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn
“Trong sạch vững mạnh” tiêu
Đoàn, giá trị làm lợi hơn 01 tỷ đồng.
biểu năm 2011
Trong năm qua Đoàn Thanh niên
kết nạp 56 Đoàn viên mới, giới thiệu
Cá nhân: Có 15 cá nhân hoàn
cho Đảng bộ 26 Đoàn viên ưu tú
thành xuất sắc nhiệm vụ năm
trong đó Đảng bộ đã xem xét kết
2011
nạp Đảng cho 15 đồng chí. Công
đoàn đã kết nạp 601 đoàn viên mới,
giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú cho
Đảng trong đó Đảng bộ đã xem xét
đảng viên đủ tư cách hoàn thành
kết nạp được 06 đồng chí.
tốt nhiệm vụ và 10 đảng viên đủ tư
Đảng ủy cũng đã hướng dẫn các
cách hoàn thành nhiệm vụ.
chi bộ, đảng bộ bộ phận phân tích,
Bên cạnh những kết quả đạt
đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở
được, công tác Đảng năm 2011 vẫn
Đảng và đảng viên năm 2011 theo
còn một số tồn tại cần khắc phục,
tiêu chí bảo đảm dân chủ, công khai
trong đó công tác phát triển Đảng
minh bạch. Kết quả: 100% các chi
và tuyên truyền giáo dục của Đảng
bộ, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch
bộ đôi khi chưa được quan tâm
vững mạnh; trong đó có: 01 Đảng
đúng mức, vai trò xung kích của
bộ TSVM tiêu biểu 3 năm liền (2009các tổ chức Đoàn TN trong hoạt
2011); 10 chi bộ, đảng bộ bộ phận
động sản xuất kinh doanh chưa
đạt TSVM tiêu biểu năm 2011; 100%
được thể hiện rõ nét…
đảng viên đủ tư cách hoàn thành
nhiệm vụ, trong đó có 01 đảng
Định hướng công tác Đảng
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 5
năm 2012
năm liền (2007-2011), 57 đảng viên
Để thực hiện thắng lợi các chỉ
hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ; 237
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Đồng chí Phạm Xuân Lập trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tập
đoàn Dệt May Việt Nam cho các tập thể cá nhân hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.

tiêu chủ yếu năm 2012 như doanh
thu 5.400 tỉ đồng, kim ngạch xuất
khẩu 132 triệu USD và lợi nhuận
360 tỉ đồng… bên cạnh các giải
pháp về sản xuất kinh doanh, đầu
tư phát triển thì công tác xây dựng
Đảng phải tiếp tục được đổi mới
toàn diện. Trong đó cần đặc biệt
chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ
đạo chặt chẽ để Công đoàn và Đoàn
Thanh niên thực sự là nơi giáo dục
và rèn luyện đoàn viên, thực sự là
cầu nối giữa CB.CNV với Đảng.
Phát biểu tổng kết hội nghị,
đồng chí Phạm Xuân Lập nhấn
mạnh: “Để đạt được các mục tiêu
đề ra trong năm 2012, toàn Đảng
bộ cần phát huy tốt hơn nữa những
kết quả đã đạt được, nhanh chóng
khắc phục những hạn chế, tồn tại,
đồng thời thực hiện đồng bộ, quyết
liệt và hiệu quả các pháp trọng
tâm về sản xuất kinh doanh, đầu
tư phát triển… Tiếp tục quan tâm
chăm lo cải thiện đời sống, vật chất,
tinh thần, điều kiện làm việc cho
người lao động, giải quyết kịp thời
các kiến nghị, tâm tư, bức xúc của
CB.CNV nhằm đảm bảo thực sự hài
hòa trong quan hệ lao động”.
Hội nghị cũng đã công bố các
quyết định khen thưởng của Đảng
ủy Khối doanh nghiệp công nghiệp
TW tại TP.HCM và Đảng ủy Tập đoàn
Dệt May Việt Nam cho các tập thể,
cá nhân đã có nhiều thành tích xuất
sắc trong công tác Đảng năm 2011.
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Ngày hội của

phái đẹp Phong Phú

Vinie Trần

Phòng Marketing

M

ỗi độ xuân về, trong tiết trời ấm áp khi mai,
đào bắt đầu khoe sắc, khi vạn vật bừng tỉnh
sau giấc ngủ đông, mỗi chúng ta lại nhớ về
một ngày lễ hết sức đặc biệt - ngày quốc tế
tôn vinh phụ nữ 8-3.

Ban Giám khảo & đại biểu khách mời tại ngày hội

Gói quà “tình yêu” với cặp đôi Khối phòng ban Tổng Công ty.

Cặp đôi Công ty CP Quốc tế Phong Phú cùng chung tay với phần thi gói quà.

Cảm nhận được phần nào những khó khăn vất vả, lo
toan bộn bề của người phụ nữ, vừa giỏi việc nước lại
đảm việc nhà, Đảng ủy và Cơ quan Tổng giám đốc Tổng
công ty, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên

Diễn Đàn Phong Phú

Tổng công ty đã phối hợp tổ chức chương trình “Ngày
hội của phái đẹp Phong Phú” nhằm tôn vinh nét đẹp của
chị em phụ nữ toàn Tổng công ty, đồng thời tạo sân chơi
để chị em thi thố tài năng, thể hiện sự tinh tế, khéo léo
trong lao động và sinh hoạt thường nhật.

của những đứa con anh đã vất vả bao năm qua chăm lo
cho gia đình mình”. Và rồi một nụ hôn nồng nàn, một
cái ôm xiết chặt của hai người đã làm cho cuộc thi thêm
phần ngọt ngào và ấm áp hơn.

Ngày hội được mở đầu với phần thi gói quà mang chủ
đề “Quà tặng ngày quốc tế phụ nữ 8/3”. Ở phần thi này,
các đấng mày râu chung tay cùng những phụ nữ xinh
đẹp thiết kế những hộp quà ấn tượng mang thông điệp
yêu thương trong ngày 8-3. Chỉ mới 15 phút nhưng các
cặp đôi đã khéo léo và đầy sáng tạo để làm nên những
gói quà vừa độc đáo lại mới lạ.
Không khí ngày hội càng sôi động và náo nhiệt hơn khi
một nam công nhân đã đến trước vợ mình và nói rằng:
“Hôm nay anh đến với cuộc thi để muốn chính tay gói
món quà này tặng em. Cám ơn em - cám ơn người mẹ

Tác phẩm “Người mẹ” của công ty Coats Phong Phú đoạt giải nhất.

Tác phẩm “Nữ công nhân” của Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú đoạt giải nhì.

Tác phẩm “Dệt hoa cho đời” của khối Phòng ban Tổng công ty đoạt giải ba.

Gói quà “khăn và cuộc sống” của đội thi Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú

Cặp đôi Công ty CP Phước Lộc đang thực hiện tác phẫm bó hoa cầm tay.
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Cùng Ban giám khảo ngắm lại thành quả phần thi “bó hoa cầm tay”
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Tác phẩm “Tâm hồn phụ nữ Phong Phú” của Công ty CP Dệt vải Phong Phú đoạt giải
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Nếu như cuộc thi gói quà diễn ra trong không khí đầy
xúc động thì phần thi bó hoa mang lại sự tươi vui và rực
rỡ sắc xuân. Với sự khéo léo và tỉ mỉ của các chị thêm
chút chu đáo và nhiệt huyết của các anh đã hình thành
nên những bó hoa với những màu sắc thật ấm áp và
gần gũi. Những cặp đôi với các tác phẩm độc đáo của
mình “tay trong tay” tạo nên một không khí lung linh
ngập tràn sắc hoa.

thực hiện 1 tác phẩm, mỗi tác phẩm là một sự sáng tạo,
một sự khác biệt cả về chất liệu lẫn phong cách. Có tác
phẩm đã sử dụng gạo để hình thành nên cô thợ dệt,
người mẹ Việt Nam anh hùng, có tác phẩm đã sử dụng
vải, chỉ, khăn của chính công ty mình sản xuất để tạo
thành hình tượng hoa sen đang nở rộ, hình ảnh cô công
nhân đang sản xuất, logo Phong Phú hay ánh mặt trời
tỏa sáng,…

Cuối cùng là phần thi dán tranh chất liệu với chủ đề
“Nét đẹp Phong Phú”. Phần thi đã thu hút sự quan tâm
của đông đảo khán giả cũng như được đánh giá cao
qua tinh thần đồng đội. Mỗi đội thi gồm 5 người cùng

Qua bàn tay khéo léo của những nghệ nhân nghiệp
dư đã làm cho khán giả lẫn Ban giám khảo đi từ ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên khác.

vừa suy nghĩ trả lời những câu hỏi hái hoa dân chủ để
nhận những phần quà thật dễ thương.
Ngày 8/3 đã khép lại trong không khí vui tươi, đầm
ấm pha chút lưu luyến của nhiều anh chị em CB.CNV
Phong Phú.
Nhân đây cũng xin chúc tất cả phụ nữ Việt Nam, đặc
biệt là các chị em thuộc Tổng công ty CP Phong Phú
lời chúc sức khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc và thành đạt. Xin
mượn lời một danh nhân để kết thúc cho bài viết này:
“Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo lên là nhờ sức
mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ”

Và một vị Giám khảo – nhà báo Đồng Đức Thành đã
nhật xét rằng: “Tất cả 6 tác phẩm của 6 đội dự thi đều
xứng đáng đoạt giải cao. Các bạn đã thể hiện một tinh
thần sáng tạo, đoàn kết khi cùng nhau hăng say góp
sức để tạo nên tác phẩm của mình. Với tinh thần ấy,
tôi tin rằng Phong Phú sẽ còn phát triển vượt bậc và
trở thành một tập đoàn hùng mạnh trên nền tảng của
những ý tưởng sáng tạo và tinh thần làm việc hăng say
của những người trẻ tuổi Phong Phú”.

khuyến khích

Sau các phần thi đầy sôi động, náo nhiệt pha chút kịch
tính, hồi hộp là một bữa tiệc liên hoan thân mật tại Câu
Lạc Bộ Thanh Niên dành cho toàn thể CB.CNV Phong
Phú. Các chị vừa thưởng thức buổi cơm trưa ấm cúng
Tác phẩm “Trái tim đến trái tim” của Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú đoạt giải

Tác phẩm “Nâng niu thương hiệu Phong Phú” của Công ty CP Quốc tế Phong Phú đoạt giải

khuyến khích

khuyến khích

Trao giải phần thi dán tranh bằng chất liệu
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Trao giải phần thi bó hoa

Trao giải phần thi gói quà.
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Tại buổi lễ tổng kết công
tác xây dựng Đảng năm
2011, Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp CNTW tại
TP.HCM đã công nhận và
trao tặng bằng khen “Tổ
chức cơ sở Đảng trong
sạch vững mạnh tiêu
biểu” cho Đảng bộ Công
ty; Đồng chí Nguyễn
Trọng Bình – Đảng viên
chi bộ HCNS-BV vinh dự
được nhận huy hiệu 30
năm tuổi Đảng.
Nối tiếp không khí hân
hoan đó, ngày 8/3/2012,
Công đoàn Công ty CP
Dệt Đông Nam cũng đã
tổ chức hội thi cắm hoa
và gặp mặt, giao lưu với
nữ CB.CNV Công ty CP

dệt Đông Nam và Công
ty Domatex để chào
mừng ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3 và 1972 năm khởi
nghĩa Hai Bà Trưng.
Buổi gặp mặt diễn ra
trong sự ấm cúng và
thân tình giữa đại diện
Ban giám đốc là anh
Phạm Phú Chung – Tổng
Giám đốc Công ty CP
Dệt Đông Nam, anh Đỗ
Hoàng Hoà – Giám đốc
Công ty Domatex cùng
với các anh chị trong
Đảng ủy; Ban Tổng Giám
đốc; Ban Chấp hành
Công đoàn; Đoàn Thanh
niên; lãnh đạo các
phòng ban, nhà máy và
30 nữ CB.CNV tiêu biểu
– đại diện cho hơn 250
nữ CBCNV đang công
tác tại 02 Công ty.
Kết quả hội thi cắm hoa
giải nhất thuộc về đội
Domatex, giải nhì đội
Phòng Ban và giải ba
thuộc về đội Nhà máy
sợi.
Tin, ảnh: Thu Hà
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Phong Phú đồng hành cùng
Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn

Công ty Đông Nam: nhiều hoạt
động kỷ niệm ngày thành lập
Đảng 3/2 và ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3

òa trong không
khí thi đua của
cả nước, Công ty
CP Dệt Đông Nam đã tổ
chức nhiều hoạt động
ý nghĩa để chào mừng
82 năm ngày thành lập
Đảng Cộng Sản Việt
Nam 3/2 và 102 năm
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Diễn Đàn Phong Phú

Công ty Nha Trang

Tổng kết công tác Đoàn và
phong trào Thanh niên

Đ/C Lê Trung Chánh (bên trái) – Bí thư Chi bộ Ban quản lý các dự án
phía Nam trao quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Đoàn Kiên

Lễ kết nạp Đảng viên mới

V

ừa qua, tại Hội
trường CLB Thanh
niên, Tổng Công ty cổ
phần Phong Phú, Chi
bộ Ban Quản lý các dự
án phía Nam – Đảng
bộ Tổng Công ty cổ
phần Phong Phú đã
long trọng tổ chức Lễ
kết nạp Đảng viên mới
cho quần chúng Đoàn
Kiên – Nguyên Trưởng
phòng Tổng hợp Pháp
chế Tổng Công ty, hiện
là Trưởng phòng Tổng
hợp Tập đoàn Dệt May
Việt Nam. Qua quá
trình nỗ lực tu dưỡng,
phấn đấu, rèn luyện
và nhờ sự giúp đỡ tận
tình của các Đảng viên
trong Chi bộ; sự quan
tâm, chỉ đạo của Đảng
bộ Tổng Công ty, quần
chúng ưu tú Đoàn
Kiên đã được đứng vào
hàng ngũ của Đảng.

Buổi Lễ kết nạp Đảng
viên mới đã được diễn
ra với không khí trang
trọng đúng nguyên
tắc, điều lệ của Đảng
và cũng đầy tinh thần
thân ái, đoàn kết, quyết
tâm. Trong không khí
trang nghiêm của buổi
lễ, đồng chí Đoàn Kiên
đã tỏ niềm xúc động
và tự hào của mình khi
được đứng trong hàng
ngũ của Đảng và hứa
sẽ tiếp tục phấn đấu
để luôn xứng đáng là
người Đảng viên trong
giai đoạn mới, đóng
góp sức mình vào việc
thực hiện thành công
các nhiệm vụ chính
trị, góp phần xây dựng
Chi bộ Ban quản lý các
dự án phía Nam và xây
dựng Đảng bộ Tổng
Công ty CP Phong Phú
trong sạch vững mạnh.
X.C

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong
trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2011, công
ty Dệt may Nha Trang cho biết, ngoài việc
đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của
đơn vị, Đoàn TN công ty còn chủ động
tổ chức nhiều phong trào như: Thực hiện
3 công trình thanh niên gây quỹ đoàn
50.000.000 đ, tổ chức các hoạt động văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu
kết nghĩa, sinh hoạt dã ngoại… tham gia
công tác xã hội từ thiện, đóng góp kinh
phí các công trình thanh niên, hiến máu
nhân đạo, giới thiệu 28 đoàn viên ưu tú
cho Đảng, kết nạp được 9 đảng viên. Kết
quả bình xét thi đua năm 2011, Đoàn cơ
sở là đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu
Cụm Hóa chất Dệt May. Có 4 đoàn viên
đạt chiến sĩ thi đua, có 12 sáng kiến cải
tiến hợp lý hóa sản xuất.
Đại Hội cũng bầu Ban chấp hành nhiệm
kỳ 2012-2014 gồm 9 đồng chí. Nhân dịp
này Đoàn khối Doanh nghiệp và Đoàn
công ty đã trao giấy khen và quà cho 3
tập thể; 15 cá nhân tiêu biểu của các chi
đoàn.
Kim Anh (Bí thư Đoàn NK 2009-2011)

BCH Đoàn cơ sở Khóa XIII Nhiệm kỳ 2002-2014

Chị Đoàn Anh Đào (thứ 3 từ trái qua) – Trưởng Phòng Marketing Tổng Công ty CP Phong Phú đại diện nhận
Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh

T

ối 24-2, tại Nhà hát TPHồ
Chí Minh, Ban tổ chức
Chương trình “Nghĩa
tình Trường Sơn” đã trao tặng
Bằng khen của UBND TP. Hồ
Chí Minh cho Tổng Công ty CP
Phong Phú vì những đóng góp
của Tổng công ty cho Chương
trình.
Sau hơn hai năm triển khai
thực hiện, Chương trình “Nghĩa
tình Trường Sơn” đã nhận
được sự tài trợ của các doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm với
tổng số tiền tính đến cuối năm
2011 là 57,387 tỷ đồng, trong đó
Tổng Công ty CP Phong Phú
đóng góp 1 tỉ đồng để xây dựng
nhà tình nghĩa cho đồng bào
Trường Sơn. Với nguồn kinh phí
đó, chương trình “Nghĩa tình
Trường Sơn” xây dựng và bàn
giao 681 căn nhà tình nghĩa
tại 14 tỉnh, thành; xây dựng và
trang thiết bị 3 bệnh xá; trao
tặng 1.330 suất học bổng; cứu
trợ bão lụt và tặng quà Tết đồng
bào miền Trung, Tây Nguyên;
xây dựng 2 cầu nông thôn ở tỉnh
Long An, trao tặng 44 tivi cho
các tỉnh Gia Lai, Bình Phước,
Lâm Đồng, Long An… Chương
trình cũng đang xây dựng 2 đền

tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn ở
hai trọng điểm là bến Phà Long
Đại (Quảng Bình) và Bến Tắt
(vượt sông Bến Hải) - Quảng
Trị; xây dựng làng Ho – di tích
lịch sử, căn cứ đầu tiên của bộ
đội Trường Sơn năm 1959 – trở
thành làng văn hóa dân tộc Vân
Kiều trên Trường Sơn; trạm xá
quân dân y kết hợp tại Hương
Khê, Hà Tĩnh…
Trong thời gian qua, bên cạnh
chương trình “Nghĩa tình
Trường Sơn”, Phong Phú còn
tích cực tham gia các phong
trào xã hội từ thiện hướng về
cộng đồng như: Đền ơn đáp
nghĩa, xóa đói giảm nghèo,
chăm sóc bà mẹ Việt Nam Anh
hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình
nghĩa, tình thương cho các gia
đình thương binh, liệt sỹ, gia
đình có công với cách mạng,
hỗ trợ nạn nhân chất độc da
cam, hỗ trợ trẻ em nghèo, mồ
côi, khuyết tật, ủng hộ đồng
bào bị thiên tai lũ lụt, đóng góp
tương trợ cho anh chị em công
nhân bị bệnh hiểm nghèo hoặc
gia đình công nhân có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.
Đức Nguyễn
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Rộn ràng lễ hội mừng Xuân
Kim Anh

Cảm xúc

Đã trở thành nét đẹp truyền thống,
hàng năm cứ đến dịp Tết đến Xuân về,
Công ty CP Dệt may Nha Trang lại tổ
chức Lễ hội mừng Xuân mới cho toàn
thể CB.CNV, cán bộ hưu trí với nhiều
nội dung phong phú.

Chủ tịch Công đoàn - PPH

8/3

Công ty CP Dệt May Nha Trang

K

hác với mọi năm, năm nay
do Lễ hội được tổ chức vào
ngày 15/1/2012 nhằm ngày
22 tháng chạp. Trước khi diễn ra
chương trình chính, các đơn vị tập
trung trước hồ cá công ty để tiến
hành lễ hội thả cá chép. Ông Táo
Dệt may Nha Trang đọc sớ báo cáo
với Ngọc Hoàng về những thành
tích đạt được trong năm qua của
Công ty. 08 Nhà máy sản xuất; 09
Phòng, Ban, Đội, Trạm, mỗi đơn vị
thả một cặp cá chép khi Ông Táo
đọc tới đơn vị mình. Các đội lân
nhảy múa nhịp nhàng, tiếng trống
rộn rã, mọi người ai nấy nét mặt
đều hân hoan, vui vẻ trong khung
cảnh đầy hoa và cảm nhận mùa
xuân đang đến thật gần.
Một sự khác biệt nữa so với mọi
năm là Công ty thiết kế chương

Lưu Thị Mộng Trinh

Lễ Hội thả cá chép

trình ca nhạc, thời trang với sân
khấu rực rỡ ánh đèn màu. Sự
kiện này được tổ chức tại khu nhà
xưởng mới với không gian có sức
chứa 2.700 người. Sau chương
trình chúc tết của Ban Lãnh đạo
Công ty là lễ tặng thưởng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp phát triển
ngành công thương” của Bộ Công
thương cho 36 cá nhân tiêu biểu.
Nội dung chính của Lễ hội là
chương trình văn nghệ sống động
của các nghệ sĩ đoàn ca múa nhạc
Hải Đăng, xen kẽ là các tiết mục
dự thi thiết kế và trình diễn thời
trang với chủ đề Nhatrangtex do
những nhà thiết kế và người mẫu
không chuyên là CB.CNV công ty
thực hiện.
Phần cuối của chương trình Lễ

Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam”

hội là tiệc liên hoan của toàn thể
CB.CNV và cán bộ hưu trí, khách
mời công ty diễn ra thật vui vẻ và
đầm ấm. Đây cũng là dịp để Lãnh
đạo Công ty, Lãnh đạo Nhà máy
hội ngộ cùng 140 cán bộ hưu trí.
Một mùa xuân mới đang đến thật
gần. Xuân về đầy ắp yêu thương.
Hơi ấm mùa xuân lan tỏa khắp nơi
cho cây cối đâm chồi nẩy lộc. Mùa
xuân là mùa của tình yêu, niềm
tin và hi vọng… Chúng tôi và mọi
thành viên trong Công ty luôn sát
cánh bên nhau với sự tin tưởng
trong năm 2012 Công ty CP dệt
may Nha Trang sẽ tiếp tục phát
huy sức mạnh, gặt hái nhiều kết
quả trong sản xuất kinh doanh,
hoàn thành nhiệm vụ đề ra và phát
triển bền vững.

