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Ra mắt Công ty CP Chỉ may Phong Việt			
Cho tuổi thơ Phong Phú mãi xanh				
Tuổi trẻ Phong Phú đoàn kết, xung kích			
Nha Trang: Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XIII		
PPH: Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2011		

8
10
15
18
20
22
24

Lê QUỐC SANG
Thiết kế trình bày

Lưu hành nội bộ
Tin, bài cộng tác xin vui lòng gửi về: Ban Biên tập Diễn đàn Phong Phú

VPĐD 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh - TP.HCM và
03 Hộp thư tiếp nhận của Báo Diễn đàn tại Căng tin, Nhà ăn, CLB Thanh niên
48 Tăng Nhơn Phú Q.9 – TP.HCM. Email:diendanpp@phongphucorp.com.
Điện thoại Ban biên tập: (+84 8) 3 5147340 (số nội bộ 128).
Fax: (+84) 38406790. Hotline: 0918 252 776

25-35
Từ tư duy đến hành động
Những cống hiến thầm lặng				
25
Sức mạnh từ màu đồng phục				
28
Khi tập thể đoàn kết					
30
Ghi nhận từ một chuyến “về nguồn”			
32
Đi một ngày đàng					34

4

Thông điệp Ban lãnh đạo

Diễn Đàn Phong Phú

Số 27 - tháng 7/2012

Diễn Đàn Phong Phú

5

Số 27 - tháng 7/2012

Nửa năm
nhìn lại
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

Đ

ã hết sáu tháng đầu năm
2012, một năm nhiều khó
khăn biến động. Kinh tế
thế giới tiếp tục đà suy giảm, khủng
hoảng nợ công của các quốc gia châu
Âu lan rộng và bế tắc. Thị trường ảm
đạm, sức mua giảm không biết bao
giờ mới phục hồi. Trong nước mặc dù
lạm phát giảm nhưng nguy cơ thiểu
phát, giảm phát, tồn kho các doanh
nghiệp báo động đỏ đến mức các
Đại biểu Quốc hội đã liên tục yêu cầu
Chính phủ phải có ngay giải pháp
cứu doanh nghiệp, cũng là cứu người
lao động.
Trong bối cảnh đó, dệt may nói
chung và Phong Phú nói riêng đã
kiên cường chống đỡ để đảm bảo
việc làm cho hơn 10.000 lao động
trong tổng số 2 triệu lao động của
ngành, giữ khách hàng và nỗ lực tìm
kiếm thị trường, khách hàng mới bù
đắp vào phần thiếu hụt đơn hàng mà
khách hàng cũ cắt giảm. Phong Phú
tiếp tục nâng cao năng suất lao động,
hiệu suất thiết bị, cắt giảm các chi phí
không hợp lý, lãng phí… giữ vững
trận địa để chờ và tìm cơ hội tiếp tục
tăng trưởng. Trong các cơ hội ấy, dệt
may quan tâm đặc biệt là Hiệp định

đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
nếu được ký kết với sự cắt giảm thuế
các dòng sản phẩm dệt may sẽ là cơ
hội lớn cho dệt may Việt Nam tiếp tục
cất cánh. Vậy thì, Phong Phú đã vượt
khó và chuẩn bị như thế nào để đón
cơ hội và phát triển mạnh mẽ vươn ra
tầm thế giới?
Xin thưa, vẫn còn khoảng cách lớn
về quy mô đầu tư mở rộng, ngoại
trừ ngành sợi chỉ may đã nâng lên
cọc sợi và cũng tạm ổn định trong
thị trường nội bộ cung cấp chỉ may
cho Coats Phong Phú, một ít cho vải,
một ít cho khăn. Tuy nhiên, khả năng
cạnh tranh với các doanh nghiệp bên
ngoài đang là bài toán đau đầu cho
các nhà quản lý ngành sợi và Tổng
công ty. Năng suất, tiêu hao điện,
nguyên liệu, chất lượng và đặc biệt
là sự phong phú về đường sợi giống
như bài đếm trốn tìm thời trẻ thơ của
chúng ta 5-10-15-20-25-35-40…
Ngành gia dụng đã có những tiến bộ
nhất định về chất lượng, giá trị, hiệu
quả tăng khá tốt nhưng kim ngạch
xuất khẩu lại đi xuống? Thị trường
nội địa có tiến bộ nhưng doanh thu
còn khiêm tốn (hơn 300 tỷ/năm).

Với một thị trường hơn 85 triệu dân,
trừ một bộ phận có thể cả đời dùng
chưa đến 10 cái khăn ở vùng sâu xa
nghèo khó thì chắc cũng phải có đến
60 triệu người dùng khăn, thiết nghĩ,
khả năng nâng doanh thu lên 1.000
tỷ đồng/năm không phải là điều quá
khó. Và còn đó các sản phẩm dệt gia
dụng như chăn, drap, gối, thảm, rèm
cửa… mà chúng ta chờ đợi Phong
Phú sản xuất cũng vẫn còn xa vời,
hoặc có nhưng rất ít như chăn gối
“Xêra”.
Ngành vải gắn với ngành may Phong
Phú, thật sự là một điểm sáng ấn
tượng, thậm chí gây bất ngờ cho
nhiều doanh nghiệp trong ngành.
Giải pháp lấy may kéo dệt của Phong
Phú đã thực sự thành công nếu liên
hệ với các số liệu doanh thu, kim
ngạch, lợi nhuận của ngành may
Phong Phú với các công ty có thời
gian hoạt động trên 30 năm mới thấy
rõ hơn sự phát triển ấn tượng của
ngành này trong sự phát triển chung
của Phong Phú bên cạnh sự thành
công tốc độ của chuỗi may mặc phát
triển sản phẩm. Phát triển sản phẩm
jean, khaki, tạo đà cho chuỗi dệt may
mới chuẩn bị hình thành là dệt kim -

nhóm sản phẩm đặc biệt lợi thế khi
có hiệp định TPP. Và sản lượng vải dệt
kim là chuỗi nối dài của cả ngành sợi
với Phong Phú - Nha Trang - Đông
Nam tham gia và ngược lại như đã
thấy trong quá khứ, ngành sợi cũng
có lúc thăng hoa (do biến động
nguyên liệu, thị trường) để có điệu
kiện hỗ trợ cho các ngành khăn, vải.
Ngành bất động sản Phong Phú
cũng là một mô hình khá đặc biệt
khi chúng ta phát triển bất động sản
trên cơ sở các nhà máy di dời, chi phí
đầu vào thấp, thậm chí bằng không
khi các nhà máy vẫn sản xuất và sinh
lời trong lúc đang làm thủ tục chuyển
đổi. Lĩnh vực bất động sản của Phong
Phú có một ưu điểm và một khuyết
điểm. Khuyết điểm là vào nhưng
chậm và ưu điểm cũng là vào nhưng
chậm. Chúng ta chuẩn bị tốt nhờ có
đầu vào rẻ, nếu vào nhịp nhanh (do
thủ tục chậm), chúng ta đã thoát
được một số vốn lớn khi thị trường
cao điểm nhưng cũng nhiều khả năng
dính một số tồn kho đáng kể khi thị
trường đóng băng, xem như hòa. Và
bây giờ thì công việc chuẩn bị và khởi
động không được chậm nữa, khi đất
nền vẫn đang bán tốt và khả năng thị

trường phục hồi không còn xa nữa.
Tuy nhiên điểm yếu của Phong Phú là
tốc độ xử lý chưa chuyên nghiệp, nên
còn rất chậm ảnh hưởng đến hiệu
quả và khả năng phát triển các cơ hội
khác do dòng tiền về không kịp thời.
Yêu cầu tăng tốc thật nhanh trong 6
tháng cuối năm là nhiệm vụ của cán
bộ công nhân viên Công ty TNHH
MTV Bất động sản Phong Phú (Phong
Phu Land) và các đơn vị liên quan.
Ngành kinh doanh tài chính non trẻ
nhưng cũng đã có một số tiến bộ
nhất định, tuy nhiên vẫn chưa tương
xứng và tương thích với yêu cầu và
nhu cầu vốn cho đầu tư tăng trưởng
và tận dụng cơ hội. Trong sáu tháng
cuối năm, Cơ quan điều hành cần bổ
sung nhân lực, tài lực, trí lực cho lĩnh
vực này, bởi câu “phi thương (tiền)
bất phú” vẫn còn nguyên giá trị. Một
khâu nữa cho kinh doanh bán lẻ của
Phong Phú đã và đang thất bại do
nhiều nguyên nhân, cần rút tỉa kinh
nghiệm để phục hồi và phát triển,
đóng góp xứng đáng cho sự phát
triển của Tổng công ty chúng ta.
Và cuối cùng ngành đặc biệt quan
trọng đó là “ngành nhân sự” của

Phong Phú. Tuy đã được bật đèn
xanh từ lâu, nhưng xem ra tốc độ giải
quyết để đạt yêu cầu tương thích việc
và người vẫn đang còn phải chờ đợi
sự triển khai thực hiện quyết liệt, tốc
độ hơn nữa của Cơ quan điều hành
Tổng công ty để giải quyết bài toán
động lực, bài toán kết nối, đánh giá
nhận xét, đào tạo bổ sung, đào thải
để không còn ai cảm thấy dư thừa
và không ai nhìn thấy đồng nghiệp
mình dư thừa cũng như không tâm
huyết, thiếu trí tuệ, tốc độ, thừa toan
tính cá nhân và sự lười biếng, đối phó.
Với những tiến bộ, những kết quả
đáng khích lệ và còn đó những hạn
chế trong sáu tháng đầu năm 2012,
nhiệm vụ của “ngành điều hành” của
Tổng công ty và các công ty thành
viên là rất nặng nề… nhưng tôi đã
nhận thấy quyết tâm của ông Tổng
giám đốc và các cộng sự trong Cơ
quan điều hành của Tổng công ty.
Đồng thời, bản thân tôi cũng sẽ điều
chỉnh những phương pháp hỗ trợ để
đẩy nhanh tốc độ phát triển của Tổng
công ty, bởi đóng góp cho ngôi nhà
Phong Phú - một cõi đi về là trách
nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc
của tôi.
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Quản lý rủi ro

và hệ thống kiểm soát
tại Group Phong Phú
Bùi Thị Thu

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú

Với việc đẩy nhanh quá trình vốn hóa thị trường hiện nay, nhà đầu tư mong
muốn doanh nghiệp có lợi nhuận cao, chia cổ tức nhiều, cổ phiếu gia tăng giá
trị và có thông tin báo cáo tài chính công khai, minh bạch... Do vậy, một hệ
thống kiểm soát vững mạnh để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư, xác
định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là điều nhà đầu tư luôn luôn cần
trong bối cảnh nền kinh tế như hiện nay.

D

oanh nghiệp có định hướng
phát triển tốt, có chiến lược
kinh doanh bài bản nhưng
các kế hoạch của Ban lãnh đạo
không được các đơn vị thành viên và
các phòng, ban chức năng thực thi
một cách hiệu quả thì nguy cơ rủi ro
tiềm ẩn từ bên trong cũng lớn như
những thách thức đến từ bên ngoài.
Việc thiết lập một hệ thống kiểm
soát chặt chẽ thông qua các cơ chế
kiểm soát từ bên trong và bên ngoài
sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp luôn
xác định được “tình trạng sức khỏe
của mình” và ngăn ngừa hiệu quả các
rủi ro có thể xảy ra.