Hòa trong không khí rộn ràng, ấm áp của cả nước kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3,
chị em cán bộ công nhân viên Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) cũng được
Lãnh đạo và đồng nghiệp nam chúc mừng nhân ngày lễ đặc biệt này. Dưới đây là ghi
nhận những ý kiến và cảm xúc của một số CB.CNV nữ về ngày 8/3 tại Công ty PPH
Chị Nguyễn Thị Thu - Xưởng Dệt
chia sẻ: “Sáng 8/3 khi chuẩn
bị ra ca đêm, chị thấy các anh
Lãnh đạo của Công ty và Nhà
máy đứng đông đủ ở cổng Phân
xưởng, trên tay là những bó hoa
và những tấm thiệp xinh xắn
không biết chuẩn bị tự lúc nào!…
Các anh bắt tay từng người nữ,
thân ái chúc mừng, tặng hoa và
trao quà cho từng người, trên
môi ai cũng nở nụ cười... Tụi chị
vừa mới ra ca đêm đã được chúc
mừng, xúc động quá em Trinh ơi!
Thật bất ngờ và cũng thật hạnh
phúc!”
Chị Lê Thị Thanh Thảo - Xưởng
Nhuộm hăm hở kể: “Chị em
chúng tôi thật bất ngờ và cảm
động khi được nghe Lãnh đạo
Công ty và Nhà máy phát biểu
chúc mừng và trao tặng tận tay
chúng tôi những bó hoa thật tươi
thắm. Bạn nhìn những bức ảnh
tôi chụp lại nè chị nào cũng rạng
rỡ, tươi cười hớn hở. Chúng tôi

đã có một ngày 8/3 thật vui, thật
hạnh phúc. Cảm ơn ban lãnh đạo,
cảm ơn các anh đồng nghiệp!”.
Chị Nguyễn Ngọc Hà - Xưởng
May tâm tình: “Vui lắm em ạ! Vừa
vào ca sáng đã bất ngờ được các
anh trong Ban Lãnh đạo Công
ty chào đón với rất nhiều hoa và
quà. Chị vui nhất là khi Trưởng
phòng Hành chính Nhân sự đến
chúc mừng, tặng hoa, tặng quà,
anh bắt tay làm chị run muốn xỉu.
Thật xúc động! ”.
Bạn Nguyễn Thị Nhung - Xưởng
May vẫn chưa dứt nụ cười trên
môi nói: “Chị em mình hôm nay
vui quá! Khuôn mặt ai cũng rạng
ngời, nụ cười ai cũng luôn nở trên
môi, không khí ngày 8/3 năm nay
ở Dệt Gia dụng rộn ràng quá! Em
không biết nói gì hơn ngoài lời
cảm ơn chân thành vì sự quan
tâm của Lãnh đạo đối với chị em
mình, cảm ơn các đồng nghiệp
nam đã làm nên ngày 8/3 thật ý

nghĩa đối với chúng em. Chúng
em tự hứa với lòng sẽ hoàn thành
thật xuất sắc công việc của mình
để phần nào đáp lại sự quan tâm
của Lãnh đạo và các anh em,
để ngày 8/3 năm sau sẽ còn rộn
ràng như thế này nữa”
Chị Nguyễn Thị Kim - Xưởng May
xúc động nói: “Các chị em người
thì mới vô đây làm việc, em thì vài
năm, người mười mấy, hai mươi
mấy năm, riêng tôi gắn bó với
Công ty CP Dệt Gia dụng Phong
Phú đã 33 năm, nay sắp tới tuổi
nghỉ hưu nhưng năm nào tôi
cũng rất xúc động khi đón ngày
Quốc tế Phụ nữ. Xúc động bởi
sự quan tâm, chu đáo của Lãnh
đạo Công ty; xúc động vì tình cảm
mộc mạc mà cũng thật thắm
thiết của anh em đồng nghiệp
dành cho chúng tôi. Những ngày
8/3 ở Phong Phú thật vui và đầy
nghĩa tình”.
(Ghi nhận ở Công ty CP Dệt Gia
dụng Phong Phú)
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Phối cảnh tổng thể dự án Nhân Phú

KHU NHÀ Ở LIÊN KẾ VÀ CHUNG CƯ NHÂN PHÚ:

Ban Quản lý Dự án - TH

P

hát triển bền vững gắn liền
với việc chăm lo cải thiện
đời sống vật chất, tinh thần
cho CB.CNV luôn là mục tiêu hàng
đầu của Hội đồng Quản trị và Cơ
quan Tổng Giám đốc Tổng công ty
CP Phong Phú. Để góp phần thực
hiện mục tiêu thiết thực đó, Ban
lãnh đạo Tổng công ty đang đẩy
mạnh tiến độ thi công xây dựng dự
án Khu nhà ở liên kế và chung cư
Nhân Phú tại phường Tăng Nhơn
Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Dự án Nhân Phú có vị trí hết sức
thuận lợi: cách trung tâm thành

Hạnh phúc bên ta
phố 11km, giáp với đường vành đai
2 nối xa lộ Hà Nội với đường Tân Sơn
Nhất - Bình Lợi. Trong tương lai, dự
án có thể kết nối vào tuyến đường
Đỗ Xuân Hợp và đường cao tốc Hồ
Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Cách Đình Phong Phú (di tích lịch
sử văn hóa nổi tiếng của TP.HCM)
370m. Cách chợ Tăng Nhơn Phú
400m và cách hệ thống siêu thị
Coop-Mart khoảng 2km. Ngoài ra,
dự án còn có nhiều ưu thế khác
như cách Trường Tiểu học Phong
Phú 300m, Trường Trung học Cơ
sở Phong Phú 500m và Trường Cao
đẳng Công Thương 1km,…

Dự án Khu nhà ở liên kế và chung
cư Nhân Phú có tổng diện tích gần
14.000 m2 , mật độ xây dựng 38.5%,
trong đó :
Khu nhà ở liên kế
Tổng diện tích : 5.295.86 m2
Tổng số căn hộ liên kế : 51 căn
Tầng cao xây dựng tối đa: 04 tầng
Diện tích lô từ:
88.19 m2 tới 222.98m2
Chung Cư Nhân Phú
Tổng diện tích : 4.070 m2
Diện tích xây dựng : 1.450m2
Diện tích cây xanh : 1.221m2
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Mật độ xây dựng : 35.6%
Qui mô:
15 tầng, khoảng 240 căn hộ.
Diện tích căn hộ : 40 – 60 m2

bạn sẽ được trải nghiệm và hiểu rõ
hơn ý nghĩa của một tổ ấm lớn, nơi
mọi người hội ngộ, quây quần cùng
nhau trong đại gia đình Nhân Phú.

Việc được trải nghiệm không gian
sống và quây quần bên “Tổ ấm yêu
thương” với môi trường sống xanh,
sạch, mát mẻ và an ninh tại Nhân
Phú là mong ước của nhiều gia
đình. Đây cũng chính là giá trị nhân
văn mà Ban lãnh đạo Tổng công
ty muốn gửi gắm thông qua dự
án Khu nhà ở liên kế và chung cư
Nhân Phú. Từng chi tiết của dự án
đã được xem xét lựa chọn kỹ lưỡng
với chất lượng đảm bảo, những gia
đình sinh sống trong khu nhà ở và
chung cư Nhân Phú sẽ an tâm tận
hưởng một cuộc sống hạnh phúc
trọn vẹn cùng gia đình với các tiện
ích đặc biệt như:

+ Công viên xanh: nơi bạn cảm
nhận được sự thư thái trong không
gian sống yên bình, tách biệt với
sự ồn ã, náo nhiệt bên ngoài. Bạn
có thể tản bộ cùng người thân, gia
đình vào những chiều trăng thanh
gió mát, để vơi đi những mệt mỏi
sau một ngày làm việc căng thẳng.

+ Khu nhà trẻ: phục vụ 24/24 – nơi
nuôi dưỡng nhân tài, nơi chắp
cánh ước mơ trẻ thơ. Một tổ ấm
hạnh phúc dù đôi khi ba mẹ phải
vắng nhà vì làm ca, những thiên
thần bé nhỏ vẫn ngủ say trong nụ
cười hạnh phúc nơi nhà giữ trẻ
được phục vụ 24/24.

Ngoài ra, dự án còn có: Hầm đậu
xe; hệ thống an ninh, camera
24/24; siêu thị mini, cửa hàng kinh
doanh nhỏ lẻ; khu vui chơi giải trí –
luyện tập thể thao…

+ Khu hồ bơi: địa điểm lý tưởng
giúp bạn hòa mình vào thiên nhiên,
được tắm mình trong dòng nước
mát lạnh để quên đi cái nóng oi ả
của những ngày hè rực nắng.
+ Phòng sinh hoạt cộng đồng: nơi
kết nối và san sẻ yêu thương. Ở đây,

D

+ Cửa hàng phục vụ bữa cơm gia
đình: được mở rộng công năng từ
căn tin Phong Phú với không gian
thoáng mát, sạch sẽ là điểm gặp
gỡ tiện lợi, thân mật cho những
buổi tiệc liên hoan, họp mặt, tiếp
khách hay những bữa ăn gia đình
đầm ấm.

Với tất cả những tiện ích giàu ý
nghĩa nhân văn đó, ngay từ khi
chuẩn bị dự án, Ban lãnh đạo đã
cẩn trọng xem xét lựa chọn đơn
vị tư vấn, thiết kế và thi công có
nhiều kinh nghiệm, đồng thời đã
chọn Công ty cổ phần xây dựng
Conteccons – một đơn vị có uy tín
và năng lực để thi công dự án. Dự
án Khu nhà ở liên kế và chung cư
Nhân Phú đang thi công hạng mục

ự án hiện đang trong quá trình đẩy nhanh tiến
độ thi công và hoàn tất các thủ tục liên quan,
các CB.CNV có nhu cầu đăng ký mua đất nền hoặc
căn hộ chung cư có thể liên hệ Ban quản lý dự án
theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ:

hạ tầng: đường giao thông nội bộ,
điện, cấp thoát nước,v.v…, đồng
thời đang hoàn thiện các khâu
thiết kế, lập dự toán nhằm nhanh
chóng hoàn thiện và đưa vào khai
thác.
Qua thông điệp gửi gắm sâu sắc
từ Ban lãnh đạo Tổng công ty (thể
hiện qua thư ngỏ của Tổng Giám
đốc Tổng công ty gửi toàn thể anh
chị em CB.CNV đại gia đình Phong
Phú), Ban quản lý dự án đã triển
khai gửi phiếu đăng ký tới anh chị
em CB.CNV có nhu cầu đăng ký
mua căn hộ chung cư Nhân Phú.
Việc khảo sát, tổng hợp thông tin
về nhu cầu thực tế từ phiếu đăng
ký sẽ giúp Tổng công ty điều chỉnh
thiết kế chung cư sao cho phù hợp
nhất với nhu cầu của anh chị em
CB.CNV.
Với sự phát triển không ngừng
trong suốt gần 50 năm qua, Tổng
công ty CP Phong Phú đã khẳng
định được thương hiệu và uy tín
của mình ở thị trường trong và
ngoài nước. Trên nền tảng đó, Tổng
công ty luôn nhận được sự hợp tác
và hỗ trợ tối đa từ các đối tác và một
số ngân hàng lớn như Ngân hàng
phát triển Việt Nam, VietcomBank,
VietinBank, Công ty CP Tài chính
Dệt May. Do vậy, các anh chị em
CB.CNV Phong Phú sẽ nhận được
sự hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng với
những ưu đãi đặc biệt về thời gian
vay và lãi vay.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Địa chỉ 1: Lầu 5, Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ,
Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 2: Ban Quản lý Cụm Công Nghiệp (Sảnh làm
việc, tầng trệt của Văn phòng, Quận 9)
Điện thoại: (84-8) 2216 1247 - 47
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mới. Sau mấy ngày Tết, trẻ con lại
đến trường, nông dân lại ra đồng,
công nhân lại đến nhà máy, thợ xây
lại đến công trình... Thế đấy, mùa
xuân tạo cho con người ta sự hứng
khởi, nhẹ nhõm. Với những khởi
đầu ông bà ta thường nói: “tháng
Giêng là tháng ăn chơi…”, không
đúng hoàn toàn nhưng cũng
chẳng sai.

Sự khởi đầu

của một hành trình mới
Xuân Cường

Phòng THPC

“Tôi có thói quen luôn coi tháng giêng là tháng bắt đầu cho mọi dự định. Tôi
thích nói về cảm giác ra giêng với những buồn vui, trải nghiệm để được hy
vọng rằng mỗi mùa xuân mới sẽ bắt đầu từ chính suy nghĩ mới”

T

háng giêng luôn mang lại
cho con người ta những
cảm giác phiêu linh, ở thời
khắc đó, trời đất, thiên
nhiên như hòa quyện vào hồn
người tạo nên mối giao cảm đến
diệu kỳ. Tôi cảm nhận như thế và
nó luôn mang lại cho tôi những dự
cảm về mùa, nuôi dưỡng tâm hồn
người giúp tôi tìm thấy được niềm
vui giữa cuộc sống bộn bề. Đối với
tôi đó là một ân huệ mà ông trời
ban phát cho riêng mình khi trải
qua những năm tháng nhọc nhằn
thuở bé. Đối với tôi, mỗi ngày trôi

qua bản thân nó đã là một kí tự,
một thanh âm nhiều màu sắc. Vì
thế muốn hiểu được mùa phải lắng
nghe trong mỗi thời khắc của ngày.
Mùa hạ là sự đốt cháy của nỗi nhớ,
mùa đông là tự thú tâm linh, mùa
thu là thành thật của cảm xúc và
mùa xuân là hứng khởi vạn điều…
Tôi có thói quen luôn coi tháng
giêng là tháng bắt đầu cho mọi
dự định. Tôi thích nói về cảm giác
ra giêng với những buồn vui, trải
nghiệm để được hy vọng rằng mỗi
mùa xuân mới sẽ bắt đầu từ chính
suy nghĩ mới.

Tháng Giêng bắt đầu cho tiếng
kẻng báo hiệu trời đất giao mùa.
Một chút se lạnh còn vương vấn
đâu đó ở đất trời miền Bắc và miền
Trung để người người ra đường
vẫn được quàng khăn, choàng
áo. Nhưng ta vẫn cảm nhận được
tiếng bước chân nàng Xuân đang
nhè nhẹ bước về. Chút gió đông
luyến lưu như chỉ để đón chào
đất trời vào xuân thêm nồng nàn
hương sắc.
Tháng Giêng, người ta bắt đầu một
năm mới với tâm thế và cảm xúc
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Sau những ngày nghỉ Tết là gia
đình tôi lại xuống đồng sạ lúa, trỉa
đậu ươm mầm cho mùa vụ đầu
xuân. Dẫu thời tiết ở miền Trung
khắc nghiệt đi nữa nhưng cây mạ,
cây đậu phụng mẹ trồng cũng
phải bắt đầu một thời kỳ mới, cắm
rễ xuống đồng sâu để đợi mùa trổ
đòng, thơm bông, căng hạt. Chỉ
sau Tết vài ngày là cánh đồng bạc
trắng trước nhà đã thay da đổi
thịt bởi màu xanh nõn nà của mạ,
của những luống đậu phộng vươn
mình đón nắng xuân. Nhìn cánh
đồng xanh non mơn mởn, tôi đọc
trong mắt mẹ nỗi chờ mong hy
vọng “Mùa này bội thu, mùa này
căng hạt”. Yêu thương thay nỗi chờ
mong đẹp vàng như cánh đồng mơ
ước của mẹ - của bao người nông
dân chất phác.
Với các cô cậu học sinh, sinh viên
lại bắt đầu một năm mới bộn bề biết
bao dự định. Phải cố gắng tất cả
mọi thứ để được nhận bằng khen,
học bổng trong năm mới. Nào thì
năm nay phải học môn này tốt hơn
để đừng thi đi thi lại lẹt đẹt mãi,
nào thì năm nay sắp ra trường phải
cố gắng học thật tốt, tạo dựng mối
quan hệ tốt để kiếm được việc làm

ổn định… Tất cả những dự định ấy
đều với mục đích khắc phục những
khó khăn, giải quyết những nỗi lo
còn tồn đọng trong năm cũ.
Không chỉ là con người với những
khởi sự của riêng mình mà đâu đó
xung quanh chúng ta vạn vật cũng
tìm ra cho mỗi loài một sự khởi sự
rất riêng. Ai bảo tháng Giêng không
phải sự khởi đầu?
Những cây Mai, cây Cúc trước nhà
khi hoa rụng xuống, thì cũng là lúc
trong những chiếc lá khô lấp ló
những hạt nhỏ đen tuyền, những
mầm non vẫn còn e thẹn lắm. Nội
tôi ngày nào cũng ra chăm chút
cho mấy gốc bưởi, mấy cây xoài để
rồi đón nhận những quả lớn phổng
phao căng tròn tự lúc nào, nó làm
nội giật mình tuổi già lẫn lẫn, quên
quên… Mỗi mùa xoài đi qua nội tôi
lại xa tôi một tấc. Thế nên, bao giờ
cầm trên tay quả xoài, quả bưởi đã
chín mà nội chọn hái để gửi vô Sài
Gòn cho cháu, lòng tôi cũng nao
nao khó tả.
Vườn của nội không chỉ có xoài,
có bưởi mà còn biết bao nhiêu là
ổi, là cam, là mít, là cóc… Tháng
Giêng cũng bắt đầu chồi ra từ cành
những quả nhỏ trông như nhúm
thịt thừa đấy là nội bảo ngày nhỏ
tôi vẫn thường ví von như thế. Cây
ổi sẻ cuối vườn cũng không chịu
được sự lặng lẽ của giống loài,
cũng căng mình ra hoa kết trái,
nhìn từ xa chùm ổi chín thơm ngào
ngạt như điểm tô thêm hương vị
hồn quê cho khu vườn nhỏ. Mỗi khi
con cháu về lễ tết rồi đi xa nội vẫn

thường hẹn rằng: “Thư thư ra giêng
nội hái xoài và ổi chín gởi vô cho tụi
bây nhé! Nhờ trời năm nay cây ăn
trái nào cũng sai lắm, tha hồ mà ăn
các con ạ!”.
Tôi vẫn thích nhất mỗi lần trở về
được đi thăm vòng quanh vườn
phong lan của mẹ. Như chỗ nào
cũng bắt gặp bàn tay mẹ chăm bón
cần mẫn những ngày tôi xa vắng.
Tháng Giêng này sau một thời gian
dài “trú đông”, những giò lan rừng
tôi mang về từ Đăk Lăk bắt đầu
tỉnh giấc, giật mình nhận ra phận
sự của mình, có lẽ xấu hổ lắm lắm
vì sự chậm trễ, lười nhác của mình
nên cây lan cũng đâm hoa, nảy lộc
và tràn đầy hương hoa đua sắc. Đó
phải chăng là điều kỳ diệu nhất của
thiên nhiên ban tặng.
Thế đấy, tháng giêng trong tôi lúc
nào cũng sinh sôi nảy nở, có ngon
ngọt của bưởi, của ổi thì cũng có
đắng chua của cóc, của xoài...
Có đôi khi tôi cũng giống như giò
phong lan ngủ đông quên ngày
tháng, cũng có lúc giật mình tiếc
ngẩn ngơ từng khoảnh khắc thời
gian. Và tháng giêng bao giờ cũng
là thời điểm để tôi bắt đầu cho mọi
dự định của mình, vì thế nó có
nhiều ý nghĩa, nó khiến tôi bận rộn
nhiều để không còn thời gian buồn
lo vô cớ nữa. Sẽ sống hoài, sống phí
biết bao nếu để những mùa xuân
trôi qua cuộc đời mình vô nghĩa,
nếu như mỗi chúng ta không biết
dừng lại một đoạn đường, để rồi tự
tạo cho mình sự khởi đầu của một
cuộc hành trình mới…
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Vượt qua những áp lực
để hoàn thiện bản thân
Huỳnh Tuấn Kiệt

Phó GĐ Xưởng may PP-GM
Công ty CP-QT Phong Phú

T

rong cuộc sống tất cả
chúng ta đều gặp phải
rất nhiều thuận lợi và khó
khăn, với “nó” cũng không
ngoại lệ, tuy con đường phía trước
của “nó” còn rất dài và chắc chắn
đó phải là con đường không bằng
phẳng.
Con đường “nó” đã đi qua, đường
mà “nó” luôn tự nhủ với chính
mình rằng cần phải tự tin vào sự
lựa chọn, một con đường mà ngay
từ những ngày đầu đã có biết bao
bỡ ngỡ, có biết bao khó khăn với
những buồn vui cùng bạn bè, đồng
nghiệp.

Con đường mà đối với bản thân
“nó” luôn tự nhắc nhở mình rằng
đích đến phải là một tập thể không
riêng cá nhân ai, đây là một đường
đua đòi hỏi sự chiến thắng của
tập thể. Tuy nhiên đây chắc chắn
không phải là suy nghĩ của tất cả
mọi người, một số ít chưa có cùng
suy nghĩ tuy không nhiều nhưng đã
ảnh hưởng không nhỏ đến tập thể.
Nhớ lại những năm “nó” là nhân
viên - quản lý kho nguyên phụ liệu,
ngoài các công việc liên quan đến
kho, “nó” còn phải chịu trách nhiệm
theo dõi kiểm tra và cân đối nguyên
phụ liệu theo từng đơn hàng để lập
kế hoạch sản xuất. Đôi lúc do thiếu
nhân công một quản lý kho đành
phải khuân vác, bốc dỡ. “Nó” tự hỏi
chính bản thân, mình đang làm gì
đây, tại sao mình phải làm thế này,
mình sẽ được gì khi làm việc này,
đây có phải là công việc của một
quản lý kho không?...
Công việc cứ tiếp tục như thế trong
suốt một thời gian dài và lại những
câu hỏi tương tự tiếp tục chạy
mãi trong tâm trí “nó”. Sao chẳng
anh, chị nào quan tâm đến mình
hết? Sao lãnh đạo chưa giải quyết
những kiến nghị cho mình vậy?
Chẳng lẽ quản lý trực tiếp chưa
đề xuất lên lãnh đạo? Cứ thế sau
những câu hỏi là những câu tự trả

lời để an ủi lòng rằng mình hãy cố
gắng lên hãy “tận nhân lực” trước
“tri thiên mệnh” sau, mọi việc sẽ tốt
đẹp với mình thôi…
Mọi cống hiến cuối cùng cũng
được đền đáp và sự vui mừng
không thể nói hết thành lời sau khi
được Giám đốc cho gọi vào giao
nhiệm vụ mới, một công việc hoàn
toàn đúng với sở thích, nguyện
vọng từ bấy lâu “nó” hằng mơ ước
– Trưởng bộ phận kế hoạch sản
xuất. Được sự chấp thuận của lãnh
đạo, kế hoạch vạch ra đã được thực
hiện. Tổ chức sắp xếp kế hoạch sản
xuất thật ổn định tại các tổ, chuyên
môn hóa các mặt hàng trên từng
tổ, tập trung các mặt hàng nhỏ lẻ
về một tổ nhằm thực hiện mục tiêu
doanh thu của xưởng. Mặc dù thời
gian đầu chưa có sự thống nhất
cao từ các anh chị tổ trưởng, có tổ
phải gặp những khó khăn do tính
chất của đơn hàng. Dần dần doanh
thu của xưởng được nâng cao, thu
nhập của cán bộ công nhân viên
cũng được nâng dần theo sự gia
tăng doanh thu - “nó” đã được cấp
trên và đồng nghiệp tin tưởng.
Nhớ những lần đầu được Giám đốc
thử thách, nâng cao trách nhiệm
trong công việc. Ngoài mặt luôn tỏ
vẻ tự tin nhưng trong lòng thì băn
khoăn, lo lắng và lại một lần nữa
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những câu hỏi tại sao, như thế nào
lại tiếp tục chạy trong tâm trí. Tại
sao Giám đốc giao mình việc này?
Mình phải làm sao đây? Bắt đầu
như thế nào? Sao thấy khó quá vậy?
Nhờ ai hướng dẫn đây?... Cuối cùng
với tinh thần tập thể và sự giúp đỡ
của một số anh chị mọi khó khăn
thử thách đã trở thành những bài
học thật quý báu.
Bài học “nó” rút ra cho bản thân là:
Hãy trung thành với chính bản thân,
với công việc mình đã chọn, với
tổ chức mình đang công tác. Nếu
không có lòng trung thành chúng
ta sẽ không chuyên tâm vào công
việc cũng như không đóng góp hết
mình cho tổ chức. Vì vậy nếu đã xác
định cho mình “con đường” để đi,
một “nơi” để đến thì hãy xem những

trở ngại là cần thiết để rèn luyện
bản thân, cố gắng hòa nhập với tổ
chức và phải mạnh dạn tranh đấu
vì lợi ích của tập thể. Đã là người
của tập thể cần phải nhất quán suy
nghĩ và hành động vì tập thể cho
dù chúng ta đang ở bất kỳ vị trí nào
trong tổ chức.
Sau bao năm tháng thăng trầm với
nghề, “nó” nghiệm ra rằng để phát
hiện một nhân viên có năng lực, có
tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong
công việc, có thể trở thành những
cán bộ quản lý trong tương lai nếu
được bồi dưỡng và đào tạo không
khó đối với một quản lý cấp trung,
nhưng cái khó là họ phải vượt qua
được “rào cản” của bản thân, đó
là sự đố kỵ, tính ích kỷ. Là quản lý
trung gian cần phải là cầu nối vững

chắc và tham mưu tích cực cho
lãnh đạo, gạt bỏ những thành kiến
cá nhân, cố gắng xây dựng tổ chức
thành một tập thể vững mạnh cùng
hướng về mục tiêu chung của tổ
chức.
Hãy sống dấn thân và thực hiện
những mục tiêu đề ra. Nhưng quan
trọng hơn, hãy sống với tinh thần
trách nhiệm cao nhất. Trách nhiệm
điều chỉnh con người theo những
nguyên tắc nhất định. Dù làm bất
cứ việc gì hay đang ở vị trí nào thì
việc tỏ ra có trách nhiệm là điều
rất cần thiết. Chỉ có những quyết
định mang tính trách nhiệm mới có
thể giúp ta có được cuộc sống như
chúng ta khao khát và phải mạnh
dạn nhận lấy trách nhiệm nếu thiếu
sót thuộc về mình.
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Cải tiến nhỏ
thay đổi lớn

Ở

Phong Phú, cụm từ “cải tiến kỹ thuật” luôn
được coi trọng , đó là biện pháp quan trọng để
giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản
phẩm nhằm góp phần tăng thu nhập cho người lao
động… Những giải pháp cải tiến kỹ thuật còn đem lại
những giá trị tinh thần có ý nghĩa hết sức hữu ích cho
đời sống anh chị em CB.CNV.
Trong bài viết này, tôi xin gửi đến bạn đọc của báo Diễn
Đàn Phong Phú một ví dụ điển hình trong công tác cải
tiến kỹ thuật tại Căn tin Phong Phú nhằm góp phần
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Huỳnh Đức Thịnh

Phòng KSNB

Xuân Huy

Căn Tin Tổng công ty

giúp công nhân làm việc đạt hiệu quả cao.
Ngày trước ở Căn tin, nhân viên phục vụ nước uống
cho CB.CNV rất khó tuyển. Hình ảnh nhân viên Căn
tin mỗi sáng sáng, chiều chiều xuất hiện trong xưởng
cùng với xe bồn, xe ba-gác trở nên thân quen với những
ai đã và đang làm việc tại Phong Phú… Nhân viên làm
nghề này thường hay mặc cảm, tâm trạng luôn bất ổn
và thường nghỉ làm sau vài tuần, hay vài tháng thử việc.
Thật ra họ nghỉ việc cũng đúng thôi: công việc vất vả,
qui trình thao tác chưa quen làm cho “lính mới” vào
việc dễ nản lòng... Rồi thì trang thiết bị sử dụng thiết kế
không hợp lý làm ảnh hưởng đến thao tác hoạt động,
khiến cho nhân viên làm mệt mà năng suất và hiệu quả
công việc vẫn không cao. Bởi vậy, Căn tin thường xuyên
rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự, người cũ cứ phải giãn
ca làm thêm việc. Trước tình hình đó, Ban điều hành
Căn tin quyết tâm phải tìm ra biện pháp khắc phục
khó khăn. Bắt đầu từ đây phải nghiên cứu, khảo sát
lại hệ thống bồn nấu nước sôi, xe đẩy và các trang
thiết bị dùng để vận chuyển nước uống đến các
nhà xưởng....
Trước kia, bồn nấu nước sôi cao 1.2 m, được
thiết kế đặt cách mặt đất 0.5 m. Mỗi lần lấy
nước sôi từ trong bồn nấu ra, nhân viên phục
vụ phải bắc ghế đứng lên mới múc được
nước sôi ra ngoài và đổ vào xe chuyên chở
đặc dụng...
Sau khi tìm ra nguyên nhân do bồn
nấu nước sôi thiết kế quá cao, thao
tác mất thời gian và không đảm bảo
an toàn lao động do nhân viên phải
chồm người vào bồn nước đang sôi
để múc từng thùng nước qua xe
chuyên chở, Phụ trách Căn tin
đã hội ý và phối hợp với xưởng

cơ khí Công ty, quyết định cắt đôi
bồn cũ 1.2 m thành 02 bồn cao 0.6m,
nâng độ cao đặt bồn lên cách mặt
đất lên 1.0 m, lắp thêm hệ thống van
xả ở các bồn. Cùng với việc cải tiến
bồn nấu nước sôi là thiết kế lại các
xe vận chuyển sao cho phù hợp với
lượng nước chứa trong bồn đặt trên
xe...Có như vậy, qui trình nấu nước,
chuyển nước mới chuyên nghiệp hơn,
nhân viên phục vụ tránh bớt những
thao tác nặng nhọc và nguy hiểm ảnh
hưởng đến sức khoẻ mà lại mất quá
nhiều thời gian thực hiện công việc...
Từ đây công việc của nhân viên phục
vụ nước uống bớt đi nhiều công đoạn,
rút ngắn được thời gian làm việc, chỉ
cần một thao tác dùng tay gạt nhẹ
van xả ở bồn nấu là nước có thể chảy
trực tiếp vào xe chứa một cách dễ
dàng.
Một cải tiến nhỏ nhưng mang lại
hiệu quả cao! Có những sáng kiến
cải tạo kịp thời và đúng lúc là bài học
kinh nghiệm trong công tác quản lý
và chăm lo sức khoẻ cho người lao
động. Một cải tiến dù nhỏ nhưng giá
trị vật chất lẫn tinh thần đều rất cao.
Đó không chỉ là niềm vui cho người
lao động có động lực trong cuộc
sống, trong công việc để an tâm gắn
bó lâu dài với nơi làm việc mà còn là
niềm hạnh phúc của người đứng đầu
đơn vị khi thấy nhân viên mình hoàn
thành tốt công tác được giao. Có
những quan tâm hỗ trợ không hiện
hình bằng vật chất mà bằng cách tạo
điều kiện môi trường làm việc tốt nhất
để người công nhân toàn tâm toàn ý
thực hiện công việc được phân công.
Đó là ý nghĩa sâu xa mang tính nhân
văn của người lãnh đạo…!

Sự tích

“thị trường
chứng khoán”

N

gày xửa ngày xưa, ở một
làng nọ, ven rừng có rất
nhiều khỉ ra kiếm ăn.
Cho đến một ngày kia, xuất hiện
một anh thanh niên tới hỏi mua
khỉ với giá 10 đồng một con.
Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ
về bán. Sau khi họ bắt được vài
ngàn con khỉ và bán cho anh
thanh niên nọ thì số khỉ vãn
dần. Dân làng định nghỉ ngơi
thì anh thanh niên lại nói sẽ
tăng giá mua khỉ lên 20 đồng
một con. Vậy là mọi người lại
hăng hái đi tìm bắt khỉ. Đến khi
số khỉ cạn kiệt, dân làng bèn
về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh
thanh niên lại nâng giá lên 25
đồng một con. Lần này chỉ có
vài người bắt được khỉ để bán.
Khỉ hiếm đến nỗi tìm cả ngày
trong rừng và cả ở quanh làng
cũng chẳng thấy con nào, thì
làm sao có thể bắt được chúng.
Anh thanh niên nâng giá lên 50
đồng một con mà mãi chẳng
mua được con nào. Mặc dù, rất
thất vọng nhưng anh vẫn nói
với mọi người rằng: “Bây giờ tôi
có việc phải lên tỉnh, mấy ngày
nữa mới về. Người giúp việc
của tôi sẽ ở lại thay tôi mua khỉ.
Nếu ai bắt được khỉ thì bán cho
nó nhé!”

Anh thanh niên đi được mấy
ngày mà dân làng vẫn không ai
bắt được khỉ để bán. Người giúp
việc của anh thanh niên chỉ
cho dân làng thấy những cái
lồng đầy khỉ và nói: “Tôi chán
công việc này lắm rồi, mặc kệ
ông chủ với lũ khỉ của ông ta.
Tôi sẽ bán cho mọi người 35
đồng một con, khi nào chủ tôi
quay lại các vị hãy bán cho ông
ta 50 đồng”. Dân làng mừng rỡ
liền dốc hết tiền bạc trong nhà
ra, tranh nhau mua khỉ. Những
người chậm chân thì kêu gào
khóc lóc, người mua được
nhiều thì sung sướng hả hê.
Họ hồi hộp chờ đợi anh thanh
niên quay lại. Nhưng đợi mãi
mà chẳng thấy anh thanh niên
và người giúp việc đâu. Chỉ thấy
quanh làng toàn khỉ là khỉ. Dân
làng ai cũng tức giận đỏ hết cả
mặt nhưng không biết bán lũ
khỉ cho ai.
Sau này, người ta gọi khỉ dưới
cái tên cổ phiếu. Những người
hiểu biết gọi câu chuyện đó
là sự tích về sự ra đời của thị
trường chứng khoán. Và việc
giận đến đỏ mặt là lý do tại sao
bảng giá khi thị trường đi xuống
thường hiện màu đỏ.
(Sưu tầm)
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1. Hầu hết các đổi mới bắt đầu từ khách hàng

Dù có một số trường hợp ta tự nghiên cứu và đưa ra
những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, nhưng chữ tốt ở đây
vẫn phải là tốt so với quan điểm của khách hàng, vì thế
vẫn phải bắt nguồn từ ý kiến khách hàng.

2. Hãy yêu khách hàng thay vì yêu sản phẩm
do ta làm ra
Nếu ta yêu sản phẩm do ta làm ra thì ta giữ lấy mà
dùng?

3. Lợi nhuận của doanh nghiệp là phần do
khách hàng chia lại sau khi đã được thỏa mãn
Như vậy, để tạo ra lợi nhuận, bạn nên ưu tiên quan tâm
thỏa mãn khách hàng.

4. 80% lợi nhuận gặt hái được hiện nay là nhờ
những quyết định từ 6 năm về trước

Con số 6 năm, thực tế có thể là 1, 2, …, 7, 8 năm. Vấn
đề là phải dự báo được con đường lâu dài và các quyết
định chỉ sau 1 thời gian mới phát huy tác dụng.

Một số quan niệm về
nghệ thuật quản lý
Khiếu Thiện Thuật *
(Nguyên Tổng Giám đốc Công ty
Liên doanh Coats Phong Phú)

LTS: Ông Khiếu Thiện Thuật sinh năm 1945 và mất
năm 2003, ông nguyên là Phó Tổng giám đốc Công ty
Dệt Phong Phú (nay là Tổng công ty CP Phong Phú)
kiêm Tổng giám đốc của Công ty liên doanh Coats
Phong Phú (nay là Công ty TNHH Coats Phong Phú).
Lúc sinh thời, ông rất tâm đắc với việc quản lý chất
lượng nên đã sớm áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng như ISO 9001, quản lý chất lượng toàn diện,
quản lý theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng…
cho liên doanh Coats Phong Phú. Nhờ vậy Công ty

5. Những gì bạn không thể làm trong 100
ngày, thì gần như chắc chắn bạn không thể
làm được trong 100 năm
Ít nhất thì trong vòng 100 ngày đã phải làm được cái gì
đó thì mới hy vọng có thể hoàn thành mục tiêu trong
tương lai dài.

6. Người điều hành phải điều hành

(“Manager must manage”, Peter Drucker)
Nếu bạn là người điều hành mà bạn lại không điều
hành đúng mức, từ chối ra quyết định cần thiết... thì
sự việc sẽ ra sao?

7. Về cơ bản, có 3 loại điều hành
Coats Phong Phú do ông quản lý luôn đạt nhiều thành
tích tốt, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài và phát triển bền
vững. Năm 2002, ông là tác giả của cuốn sách “Quản
lý chất lượng để nâng cao lợi thế cạnh tranh” với những
nội dung hữu ích và thiết thực đối với đội ngũ cán bộ
đang làm công tác chất lượng. DĐPP xin trích đăng
một phần trong các quan điểm và phương châm quản
lý của ông. Những quan điểm này như ông nói trong
phần lời dẫn của cuốn sách – “nó được nêu ra trong
một số tình huống cụ thể với mục đích diễn tả ý cho
dễ nhớ”.
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• Loại thứ nhất: Đến nơi làm việc và tự hỏi việc gì sẽ xảy
ra (không biết mình muốn gì, không tác động)
• Loại thứ hai: Đến để xem sự việc xảy ra (không tác
động)
• Loại thứ ba: Đến để tác động cho sự việc xảy ra theo
mục tiêu của tổ chức.

8. Không có bông hoa nào mọc trên đất nước
Thụy Sỹ ngoài mong muốn của con người

Trong xưởng, văn phòng do bạn quản lý, nếu có một
vũng nước đọng, một cụm rác bất thường, thì phải
chăng là do ý muốn của bạn?

9. 5S:

SÀNG LỌC (SEIRI), loại bỏ những cái không cần thiết
tại nơi làm việc
SẮP XẾP (SEITON), sắp xếp mọi thứ đúng chỗ của nó
sao cho tiện lợi khi sử dụng
SẠCH SẼ (SEISO), vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, không
để bụi bám trên sàn nhà, máy móc hay thiết bị
SĂN SÓC (SEIKETSU), giữ gìn trật tự nơi làm việc ở
mức độ cao bằng cách thực hiện liên tục Sàng lọc –
Sắp xếp – Sạch sẽ.
SẴN SÀNG (SHITSUKE), tạo cho mọi người thói quen
làm việc hiệu quả, kỷ luật chặt chẽ tại nơi làm việc.

10. Câu chuyện về 2 người bạn (kể cho vui)

• Hai người bạn ngồi bình luận về cầu thủ đá bóng.
Anh X: Tôi rất thích cầu thủ A.
Anh Y: Tôi không thể nào thích nổi A vì A là đàn ông mà
lại để tóc dài. Ngược lại mình lại rất thích cầu thủ B.
Anh X: Tôi nghe nói, cái anh cầu thủ B tính tình… lại
hay hút thuốc...thật không thể nào chấp nhận được.
• Hai người bạn ở một nước khác cũng ngồi bình luận
về cầu thủ A và B.
Anh Z: Tôi rất thích cầu thủ A.
Anh T: Mình thấy A cũng rất hay nhưng mình lại rất
thích B.
Anh Z: Mình thấy B cũng rất xuất sắc nhưng chẳng
hiểu sao mình vẫn rất thích A.
Anh T và Z: Thể thao muôn năm!
Vậy: Có nên tìm ra ưu điểm của người khác để khai thác
vận dụng sức mạnh tổng hợp hay nên tìm ra nhược
điểm để bài bác?
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Phong cách quản lý...
Phan Kim Hằng

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú

X

in được tiếp tục chia sẻ với độc giả Diễn đàn
Phong Phú về những điều hay mà chúng
ta cần học hỏi về “Phong cách Jack Welch”CEO của tập đoàn lớn nhất thế giới General Electric. Ông là người dám đương đầu với thực tế khắc
nghiệt, biết thay đổi để cạnh tranh, biết thách thức
truyền thống, biết gạt nỗi lo lắng, sợ hãi. Ông đạp

đổ tính quan liêu, biết nắm bắt và tận dụng mọi cơ
hội, khuyến khích nhân viên đặt ra những mục tiêu
và yêu cầu cao nhất trong công việc.
Những bài học kinh nghiệm của Jack Welch dưới
đây hi vọng sẽ giúp bạn làm hành trang và kim chỉ
nam của mình.

Bài học 1:

Bài học 2:

Bài học 3:

“Dẫn dắt” tốt hơn “Quản lý”
• Khắc họa một viễn cảnh và động
viên người khác nhiệt tình thực
hiện nó.
• Đừng quản lý mọi chi tiết vụn vặt
mà hãy tập hợp người tài quanh
bạn và tin tưởng giao việc cho họ.
• Để mọi người tham gia và đón
nhận các ý tưởng lớn từ mọi nơi.

“Coi nhẹ hình thức” tốt hơn
“Nặng hình thức”
• Tổ chức các cuộc hội ý với đồng
nghiệp và các sếp một cách đơn
giản: y phục thoải mái hơn, giờ giấc
làm việc linh hoạt hơn,…
• Tổ chức các cuộc họp ít tính hình
thức hơn.
• Xem xét việc gặp gỡ thân mật lâu
lâu một lần: cả phòng tụ tập lại ăn
trưa …

“Hất tung tệ quan liêu”tốt
hơn “Dung dưỡng tệ
quan liêu”
• Bỏ đi những công việc không
cần thiết.
• Làm việc với các đồng nghiệp để
hợp lý hóa tiến trình ra quyết định.
• Làm cho nơi làm việc của bạn
trở nên đầm ấm, vui tươi và thân
thiện hơn
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Bài học 4:

Bài học 7:

Bài học 10:

“Đối diện thực tế” tốt hơn “Cứ
cho là mọi điều tốt đẹp”
• Nhìn sự việc bằng con mắt tỉnh
táo, tư cách người ngoài cuộc, điều
này giúp bạn nhìn thấy sự việc một
cách khách quan hơn.
• Đừng rơi vào cái bẫy của “kịch
bản giả tạo” mà bạn phải đối diện
sự thật. Chúng ta có thể làm điều gì
nếu mọi thứ không trở nên tốt hơn.
• Hãy cho phép mình có nhiều lựa
chọn.

“Lãnh đạo bằng cách truyền
nhiệt tình cho người khác”
tốt hơn “Quản lý bằng
quyền lực”
• Đừng bao giờ lãnh đạo bằng cách
đe dọa, quát tháo, ra lệnh.
• Cho mọi người biết chính xác là
các nỗ lực của họ đóng góp cho tổ
chức như thế nào.
• Gửi những lời cảm ơn viết tay
cho các đồng nghiệp và các khách
hàng.

“Chớp cơ hội mỗi ngày” tốt
hơn “Thận trọng hành động”
• Đừng lãng phí thời gian, tận dụng
từng phút và biết rằng ngay cả một
sự trì hoãn nhỏ cũng có thể đồng
nghĩa với việc mất đi một thương vụ
quan trọng.
• Ra quyết định nhanh.
• Làm việc chăm chỉ hơn.