• Kiểm soát thông qua quy chế người
đại diện phần vốn tại các doanh
nghiệp

Tại Phong Phú, với mô hình Tổng
công ty có vốn đầu tư vào nhiều
công ty con và các doanh nghiệp
khác, với trách nhiệm thuộc về mình,
chúng tôi đã thiết lập được hệ thống
kiểm soát chặt chẽ thông qua 4 cơ
chế kiểm soát sau đây:

Thứ nhất:
• Kiểm soát thông qua quy chế người
đại diện phần vốn nhằm thực hiện
quyền và nghĩa vụ của thành viên
góp vốn đối với phần vốn góp của
Tổng công ty tại các doanh nghiệp
để đảm bảo:

• Kiểm soát nội bộ do Phòng Kiểm soát
nội bộ Tổng công ty thực hiện.
• Kiểm soát thông qua hoạt động của
Ban Kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu
ra đối với công ty cổ phần
• Kiểm toán độc lập của các công ty
kiểm toán độc lập bên ngoài
Cụ thể, Tổng công ty đã thực hiện 04
chế độ cơ bản sau:

• Nâng cao vai trò, trách nhiệm, khả
năng quản lý của người đại diện
phần vốn của Tổng công ty vào các
doanh nghiệp khác
• Kiểm soát tình hình sử dụng vốn
đầu tư với hiệu quả cao nhất
• Kiểm soát các chỉ tiêu, kế hoạch và
việc thực hiện của Tổng công ty giao.
Thứ hai:
• Kiểm soát nội bộ hướng đến việc
quản lý, giảm thiểu rủi ro bao gồm:
• Kiểm soát sự tuân thủ đối với chính
sách, chế độ của nhà nước, các quy
chế, quy định của Tổng công ty cũng
như các đơn vị.
• Kiểm soát hoạt động nhằm phát
hiện những tồn tại, sơ hở, rủi ro trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp và kịp thời đề xuất

giải pháp khắc phục những tồn tại;
cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản
lý cho phù hợp trong quá trình điều
hành sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty nói chung và các đơn vị nói
riêng.
• Kiểm soát tính đầy đủ, trung thực và
hợp lý của các số liệu, tài liệu có liên
quan, các báo cáo tài chính và các tài
liệu báo cáo khác của đơn vị.
Thứ ba:
Phát huy vai trò của Ban Kiểm soát
nhằm kiểm soát tính hợp lý, hợp
pháp trong hoạt động kinh doanh và
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ
đông hàng năm giao cho công ty.

Thứ tư:
Sử dụng kiểm toán độc lập để xác
định tính trung thực và hợp lý của
báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Là căn cứ để doanh nghiệp có thể
cung cấp thông tin cho các đối
tượng: cổ đông, nhà tài trợ... nhằm
bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của
các bên có liên quan trong quá trình
hoạt động của doanh nghiệp.
Để hệ thống vận hành được hiệu
quả, hơn ai hết Hội đồng Quản trị,
Cơ quan Tổng giám đốc Tổng công
ty cũng như các công ty thành viên
thấu hiểu, quan tâm đến hệ thống
kiểm soát trong doanh nghiệp.
Chúng tôi cho rằng phòng bệnh bao

giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh, do
vậy việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ
đầu đã mang lại cho Tổng công ty
những lợi ích cơ bản như vừa nêu
trên.
Cuối cùng không có một hệ thống
kiểm soát, giám sát nào tối ưu hơn ý
thức, trách nhiệm nghề nghiệp của
mỗi người và mỗi thành viên trong
công ty. Nó là “thành trì” phòng ngừa
rủi ro hiệu quả nhất, đảm bảo quyền
lợi tối ưu cho nhà đầu tư, người
lao động và góp phần giúp doanh
nghiệp phát triển bền vững.
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Đại hội Công nhân Viên chức Tổng công ty năm 2012:

Cho một nguồn nhân lực chất lượng cao
Đại hội Công nhân Viên chức (CNVC) năm 2012 của Tổng công ty CP
Phong Phú đã tổ chức thành công với sự tham dự của 110 đại biểu đại
diện cho CB.CNV trong toàn Tổng công ty. Đại hội nhằm tổng kết đánh
giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC 2011, và thảo luận phương
hướng nhiệm vụ năm 2012.

Phòng Marketing

Ông Phạm Xuân Lập và bà Lê Thị Hoàng Trang ký kết thỏa ước lao động tập thể

Ổn định việc làm và tăng thu
nhập cho người lao động
Sau một thời gian chuẩn bị, Đại hội
CNVC cấp ban, phòng trong Tổng
công ty có nhiều ý kiến thảo luận
đóng góp vào văn kiện đại hội, thỏa
ước lao động tập thể, nội quy kỷ
luật lao động. Những ý kiến đóng
góp thẳng thắn, có trách nhiệm của
CB.CNV đã góp phần bổ sung và
hoàn thiện dự thảo phương hướng
nhiệm vụ năm 2012.
Toàn cảnh đại hội

Năm 2011 với những khó khăn biến
động của tình hình kinh tế trong và
ngoài nước, nhưng Tổng công ty đã
“vượt khó” thành công và tiếp tục gặt
hái những kết quả hết sức ấn tượng
về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập
của người lao động và đóng góp cho
ngân sách nhà nước. Doanh thu năm
2011 đạt 4.961 tỉ đồng, tăng 15%
so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 380
tỉ đồng, tăng 10%; nộp ngân sách
nhà nước đạt 168 tỉ đồng, tăng 25%
và thu nhập bình quân của người

lao động đạt 4,3 triệu đồng, tăng
7% so với kế hoạch. Có được thành
công đó là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt,
đúng hướng của Hội đồng quản trị,
cơ quan Tổng giám đốc và sức mạnh
tập thể của CB.CNV. Trong năm 2011,
Tổng công ty đã triển khai thực hiện
nhiều dự án đầu tư trọng điểm, chăm
lo xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng
cho đội ngũ CB.CNV có đủ chuyên
môn nghiệp vụ hoạt động trong ba
lĩnh vực: dệt may, đầu tư tài chính,
bất động sản. Đặc biệt, Tổng công ty

rà soát, kiện toàn và phát triển nguồn
nhân lực để chuẩn bị cho năm nhân
lực - 2012.
Trong năm qua đã có 60 cán bộ chủ
chốt và 109 CB.CNV của Tổng công ty
được cử đi học 52 khóa đào tạo nâng
cao trình độ và năng lực quản lý.
CB.CNV không chỉ được đảm bảo về
công ăn việc làm mà còn được tăng
thu nhập với mức tăng bình quân từ
5 đến 7%.

Tiếp tục đầu tư cho nguồn
nhân lực₫
Năm 2012 trong bối cảnh tình hình
kinh tế còn gặp nhiều khó khăn,
Phong Phú vẫn thể hiện quyết tâm
tiếp tục nâng cao chỉ tiêu tăng
trưởng về doanh thu, lợi nhuận và
thu nhập cho người lao động. Để
làm được điều đó, Tổng công ty đã và
đang thực hiện nhiều giải pháp đồng
bộ về đầu tư, quản lý, sản xuất, kinh
doanh, marketing và tài chính... Hội
đồng Quản trị, Cơ quan Tổng giám
đốc cũng đã xác định năm 2012 là
“năm nhân lực” nhằm mục tiêu củng
cố, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu
cầu phát triển của Phong Phú trong

tình hình mới. Tổng công ty đã triển
khai dự án đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực trong năm 2012 theo kế
hoạch đã triển khai từ đầu năm kết
hợp với Công ty tư vấn Inlen. Tiếp tục
thu hút nguồn nhân lực giỏi từ bên
ngoài và có chính sách đãi ngộ xứng
đáng cho đội ngũ CB.CNV có năng
lực, tâm huyết và có nhiều sáng kiến,
ý tưởng mới trong công việc.
Phát biểu chia sẻ với đông đảo
CB.CNV có mặt tại đại hội, ông Phạm
Xuân Lập - Tổng giám đốc Tổng công
ty nhấn mạnh đến vai trò quan trọng
của nhân tố con người trong từng
thời kỳ phát triển của doanh nghiệp.
Ông biểu dương những nỗ lực của
toàn thể anh chị em CB.CNV trong
thời gian qua đã có nhiều cố gắng
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm
vụ được giao, đồng thời khẳng
định trong thời gian tới Tổng công
ty sẽ nghiên cứu cách thức chi trả
lương, thưởng hợp lý và công bằng
cho người lao động theo cơ chế thị
trường, bên cạnh đó cũng kiên quyết
thay thế, luân chuyển làm công tác
khác những cán bộ chuyên viên làm
việc kém hiệu quả, làm lây lan sức ì
trong đơn vị.

Mặc dù các chỉ tiêu của Phong Phú
trong năm 2011 và 06 tháng đầu
năm 2012 đều đạt và vượt so với kế
hoạch đề ra, nhưng Lãnh đạo Tổng
công ty vẫn luôn trăn trở làm thế nào
để có bước đột phá, nâng cao thu
nhập hơn nữa cho người lao động.
Kết luận đại hội ông Phạm Xuân Lập
mong muốn mỗi thành viên trong
đại gia đình Phong Phú phải phấn
đấu hơn nữa để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao. Các ban, phòng
với chức năng chuyên môn của mình
phải tham mưu kịp thời cho Cơ quan
Tổng giám đốc, mạnh dạn đề xuất
những giải pháp mang tính chiến
lược. Ông mong mỏi mỗi thành
viên Phong Phú cần tiếp tục giữ gìn,
củng cố và phát huy bản sắc văn hóa
Phong Phú trong thời kỳ mới.
Cuối cùng, đại hội đã tiến hành ký
kết thỏa ước lao động tập thể giữa
đại diện doanh nghiệp là ông Phạm
Xuân Lập - Tổng giám đốc và đại diện
công đoàn là bà Lê Thị Hoàng Trang
- Chủ tịch Công đoàn nhằm cụ thể
hóa những cam kết về thực thi nghĩa
vụ và đảm bảo quyền lợi cho người
lao động.
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Tổng công ty CP Phong Phú năm 2011

1. ÔNG TRẦN QUANG NGHỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. ÔNG PHẠM XUÂN LẬP
Tổng giám đốc

3. ÔNG PHẠM XUÂN TRÌNH
Phó Tổng giám đốc

4. BÀ BÙI THỊ THU
Phó Tổng giám đốc

5. BÀ PHAM KIM HẰNG
Phó Tổng giám đốc

6. ÔNG ĐẶNG VŨ HÙNG
Phó Tổng giám đốc

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1980
• Ông Trần Quang Nghị có hơn 30

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1980
• Ông Phạm Xuân Lập có hơn 30 năm

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1987
• Ông Phạm Xuân Trình có hơn 25 năm

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1979
• Bà Bùi Thị Thu có hơn 30 năm công

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1992
• Bà Phan Kim Hằng có 20 năm công

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2002
• Ông Đặng Vũ Hùng có gần 10 năm

năm công tác, cống hiến quan trọng
cho sự phát triển bền vững Tổng
công ty ở nhiều cương vị quản lý
khác nhau. Hiện ông là Tổng giám
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ
tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty
CP Phong Phú.
• Thành tích năm 2011: Đang được
đề nghị tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng nhì.

công tác và có nhiều cống hiến quan
trọng cho sự phát triển bền vững của
Tổng công ty ở nhiều cương vị quản
lý khác nhau. Hiện ông là Bí thư Đảng
ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị,
Tổng giám đốc Tổng công ty CP
Phong Phú.
• Thành tích năm 2011: Đang được
đề nghị tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng nhì.

công tác và có những cống hiến quan
trọng cho sự phát triển bền vững Tổng
công ty ở nhiều cương vị quản lý khác
nhau. Hiện ông là Phó Tổng giám đốc
thường trực Tổng công ty, Chủ tịch Hội
đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc
Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú.
• Thành tích năm 2011: Đang được đề
nghị tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng ba.