Bài học 5:

Bài học 8:

“Đơn giản hóa” tốt hơn “Làm
sự việc trở nên phức tạp”
• Đơn giản hóa nơi làm việc, hãy
loại bỏ hoặc sắp xếp lại cho hợp lý
quy trình làm việc và các biểu mẫu
phức tạp.
• Làm cho các cuộc họp giản dị
hơn, khuyến khích đồng nghiệp
nói lên các ý tưởng hay nhất mà họ
nghĩ ra được.
• Loại bỏ các biên bản và các thư
từ phức tạp.

“Thách thức truyền thống”
tốt hơn “Tôn trọng
truyền thống”.
• Tổ chức một buổi họp “Tại sao
chúng ta làm điều này theo cách
đó?”
• Mời các đồng nghiệp trong phòng
ban của bạn đóng góp mỗi người
một ý tưởng về việc thay đổi một cái
gì đó quan trọng ở công ty.
• Đừng ngại thách thức kinh
nghiệm truyền thống, khuyến khích
nhân viên đưa ra những ý tưởng
mới.

Bài học 6:
“Coi thay đổi là cơ hội” tốt
hơn “Coi thay đổi là mối
đe dọa”
• Biết rằng sự thay đổi đang diễn
ra.
• Dự kiến những điều ít được mong
đợi nhất, nhưng hãy hành động
nhanh chóng để đi trước một bước.
• Chuẩn bị cho những người xung
quanh bạn tâm thế sẵn sàng đón
nhận những thay đổi tất yếu sẽ tác
động đến cuộc sống của họ.

Bài học 9:
“Đặt trí tuệ lên hàng đầu” tốt
hơn “Đặt hệ thống cấp bậc
lên hàng đầu”
• Dành mỗi tuần một giờ để học
tập những gì các đối thủ cạnh tranh
đang làm. Dành thời gian nghiên
cứu các website của các đối thủ
cạnh tranh hoặc nghiên cứu các
quảng cáo và catalogue của họ.
• Tôn vinh ý tưởng tốt nhất.
• Việc đào tạo nên là một phần
công việc không thể tách rời của
công ty chứ không phải là một ý
chợt nảy sinh sau đó.

Bài học 11:
“Đặt các giá trị lên hàng đầu”
tốt hơn “Đặt các con số lên
hàng đầu”
• Đừng lặp đi lặp lại các con số,
hãy cố gắng tập trung vào các hành
động và hành vi chủ yếu làm hài
lòng khách hàng và giành được cơ
hội kinh doanh mới.
• Lãnh đạo bằng cách nêu gương,
“nói được làm được”.
• Hãy đặt các giá trị lên hàng đầu.

Bài học 12:
“Quản lý trọng điểm” tốt hơn
“Quản lý mọi thứ”
• Đừng sa lầy vào các chi tiết vô
nghĩa, hãy hình dung chính xác bạn
phải làm những gì để đạt các mục
đích của bạn.
• Quản lý ít hơn.
• Giao quyền lực, phân công và
tránh cản đường vì bạn sẽ không
bao giờ biết người ta có thể tiến xa
bao nhiêu khi bạn chưa cho họ cơ
hội để thử sức.
Các bạn hãy dành chút thời gian
suy ngẫm về 12 bài học này nhé.
(Sưu tầm)

Mời bạn đón đọc 12 bài học tiếp theo
trong Diễn đàn Phong Phú số 26
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của hãng thực hiện tại đất nước
Tây Ban Nha và các quốc gia láng
giềng gần đó. Điều này đảm bảo
tốc độ vận chuyển cung ứng sản
phẩm, khiến họ có thể phản ứng
một cách nhanh nhất với sự thay
đổi xu hướng trên thị trường.

Câu chuyện thành công

của các doanh nghiệp dệt may thế giới
Thanh Hương
Sinh viên thực tập - Phòng Marketing

Đối với các doanh nghiệp, một trong những yếu tố hết sức quan trọng
đó là phải luôn đổi mới và sáng tạo từng ngày. Qua vài câu chuyện về
bí quyết thành công của những công ty may mặc thế giới, có thể chúng
ta sẽ rút ra được một số bài học nho nhỏ về phương cách quản lý cũng
như những ý tưởng kinh doanh độc đáo.

Câu chuyện của ZARA
Đối với những người yêu thích thời
trang trên toàn thế giới và kể cả Việt
Nam, ZARA và một cái tên không
hề xa lạ. Nó là một trong những
nhãn hiệu quần áo bán lẻ hàng đầu
thế giới với công ty mẹ là hãng sản
xuất may mặc INDITEX, có trụ sở tại
Tây Ban Nha. Nhãn hiệu này có một

chuỗi cửa hàng bán lẻ khổng lồ với
hơn 2.000 cửa hàng tại hơn 80 quốc
gia. ZARA là một điển hình cho câu
chuyện thành công nhờ kết hợp 3
quy tắc vàng: chớp nhoáng, hiếm
hoi và đa dạng.

Chớp nhoáng
Trong khi các hãng may mặc khác

cần trung bình 6 tháng để có thể
cho ra đời dòng sản phẩm mới thì ở
ZARA chỉ hai tuần. Làm sao họ có
thể đạt được tốc độ sản xuất chóng
mặt đến vậy?
Câu trả lời nằm ở sự kết hợp ăn ý
trong chuỗi cung ứng của công
ty từ khâu thiết kế, sản xuất đến
phân phối. 80% quá trình sản xuất
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Hàng ngày, người quản lý ở từng
cửa hàng của ZARA thường xuyên
tổng hợp phản hồi của khách hàng,
sau đó báo cáo lại với bộ phận thiết
kế sản phẩm nào bán chạy và sản
phẩm nào không nhận được nhiều
sự chú ý. Thông tin sẽ ngay lập tức
được xử lý để quyết định những kiểu
dáng, màu sắc nào sẽ được tiếp
tục được sản xuất cho những mẫu
sắp tới hay ngược lại, bị tạm ngừng
sản xuất. Với chiến lược cập nhật
mẫu thường xuyên như vậy, một
hay hai sản phẩm “ế khách” cũng
sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì nhiều
đến doanh thu của hãng. Và chỉ sau
vài ngày, quần áo trong những cửa
tiệm ZARA đều như được nhấn nút
“REFRESH”.
Không giống như các công ty may
mặc khác thường đi theo quy trình
thiết kế mẫu sau đó mới tiến hành
phát triển loại vải dùng cho mẫumột khâu mất rất nhiều thời gian,

những mẫu thiết kế của ZARA được
thực hiện dựa trên những chất liệu
đã được sản xuất từ trước, luôn
luôn sẵn sàng trong kho. Điều này
lại một lần nữa giúp ZARA tiết kiệm
được thời gian, luôn giữ tốc độ tiên
phong trong ngành công nghiệp
thời trang luôn đổi mới.

Hiếm hoi
Một trong những bí quyết thành
công của ZARA là cứ mỗi lần xuất
xưởng, hãng chỉ cho ra lò một số
lượng rất ít đối với từng mẫu thiết
kế, khiến cho chúng luôn trong
tình trạng “hiếm” và được săn lùng.
Bạn thích chiếc áo mới của ZARA?
Hãy mua ngay khi bạn nhìn thấy nó
lần đầu tiên bởi có thể sau một hồi
lưỡng lự, chiếc áo đó đã bị người
khác nhanh tay lấy mất. Đây là bí
quyết đánh trúng vào tâm lý của
người tiêu dùng và kích thích họ trở
lại cửa hàng đều đặn thường xuyên
để có thể là một trong những người
may mắn sở hữu được sản phẩm
mới khi chúng vừa được đặt lên
kệ. Cùng với tốc độ sản xuất chóng
mặt, cứ 2 lần một tuần, những sản
phẩm mới lại được đưa đến cửa
hàng, kéo theo những khách hàng
háo hức ngóng chờ. Theo số liệu

thống kê, trung bình mỗi khách
hàng quay lại cửa hàng ZARA 17
lần/ năm, cao hơn hoàn toàn so với
3 lần/năm ở những cửa hàng đối
thủ khác. Thêm vào đó, sản xuất
với số lượng ít còn giúp ZARA mau
chóng tiêu thụ được hàng, quay
vòng vốn nhanh và giảm đáng kể
chi phí tồn kho.

Đa dạng
Mỗi năm, ZARA cho ra đời hơn
12.000 mẫu thiết kế. Trong số đó chỉ
có 1% là thất bại trên thị trường, so
với con số trung bình 10% của các
hãng đối thủ. Sở dĩ đạt được những
con số ấn tượng này là nhờ ZARA
có một đội ngũ đông đảo những
“nhóm sáng tạo” bao gồm nhà thiết
kế, chuyên gia nguồn hàng và nhân
viên phát triển sản phẩm cùng làm
việc với nhau. ZARA thuê những
nhà thiết kế trẻ và đào tạo cho họ
khả năng ra quyết định nhanh
chóng, điều tối quan trọng để tăng
tốc quá trình phát triển sản phẩm.
Ra quyết định nhanh còn đồng
nghĩa với việc cho ra đời nhiều mẫu
hơn, tạo nhiều sự chọn lựa hơn cho
khách hàng và quan trọng nhất là
có nhiều cơ hội hơn để dò trúng sở
thích của họ. Đội ngũ thiết kế này
cũng được đào tạo bài bản về nắm
bắt tâm lý và xu hướng của cộng
đồng nhằm giảm thiểu hết mức số
lượng mẫu thất bại.
Thành công của ZARA đã cho
những công ty dệt may khác bài
học về sự sáng tạo và duy trì những
chiến lược đột phá. ZARA đã tìm
được những yếu tố tạo cho nhãn
hiệu này chỗ đứng độc nhất trong
tim người yêu thời trang thế giới và
một vị thế khác biệt so với những
đối thủ cạnh tranh trên đường đua
khốc liệt.
Biên dịch từ tài liệu nước ngoài
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Câu hỏi của chủ đề số 25
(Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3)
Chuyên mục mới:

CÓ THỂ
BẠN
CHƯA BIẾT?

1. Bạn hãy cho biết Nữ Anh hùng Lao động
đầu tiên của Phong Phú là ai?

3. Có bao nhiêu nhiêu người tham gia cuộc thi
này và trả lời đúng câu hỏi số 1?

Đáp án:
1/. Nữ Anh hùng Lao động
đầu tiên của Phong Phú đó
là AHLĐ Châu Thị Kim (Nhà
máy Dệt Phong Phú)
2/. Nói đến Anh hùng Lao
động Châu Thị Kim xin giới
thiệu ngắn gọn một số bài
báo viết về chị như sau:
+ Báo Thanh Niên, tháng
1/2009
Ngay từ những ngày đầu mới
giải phóng thành phố, thanh
niên luôn là lực lượng đi đầu
trong công việc khắc phục
hậu quả chiến tranh, xây dựng
đất nước. Trong sản xuất công
nghiệp, các phong trào do tổ
chức Đoàn khởi xướng đã có
tác động tích cực vào nền sản
xuất hàng hóa, tăng thêm thu
nhập cho lao động trẻ và rèn

AHLĐ Châu Thị Kim cùng các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại ĐH thi đua yêu nước

2. Bạn hãy viết một bài ngắn gọn chia sẻ về
những kỷ niệm đáng nhớ, những ấn tượng
khó quên khi được tham gia làm việc, gặp gỡ
hoặc tiếp xúc với Nữ Anh hùng Lao động này.

luyện bản lĩnh, tay nghề cho
thanh niên công nhân thành
phố. Từ các hội thi tay nghề
đã khuyến khích việc tìm kiếm
cải tiến thao tác kỹ thuật, nâng
cao chất lượng lao động trong
thanh niên, hình thành một
lớp thợ trẻ giỏi, tiêu biểu cho
tinh thần lao động quên mình
và khả năng tổ chức quản lý
sản xuất có hiệu quả (như Anh
hùng Lao động Châu Thị Kim,
những bàn tay vàng Trần Thị Bé
Bảy, Hồ Thị Thu Hương, Trần
Minh Chí, Trương Hùng Sơn…)
+ Báo Phụ Nữ, tháng 12/2004
Từ điểm xuất phát rất thấp về
kinh tế, lại chịu hậu quả chiến
tranh kéo dài, nhân dân ta vừa
phải thực hiện đồng thời hai
nhiệm vụ chiến lược, vừa phải
đáp ứng cùng một lúc những
yêu cầu bảo đảm và cải thiện
đời sống, tích lũy để xây dựng

chủ nghĩa xã hội và củng cố
quốc phòng, trong khu vực
Nhà nước, nữ công nhân viên
chức chiếm 46% lực lượng lao
động, có những ngành phụ nữ
chiếm từ 70 - 80% ở các đơn
vị trực tiếp sản xuất. Những
năm qua, mặc dù đời sống khó
khăn gay gắt do tình hình giá
cả biến động thất thường, tiền
lương thực tế ngày càng giảm
sút, nhưng đa số chị em đã
dũng cảm chịu đựng mọi thiếu
thốn, kiên trì tìm cách tháo gỡ
khó khăn, vừa phải kiếm việc
làm thêm để đủ sống, vừa
ra sức tìm tòi mọi nguồn vật
tư, nguyên liệu để duy trì sản
xuất, bảo đảm công tác. Chị
em đã nhiệt tình tham gia các
phong trào “mỗi công nhân
có một sáng kiến, mỗi cán bộ
khoa học tham gia một đề tài
nghiên cứu”, “luyện tay nghề,
thi thợ giỏi”, phấn đấu trở

Nữ AHLĐ Châu Thị Kim

thành những người phụ
nữ lao động có tài năng.
Ngành nào, địa phương
nào, cơ sở nào cũng xuất
hiện những phụ nữ giàu
lòng yêu nghề, ham học
hỏi, dám nghĩ, dám làm,
mạnh dạn phát huy sáng
kiến, tăng năng suất lao
động, hoàn thành vượt
mức kế hoạch sản xuất
trong những điều kiện hết
sức không bình thường.
Rất nhiều chị là chiến
sĩ thi đua, nhiều tổ đội
lao động nữ đã giữ vững
danh hiệu tổ đội lao động
xã hội chủ nghĩa hàng
chục năm liền. Đó là các
nữ Anh hùng Lao động
Châu Thị Kim - công nhân
Nhà máy Dệt Phong Phú
(TP. Hồ chí Minh), Hoàng
Thị Tuất, Phó Giám đốc
Nông trường Đức Lập
(Đắc Lắc), Hoàng Thị
Miên, công nhân giao
thông hạt 7 (Cao Bằng),

Vũ Thị Chất, công nhân
xí nghiệp may 10 (Hà Nội)
v.v...
3/. Kỷ niệm về Anh
hùng Lao động Châu
Thị Kim:
Là Anh hùng trong lao
động sản xuất nhưng chị
cũng là người rất gắn
bó với phong trào, nhất
là văn nghệ. Tôi nhớ vào
những năm 1980, phong
trào văn nghệ của Công
ty Dệt Phong Phú (nay là
Tổng Công ty CP Phong
Phú) rất mạnh, hầu như
là đơn vị luôn đứng đầu
Tổng công ty Dệt May Việt
Nam. Tuy tình hình sản
xuất rất căng thẳng, công
nhân phải tăng ca để đáp
ứng nhu cầu xuất khẩu,
nhưng lúc nào chị Châu
Thị Kim cũng quan tâm,
hỗ trợ bằng cách giới
thiệu cho Công đoàn và

Đoàn Thanh niên, những
người thợ giỏi đang đứng
máy hoặc các em mới
vào có năng khiếu để
tham gia các hoạt động
đoàn, đội, văn nghệ thể
thao… Chị thường tranh
thủ giờ cơm trưa để lui tới
Đội văn nghệ để xem các
em luyện tập, ăn nghỉ thế
nào để động viên, cổ vũ

các em yên tâm công tác
(vì tâm lý các em đi tập
văn nghệ thường sợ khi
trở vào sản xuất sẽ mất
chỗ làm). Cách thể hiện
sự quan tâm của chị thật
xứng đáng là một người
chị lớn của Phong Phú,
một người chị để các thế
hệ sau phải noi gương,
học tập.
BBT Diễn đàn Phong Phú

Kết quả:
• Có 232 người tham gia cuộc thi này và 36 người trả
lời đúng câu hỏi số 1.
• Có 01 người gửi hình cho cuộc thi.
• Người trúng giải kỳ này: Anh Trương Minh Trí (VP
Tổng công ty) đã nhận được giải thưởng là 1 phần
quà và nhuận bút của BTC

Câu hỏi chủ đề số 26
1. Phong Phú được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
năm nào? Ai là Tổng Giám đốc Phong Phú trong thời
gian đó?
2. Bạn hãy viết một bài ngắn gọn chia sẻ về những kỷ
niệm đáng nhớ, những ấn tượng khó quên khi được làm
việc, trưởng thành trong giai đoạn này.
3. Có bao nhiêu người tham gia cuộc thi này và trả lời
đúng câu hỏi số 1?
* Người tham gia gửi bài dự thi sớm và trả lời
đúng câu hỏi sẽ nhận được nhuận bút và phần
quà có ý nghĩa của Ban tổ chức
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Có thể bạn chưa biết

Đ

ược sinh ra
trong
thời
kỳ đất nước
vừa mới mở
cửa hội nhập kinh tế
toàn cầu, tên gọi của
tôi được gắn kết bởi ba
dòng “máu” Việt – Pháp
– Thụy Điển: Phong Phú
Guston Molinel. Trải qua
nhiều thời kỳ lãnh đạo,
dần dần tôi được lớn lên
trong tình thương yêu,
chăm sóc của các đồng
nghiệp và sự quan tâm
của các thế hệ lãnh đạo.

Nhớ lại những năm đầu,
số lượng đồng nghiệp
của tôi chỉ khoảng 100
người. Chúng tôi là
những người “làm thuê”,
thành quả có được của
chúng tôi chủ yếu là sự
đổi lấy từ sức lao động
của mình…
Bước ngoặc lớn nhất
của chúng tôi là vào
thời điểm năm 1997,
khi tôi được một vị lãnh
đạo mới tiếp nhận - Cô
Nguyễn Thị Hạnh.

Diễn Đàn Phong Phú

Kể từ đó, tôi như một
người đã trưởng thành
và phát triển lớn mạnh
theo thời gian. Đồng
nghiệp của tôi ngày
một gia tăng, đến năm
2000 tôi đã có thêm một
“người anh em” cả hai
chúng tôi đều được lãnh
đạo quan tâm chăm sóc.
Đến nay đồng nghiệp
của chúng tôi đã lên
đến 900 người, ngoài
hai khách hàng truyền
thống từ khi mới ra đời

ự
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.
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là Molinel và Blaklader
với mặt hàng bảo hộ
lao động truyền thống,
chúng tôi đã có thêm
nhiều khách hàng mới
như Helly Hansen, Toray,
Strauss và khách hàng
Fjall Raven với những
mặt hàng thời trang.
Đặc biệt trong năm
2008, lãnh đạo đã có
quyết định táo bạo khi
mạnh dạn tổ chức lại
sản xuất dành riêng một
dây chuyền sản xuất cho

H.T.K
Xí nghiệp PP - GM

Diễn Đàn Phong Phú
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khách hàng mới - Baby
Bjorn, đây là nhãn hiệu
nổi tiếng về các sản
phẩm dành cho trẻ em
và yêu cầu về chất lượng
rất cao. PP - GM sản xuất
sản phẩm địu trẻ em với
chủng loại nguyên phụ
liệu và kiểu dáng hoàn
toàn mới lạ so với các
sản phẩm may mặc
truyền thống. Thời gian
đầu là những khó khăn
với các đồng nghiệp, tuy
nhiên đây là mặt hàng
mang lại nguồn doanh
thu chủ lực hiện nay của
chúng tôi.
Các mặt hàng sản xuất
ngày càng đa dạng về
chủng loại từ các mặt
hàng đơn giản như
quần kaki, áo sơ mi,
áo blouson,… đến các
chủng loại sản phẩm
phức tạp như áo liền
quần, quần yếm, áo
jacket từ 1 đến 5 lớp, các
loại áo quần chống thấm
có ép keo đường may
(hydratic)…
Chúng tôi chỉ là đơn vị
chuyên “làm thuê”, gia
công sản phẩm nhưng
với sự sáng tạo và linh
hoạt, lãnh đạo luôn tìm
kiếm cho chúng tôi có
được đơn hàng đầy đủ
và liên tục trong suốt 20

cho tôi. Ngược lại đã làm
ảnh hưởng rất lớn đến
thành quả của tổ chức,
ảnh hưởng rất nhiều đến
các đồng nghiệp khác.
Tôi hy vọng trong năm
2012,
những
đồng
nghiệp cá biệt của tôi
thay đổi suy nghĩ, chăm
chỉ hơn trong công
Ban lãnh đạo Tổng công ty CP Phong Phú và lãnh đạo XN may PP - GM tại lễ kỷ niệm 20
năm thành lập

năm qua. Tạo việc làm
và thu nhập ổn định cho
các đồng nghiệp.
Nhớ lại những lúc gặp
khó khăn về đơn hàng
do sự biến động của
kinh tế toàn cầu hoặc
do những lúc nhà cung
cấp không đáp ứng được
tiến độ nguyên phụ liệu.
Lãnh đạo đã phải mất
ngủ để chạy đơn hàng
cho chúng tôi… Ngoài
ra lãnh đạo còn chăm lo
cho đời sống cho chúng
tôi từ việc nâng cao thu
nhập đến giá trị bữa ăn
giữa ca.
Đồng nghiệp của tôi từ
các cấp lãnh đạo đến
các anh chị quản lý và
toàn thể các anh chị em
công nhân, từ các nhân
viên của các bộ phận
sản xuất đến những chị
làm công tác vệ sinh, tất
cả là những người tốt có
tinh thần tập thể cao, hết
mình vì mục tiêu chung

Cô Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc XN may PP - GM trao quà cho nữ công nhân ngày 8-3

của tổ chức, luôn động
viên nhau phấn đấu vì
cuộc sống của bản thân
và gia đình của từng
người.
Tôi cảm thấy tự hào
với những gì mà đồng
nghiệp mang lại cho tôi
trong suốt hai mươi năm
qua. Tuy nhiên bên cạnh
những cái tốt vẫn còn
tồn tại những mặt chưa
tốt, cá biệt có một vài
đồng nghiệp chưa thật
sự tích cực trong suy
nghĩ và hành động luôn
làm cho lãnh đạo và
các đồng nghiệp khác
phải bỏ ra rất nhiều thời
gian và công sức nhưng
chẳng mang lại lợi ích gì

việc, tích cực hơn trong
suy nghĩ và hành động,
chấp hành nghiêm túc
kỷ luật trong lao động,
cùng nhau chung một
chí hướng vì cuộc sống
của mọi người, luôn
hành động cho tập thể,
gắn bó nhau cùng vượt
qua những khó khăn
và thách thức mới của
cuộc khủng hoảng hiện
nay. Hy vọng những
đồng nghiệp tốt hãy
mạnh mẽ lên để cùng
nhau hỗ trợ, giúp đỡ cho
những đồng nghiệp còn
thiếu sót trong suy nghĩ
và hành động, chưa thể
hiện hết mình tinh thần
vì tập thể để cùng nhau
hưởng trọn thành quả
và niềm vui của tập thể
mang lại.
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Nhân dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua, tôi có nhận được một lá thư của
một người bạn từ nước ngoài. Người bạn này cũng không phải xa lạ
vì đây là một trong người đã từng làm việc tại Dệt Phong Phú (nay
là Tổng công ty) một thời gian dài vào những năm 80 và hiện nay
vẫn còn có họ hàng, bạn bè, con cháu đang làm việc tại Tổng công ty
và các Công ty thành viên của Phong Phú. Tôi xin mạn phép chuyển
đến Ban Biên tập để chúng ta cùng xem và suy ngẫm.