tác và cống hiến quan trọng cho
Tổng công ty trong công tác quản lý
đầu tư tài chính. Hiện bà là Phó Tổng
giám đốc Tổng công ty, kiêm Tổng
Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất
động sản Phong Phú.
• Thành tích năm 2011: Đang được
đề nghị tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng ba

tác và có những cống hiến quan
trọng cho sự phát triển bền vững của
Tổng Công ty trong công tác quản
lý và kỹ thuật đầu tư. Hiện bà là Phó
Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm
Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV
Sợi Chỉ May Phong Phú.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua Bộ Công thương

công tác và cống hiến cho Tổng công
ty trong công tác quản lý kỹ thuật
đầu tư và quản lý sản xuất lĩnh vực
dệt may. Hiện ông là Phó Tổng giám
đốc Tổng công ty kiêm Tổng giám
đốc Công ty CP Quốc tế Phong Phú
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua Bộ Công thương

7. BÀ TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯỢNG
Trưởng Ban Tài chính Kế toán

8. BÀ LÊ THỊ HOÀNG TRANG
Chánh Văn phòng Tổng công ty

9. BÀ ĐOÀN ANH ĐÀO
Trưởng Phòng Marketing

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1996
• Bà Trương Ngọc Phượng có hơn

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1995
• Bà Trang có hơn 16 năm công tác

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2002
• Bà Đoàn Anh Đào có gần 10 năm

15 năm công tác và đóng góp quan
trọng cho Tổng công ty trong công
tác tài chính, kế toán. Hiện bà là
Trưởng ban Tài chính Kế toán kiêm
Kế toán trưởng Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua Bộ Công thương

và có nhiều đóng góp quan trọng
cho sự phát triển của Tổng công ty
trong các hoạt động quản trị hành
chính, văn phòng và đoàn thể. Hiện
bà là Chánh văn phòng, Chủ tịch
Công đoàn Tổng công ty
• Thành tích năm 2011: Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ

công tác và đóng góp quan trọng cho
Tổng công trong công tác marketing,
phát triển thương hiệu, kinh doanh
và tiếp thị. Hiện bà là Trưởng phòng
Marketing Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua Bộ Công thương
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10. BÀ ĐẶNG THỊ HỒNG ĐỨC
Phó chánh Văn phòng

11. BÀ ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH
Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

12. BÀ ĐINH THỊ NGỌC DUNG
Trợ lý Phòng Kinh doanh

13. ÔNG LÊ VĂN MƯỜI
Trưởng bộ phận Chuẩn bị dự án

14. BÀ PHAN THỊ MAI TRÂM
Chuyên viên kinh doanh

15. BÀ TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Trưởng Trạm Y tế

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1994
• Bà Đặng Thị Hồng Đức có hơn 18

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2008
• Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh có hơn 3 năm

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1999
• Bà Đinh Thị Ngọc Dung có hơn 12

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2003
• Ông Lê Văn Mười có hơn 8 năm

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1985
• Bà Mai Trâm có hơn 26 năm công tác

•

năm công tác và đóng góp cho Tổng
công ty trong công tác điều hành và
quản lý hoạt động phục vụ bữa ăn
giữa ca của công ty. Hiện bà là Phó
chánh Văn phòng Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen
của Bộ Công thương

công tác và đóng góp cho Tổng công
ty trong công tác kiểm soát nội bộ.
Hiện bà là Trưởng phòng Kiểm soát
nội bộ Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở

năm công tác và đóng góp cho Tổng
công ty trong các hoạt động sản xuất
kinh doanh nội địa. Hiện bà là Trợ lý
Phòng Kinh doanh Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở

công tác và đóng góp cho Tổng công
ty trong công tác thẩm định và xúc
tiến dự án.
• Thành tích đạt được năm 2011:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

và đóng góp cho Tổng công ty trong
công tác phát triển kinh doanh. Hiện
bà là chuyên viên phòng Kinh doanh
Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen
Bộ Công thương

16. ÔNG NGUYỄN THANH TRÍ
Chuyên viên dự án

17. ÔNG HUỲNH ĐỨC THỊNH
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

18. BÀ TRẦN THỊ BÍCH VY
Chuyên viên marketing

19. BÀ NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG HÂN 20. BÀ LÊ THỊ TÚ ANH
Chuyên viên kế toán
Chuyên viên dự án

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1996
• Ông Nguyễn Thanh Trí có hơn 15

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1999
• Ông Huỳnh Đức Thịnh có hơn 12

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2010
• Bà Trần Thị Bích Vy có gần 2 năm

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2005
• Bà Nguyễn Hoàng Tường Hân có

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2009
• Bà Lê Thị Tú Anh có hơn 2 năm công

năm công tác và đóng góp cho Tổng
công ty trong công tác kinh doanh
và xúc tiến dự án.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở

năm công tác và đóng góp cho Tổng
công ty trong công tác kế toán, kiểm
soát nội bộ của Tổng công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở.

công tác và đóng góp cho Tổng công
ty trong công tác marketing và PR
của Tổng công ty
• Thành tích đạt được năm 2011:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

hơn 6 năm công tác và đóng góp cho
Tổng công ty trong công tác thiết kế
quy hoạch đầu tư.
• Thành tích đạt được năm 2011:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

tác và đóng góp cho Tổng công ty
trong công tác phân tích hiệu quả
đầu tư tài chính.
• Thành tích năm 2011: Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở

Gia nhập Phong Phú từ năm
1981
• Bà Trần Thị Bích Liên có hơn 30
năm công tác và đóng góp cho
Tổng công ty trong công tác y tế
chăm sóc sức khỏe cán bộ, công
nhân viên.
• Thành tích đạt được năm 2011:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

21. ÔNG NGUYỄN CÔNG THÁI
Đội trưởng đội Bảo vệ, Phòng cháy
chữa cháy

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2000
• Ông Nguyễn Công Thái có hơn 11
năm công tác và đóng góp cho Tổng
công ty trong vai trò bảo vệ an minh
trật tự và phòng cháy chữa cháy.
• Thành tích đạt được năm 2011:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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Ra mắt Công ty CP Chỉ may

22. ÔNG MAI THANH VÂN
Tài xế xe ca - Ngành Cơ xa

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1993
• Ông Mai Thanh Vân có hơn 18 năm công tác và đóng góp

Mai Chi
Phòng Kinh doanh

cho Tổng công ty trong vai trò đưa rước CB.CNV.
• Thành tích đạt được năm 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

23. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Chuyên viên kỹ thuật

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1991
• Bà Nguyễn Thị Hương có hơn 20 năm công tác và đóng
góp cho Tổng công ty trong công tác kỹ thuật dệt may.
• Thành tích đạt được năm 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

24. BÀ TRƯƠNG NGỌC KHÁNH NHƯ
Chuyên viên hành chính quản trị

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2005
• Bà Trương Ngọc Khánh Như có hơn 6 năm công tác và đóng
góp cho Tổng công ty trong công tác hành chính văn phòng
• Thành tích đạt được năm 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

25. ÔNG ĐẶNG LINH
Tài xế xe con

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2004
• Ông Đặng Linh có hơn 7 năm công tác và đóng góp cho
Tổng công ty trong công tác đưa đón CB.CNV.
• Thành tích đạt được năm 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
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Phong Việt

Được sự hỗ trợ của Tổng công ty CP Phong Phú và sự góp vốn liên kết của các công ty như Tổng công
ty CP Việt Tiến, Tổng công ty CP May Nhà Bè, Tổng công ty CP Việt Thắng… ngày 08/06/2012 Công
ty CP Chỉ may Phong Việt đã chính thức khai trương đi vào hoạt động. Đây là kết quả sau một quá
trình nỗ lực nghiên cứu dự án, đánh giá tiềm năng thị trường, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật và
nhân lực để cung ứng cho thị trường nhiều dòng sản phẩm chỉ may đa dạng thuộc phân khúc trung
bình - khá bên cạnh dòng chỉ may cao cấp Astra (Coats Phong Phú).

S

ự xuất hiện của Phong Việt đã
đánh dấu một bước tiến mới
nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng
của khách hàng, khai thác tối đa hóa
thị trường, tạo sự đa dạng dòng sản
phẩm chỉ may. Với phân khúc trung
bình - khá, Phong Việt mong muốn
phần nào giúp các doanh nghiệp
May tiết giảm chi phí về nguyên
liệu đầu vào, đồng thời tạo và đẩy
mạnh liên kết chuỗi cung ứng từ sợi
mộc chỉ may – chỉ may Phong Việt –
Doanh nghiệp sản xuất hàng may
mặc. Phong Việt tọa lạc trên diện tích
3.132m2 tại phường Linh Trung, quận
Thủ Đức. Với phương châm hoạt động
“Tận tâm - Chuyên nghiệp” Phong Việt
đã chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và
phát triển đội ngũ CB.CNV chuyên
nghiệp để đáp ứng trọn vẹn niềm tin
của khách hàng.
Sản phẩm kinh doanh chủ lực của
Phong Việt là chỉ may. Công ty hiện có
hai nhãn hiệu sản phẩm chỉ may chủ
đạo là Iris, Eros, với các chi số 20/2,
20/3, 20/4, 20/9, 30/2, 40/2, 40/3,
50/2, 50/2, 60/2, 60/3. Hai dòng sản
phẩm chỉ may này ứng dụng để may
quần áo thời trang (casual wear, knitting wear, office wear), đồ bảo hộ lao
động, túi xách vải, giày vải, thú nhồi
bông. Chỉ may Phong Việt có các tính
năng ưu việt như chất lượng cao và
ổn định, độ dẻo dai, đàn hồi và chống

co rút tốt, màu sắc đa dạng (hơn 540
màu) để quý khách hàng có nhiều sự
lựa chọn phù hợp, đặc biệt là chi phí
rất hợp lý.
Chia sẻ về mục tiêu, cũng như những
chiến lược kinh doanh trong thời gian
tới, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Tổng
giám đốc công ty cho biết: “Công ty
CP Chỉ may Phong Việt được thành
lập với thông điệp mang đến một làn
gió mới trong ngành công nghệ sản
xuất chỉ may tại Việt Nam. Iris, Eros là
hai nhãn hiệu sản phẩm đầu tiên của
công ty. Dòng sản phẩm này được
sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện
đại, chất lượng sản phẩm, quy trình
sản xuất được kiểm soát chặt chẽ bởi
đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh
nghiệm, và đội ngũ công nhân lành
nghề. Chất lượng sản phẩm ổn định,
dịch vụ tốt, giá cả phải chăng là tiêu
chí của công ty chúng tôi”.
Có thể nói, sự ra đời của Phong Việt
là một bước ngoặt mới, góp phần làm
đa dạng hóa thị trường chỉ may nói
riêng, nguyên phụ liệu dệt may nói
chung của Việt Nam. Với sự nỗ lực của
đội ngũ CB.CNV, Phong Việt sẽ phát
triển bền vững trong thời gian tới để
khẳng định vị trí và thương hiệu riêng
cho mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ MAY PHONG VIỆT
Số 127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3722 8833 - Fax: 08 3722 8832
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
- Bà Phan Kim Hằng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Công - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Lân - Ủy viên HĐQT
BAN ĐIỀU HÀNH:
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Tổng giám đốc
- Ông Huỳnh Đức Thịnh - Kế toán trưởng
BAN KIỂM SOÁT:
- Ông Phạm Văn Vũ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Chi - Ủy viên
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Phong Phú phát hành
10 triệu cổ phiếu ra công chúng

Công ty CP dệt gia dụng Phong Phú

Khai trương siêu thị khăn
Mollis, sản phẩm Hera

PV

T

Công ty CP Dệt May Nha Trang: Tập huấn
công tác phòng cháy chữa cháy năm 2012
Đức Tuấn
Nhà máy sợi 2, Công ty CP Dệt May Nha Trang

N

hằm nâng cao nhận thức trách nhiệm
về công tác an toàn phòng chống cháy
nổ, vừa qua Công ty CP Dệt May Nha
Trang kết hợp với phòng PC 66 Công an tỉnh
Khánh Hòa tổ chức khóa huấn luyện nghiệp
vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cán bộ và
185 công nhân. Đây là hoạt động thường niên
của công ty nhằm đối phó với tình trạng diễn
biến phức tạp của thời tiết và công tác cháy nổ.
Đặc biệt trong năm nay, nhân dịp Nhà máy Sợi
3 mới đi vào hoạt động, công ty tổ chức diễn
tập phối hợp giữa 3 lực lượng gồm: Lực lượng
chữa cháy tại Nhà máy Sợi 3, lực lượng chữa
cháy của công ty và lực lượng PCCC của Công
an tỉnh Khánh Hòa (phòng PC 66) diễn tập các
tình huống thoát hiểm và chữa cháy cụ thể tại
nhà máy. Đánh giá của giảng viên sau khóa học
có 70% đạt khá giỏi, 29% trung bình và 1% dưới
trung bình.