Rất tiếc là Tết này do tình hình
kinh tế khó khăn nên một số Kiều
bào Việt Nam như chúng em cũng
bị ảnh hưởng đến đời sống, công
việc, vì vậy không về Việt Nam
được, thật là buồn vì đây là một
trong những niềm hạnh phúc, là
mơ ước của em và các bạn. Tuy
nhiên, trong năm em sẽ cố gắng
khắc phục để về thăm quê cha, đất
tổ, họ hàng, bè bạn.v.v… nhất là
những người thân đã đang sống
và làm việc tại Dệt Phong Phú.
Nhắc đến Dệt Phong Phú, thật
không thể nào chúng em quên

được bao kỷ niệm buồn vui đã gắn
liền với cuộc sống của mình một
khoảng thời gian dài, mảnh đất
thân yêu mà chúng em đã mất
một phần tư đời người góp sức,
góp lực mà không hề nghĩ suy,
tính toán gì! Em vẫn nhớ, nhớ rất
rõ và không thể nào quên, cho dù
tháng năm qua mau, cho dù thời
gian ngày càng khắt khe với con
người. Nhớ từng con thoi, dòng
sợi, từng sợi chỉ, chiếc khăn, mét
vải, từng sản phẩm chính tay
chúng em đã làm ra, không biết sẽ
đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu
gia đình, nâng cao đời sống cho
bao nhiêu con người, nhưng trong
đó có rất nhiều những giọt mồ hôi
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an Biên tập thân mến! Qua thư này, chúng ta
cũng thấy những suy nghĩ và ước mơ của những
con người đã từng là công nhân của Phong Phú
là chính đáng và thật đáng trân trọng.

Thân gửi
Ban biên tập

Dear Tony!

Diễn Đàn Phong Phú

nhọc nhằn, gian khổ của chúng
em đấy! Những đêm ca quần quật
không ngơi nghỉ… đó sẽ mãi là
kỷ niệm thật đẹp của một thời để
nhớ.
Năm trước, em cùng các bạn về
Việt Nam và có dịp đi ngang công
ty Phong Phú, nhìn qua cánh cửa
rộng mở, em vẫn thấy thấp thoáng
vườn hoa tươi đẹp với hàng cây
cao to, phủ bóng mát chở che cho
con đường vòng thơ mộng. Hàng
cây ấy, ngày xưa khi Cô Đường
làm Giám đốc, đã vận động Đoàn
Thanh niên tụi em tham gia phong
trào “trồng cây Nhớ Bác” đó! Không
biết Cô Đường còn làm việc không

Ước gì vào dịp Xuân về hàng năm, chúng ta có thể tổ
chức một chuyến tham quan “Về nguồn” dành cho ACE
Việt kiều, cho những CB.CNV đã về hưu hay cho những
CB.CNV trẻ, mới gia nhập vào Đại gia đình Phong Phú.
Qua đó, sẽ tạo điều kiện cho mọi người được tham
quan những cảnh quan yêu mến ngày xưa, mang đậm
dấu ấn truyền thống, được giới thiệu về những thành
quả, những phát triển vượt bậc của con người Phong
Phú, được gặp gỡ bạn bè đã và đang làm việc ở Phong
Phú, chứng kiến sự thay da đổi thịt của mảnh đất đậm
đà tính nhân văn. Có lẽ điều này có thể vừa góp phần
tạo thêm doanh thu, vừa quảng bá thương hiệu Phong
Phú một cách nhẹ nhàng, ít tốn kém mà hiệu quả.

mọi người thể hiện tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, để
cùng chia sẻ những kinh nghiệm, ước mơ, giới thiệu
những người tốt, việc tốt, những điều hay, lẽ phải trong
cái nôi Văn hóa Phong Phú nói riêng, trong cuộc sống
hiện tại của mỗi con người, đậm đà bản sắc dân tộc và
cộng đồng Người Việt nói chung.
Một lần nữa xin trân trọng!
Tony Trương

Xin thay mặt cho những con người Phong Phú ngày xưa
và hôm nay, cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cảm
ơn Ban Biên tập Diễn đàn Phong Phú đã cho chúng
tôi một “món quà tinh thần” thật ý nghĩa, sâu sắc, một
“góc trời văn hóa” để mọi người có thể nói lên những
gì không thể diễn đạt bằng lời được, một “sân chơi” để

hả Tony? Còn có cả chú Nguyên,
chú của mình nữa,… những ngày
tháng thật là hạnh phúc! Ước gì có
một ngày nào đó em và các bạn những người công nhân cũ của
Phong Phú được vào khuôn viên
công ty để nhìn ngắm tận mắt, sờ
được tận tay những gì đã gắn bó
với cuộc sống của mình ngày xưa,
thăm lại những nơi mình đã từng
làm việc, gặp gỡ những bè bạn cũ
thì hay biết mấy!
Sorry Tony! Năm mới nói chuyện
mới nhé, một điều rất may mắn là
gia đình em vẫn thường xuyên liên
lạc, trao đổi thông tin và gửi cho
em các loại sách báo, tạp chí của

Thành phố Bác Hồ, trong đó đặc
biệt có một quyển em rất quan tâm
và thích thú đó là Diễn đàn Phong
Phú. Quả là có rất nhiều điều thú
vị, xúc động khi theo dõi Diễn đàn
Phong Phú, nhất là các số về sau,
những bài viết rất độc đáo, nhiều
tính hiện thực và đầy tính nhân
văn của các anh chị cán bộ, công
nhân đặc biệt là các bài viết của
Ban Lãnh đạo Tổng công ty.
Tuy cách xa Tổ Quốc đến nửa vòng
trái đất và cách Phong Phú gần
15.000 km nhưng gia đình em lúc
nào cũng mong mỏi được chuyền
tay nhau Diễn đàn Phong Phú để
chiêm nghiệm, hồi tưởng lại những

tháng ngày đã qua trong đời người
đồng thời dõi theo mỗi bước thăng
trầm, mỗi nhịp sống của mảnh đất
thân yêu đầy kỷ niệm - Phong Phú.
Tony cho em gửi lời cám ơn Ban
biên tập đã cho chúng em những
phút giây thư giãn, hồi tưởng, hy
vọng về cuộc sống tương lai và
chúc cho Diễn đàn Phong Phú
ngày càng phát triển, hấp dẫn,
nhiều tác phẩm hay, chất lượng,
cũng như thật nhiều độc giả hâm
mộ…
Cuối cùng xin chúc cho Tony –
người anh và cũng là người bạn …
CHELSEA
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Ngày… tháng… năm …
Từng giọt, từng giọt nước
biển chầm chậm rơi xuống
mang theo niềm hy vọng
của Con cho sự hồi sinh
của Má… Đêm bệnh viện
vào những ngày cuối đông
dài mênh mông trong tiếng
thở dài đến nhói lòng của
những người đi nuôi bệnh…
Má ơi, sáu ngày qua với giấc ngủ
vùi vội vã xen lẫn giữa những đêm
không chợp mắt, con vẫn còn
bàng hoàng, thảng thốt khi bác sĩ
báo tin Má có thể ra đi bất cứ lúc
nào với căn bệnh tai biến mạch
máu não... Mới sáng nào Má con
mình vẫn còn đi dạo và Má đã nói
rằng Má vui lắm khi nhìn lên bầu
trời xanh đầy mây trắng bay! Vậy
mà giờ đây, Má nằm đó bất động,
hơi thở mong manh ngắt quãng
từng cơn. Đau lòng con lắm Má
ơi! Bao nhiêu dự tính hồ hởi cho
việc tổ chức Lễ thượng thọ tròn 90
tuổi của Má và Kỷ niệm 70 năm
ngày cưới của Ba Má… Vậy mà giờ
đây…? Nhưng dù thế nào, con vẫn
tin, vẫn còn hy vọng vào sự may
mắn Má ạ!... Má ơi! Má ơi! Tỉnh dậy
đi Má, trời sắp sáng rồi…
Ngày... tháng... năm…
Ơn trời! Má đã qua rồi cơn nguy
kịch… Dù nửa thân người Má đã
bị liệt, không nói rõ tiếng được
nhưng con đã có niềm vui vì mùa
Xuân là Má vẫn ở bên con, Má à!
Trong những ngày thật sự căng

thẳng
và
đầy lo âu về
biến cố bất ngờ này, Con đã rất
hạnh phúc vì sự chia sẻ nhiệt tình
của anh chị em trong Công ty, gói
xôi đậu “Ráng ăn mà lấy sức!”, ổ
bánh mì nóng giòn “Cố lên! Giữ
vững tinh thần!”, ly cà phê nửa
khuya trao vội “Uống chút đỉnh
cho tỉnh nha nhỏ!”, cuốn kinh chú
Đại bi “Chị niệm Phật gia hộ sức
khoẻ cho Mẹ nha chị!”, và còn rất
nhiều, rất cảm động những sự sẻ
chia chân tình…. Phong Phú của
Con là vậy đó Má! Luôn ấm áp tình
người! Nguồn động viên tinh thần
kịp thời, kịp lúc giúp Con bình tâm
và thêm sức mạnh để chăm lo
cho Má. Cám ơn các anh chị lãnh
đạo, bạn bè, đồng nghiệp! Cám ơn
Phong Phú về tất cả!
Ngày…….tháng……năm…
Những ngày Tết trôi qua thật nhanh
với những lo toan, tất bật quanh
giường bệnh của Má... Má ốm và
tiều tuy thật nhanh. Mỗi miếng ăn
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giờ trở nên khó nhọc, Má vẫn
ú ớ cười, ngọng nghịu từng
câu ru: “Gió mùa thu Mẹ ru
con ngủ. Năm canh chày
thức đủ năm canh…”.
Trước lúc bị bệnh, Má
vẫn thường ngồi hát thật
hồn nhiên vào những buổi
chiều ngắm cây bông vàng
trước cổng. Hình ảnh Ba Má
với hai mái đầu tóc bạc trắng
xóa nương tựa bên nhau mãi mãi
là một minh chứng về tình yêu
thủy chung, son sắt và bất diệt, nó
là hành trang thương yêu, là ký ức
ngọt ngào in sâu đậm trong cuộc
đời của Con… Má à! Cháu ngoại
của Má giờ đi học xa nhà vẫn
thường nhắc lại những kỷ niệm với
“Bà ngoại Em bé” (nickname đáng
yêu của Má). Không còn những
bữa cơm gia đình đầy ắp tình yêu
thương của Ngoại, cháu ngoại
nhớ ngoại quay quắt đến ngủ vẫn
nằm mơ, đặc biệt là những món
ăn Ngoại nấu thuở bé… Với cháu
ngoại, Bà ngoại nấu cái gì cũng
ngon hơn Mẹ! Ngoại làm bánh
ngon “bá cháy”, chè Ngoại nấu thì
“hết ý”, cá Ngoại kho “thật tuyệt
vời”… Chẳng trách ngày đó, cháu
cứ đòi ở nhà ngoại và cứ thường
gọi Ông Bà ngoại là “Ba Má Ngoại”
làm cho khách đến nhà chơi thật
ngỡ ngàng và tức cười… Tài nấu
ăn khéo léo của Má thì khỏi phải
bàn! Má là con gái Nam bộ, lấy
chồng xa quê đến làm dâu tận
xứ Huế… Ôi thôi thôi! Những câu
chuyện thử tài “người mới” theo
tập tục của người Huế thật lạ.
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Những tháng ngày lạ nước lạ cái,
ôm một “bầy gà con” anh em tụi
con, việc nhà, việc kỵ giỗ liên miên
không dứt… Vậy mà Má vẫn làm
trót lọt, gọn bâng khiến cho mấy
bà cô Huế của nhà mình cứ khen
lấy khen để… Người Huế nấu ăn
cũng “ngon dễ sợ vô hậu rứa”, làm
bánh làm trái trăm món nhưng
“món độc chiêu” – bánh rau câu
bồ ngót có khắc hình cây tre của
Má vẫn là “một thương hiệu” làm
nên tên tuổi cho Má ở cái làng Lưu
Khánh quê Ba… Ngày đó, mỗi lần
Má làm bánh về cúng kỵ ở nhà thờ
Tổ là con mừng hết biết! Cái tuổi
lên sáu lên bảy lí la lí lắc, ham
chơi, nghịch ngợm, con tha hồ
lăng xăng theo Má, vừa nhìn Má
phù phép pha chế màu làm bánh,
con vừa háo hức chờ đợi cái lúc
được ăn những rẻo bánh rau câu
cắt thừa khi Má khắc hình cây lá.
Ngon quá trời! Là ký ức không phai
trong tâm tưởng của con về cái
hương vị hồn quê trong món bánh
Má làm… Trước ngày kỵ một hôm,
Má nấu rau câu sợi cho tan ra và
cho đường vào nếm vừa ăn (ngày
đó không có loại rau câu bột như
bây giờ). Cái công đoạn chuẩn bị
màu tỉ mỉ, kỳ công chi lạ... Màu cà
phê nâu nâu, màu sữa trăng trắng
(dân Huế không thích nước cốt
dừa), rồi thì lá dứa xanh ngắt được
tăng thêm “bí kíp” cầm màu đậm
đà của lá bồ ngót, Má pha pha, chế
chế thật tâm huyết – Sau này khi
dấn thân vào “cái nghiệp bếp núc”,
con mới cảm nhận hết cái niềm
đam mê, say sưa sáng tạo chế biến
của người nấu ăn - Má còn nhớ,
cái mũi của con lúc đó cứ hít lấy
hít để cho đã cái mùi hương thơm
lừng gian bếp nhỏ, nào là hương
cà phê thoang thoảng dìu dịu, mùi
sữa bò Ông Thọ ngọt ngào hơn với
hương lá dứa thơm ngan ngát, và

độc đáo vô cùng là hương vị nồng
nàn lạ lẫm của những chiếc lá bồ
ngót con con trong vườn rau sau
hè (Má rất thích trồng bồ ngót để
nấu canh ăn cho mát)... Từng bát
rau câu được pha màu xếp hàng
ngay ngăn trên bàn chờ Má “hô
biến”. Má đổ rau câu với các màu
xanh đậm, nhạt khác nhau tuỳ
theo lượng màu của lá dứa, lá bồ
ngót để làm lá tre; cành tre thì
rau câu màu xanh pha thêm chút
đỉnh màu cà phê. Mỗi thứ rau câu,
Má chế ra dĩa thành một lớp dày
khoảng 1 cm, chờ rau câu nguội
Má dùng con dao nhọn bé xíu để
khắc những chiếc lá tre, cành tre,
lá cỏ xinh xắn dễ thương... Khắc
hình xong còn thừa rẻo rau câu
nào là Má “thưởng” ngay cho Út,
con vừa ăn vừa hào hứng nhìn Má
tạo hình ổ bánh rau câu. Má tạo
dáng cây tre vươn thẳng lên trời
thật đẹp, rồi những cành tre đan
xen rất khéo với những chiếc lá
tre mỏng manh mềm mại, những
bụi cỏ sắp đặt đầy ngẫu hứng dưới
bàn tay tài hoa của Má... Một lớp
rau câu không màu để giữ cố định
khuôn hình, “vầng trăng rằm tròn
trịa” là lớp rau câu sữa trắng... Cứ
thế, cứ thế từng lớp màu rau câu
dâng đầy khuôn bánh... Hôm sau,
cả nhà về làng cúng kỵ, con đã
rất tự hào và hãnh diện về Má, cứ
dành ôm ổ bánh trong sự ngưỡng
mộ của các O, các Mệ... Cám ơn
“vầng trăng của Má”!...
...Má ơi! Tuổi thơ êm đềm mật ngọt
của Con đã đi qua những tháng
ngày sống hồn nhiên, hạnh phúc
như vầng trăng tròn viên mãn của
Má thuở đó. Và rồi, con lớn lên, đi
qua thời con gái, lấy chồng, sinh
con... biết bao mùa trăng rằm trong
trẻo con hằng ngắm... để giờ đây...
Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc,

con trở về bên Má, ngồi lặng im
và nhìn thật lâu... Má à, cầm bàn
tay chỉ còn da bọc xương của Má
trong tay mình, con chợt thấy thật
buồn, thật xót xa! Con chợt nhận
ra ngần ấy năm dài con sống bên
Má vẫn không đủ cho con có dịp
chăm sóc, yêu thương và hiểu sâu
sắc hơn về cuộc đời của Má! Một
cuộc đời đầy vất vả, lo toan và hết
lòng hy sinh vì chồng vì con... Má
ơi! Ngay lúc này đây, nhìn ánh mắt
Má bừng sáng khi biết con mới đi
thăm mộ Ông Bà ngoại ở Bến Lức
về, con mới cảm nhận thật sâu sắc
về tình hoài hương quê cha đất tổ
trong những ngày làm dâu xa xứ
của Má, Má ơi!...
Ngày... tháng... năm...
Má có biết không, tháng ba đã gần
kề ngày Quốc tế phụ nữ – 8/3 người
ta nhộn nhịp, háo hức đi chọn mua
quà cho những người phụ nữ thân
thương... Con biết chọn gì đây khi
Má vẫn còn nằm đó trên giường
bệnh...? Kỳ diệu thay! Tháng ba,
một buổi sáng rất lạ sau cơn mưa
tầm tả, trước sân nhà con trong
nắng mai vừa lên, rực rỡ một cành
phượng hồng tươi thắm, một bông
mai vàng duy nhất đang rung rinh
trong gió... Và tiếng hát trong trẻo
ngân vang “mùa hè đã đến đây sao
mùa xuân như còn ở lại”. Má của
con! Má còn đó con còn Mùa Xuân
hy vọng! Lâu lắm rồi con không
làm bánh, nay nhớ chuyện xưa con
làm lại ổ bánh rau câu “vầng trăng
mơ ước” để thay lời muốn nói “Má,
người có nụ cười thật hiền với trái
tim yêu thương vô hạn!
Con biết ơn và kính yêu Má vô
cùng!”
HĐ
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Như một dải Ngân Hà…

T

hêm một ngày 8 tháng 3 nữa
lại đến… Trong những ngày
đầu tháng 3 này, mọi chuyển
động của cuộc sống đã trở nên
nhộn nhịp hơn trong cái nắng hạ.
Người người đang chạy đua với thời
gian những mong sớm đón nhận
những niềm vui nhẹ nhàng trong
một ngày đặc biệt tràn đầy ý nghĩa
- Ngày 8 -3!
Nhìn lại khoảng thời gian và những
chặng đường ta bước, thành công
hay thất bại, những được - mất, hơn
- thua, tất cả như dần dần chìm
vào dĩ vãng. Có đôi lúc ta cứ nghĩ
rằng cuộc sống là hưởng thụ nên
cần chi nghĩ đến điều gì nữa? Thế
nhưng, ta quên mất một điều có
đôi khi ta cũng cần nhìn lại chính
mình, nhìn lại những gì đã đi qua
để ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm
nay. Công việc của ngày hôm nay
sẽ khác ngày mai...
Mỗi phút giây trôi qua ta đều ghi

vào cuốn sổ thời gian với những
trải nghiệm và cảm xúc, tâm sự
được ghi nhận và sẻ chia...
Và, có bao giờ bạn thử ngước nhìn
lên bầu trời, đếm những ngôi sao?
Một, hai, ba... hàng trăm, hàng vạn
ngôi sao mà ta không thể nào đếm
hết được.
Tâm tưởng mỗi người cũng như
một dải ngân hà chứa hàng triệu
ngôi sao, không bao giờ có thể hiểu
được! Bạn thấy một người khóc
nhưng chưa chắc là họ buồn, niềm
vui quá lớn cũng có thể làm người
ta bật khóc? Đôi khi bạn thấy ai đó
cười nhưng cũng có thể là họ đang
rất buồn, rất tuyệt vọng?
Con người khó hiểu thế đấy, những
biểu hiện bên ngoài khó có thể làm
ta hiểu được về một ai cả. Nhưng
còn đôi mắt thì sao nhỉ? Tâm trạng
của mỗi người cũng được thể hiện
phần nào đó qua đôi mắt của họ.
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Tuyết Hạnh
Ban TCKT

Một ánh mắt u uất chứng tỏ họ
cần được quan tâm, một ánh mắt
sáng ngời chứng tỏ họ đang muốn
được ai đó chung hưởng niềm vui.
Dù là lúc vui hay buồn, lúc đau khổ
hay thất vọng, ta đều cần ai đó bên
cạnh để sẻ chia, để cảm thông.
Đũa bao giờ cũng một đôi, giày
dép cũng vậy và con người cũng
thế thôi. Không ai đơn độc cả bởi
lẽ bên cạnh mình luôn có những
người bạn sẵn sàng vui với niềm
vui của ta, nhiệt tình san sẻ với nỗi
buồn cùng ta.

Hạ yêu
Hoàng Nam
Văn phòng Tổng Công ty

Những người bạn thật sự sẽ cảm
nhận được tâm trạng của bạn mà
không cần bạn phải nói ra. Những
người bạn thật sự là người có thể
nhìn thấy được triệu triệu ngôi sao
trong dải ngân hà của bạn…

Hạ xưa lãng mạn nắng trưa
Hàng me trong gió đong đưa lá cười
Lặng thầm tay ấm không rời
Bài ca Hạ trắng chơi vơi nỗi niềm

Chúc các bạn một ngày 8 tháng 3
thật an vui và hạnh phúc!

Tường rêu phố cổ êm đềm,
Bên nhau quán nước cốc kem mơ màng
Chợt nghe trong tiếng râm ran
Giọng nàng ve hát âm vang sóng đùa

Ngày hội ngộ…
HĐ

Mùa hè đến sớm thật chưa?
Mà sao cành phượng vào mùa đầy hoa
Bồi hồi trao gửi món quà
Một màu phượng thắm chan hòa sắc vui…

Cuộc đời chia sẻ ngọt bùi
Ngỡ rằng tình vững không lùi bước chân
Dòng đời đôi ngã phân vân
Em đi để lại vô ngần nhớ nhung
Dẫu không lối nhỏ bước cùng
Êm đềm kỷ niệm muôn trùng khắc ghi
Hạ về hạ đến rồi đi
Trong ta ký ức thầm thì vấn vương…

Gặp lại Bạn - Bồi hồi, xúc động
Vẫn như xưa – Một tấm chân tình
Tôi biết Bạn có nhiều thay đổi
Trong dòng đời vất vả ngược xuôi…
Ngày hội ngộ - Rưng rưng nước mắt
Mỗi chúng ta, mỗi một góc đời
Buồn vui đó – Khổ đau, hạnh phúc
Vẫn không quên – Gắn bó một thời…
Ngày gặp lại – Mừng mừng tủi tủi
Kể nhau nghe – Tay nắm ấm lòng
Hạnh phúc đó – Cho Tôi - Cho Bạn
Tình yêu Đời – Sức mạnh tiến lên!
Ngày mai đến – Đường xa vạn dặm
Hành trang là – Tình bạn lớn lao
Cùng nhau sống – Trái tim chân thật
Để cuộc đời! Thêm những yêu thương…
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Chị tôi đi lấy chồng
Thanh Hiền
Bộ phận Chuẩn bị dự án
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ăn, nó cứ đi tới đi lui và
kêu “meo meo” cả buổi
sáng. Thấy vậy, mẹ bảo
tôi cho mèo con ăn và
phụ chị rửa xoong nồi. Tôi
đứng im không trả lời, mẹ
nói tiếp:
- Hay con xin nghỉ học vài
ngày phụ mẹ và chị nhé!
Tôi cúi đầu mặt buồn
rười rượi: “Con sợ mất bài
lắm!”
- Đám cưới chị mà sao
con buồn hiu vậy Mèo? Mẹ hỏi giọng ngọt ngào.
Bỗng dưng tôi thấy thật
buồn đến nỗi chẳng biết
phải nói sao cho mẹ hiểu,
tôi ôm con mèo vào lòng
và đi nhanh xuống bếp…

T

iếng còi xe vang
động trước sân
nhà làm tôi đánh
rơi
cả
quyển
truyện tranh trên tay.
Người ta mang vác vật
dụng đầy ắp vào nhà: nào
là cổng, rạp che, bàn ghế
và cả chén bát nữa… Chị
tôi hớn hở chạy ra, chạy
vào kiểm kê lại và ghi chép
cẩn thận những đồ dùng
cho ngày cưới.

Chị tôi sắp lấy chồng. Chị
vui lắm! Tôi biết điều đó vì
lúc nào chị cũng cười tươi
như hoa. Chị đứng hàng
giờ trước gương mân mê
mái tóc dài óng ả đen
tuyền. Mấy hôm nay chị
nghỉ hẳn công việc may
vá để dọn dẹp nhà cửa,
chị đã thay mấy chiếc rèm
cũ bằng những chiếc màu
vàng mới tinh mà mẹ đã
mua hôm qua. Bố mẹ tôi
cũng vui và bận rộn không

kém. Bố tôi hì hục cả buổi
sáng mới chặt xong hàng
xương rồng chằng chịt gai
nhọn, bố dọn luôn cả giàn
hoa huỳnh anh vàng tươi
rực rỡ làm tôi thấy tiếc
lắm cơ! Mẹ tôi bận bịu
với mấy chiếc áo dài hoa
sặc sỡ, mẹ đã thử đi thử
lại nhiều lần mà vẫn chưa
vừa ý. Chỉ có tôi buồn và
ôm khư khư quyển truyện
tranh trên tay, tôi cũng
không thèm cho mèo con

Chị tôi trẻ lắm, đẹp nhất
làng! Chị có nước da trắng
hồng, đôi môi đỏ mọng
xinh xắn và đẹp nhất là
mái tóc dài mượt mà đổ
dài xuống lưng như dòng
suối mềm mại. Hồi ấy, chị
cũng được bố mẹ cho đi
học nhưng vì sốt nặng
nên sức khỏe yếu hẳn đi.
Thế là chị đành phải nghỉ
học và theo mẹ học may
cho đến giờ. Chị giống
mẹ lắm ở cái tài khéo léo:
may vá, thêu thùa là hết ý,
nấu ăn lại ngon và rất chịu
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khó. Tính chị hiền lành,
nhân hậu luôn sống vì
người khác và chị thương
tôi – cô út nhõng nhẽo –
nhiều nhất…
Nhớ lần đầu tiên chị may
bộ đồ cho Thím tư, được
trả công năm mươi nghìn,
chị không lấy tiền mà xin
Thím cho con mèo mướp
vàng về tặng tôi. Chị gọi
tôi là Mèo Bự còn nó là
mèo con. Tôi hay nũng nịu
để chị gội đầu cho tôi và
mèo con, chị cũng chiều
theo. Năm tôi vào trung
học phổ thông phải đạp
xe ra đến trường huyện,
nhà cách trường 8 cây số.
Mỗi buổi đạp xe về đến
nhà là tôi mệt lử không ăn
uống gì cả. Thấy tôi ngày
một gầy hơn, chị tranh thủ
nhận thêm các mối may
đồ, rồi chị xin bố thêm ít
tiền mua cho tôi chiếc xe
đạp điện. Tôi thương chị
lắm! Để trả ơn chị, đêm
nào tôi cũng kể chuyện
cho chị nghe. Nghe riết
rồi đâm ghiền, chị khen:
“Mèo kể chuyện hay ghê
ta!”, tôi phồng mũi cười
toe toét. Có hôm tôi buồn
ngủ tít cả mắt mà chị vẫn
kéo tôi dậy kể chuyện cho
chị nghe, tôi vừa kể vừa
ngủ gục. Chị cười khúc
khích, đôi bờ vai run run,
má chị ửng hồng thật đẹp.
Chị bảo chị thích hoàng tử

và công chúa trong truyện
cổ tích. Chị ước mơ rằng,
một ngày nào đó hoàng
tử của chị cũng sẽ đến và
đưa chị đến thiên đường
hạnh phúc.
Và rồi hoàng tử của chị
cũng đến thật! Làng tôi
nằm trong dự án xây dựng
một khu du lịch, nhiều
người ở thành phố xuống
mua đất. Bố tôi cũng bán
mảnh đất vườn cam cho
một thanh niên trẻ với
số tiền rất lớn. Sau mấy
tháng làm thủ tục mua
bán đất đai, anh gặp chị
tôi và đem lòng yêu mến.
Anh xin bố mẹ cưới chị
và đưa chị về thành phố
sống. Chị tôi vui như ngày
hội vì đã gặp được hoàng
tử của lòng mình.
Mỗi lần ghé thăm nhà tôi,
anh ấy đều mua rất nhiều
trái cây, vải vóc cho mẹ
và chị em tôi. Chị bảo với
anh là tôi thích mèo và
nhờ anh mua tặng tôi một
con mèo. Thế là tuần sau
anh lại xuống thăm với
con mèo mun be bé lông
đen mượt. Tôi không thích
anh tí nào. Vì từ khi anh
quen biết gia đình tôi, ai
cũng nhắc đến anh luôn,
nhất là chị tôi. Hở một tí là
“anh Quân”, “anh Quân”,
chứ không như trước một
cũng “Mèo ơi!” hai cũng

“Mèo ơi!”. Tôi có cảm giác
mình như bị bỏ rơi, cả nhà
không còn ai thương tôi
nữa. Tôi sẽ không đươc
ra vườn hái cam với bố,
đi bán cam ngoài chợ với
mẹ. Buồn nhất là cái nhà
chòi tôi cất để chơi với lũ
bạn, nay còn đâu nữa…
Tôi cũng không thích con
mèo anh tặng vì nó cứ
giành ăn với con mèo nhỏ
của tôi. Tôi giận bố mẹ, tôi
không mua đĩa cải lương
cho bố mẹ xem nữa. Tôi
giận luôn chị, không thèm
ngủ chung với chị, không
thèm kể chuyện cho chị
nghe nữa…

vòng tay chị sao mà ấm
áp thế! Tôi biết trước khi
rời xa mái nhà này, chị
vẫn muốn nghe một câu
chuyện cổ tích có hoàng
tử và công chúa, dù giờ
đây chị đã có hoàng tử
riêng cho mình. Tôi cất
giọng kể, nhưng có gì cứ
nghèn nghẹn trong cổ,
tôi úp mặt vào lòng chị
khóc nức nở. Chị khẽ vuốt
mái tóc tôi và nhìn tôi dịu
dàng, không chớp mắt
như cố ghi hết vào lòng
mình hình ảnh đứa em gái
ngây thơ thân thương.

Chị ngọt ngào vỗ về tôi:
“Sao Mèo không ngủ với
chị à?”

Hôm nay là ngày cưới của
chị. Khách đến mỗi lúc
một đông hơn. Qua khe
cửa, tôi thấy chị đẹp hẳn
lên trong chiếc áo dài màu
đỏ thêu hình loan phụng.
Gương mặt chị rạng ngời
hạnh phúc và đôi mắt
sáng long lanh niềm vui...
Tôi ôm chặt con mèo trong
tay, cố gắng nén tiếng thở
dài… Lặng nhìn ra bờ
sông, thấp thoáng xa xa
những cành hoa lau trắng
xóa, phất phơ trong gió
đông về… Một nỗi buồn
man mác lan tỏa tâm hồn
tôi … “Vậy là ngày mai tôi
xa chị thật rồi!…”. Tôi thì
thầm lời chúc phúc đến
chị: “Sống hạnh phúc, chị
nhé!”

Tôi trả lời cộc lốc: “Em
ghét chị! Chị mau đi lấy
chồng đi!”
“Chị lấy chồng rồi chị sẽ
về thăm em mà. Chị sẽ
mua thật nhiều quà cho
em nhé!”
“Không cần!”
“Chị sẽ sinh em bé cho
Mèo ẵm nha!”
“Ai cần chị.”
Chị cười xòa và đến bên
giường ôm tôi vào lòng,

….
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Mái nhà Phong Phú
… “tổ ấm yêu thương”
D.T

Mái nhà Phong Phú nơi đây
Con người năng động tràn đầy ước mơ
Nụ cười luôn nở trên môi
Dựng xây thương hiệu sinh sôi khách hàng
Thị trường quảng bá tiếng vang
Mặt hàng Phong Phú ngày càng xứng danh
Song hành phát triển kinh doanh
Tăng cường nhân lực khả năng vững vàng

Sẻ chia!
Diệu Tâm

Đêm dài thăm thẳm trong vô tận
Gió bỗng ngừng chơi lắng lại lòng
Dường như sương thấm bờ vai lạnh
Văng vẳng đâu đây tiếng còi tàu…
Chạnh lòng day dứt niềm thương cảm!
Vất vả người không giấc mộng tròn
Dặm đường thiên lý mây làm bạn
Rong ruổi hành trang Gánh cuộc đời
Sẻ chia góp chút đôi dòng chữ
Gom vần thơ lại trải tâm tư
Trần gian đi mãi - Chân không mỏi
Chân lý niềm tin sáng rạng ngời
Bình minh thấp thoáng… Đêm từ biệt
Hoa còn vương vấn chút sương tan
Gửi theo gió mát, làn hơi ấm
Trong nắng đầu Xuân - Một tấm lòng…

Nha Trang,
thành phố thân yêu!
Đỗ Thị Dung

Bờ vịnh xanh như chưa bao giờ xanh thế
Cái lưỡi mềm của sóng nhẹ nhàng ru
Vành trăng khuyết uốn cong vành vạnh
Mặt trời tròn như cái mâm thau…

Tay nghề chất lượng gia tăng
Việc làm hiệu suất, hiệu năng đứng đầu
Cạnh tranh chiến lược bền lâu
Nâng cao vị thế toàn cầu - Chủ trương
Mái nhà Phong Phú yêu thương
Tháng năm gìn giữ, tăng cường dựng xây
Niềm tin – Hy vọng là đây
Bốn mùa Phong Phú đẹp thay sắc màu
Vui ngày hội ngộ cùng nhau
Hàn huyên tâm sự nói sao thỏa lòng
Đất lành Phong Phú thêm đông
Người hay việc tốt vun trồng đời vui…

Núi ôm vịnh nằm mơ sương sớm
Con cá bơi trong nước hóa rồng
Ngày nắng đến - Nơi đây thơ thẩn
Ngọn gió nồng trời phú của biển Đông.

Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Con người Phong Phú không lùi quyết tâm
Đậm đà bản sắc nhân văn
Cách làm Phong Phú chữ Nhân hàng đầu

Ngồi dưới bóng dừa cứ ngỡ là bóng biển
Quên cả đất trời chỉ còn lại tuổi đôi mươi
Chiếc dù bay lên không người níu lại
Mắt đắm nhìn vào cõi mộng xa xăm.

Trái tim nhiệt huyết mọi khâu
Tinh thần trách nhiệm khó đâu cũng thành
Tư duy, sáng tạo song hành
Tinh thần học hỏi đẩy nhanh tầm nhìn

Lang thang khoảng lặng về trong mộng
Người đến rồi đi nhớ trở về
Bao lời ca từ Hòn Tre mát rượi
Biển Nha Trang đó biết bao tình…

Ngôi sao Phong Phú định hình
Bầu trời giông bão vươn mình sáng trong
Tình yêu – Hạnh phúc ấm nồng
Cư dân Phong Phú đồng lòng Niềm tin…

Tản mạn theo nghề
Hồng Báu
Căn Tin Phong Phú

Môi trường cuộc sống sao thay đổi
Ăn uống vệ sinh khéo chọn đồ
An toàn thực phẩm yên tâm dạ
Trong thời bão giá khó làm sao!!!
Gia cầm dịch bệnh, heo siêu nạc
Rau bẩn, phụ gia, chất nhuộm màu???
Đau đầu tính toán ai đi chợ
Ăn cái gì đây hỡi... “túi tiền”?
Nằm trong khuôn khổ “gian bếp nhỏ”
Chuyên ngành phục vụ “suất ăn ca”
Căn tin nấu nướng ngày ba bận
Tính toán điều nghiên: Xuất? Nhập? Hàng?
Lòng ghi khắc nhớ: Ăn phải sạch
Qui trình phục vụ kiểm tra nghiêm
Bởi thế cho nên cần chú trọng
Chất lượng đầu vào đã tốt chưa?
Nguồn hàng xuất xứ cam kết rõ
Bán hàng trách nhiệm phải quan tâm
Đồ ngon giá hợp - Cơm ngon miệng
Định mức phần ăn khách hài lòng!
Không gian thoáng mát môi trường sạch
Bếp chuẩn được khen phải một chiều
Khâu đầu khâu cuối luôn tuân thủ
Qui trình, qui định cẩm nang ghi
Nấu ăn tâm huyết, hàng ngon sạch
Ăn rồi vui khỏe, sức hăng say...
Đôi dòng… tản mạn… lời tâm sự
Trong thời bão giá... giá mãi tăng
Ngồi vui sáng tác thêm sáng tạo
Ý tưởng trồng rau? Cả nhà cười...!
Ô hay! Sáng kiến nào có ngộ?
An toàn rau sạch hóa ra hay
Một vườn nho nhỏ – Xanh mơn mởn
Thêm màu hy vọng – Đất thêm vui
Càng thêm gắn bó yêu nghề nghiệp
Nhân Phú yêu thương Tổ ấm hồng…
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Hạnh phúc
HĐ
VP Tổng công ty

C

uộc sống thời @ sao thật bận rộn và lắm bon
chen!… Ngày nối tiếp ngày, người ta lấy lý
do vì công việc nhiều quá! mệt mỏi quá! thời
gian ít quá!... để rồi đổ lỗi cho cái sự quên
đi “những niềm vui nho nhỏ” dành cho gia đình, cho
những người thân yêu nhất của mình,
tỷ như:
- Chiều nay hai mẹ con ăn cơm trước nhé! Sorry, Anh bận
họp (Họp cơ quan thì ít mà họp bàn tròn quán nhậu là
nhiều…hihi.)
- Má ơi! Con muốn dzìa nhà thăm má nhưng… cuối
tuần nay con kẹt rồi (Dẫu đoạn đường từ cơ quan đến
nhà má xa tới…10 phút…xe bốn bánh ???)

đâu còn cơ hội để được “yêu thương đời mỗi sáng mai
thức dậy”
Ai mà trong cuộc đời lại không muốn mình được hạnh
phúc khi hàng ngày phải đối mặt với quá nhiều áp
lực của cuộc sống. Có người dành cả đời để tìm kiếm
những điều không có thật, cũng có nhiều người tất bật
với những lo lắng để rồi quên tận hưởng cuộc sống từ
những điều bình dị và thật giản đơn hàng ngày:
- Nặng lắm đó, mình khiêng phụ bạn nha! Woa…! Mừng
quá đi thôi, cám ơn cô bạn ròm dzễ xương chi lạ…
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...ở đâu?
Đôi khi con người ta lại cứ mải mê lao mình vào cuộc
kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng...
hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại
không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi
xuống nhặt nó lên. Một lúc nào đó, ta hãy ngồi lại bên
nhau trong tâm thức tĩnh lặng để suy ngẫm và chiêm
nghiệm về hành trình đi tìm hạnh phúc như lời thiền sư
danh tiếng Hakuin ở nước Nhật đã từng nói:
“Vì không thấy được chân lý gần kề nên ta cứ mãi đi tìm
kiếm xa xôi. Tội nghiệp thay! Họ cũng giống như một
người đứng ngay bên dòng suối trong mà lại cứ than
mình khát nước”.

- Chiều ni ta không tới nhà mi được vì… đường kẹt xe!
(Hưm!… Ngày mô đường ni mà chẳng rứa… hic hic!)

- Chị uống ly nước cho đỡ mệt - Đã thiệt! Trời trưa nắng
chang chang không một cơn gió, uống nước lọc mà
mát cả người vì nụ cười mộc mạc của chị lao công hiền
hậu.

…Tại vì, tại bởi và do đó, mà ra….bà con ạ! cho tui xin
cái mà… lỗi hẹn nhé!!!

- Ăn đỡ củ khoai lang hỉ! - Sáng nay vội quá không kịp
ăn, bụng đói meo... Ngon chi lạ!

Ở đời, gặp điều may mắn ta mừng rỡ, việc làm suôn
sẻ ta hớn hở…Chẳng may lâm vào cảnh cơ nhỡ, bị ai
đó xúc phạm làm ta tổn thương và đau khổ rồi sinh ra
phiền muộn, sân si lòng hận mà đâu biết rằng cuộc đời
vẫn còn đó những người có hoàn cảnh còn khổ hơn
ta…

Hàng trăm, hàng ngàn lý do được đưa ra để biện minh
cho cái sự quên, cái sự đáng tiếc của mình (đôi khi thật
lãng xẹt, lãng nhách dzô cùng) để rồi có lúc giật mình
tỉnh ra thì muộn mất rồi vì biết đâu ngày nọ, ngày kia ta

- Chị ơi ! Gạt chân chống xe lên nhé ! Đường về nhà còn
xa, trời mưa lạnh tê tái mà bỗng dưng ấm áp chi lạ…
Tình người !