ổng công ty cổ phần
Phong Phú vừa có kế
hoạch phát hành cổ
phiếu ra công chúng để huy
động hơn 110 tỉ đồng, bổ
sung vốn lưu động cho hoạt
động sản xuất kinh doanh. Số
lượng cổ phiếu phát hành cho
cổ đông hiện hữu là 6,25 triệu
cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ
phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền
mua là 8:1, tức cổ đông sở hữu
1 cổ phiếu trước ngày 25/05 sẽ
được 1 quyền mua, 8 quyền
mua thì được mua thêm 1 cổ
phiếu mới. Trong phương án
này, Phong Phú cũng đưa ra kế
hoạch phát hành 3,75 triệu cổ
phiếu cho cổ đông chiến lược,
các tổ chức và cá nhân khác
với giá 14.000 đồng/cổ phiếu.

Phòng Marketing

Thời gian đăng ký mua và nộp
tiền từ ngày 20/06 đến 26/07,
và từ 20/06 đến 25/07 là thời
gian chuyển nhượng quyền
mua.
Ban lãnh đạo Tổng công ty
CP Phong Phú cho biết, mục
đích phát hành là để huy động
thêm vốn nhằm đảm bảo cơ
cấu tài chính đạt mức an toàn,
giảm bớt rủi ro về tài chính và
tăng cường khả năng tự chủ
về tài chính. Đồng thời bổ
sung vốn lưu động để phục vụ
cho hoạt động sản xuất kinh
doanh. Năm 2011 mức chia cổ
tức của Phong Phú là 25%.

S

áng 14/07/2012 Công ty CP
Dệt gia dụng Phong Phú (PPH)
khai trương siêu thị khăn cao
cấp Mollis và chăn, ra, áo gối cao cấp
Hera tại số 116 Ba Tháng Hai, quận
10, TP.HCM.

Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty PPYT
trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ may Phong Phú

Đại hội Đại biểu Công nhân Viên chức năm 2012
Nguyễn Quốc Nguyên

S

áng 22/06/2012, Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú tổ chức đại
hội đại biểu cán bộ công nhân viên chức năm 2012, với sự tham gia của
hơn 60 đại biểu. Tại đại hội, đại diện lãnh đạo công ty đã báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể:
CHỈ TIÊU

KH NĂM 2011

TH NĂM 2011

% TH

1. Doanh thu (tỷ đồng)

836

948

113

2. Kim ngạch xuất khẩu (1000 USD)

4,000

4,854

121

3. Nộp ngân sách (tỷ đồng)

28.86

35.05

121

4.2

4.5

107

5. Thu nhập bình quân
(triệu đồng/người/tháng)
Đại hội đã lắng nghe ý kiến đóng
góp của CB.CNV về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2012 và đề xuất nhiều
chương trình hành động cụ thể như
phương án sắp xếp lao động, tăng
năng suất lao động, các giải pháp
tăng thu nhập cho người lao động,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
văn minh công nghiệp…

hình có thành tích xuất sắc trong
năm 2011. Cụ thể có 02 cá nhân đạt
danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công
thương, 01 cá nhân nhận bằng khen
của Bộ Công thương, 04 cá nhân
nhận bằng khen của Tập đoàn Dệt
May Việt Nam và 17 chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở.
Các gương mặt tiêu biểu của công ty PPYT

Đại hội tuyên dương và khen thưởng
cho 24 cá nhân và 03 tập thể điển

chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu trên DĐPP số
28 (tháng 9/2012)

Nhằm mở rộng thị trường nội địa, đáp
ứng nhu cầu sử dụng hàng Việt Nam
chất lượng cao cho người tiêu dùng,
sản phẩm gia dụng của PPH không
ngừng hoàn thiện và phát triển. Sản
phẩm khăn Mollis và chăn, ra, áo gối
Hera của PPH đã có mặt rộng rãi trên
cả nước với hơn 300 đại lý, gần 200
siêu thị lớn nhỏ như: Coop Mart, Big
C, Metro, Vinatexmart, Maximark…
Sự ra đời của các của hàng, siêu thị
bán lẻ nhằm cung ứng nhanh và tiện
lợi cho người tiêu dùng, qua đó phát
triển theo chuỗi hệ thống bán lẻ trên
toàn quốc.
Siêu thị được bài trí ấn tượng và sang
trọng. Tất cả các sản phẩm gia dụng
của PPH đều được bày bán tại đây.
Từ mẫu mã, đến chất lượng đều đảm
bảo cho khách hàng nhiều sự lựa
chọn thú vị.
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Cho tuổi thơ Phong Phú

mãi xanh
Xuân Cường
Phó bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty

Đ

Chị Lê Hoàng Trang - Chủ tịch
Công đoàn Tổng Công ty và anh
Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn
thanh niên Tổng công ty trao
quà cho các cháu thiếu nhi.