Nhớ có lần ta nghe đâu đó lời hát: “Sống trong kiếp
người có trải qua phong ba mới nhận ra chính mình”.
Suy cho cùng, cuộc đời này chẳng có ai sống đời đời

kiếp kiếp và chẳng có gì là vĩnh viễn. Cách hay nhất để
tiếp tục vui sống là tập tha thứ. Tha thứ cho ai đó để ta
được hạnh phúc. Chấp nhận nó và để nó trôi qua… Có
giữ mãi trong lòng rồi cũng chẳng ích gì!
“Vì lẽ có bao năm ngắn ngủi đời người
…..
Ta chẳng đủ thời gian để nắm chặt trong tay một vật,
bóp nát rồi vứt vào cát bụi. Giờ khắc đi mau vun vút, giấu
bên trong áo mặc biết bao mộng lành. Đời ta ngắn ngủi,
chỉ có vài ngày dành cho yêu thương! Nếu sinh ra để lao
khổ, để nhọc nhằn đời sẽ dài vô tận. Này, người anh em,
nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống…” (*)
Người đời vẫn thường ví von cuộc đời con người cứ
như là dòng sông. Sông thì cứ mãi trôi, đời người rồi
cũng sẽ qua nhưng hạnh phúc thật sự lại luôn chờ ta
ở phía trước… Và đâu biết rằng thật đơn giản: Hạnh
phúc là khi chúng ta có việc gì đó để làm, có điều gì đó
để mong đợi và có người để yêu thương… Hạnh phúc
hiện diện quanh ta trong từng hơi thở như một phần
tất yếu của cuộc sống đời thường:
- Nín đi đừng khóc nữa, nhỏ à! - Nỗi buồn tan biến khi

54

Nghệ thuật sống

bàn tay bè bạn ấm áp tình thân…
- Bạn có cha, có mẹ để còn được bảo ban, tâm sự, dỗ
dành… Còn đó bên đời những đứa trẻ mồ côi, lang
thang không nơi nương tựa?
“Lá màu xanh, hoa màu hồng, trời xanh xanh ngát một
màu...” (Có gì lạ?… nhưng người khiếm thị biết nhìn
đâu ra khi thế giới trong tâm tưởng của họ chỉ một màu
đen mãi mãi…)
Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều gì lớn lao,
to tát mà con người ta cố gắng đánh đổi bao nhiêu thứ
để đạt được… Với họ, hạnh phúc đơn giản như chính
cuộc sống giản dị và yên bình của mình! Cần một lời
động viên ân cần mỗi sáng, một tin nhắn hỏi han mỗi
trưa, một ánh mắt sẻ chia, an ủi mỗi chiều và những
câu chuyện công việc mỗi ngày cùng những tiếng cười
đùa mỗi tối… Chỉ cần thế thôi!… Hạnh phúc đơn giản
như những gì chúng ta đang có, phải không các bạn?
Thế đấy! Mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình
khi nghĩ về hạnh phúc. Cho đi hay đón nhận hạnh phúc
là tùy thuộc vào cung bậc cảm xúc của cá nhân khi
phải đối nhân xử thế: Như vậy mới là hạnh phúc, thế
kia mới có hạnh phúc! Hạnh phúc không phải từ trên
trời rơi xuống! Ta nghĩ rằng: Được hạnh phúc hay đem
hạnh phúc đến cho người khác là trách nhiệm của
ta? Ta không có quyền đòi hỏi hay chờ đợi người khác
mang lại hạnh phúc cho ta mà chính bản thân ta phải
biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho người khác!
Khi ta biết mình phải quan tâm đến người khác trước,
thì người khác mới có thể biết quan tâm đến ta! Nên
biết mình là ai, ở đâu, và đơn giản mọi vấn đề. Hạnh
phúc nhất của đời người không nhất thiết phải là “có
những gì tốt đẹp nhất”, mà chính là “tự mình tạo nên
những điều tốt đẹp nhất” trong từng khoảnh khắc của
đời mình. Chỉ có như thế, ta mới hạnh phúc!
Quả là có quá nhiều đề tài khi nói về hạnh phúc. Góp

Diễn Đàn Phong Phú

Số 25 - tháng 3/2012

nhặt đôi điều trong hành trình đi tìm hạnh phúc với câu
hỏi: Hạnh phúc ở đâu? Với riêng mình, ta tự nhủ lòng:
Hạnh phúc ở đây, nơi tâm hồn trải rộng yêu thương, nơi
“trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương”, nơi niềm
tin và hy vọng hướng về một tương lai tươi sáng trong
sự an lạc với hạnh phúc chân thực hiện có. Mong là
ta, là bạn luôn có cho mình những phút giây đủ hạnh
phúc để thêm yêu đời, yêu người. Và ngay lúc này đây,
chúng ta hãy hân hoan đón nhận một món quà hạnh
phúc thật mộc mạc, giản dị nhưng mênh mang, sâu
lắng tình yêu thương qua những ca từ đậm tính nhân
văn như trong ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,
bạn nhé!
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
……
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
……
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
……
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì sao tôi sống ?
Vì đất nước cần một trái tim
…….
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…

(*)Trích tác phẩm “Tâm tình hiến dâng” của Đại thi hào
Targo - Ấn Độ
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Sống trọn vẹn từng ngày
N

Kim Trúc
Xí nghệp may PP-GM

gày hôm qua là quá khứ
Ngày mai là một điều bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà
Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi
Hiện tại thời gian là món quà của cuộc sống!

cười là thứ tài sản quý giá mà không phải ai cũng dễ
dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để
đón nhận nó. Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những
việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu
biết chừng nào.

Và chúng ta - Hãy nâng niu trân trọng món quà này,
đừng để thời gian trôi đi một cách lãng phí các bạn nhé!
Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày một thì cuộc
sống mới có ý nghĩa. Dù bạn là ai đi nữa, là người giàu
hay nghèo, nếu bạn không biết tận hưởng cuộc sống
mỗi ngày thì cuộc sống của bạn trở nên nghèo nàn vô
cùng. Thế thì chúng ta hãy “sống trọn vẹn từng ngày”
bắt đầu từ những việc làm hiện hữu như sau:

Sự hài hước sẽ làm cho tinh thần bạn luôn thoải mái,
có một cơ thể khỏe mạnh, giúp bạn trông tươi trẻ và
quyến rũ. Sự hài hước có thể xóa đi những hiểu lầm,
mâu thuẫn, giải quyết những vướng mắc, trở ngại trong
quan hệ giao tiếp, giúp cho người với người gần nhau
hơn, sự hài hước còn giúp bạn giảm bớt những căng
thẳng trong cuộc sống.

Năng động và say mê làm việc hết mình: Dù bạn có làm
việc gì đi chăng nữa bạn hãy hăng say và nỗ lực làm
việc hết mình, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, học
hỏi ở những người xung quanh, trang bị kiến thức và khi
cơ hội đến thì bạn có thể tiếp nhận và hoàn thành công
việc một cách dễ dàng . .
Biết yêu thương và chia sẻ với tất cả mọi người: Khi
bạn mở lòng yêu thương với mọi người bạn sẽ thấy tâm
hồn mình rộng mở biết dường nào. Và bạn sẽ thấy xung
quanh mình là những người bạn tốt, là những người
cùng song hành với bạn đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Sự sẻ chia còn được thể hiện qua rất nhiều việc như
bạn dành một chút thời gian đến thăm những người
neo đơn, một ít quà tặng gởi đến những người nghèo
khó… Sự sẻ chia làm cho niềm vui được nhân đôi và nỗi
buồn vơi đi một nữa đấy bạn ạ!
Luôn nở nụ cười và hãy biết hài hước trong cuộc sống:
Như cổ nhân đã từng nói “một nụ cười bằng mười thang
thuốc bổ”. Nụ cười là kho báu mà mỗi người đều có, nụ

Tập thể dục hàng ngày và một chế độ ăn, ngủ hợp lý:
Hãy nhớ rằng “một tinh thần minh mẫn trong một cơ
thể tráng kiện”. Nếu bạn không có sức khỏe thì bạn
cũng chẳng làm được gì, bạn hãy dành thời gian để tập
thể dục mỗi ngày cùng với chế độ ăn, ngủ hợp lý giúp
bạn có sức khỏe tốt để lạc quan hơn, yêu đời hơn .
Một chút chia sẻ như một món quà yêu thương gửi đến
mọi người nhân ngày 8/3. Mình mong rằng các thành
viên trong đại gia đình Phong Phú luôn được “sống trọn
vẹn từng ngày trong từng khoảnh khắc” và không phải
nuối tiếc vì những năm tháng đã qua…
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Xôi đường
Phước Yên

Điều khó nhất
trên đời
Võ Duy Sáng

Nguyễn Ý Nhạc

Phó ban Pháp chế - Vinatex

Ban Thông tin Truyền thông - Vinatex

C

hiếc lá cuối cùng đã nhẹ
nhàng lìa cành, tôi vẫn
điềm nhiên, vì đây là quy
luật tuần hoàn của vạn
vật nên sự việc ấy cũng thường
thôi!
Nhưng sau đó, điều khiến tôi cảm
thấy bất thường là khi phải nhìn
một cành cây trơ trụi, khô cằn, lúc
ấy tôi mới mơ ước phải chi chiếc lá
còn trên cành, tôi sẽ chăm sóc thật
chu đáo để nó được tồn tại trên cây
lâu và đẹp hơn.
Điều ước ấy đã muộn màng, vì nó
không sao trở lại với cành được
nữa, nó chỉ có thể làm phân bón
gốc mà thôi. Tôi chợt nghĩ, những
thứ đang tồn tại, chúng ta xem đó là
lẽ hiển nhiên và dường như vô tâm,
nhưng khi mất chúng rồi muốn có
lại thật không phải dễ. Thân người
cũng thế, một phút trôi qua trên
thế giới biết bao sinh mạng đi về
thế giới bên kia, nhưng được trở lại
làm thân người liệu có mấy ai?
Hình ảnh chiếc lá lìa cành đã đi vào

tâm khảm, khiến tôi suy nghiệm ra
nhiều điều đang hiện diện quanh
chúng ta. Điều diễm phúc lớn
nhất của tôi và bạn là đang thừa
hưởng một gia tài vô giá đó là “thân
người”, nhưng mấy ai biết trân quý?
Hàng ngày vô số trẻ em được sinh
ra, cũng có vô số người chết đi một
cách uổng phí: chỉ vì của cải mà
có thể bán rẻ thân mạng mình, chỉ
vì bức xúc trong công việc, bế tắc
trong tình cảm có thể nhẹ nhàng
kết liễu mạng sống, chôn vùi sau
lưng bao công ơn sinh thành của
cha mẹ, gạt bỏ tất cả nợ ân tình
của cuộc đời đã cưu mang… Trong
khi đó, trên thế gian biết bao người
cần thân người để sống, để yêu
thương, để phục vụ xã hội v.v..
Bạn hãy quan sát xem, hàng giờ
biết bao loài vật phải mất mạng
để cung cấp thực phẩm cho con
người, nhưng không vì thế mà các
loài vật lại giảm bớt, mà ngày càng
phong phú đa dạng hơn nữa, chỉ
bấy nhiêu thôi bạn cũng cảm nhận
được loài vật thì vô số, còn loài
người thật quý hiếm.

Nếu bạn phải thừa hưởng một thân
người khiếm thị, bạn sẽ trân quý
đôi mắt long lanh của cha mẹ sinh
ra. Nếu một thân hình hai tay hoặc
chân không thuộc về bạn, bạn sẽ
thèm khát đôi tay xinh xắn để tự
chăm sóc mình, một đôi chân lành
lặn để đi lại. Nếu bạn sở hữu một
bộ não không bình thường, bạn sẽ
mơ ước có được trí óc minh mẫn
để sống và làm việc tốt... Đúng
vậy đấy bạn à! Con người là thế,
luôn quý trọng cái gì mình không
được, nhưng lại lãng quên những
thứ mình đang hiện hữu. Nay bạn
được thừa hưởng thân người khỏe
mạnh, hãy nên trân quý điều khó
được ấy để sống thật tốt, học tập
thật giỏi và làm việc thật hăng say
cho cuộc sống.
Giữa dòng đời tấp nập, bạn hãy
lắng đọng tâm tư, đặt mình vào
một trong những hoàn cảnh trên,
bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc
vô vàn khi đang sở hữu một điều
khó nhất trên đời đấy bạn ạ!
(sưu tầm)

L

àng Phước Yên nghiêng mình
bên dòng sông Bồ, cách Kinh
thành Huế khoảng 13 km về
hướng Tây Bắc. Nơi đây, xưa
kia đã được chúa Nguyễn Phúc
Nguyên (1563) chọn làm nơi xây
dựng vương phủ. Chính mối lương
duyên này mà suốt triều Nguyễn
trai tráng làng Phước Yên ưu tiên
tuyển dụng vào đội Thượng thiện
và Lý thiện để lo việc ăn uống và
yến tiệc cho Hoàng Gia. Sau năm
1945 khi chế độ quân chủ chấm
dứt, những người phục vụ trong
đội Thượng thiện và Lý thiện trở về
làng xưa để chăm lo ruộng vườn,
họ mang theo những món ăn đặc
sản của cung vua phủ chúa xưa và
truyền dạy cho con cháu.
Thời gian như nhịp thoi đưa, công
nghiệp hóa dần dà lấn chiếm nông
thôn, những món ăn truyền thống,
kỹ thuật nấu nướng bị mai một và
đẩy vào quên lãng. Nhưng thật
may mắn, khi chúng tôi có dịp tìm
lại được món xôi đường, một đặc
sản của làng Phước Yên còn lưu
truyền đến bây giờ. Món ăn này có

từ thời Vương phi Mạc Thị Giai (phu
nhân của Sãi Vương Nguyễn Phước
Nguyên, con gái của Khiêm Vương
Mạc Kính Điển) và chỉ để phục vụ
chốn cung đình.
Xôi đường là một món ăn dân dã
của làng Phước Yên, sau đó được
con dân của làng đưa vào cung
đình để phục vụ vua chúa. Nguyên
liệu cấu thành nên món ăn cũng hết
sức giản đơn, cái làm nên linh hồn
của món ăn chính là bí quyết nấu.
Món xôi này được làm từ đậu đen
xanh lòng, nếp thơm dẻo, đường
mía, bột đại hồi, tiểu hồi, quế khâu,
trần bì, quế hương.
Sau khi đã chuẩn bị các nguyên
liệu cần thiết cho món xôi đường
xong. Đem đậu đen ngâm nước
qua đêm để hạt đậu no nước. Hôm
sau vớt đậu ra đãi lại thật sạch, cho
đậu vào nồi nấu, sau khi thấy nước
trong nồi sôi khoảng 5 đến 10 phút
bắc nồi đậu xuống, chắt lấy một ít
nước để dành, cho nồi đậu lên bếp
tiếp tục hầm cho đến khi đậu thật
mềm. Khi thấy đậu đã mềm, nước

nấu đậu sánh lại cho đường mía
vào rim cho sánh lại.
Trong khoảng thời gian hầm đậu và
chờ đậu sánh bớt nước, vo nếp thật
sạch và cho vào nước nấu đậu vừa
mới chắt ra để ngâm trong khoảng
2 giờ cho nếp ngấm nước đậu mềm
hơn, vớt nếp ra đãi lại, để ráo, rồi
cho vào xửng hấp chín. Sau khi nếp
đã chín mềm đem ra trộn chung với
mứt đậu cho đều và tiếp tục hấp
trong 15 phút. Cuối cùng đổ xôi
ra rổ, quạt nguội, rắc hỗn hợp gia
vị gồm quế châu, đại hồi, tiểu hồi,
trần bì, quế hương… vào xới đều và
để nguội. Khi xôi đã nguội, xới ra
đĩa để dùng.
Cách chế biến xôi đường thật đơn
giản, không quá cầu kỳ, nhưng
hương vị của món xôi đã làm say
lòng bao người. Từ độ dẻo thơm
của nếp, vị thanh thanh ngọt mát
của đường mía nguyên chất, quyện
hòa mùi thơm của quế châu, đại
hồi, tiểu hồi, trần bì, quế hương…
đã làm nên một mùi vị tinh tế, cao
sang của xôi đường Phước Yên.
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huyện làm đẹp, chăm sóc
da là vấn đề quan tâm
muôn thuở với các chị em
phụ nữ. Tuy nhiên, không
phải ai cũng biết chiếc khăn hàng
ngày sử dụng để lau khô da cũng
có thể có tính năng cung cấp chất
dinh dưỡng và bảo vệ làn da mỏng
manh của bạn.

Tẩy trang, chọn khăn nào
mới tốt?

PV tin tức
Phong Phu Home Textile

Với cường độ trang điểm hàng
ngày, bước tẩy trang đóng vai trò
quan trọng trong việc trả lại vẻ tươi
sáng, thuần khiết cho làn da. Ngoài
việc chọn mỹ phẩm tẩy trang phù

Chăm sóc da
bằng

Số 25 - tháng 3/2012

hợp với từng vùng da và loại da của
mình, sau khi rửa mặt xong, da cần
được lau khô bằng loại khăn thích
hợp để không gây khô và trầy xước
da - vốn rất mỏng manh và nhạy
cảm sau khi mới được làm sạch.
Lúc này, khăn làm từ chất liệu tơ
tằm Mollis Premium là lựa chọn
phù hợp nhất. Với ưu điểm những
sợi tơ mảnh (2 - 2.5d), mềm mại dễ
dàng lấy sạch những lớp bụi bẩn
còn sót lại trên lỗ chân lông và tế
bào chết, giúp làn da thật sự loại
bỏ được lớp son phấn. Ngoài ra,
tính năng mềm mại, độ thấm hút
tốt còn giúp da có được vẻ láng
mịn, tươi sáng và mịn màng cần
thiết.

khăn?
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Khăn tơ tằm thuộc dòng Mollis Premium là một nghiên cứu mới của
Phong Phu Home Textile, trả lại vẻ
đẹp thuần khiết cho da.

Khăn bổ sung dinh dưỡng
cho da
Nghe qua thì có vẻ lạ tai, nhưng với
những loại khăn được chiết xuất từ
sữa đậu nành như Mollis Soybean,
da luôn được “nuôi” một cách an
toàn và hiệu quả nhất. Các loại acid
amin trong đậu nành được dùng
để sản xuất khăn sẽ thẩm thấu vào
da qua mỗi lần sử dụng, cung cấp
những chất dinh dưỡng cần thiết
để da ngày càng khỏe mạnh và mịn

Đầu năm 2012, Mollis tổ chức sự kiện “Gia
Đình Hoàn Hảo” tại fanpage www.facebook.
com/MOLLIS.VN với quà tặng là 20 voucher
mua hàng trị giá 200.000 VNĐ tại hệ thống
cửa hàng Mollis trên toàn quốc. Để tham
gia, các bạn gửi ảnh chụp gia đình cùng sản
phẩm Mollis, Hera, Open kèm theo đoạn giới
thiệu về địa chỉ email: mollis.vn@gmail.com.

màng hơn. Sau “khoảng an toàn”
để sử dụng khăn thông thường từ
2- 3 tháng, nên thay khăn mới để
đảm bảo duy trì lượng acid cho da
từ loại khăn đặc biệt này.
Với tính năng cung cấp 16 loại acid
amin và chất dinh dưỡng cho làn
da, khăn chiết xuất từ sữa Mollis
Extra đang được rất nhiều người
tiêu dùng ưa thích và lựa chọn.

Ngăn tia cực tím, tăng cường
kháng khuẩn nhờ khăn
Bạn nên chọn những loại khăn
được làm từ sợi cocona (sợi hoạt
tính làm từ xơ dừa), vì đây là chất
liệu hút nước tốt, và rất mềm mại
cho da. Hơn nữa, sợi cocona còn
có tính năng ưu việt là tính kháng
khuẩn, chống tia cực tím – kẻ thù
số một với làn da phụ nữ, giúp da
không bị chịu những tác động xấu
của môi trường xung quanh.

Da mẫn cảm cần được chăm sóc
đặc biệt
Thời tiết nắng nóng, bụi bẩn và vô
số những tác động khác làm da trở
nên ngày càng nhạy cảm và dễ bị
dị ứng. Nếu không chọn khăn đúng
cách, da sẽ bị những nguyên liệu,
hóa chất từ khăn làm cho bề mặt
da trở nên tồi tệ hơn. Do đó, những
loại khăn được làm từ các nguyên
liệu cao cấp mà điển hình là tre
hoặc sợi gỗ sồi, sẽ hạn chế được
tình trạng mẫn cảm của da, giúp
bạn yên tâm làm khô da mà không
sợ da bị kích ứng hoặc trầy xước.
Chăm sóc da không còn là câu
chuyện của việc sử dụng mỹ phẩm
đắt tiền, mà ngay chiếc khăn nhỏ
bé thân yêu mà hàng ngày ta sử
dụng cũng có tác dụng không kém.
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Ông giáo sư & người lái đò
Ngọc Dung
Phòng Kinh doanh

Hợp Nguyễn
VP Tổng công ty

Bàn tay:

Bão

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân
nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi
không đủ tiền trả em lòn tay xuống
gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng
tay em... mềm mại.

Sống miền duyên hải, công việc
của anh gắn liền với tàu, với biển,
với những chuyến khơi xa. Anh đi
suốt, về nhà chẳng được bao ngày
đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi
chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm,
chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn
anh ra khỏi đời chị.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống
chung, em hay than phiền về việc
xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi
quá nửa đem về đưa em... chợt nhận
ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình.

Cuộc sống khá hơn, anh không đi
biển nữa mà kinh doanh trên bờ.
Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng
nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng
nghe đâu...
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa
dần. Sóng, gió, bão trong lòng chị.

Bóng nắng, bóng râm
Con đê dài hun hút như cuộc đời.
Ngày về thăm ngoại, trời chợt
nắng, chợt râm.

Con cố...

Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo
nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm
đều phải vội?
Trời vẫn nắng, vẫn râm...
...
Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: Đời,
lúc nào cũng phải nhanh lên.

Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

C

ó một vị giáo sư nọ thuê một
người chèo đò chở ông xuôi
dòng sông.
Trên đường đi, để chứng tỏ mình
thông minh và uyên bác hơn người,
vị giáo sư tìm cách thách đố người
lái đò.
Nhặt lên viên đá ven bờ, ông hỏi,
“Anh có bao gờ học môn Địa chất
chưa?”. Người lái đò nhìn ông ngại
ngùng và đáp, “Ơ…Không”, thậm
chí anh còn không hiểu địa chất
nghĩa là gì?
“Vậy thì tôi e rằng anh đã uổng
phí một phần tư cuộc đời rồi!”, vị
giáo sư nói giọng trịch thượng. Anh
lái đò cảm thấy mình thật ngu dốt
nhưng vẫn tiếp tục chèo thuyền.
Càng đi xa, dòng nước càng chảy
xiết. Một lát sau con người uyên
bác kia thò tay vớt lên một chiếc lá
trôi trên sông và hỏi, “ Này anh kia,
thế anh có biết gì về bộ môn thực
vật học không?”. Người lái đò một
lần nữa tỏ ra bối rối, “Ô… Không”.
Vị giáo sư lắc đầu và chép miệng:
“Chậc chậc, thế thì anh mất toi
một nửa cuộc đời rồi còn gì!”. Ông
ngoắc tay ra hiệu cho anh tiếp tục
chèo. Khi thuyền đến một khúc
sông khá gập ghềnh, sóng nước
đập mạnh vào mạn thuyền khiến
con thuyền nhỏ chao đi chao lại.
Nhưng con người “thông kim bác
cổ” kia không để ý điều này, ông
còn mải ngắm nhìn dãy núi trập
trùng xa xa. Ông chỉ tay về hướng
đó và hỏi: “Thế anh có biết về địa
lý không đấy?”. Cảm thấy mình thật
thấp hèn và kém cỏi, người lái đò
nuốt nỗi buồn trong lòng, trả lời,

“Không!”.
Giáo sư bèn phán: “Tôi cũng nghĩ
thế! Anh đã phí ba phần tư cuộc
đời rồi”.
Lúc này, dòng sông trở nên hung
tợn với những cơn sóng cả. Người
lái đò không thể giữ chiếc thuyền
nhỏ thăng bằng được nữa. Rồi một
cơn sóng dữ làm lật nhào chiếc
thuyền lên một tảng đá lớn giữa
dòng sông.
Hai người ngoi ngóp giữa dòng
nước, anh lái đò quay sang hỏi vị
giáo sư:
“Ông có biết bơi không?”. Vị
giáo sư run rẩy đáp:“ Kh…ô…ô…
không!”.
“Thế thì ông mất cả cuộc đời
rồi!”. Người chèo thuyền nói rồi bơi
thẳng vào bờ.
Cũng giống như vị giáo sư và
người chèo đò đang “vật lộn” với
dòng nước xiết, bạn đang sống
trong thời đại biến đổi từng giờ.
Phải chăng dòng sông cuộc đời
ngày càng chảy nhanh hơn và khó
lường hơn?
Vậy bạn có hội đủ
các điều kiện
cần thiết để

bơi trên dòng sông cuộc đời đầy
thác ghềnh và nhiều xáo trộn như
ngày nay không? Bạn có thể cưỡi
lên những cơn sóng để đi xa hơn,
nhanh hơn hay ngược lại bị chìm
nghỉm giữa dòng?
Bạn có giống vị giáo sư uyên
bác, được trang bị mọi kiến thức
trên đời nhưng lại bị “chết chìm”
trong thế giới thật?
Trong thời đại hiện nay, chúng
ta cần có tính linh hoạt để liên tục
phát triển bằng cách không ngừng
học hỏi, quên những điều đã học
và học lại những điều mới mẻ.
Những người thiếu kỹ năng “bơi”
– các vị giáo sư, các chuyên gia
hay những người bình thường… sẽ
tiếp tục bị môi trường xung quanh
chi phối, điều khiển và bị nỗi sợ
thay đổi chế ngự.
Cuối cùng bản thân sẽ nản chí
và trở thành nạn nhân bất lực dưới
làn sóng mạnh mẽ của toàn cầu
hóa hiện đang liên tục sắp xếp lại
cơ cấu và thay đổi đến chóng mặt.
Trong khi đó, những người có
thể “bơi” và lướt trên đầu ngọn
sóng sẽ thành công và
hạnh phúc vượt xa
trí tưởng tượng…
(Sưu tầm)
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năm nay

Mừng ngày
Thi sĩ Đông Nam

Tặng các chị em phụ nữ Phong Phú
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em “PHONG PHÚ” trẻ ra rất nhiều
Dung nhan rạng rỡ mỹ miều
Má nàng ửng đỏ làm xiêu bao chàng
Chị em “PHONG PHÚ” dịu dàng
Trong ngày hội lớn thật càng xinh tươi
Khuôn trăng đầy đặn sáng ngời
Đôi môi đỏ thắm nụ cười lung linh

Quyên Đỗ
Tổ ĐTTC

N

ày nhé, từ cái thuở ta
mới khóc chào đời. Bàn
tay mẹ vỗ về ẵm bồng
nựng nịu yêu thương,
bàn tay ta bé nhỏ nắm lấy tay mẹ
vòi vĩnh. Trong giấc chiêm bao bàn
tay cha mạnh mẽ tung ta lên cao
để nghe tràng cười từ ta khanh
khách. Hạnh phúc ngập đầy gian
nhà nhỏ với chùm thiên lý xanh
ngát ngoài hiên theo ta lớn từng
ngày.
Này nhé, bàn tay người thầy chèo
đò đưa ta qua những tháng năm
đến trường. Đôi bàn tay tri thức
đưa ta đến với những ước mơ,
tương lai rộng mở.
Này nhé, bàn tay bạn bè nắm chặt

Đôi bàn tay
chia sẻ những buồn vui năm tháng
học trò, giữ chặt lấy tình thân khi
chia xa. Đôi bàn tay trao tất cả
những luyến lưu một thời.
Này nhé, đôi bàn tay ấm áp của
người ta yêu. Ta tin tưởng đặt vào
đôi bàn tay ấy trái tim say đắm hồn
nhiên. Người giữ lấy hỡi người,
bàn tay giữ lấy niềm tin và ước mơ
một gia đình tương lai hạnh phúc.
Này nhé đôi bàn tay xiết chặt của
sếp với ánh mắt khuyến khích “Cố
lên, tôi tin tưởng năng lực của bạn”
thúc đẩy ta không ngừng học hỏi
để tiến xa hơn trong nghề nghiệp.
Này nhé, đôi bàn tay nắm chặt
của một cậu bé mồ côi đầy tin

tưởng như truyền vào ta niềm tin
vào cuộc sống còn đầy những hy
vọng, để ta hiểu rằng trong trái tim
ta vẫn tồn tại sự nhân ái bao dung
chan hòa.
Này nhé, là bàn tay ta. Ai đó một
lần ngắm và đã hát “Bàn tay năm
ngón em vẫn kiêu sa...”. Nhẹ thôi
ta xiết chặt tay mình, một chút tự
tin đến từ bàn tay.
Hãy sống như đã sống, hãy biết
giữ chặt những gì ta có trong tay...
Vâng, đôi bàn tay tuyệt lắm... Và
còn nhiều nhiều những điều rất
tuyệt. Bàn tay ta làm nên tất cả,
trao cho người và nhận lại những
ấm áp bình yên!
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Tháng ba mùng tám ghi hình
Các anh gửi trọn tâm tình vào thơ
Bài ca phục vụ mong chờ
Vuông tròn mọi việc cho đời hăng say
Quanh năm suốt tháng đêm ngày
Việc nhà, việc nước đảm đang chu toàn
Hôm nay họp mặt hân hoan
Vui chơi ca hát – luận bàn việc công
Đêm về vui với chồng con
Bếp hồng tình nghĩa cơm ngon khéo là
Mừng ngày mùng 8 tháng 3
Nhà nhà phụ nữ chan hòa niềm vui….

Thực đơn “giảm béo”
Bếp Căn Tin

Ngày Xuân bánh mứt ê hề, những món ăn
tràn trề năng lượng làm cho chúng ta rất dễ bị
tăng cân và mỏi mệt… Vào Bếp cuối Xuân đầu
Hạ xin gởi đến các Bạn một “Thế giới” rau củ,
ngũ cốc đủ sắc màu để làm nên những món
ăn, thức uống thật hấp dẫn nhờ vào yếu tố giàu
hàm lượng vitamin, cung cấp ít năng lượng và
quan trọng là ăn nhiều mà lại đẹp da, trẻ lâu…
Hè về tặng thuốc giảm phì
Giúp thon thả lại Bạn mình cùng xem
Cần ta thuốc quý hàng đầu
Giảm cao huyết áp nhiệm mầu làm sao!
Người tròn dùng nước bí đao
Tiêu dần bụng mỡ, uống nào người thương
Chợ đi mua củ cải đường
Chứa đầy Mustard tim thường tin yêu
Hẹ xanh chứa chất xơ nhiều
Mặn chay dùng được độc chiêu lá bùa
Đơn sơ Dưa chuột quê mùa
Ăn ngon, mát ngọt chuyên lùa mỡ đi
Đậu nành làm Giá trắng tinh
Em nào muốn đẹp thì xin ăn liền
Vui Hè súp Nấm thật hiền
Chất xơ thực vật mỹ miều dáng xinh
Gạt đi lũ mỡ lình bình
Dứa dùng tráng miệng người mình rất “cưng”
Sốt cao mặt cứ phừng phừng
Nước chanh tiếp sức tưng bừng hội vui
Xem rồi đọc tới đọc lui
Nhập tâm để bụng làm vui cả nhà
Món ăn đất mẹ thật thà
Một công đôi việc thật là đạo ăn
Chăm lo sức khỏe tận tâm
Món ăn bài thuốc nâng tầm dưỡng sinh…
Ăn rồi thấm thía cái tình
Lặng thầm ngày tháng dáng hình người thương
Cùng con đi khắp nẻo đường
Tình thương của Mẹ ngát hương giữa Đời…
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Áo sơ mi nữ
Jeans WBL002:
279k
Quần Jeans nữ

Quần short nữ

WP013: 299k

WS002: 299K
Túi xách WBA001TT:
159K
Quần short nữ
WS004: 219K
Áo thun nữ
WKT019: 169K
Áo thun nam
MTK004: 169K

Áo Gile bé gái: 239k
Quần dài bé gái
GP011: 269k;

Quần dài
bé trai

Áo Gile bé trai:

BP004

249k

269K

CÔNG TY CP THỜI TRANG QUỐC TẾ PHONG PHÚ
Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP. HCM
ĐT: (84-8) 3728 1853 - ( 84-8) 3728 1854 - Fax: (84-8) 3728 1846
Website: ppj-international.com

Bộ Jeans bé gái
GSU008 : 249K
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Biển

nhớ

Mùa thời trang xuân hè năm nay,
các nhà thiết kế Phong Phu Home
Textile tiếp tục giới thiệu Bộ sưu
tập Áo choàng tắm thuộc dòng
sản phẩm cao cấp Mollis mang tên
“Biển nhớ”.

1

2

3

4

Sản phẩm được sản xuất từ nguyên
liệu thiên nhiên 100% cotton xơ
dài, đặc biệt mềm mại, thấm nước
tốt, độ bền màu cao, không gây
mẫn cảm cho da, tạo cảm giác thoải
mái khi sử dụng. Kiểu dáng sang
trọng, mẫu mã đa dạng, với nhiều
màu sắc, kích cỡ phù hợp cho nam,
nữ và trẻ em. Được sử dụng rộng
rãi trong gia đình, khách sạn, resort
& spa thể hiện đẳng cấp và cá tính
của bạn.

1
AC86( trắng) 368 000 đ

2
AC18 (nâu) 306.000 đ

3
ACB4 (sọc trắng xanh) 224 000 đ
AC13 (nâu)
407.000 đ

4

AC17( trắng) 232 000 đ
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Bài học xương máu rút ra
từ những mẫu chuyện vui
Bài học 2:
Bài học 1:

Ô

ng chồng đi tắm sau khi
vợ vừa mới tắm xong,
đúng lúc chuông cửa reo.
Vợ vội quấn khăn tắm vào và
chạy xuống mở cửa. Cửa mở
thì ra là ông hàng xóm Bob.
Chị vợ chưa kịp nói gì thì
Bob bảo: “tôi sẽ cho chị
800 đô nếu chị buông cái
khăn tắm kia ra” .
Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ
buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob.
Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị
vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi
lên nhà. Vào đến phòng tắm, chồng hỏi:
- Ai đấy em?
- Ông Bob hàng xóm.
- Nó có đưa em 800 đồng trả cho anh không?
Bài học xương máu:
Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông
của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự
“phơi bày”.

M

ột tu sĩ nam (của một
giáo phái nọ) ngỏ ý
mời tu sĩ nữ đi chung xe.
Người nữ chui vào xe,
ngồi bắt chéo chân để lộ
một bên bắp chân. Người
nam suýt nữa thì gây tai
nạn. Sau khi điều chỉnh lại
tay lái, người nam thò tay
mò mẫm lên đùi người nữ.
Nữ kêu:
- Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129.
Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại
tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu:
- Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129.
Nam thẹn quá:
- Xin lỗi nữ, tôi trần tục quá.
Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội
chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy,
thấy đề: “Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ
tìm thấy hào quang.”
Bài học xương máu:
Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc
của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.
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Bài học 3:

Bài học 4:

M

N

ột nhân
viên bán
hàng, một thư
ký hành chính
và một sếp
quản lý cùng
đi ăn trưa với
nhau, họ bắt
được 1 cây đèn
dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần
đèn hiện lên. Thần đèn bảo:
- Ta cho các con mỗi đứa 1 điều
ước.
- Tôi trước! Tôi trước! – cô thư ký
hành chính nhanh nhảu nói: “Tôi
muốn được ở Bahamas lái canô
và quên hết sự đời”.
Puff! Cô thư ký biến mất.
- Tôi! Tôi! Anh nhân viên bán
hàng nói: “Tôi muốn ở Hawaii
nằm dài trên bãi biển có nhân
viên massage riêng, nguồn cung
cấp Pina Coladas vô tận và với
người tình trăm năm”.
Puff! Anh nhân viên bán hàng
biến mất.
- Ok tới lượt anh. Thần đèn nói
với ông quản lý.
- Ông quản lý nói: “Tôi muốn 2
đứa đấy có mặt ở văn phòng làm
việc ngay sau bữa trưa”.
Bài học xương máu:
Luôn luôn để Sếp
phát biểu trước.

gười vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh
nhắc nhở: “Cẩn thận, coi chừng khét!”, “Sao em bỏ ít muối thế?,
“Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi”. Người vợ bưc bội: “Anh
làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!”. Người chồng mỉm
cười: “Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu
được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên
cạnh cứ lải nhải”.
Bài học xương máu:
Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt
mình vào hoàn cảnh của người khác.

Bài học 5:

M

ột con gà tây trò chuyện với một
con bò.
- “Tớ muốn mình có thể trèo tới trên
ngọn cây kia”, nó thở dài than, “nhưng
tớ chẳng đủ sức.”
- “Hả, sao cậu không nuốt lấy vài
miếng phân của tớ?”, con bò đáp, “phân
tớ bổ lắm đấy.”
Con gà tây đớp vào đống phân bò và
thực sự có được đủ sức mạnh để trèo được lên một cành cây thấp
nhất. Ngày hôm sau, sau khi đớp thêm một mớ phân bò nữa, con gà
tây leo lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau bốn hôm đớp phân bò
như thế, con gà tây hãnh diện trèo được lên đậu trên ngọn cây. Tức
thì nó bị một nông dân trông thấy, và ông ta bắn nó rơi khỏi ngọn cây.
Bài học xương máu:
Những thứ rác rưởi có thể đưa anh lên một đỉnh cao, nhưng không
thể giúp anh bám trụ được lâu dài ở đó.
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Made in Vietnam !

Lựa chọn sai
Nửa đêm,
người
vợ
thức giấc.
Không thấy
chồng nằm
bên cạnh,
nàng liền
khoác váy ngủ lên người, đi xuống
tầng dưới.
Nàng thấy chồng đang ngồi bên
ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt
hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng
lại lặng lẽ lau nước mắt.
- Có chuyện gì không ổn hả mình?
- Nàng hỏi - Sao mình lại xuống đây
ngồi giữa đêm hôm khuya khoắt thế
này?
Chàng trả lời bằng một câu hỏi:
- Em có nhớ cái ngày chúng mình
hò hẹn nhau cách đây 20 năm
không, ngày em tròn 16 tuổi ấy?
- Dạ, có! - Nàng đáp.
- Thế em có nhớ lúc ba em bắt
quả tang chúng mình đang tình tự
không?
- Có, em nhớ chứ!
- Em có nhớ gương mặt ba em khi
chĩa súng vào mặt anh và gầm lên:
“Mày chọn lấy con gái tao hay chọn
ở tù 20 năm?”
- Dạ, em vẫn nhớ!
Một lần nữa, chàng lau nước mắt
trên gò má rồi cất giọng âu sầu:
- Em biết không, lẽ ra hôm nay là
ngày anh được ra tù đấy!

Xe đang trên đường ra sân bay,
người khách Nhật Bản nhìn thấy một
chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt
lên:
- Oh... Toyota ! Made in Japan ! Very
fast!
Một lúc sau lại có một chiếc xe
khác phóng qua, ông khách lại reo to:
- Oh... Nissan! Made in Japan ! Very fast!
Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì
thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo:
- Oh... Mitsubishi! Made in Japan ! Very fast!...
Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi
nói:
- 200 USD!
- Oh... Very expensive!!! It is a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:
- Made in Vietnam ! Very Fast!

Nhè nhẹ thôi anh
- Em làm giấy tờ cho anh để về thanh toán với cơ quan.
- Dạ vâng. Thế tên anh “nà” gì nào?
- Lê Đức Lâm.
- Nê Đức Nâm.
- Anh tên là Lâm. Không phải Nâm.
- Nê... Nâm... Thế tên anh viết bằng “nờ” dài hay “ nờ “
ngắn ạ ?
- Cái nhà cô này thật là ỡm ờ.. “Nờ” của anh dài. Vừa
ý chưa?
Cô gái cười giòn tan :
- “Nờ” dài. Tí nữa thì em cắt cụt.
- Tưởng là chỉ có dê trên (d), dê dưới (g), i dài (y), i ngắn
(i), bây giờ lại có cả “ nờ “ dài (l), nờ ngắn (n). Còn em, tên
là gì? Có trên dưới, ngắn dài gì không?
- Dạ, em “ nà “ Xuân.
- Tên hay nhỉ! Nhưng phải sờ mạnh (s) hay sờ nhẹ (x)
Xuân mới chịu?
Cô Xuân đỏ mặt, cười duyên :
- Nhè nhẹ thôi anh.

Vinie Trần

(Sưu tầm)
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Sĩ-Nông-Công-Thương
vui ngày 8 tháng 3
Tếu Đông Nam

S

áng ngày 8/3, có
bốn ông chồng
thuộc các tầng lớp
sĩ, nông, công, thương
gặp nhau ở quán nhậu…
Khi mới vào cuộc, một
ông lên tiếng:
“Để thêm phần long trọng
mừng ngày 8/3, mỗi Bợm
phải làm một bài thơ trong
bữa tiệc nầy, tôi “xin mở
mũi trước”!. Đó là lời khai
chiến của Thi sĩ ta, ông ta
đã sừng sừng dăm ba ly ở
nhà rồi:
“Hôm nay mồng tám
tháng “bai” (ba)
Cơ quan cho nghỉ một
ngày ăn theo
Vội vàng tớ tếch ra đây
Xỉn cho tới bến không say
không về”
Một tràng pháo tay tán
thưởng, đến lượt anh nhà
nông Hai lúa:
“Hôm nay mồng tám
tháng “be” (ba)
Vợ tôi đi cấy lè phè bùn dơ
Ước gì tôi có chiếc lờ

Tháng 3
mùng 8

Xúc lên mẻ cá trê, mè lai
rai”
Lại đôm đốp vỗ tay, đến
lượt anh Tư công nhân
đằng hắng trịnh trọng:
“Hôm nay mồng tám
tháng “boa” (ba)
Tớ cũng được nghỉ một
ngày ăn theo
Lo chạy rượu, lo thịt heo
Mắm, dầu, hành, tỏi để
bay vào mồm”

Nam nhi Đông Nam

“Hay… hay! Tuyệt chiêu,
vỗ tay đi nào!”, đến lượt
cuối cùng, anh tiểu
thương buôn bán:
“Hôm nay mồng tám
tháng “bưa” (ba)
Vợ mình tất bật bán
“hươ”(hoa), gói quà
Tớ thì góp sức chẳng bao
Quẩn quanh chỉ có mực
xào, lẩu lươn”

Nam nhi tự bạch…

Tất cả hò reo, nâng ly:
- Dzô, dzô, “chăm” phần…
“chăm”!... Tám tháng
ba… muốn nằm (muôn
năm) ???...

Trông nó ngủ, đếm tiền đi chợ
Viết vào toa: thịt, cá, rau, dưa...
Nồi cơm chín - Cũng vừa trưa
Ăn xong rồi lại chơi đùa với con

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Nam nhi nhậu nhẹt ở nhà rất đông
Riêng tôi bổn phận làm chồng
Làm tròn trách nhiệm “gánh gồng” đổi vai
Sớm mai lu nước phải đầy
Thau đồ giặt sạch phơi ngoài mé sân
Thằng cu dậy khóc rần rần
Tay quơ bình sữa nhanh chân bế liền

Trời sập tối, bù đầu công chuyện
Vợ ăn rồi: mắt sáng như sao
Thảnh thơi tô điểm lụa là
Thương nàng tôi dọn, lau nhà sạch trơn...
Việc chi mà phải giận hờn!
Dẫu cho “mệt lắm!” – Một ngày ... “phát điên!”
Qua ngày mùng tám “dzọt” liền
Kể ra cũng đáng “đồng tiền” nam nhi... hihi!