Ngày hội tuổi thơ Phong Phú như một điểm hẹn hàng năm nhân dịp Quốc tế
thiếu nhi 01/06, do Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp tổ chức
tại CLB Thanh niên, với sự tham gia của 500 cháu thiếu nhi từ lớp 1 đến lớp 5.
Ngày hội nhằm mục đích động viên, khuyến khích tinh thần học tập, phấn đấu
rèn đức, luyện tài và xây dựng một sân chơi lành mạnh, an toàn, thân thiện, vui
tươi cho trẻ em là con của CB.CNV trong toàn Tổng công ty.
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ến hẹn lại lên, mỗi năm
vào ngày 01/06 hàng năm
các cháu thiếu nhi lại nô
nức tham gia ngày hội. Tại đây, bên
cạnh nhiều trò chơi hấp dẫn các
cháu còn có dịp gặp gỡ và vui chơi
với nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Hằng năm, ban tổ chức luôn đổi
mới chương trình, tạo cho các cháu
thiếu nhi nhiều bất ngờ lý thú, để
các cháu thiếu nhi thật sự sống
trong lễ hội của riêng mình với
không gian vui tươi, ấn tượng như:
chụp hình lưu niệm với chú chuột
Mickey; tham gia chương trình “Bé
vẽ - Bé tô”; câu cá biển khơi… Mỗi
trò chơi luôn thu hút đông đảo các
cháu tham gia. Không chỉ được vui
chơi thỏa thích, các cháu còn thể
hiện sự sáng tạo của riêng mình,
mỗi sáng tạo là một mong muốn
khám phá những điều bí ẩn.

Trong khuôn khổ ngày hội, có “Liên
hoan học sinh giỏi” với nhiều niềm
vui lan tỏa. Những thành tích học tập
của các cháu chính là niềm tự hào của
những bậc phụ huynh và lãnh đạp
Tổng công ty. Từ những tiết mục xiếc
vui nhộn của các nghệ sĩ, đến những
hóa thân trong các nhân vật ngộ
nghĩnh đã khơi gợi óc tò mò, khám
phá và khả năng phản ứng của các
em nhỏ. Các cháu được biểu dương
và ghi nhận những thành tích học tập
và phấn đấu của mình trong thời gian
qua. Đồng thời, động viên kích lệ các
cháu chưa đạt thành tích cao trong
học tập cố gắng để đạt những thành
tích cao trong năm tới. Chương trình
đã tặng 1.280 phần quà cho các cháu

dưới 14 tuổi với tổng kinh phí hơn
310 triệu đồng.
Có thể nói, ngày hội tuổi thơ Phong
Phú hằng năm là một nét đẹp văn
hóa truyền thống của Tổng công ty
CP Phong Phú trong việc chăm lo,
bồi dưỡng và phát triển những thế
hệ Phong Phú hôm nay và tương lai.
Đồng thời qua ngày hội, cho thấy sự
quan tâm đúng mức của Đảng ủy,
Lãnh đạo Tổng công ty và các công
ty thành viên Phong Phú đến cuộc
sống của CB.CNV và gia đình của họ.
Ngày hội kết thúc, cũng là lúc các
cháu mong đợi một ngày hội mới
trong năm 2013 với nhiều điều bất
ngờ và lý thú hơn nữa.

Các cháu thiếu nhi chăm chút bức tranh cát của mình
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vì sự phát triển của đơn vị

Ý Nhạc
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Chiều 17/05/2012 tại trụ sở chính Tổng công ty, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Tổng công ty CP Phong Phú lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2012 – 2015) được tổ chức
long trọng với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 525 đoàn viên trong toàn
đơn vị. Đại hội tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đoàn thanh niên
Tổng công ty trong nhiệm kỳ XIII (2009 - 2012), đồng thời xây dựng mục tiêu, phương
hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ XIV (2012 - 2015) để các hoạt động đoàn ngày
càng thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.
Đồng chí Trần Quang Nghị phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội

Đ

ại hội là dịp để những người
làm công tác đoàn nhìn lại
những hoạt động làm được
và chưa được, rút ra bài học kinh
nghiệm cho nhiệm kỳ mới, lắng
nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của
các cấp lãnh đạo, cũng như những sẻ
chia kinh nghiệm của họ.
Nhìn lại nhiệm kỳ đầy thách thức vừa
qua, Đoàn thanh niên Tổng công ty
không ngừng nỗ lực phát huy vị thế
xung kích đi đầu của mình trong mọi
hoạt động, xứng đáng là tổ chức tiên
phong với một trí tuệ tập thể đoàn
kết và một tinh thần tuổi trẻ biết
sống đẹp và biết cống hiến thông
qua các chương trình hành động
thiết thực như cuộc vận động “Tuổi
trẻ Việt Nam học tập và làm theo
lời Bác”, “Tuổi trẻ Khối Công nghiệp
học tập và làm theo lời Bác”. Đoàn
thanh niên tổ chức nhiều buổi sinh
hoạt chủ điểm, kết hợp tham quan
di tích lịch sử, ôn lại truyền thống vẻ
vang của dân tộc, tham gia hội thi
“Thanh niên Việt học sử Việt”, “Hành
trình khám phá lịch sử 2010”, “Đồng
hành cùng thương hiệu Phong Phú”,
“Đồng hành cùng thanh niên công
nhân - sinh viên, học sinh”, “Nghĩa
tình biên giới”, “Lễ thắp nến tri ân các

Đồng chí Nguyễn Đình Loan Phương - Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. HCM trao tặng
kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho đồng chí Trần Quang Nghị và đồng chí Lê Thị Hoàng Trang.

anh hùng liệt sĩ”, thăm hỏi và tặng
quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các
gia đình chính sách…
Không chỉ thể hiện vai trò xung kích
trên mọi mặt trận, Đoàn thanh niên
Tổng công ty còn là nơi tập hợp lực
lượng trẻ với sức sáng tạo không
ngừng. Sức sáng tạo ấy được minh
chứng thông qua 42 công trình
thanh niên và 26 sáng kiến cải tiến
kỹ thuật đã tiết kiệm hơn 8,8 tỷ
đồng. Những công trình tiêu biểu
như “Thanh niên với tin học văn
phòng”, “Gian hàng thanh niên Đồng hành cùng thương hiệu Phong
Phú”, “Trồng 200 cây xanh tại Khu

bảo trợ xã hội Tân Hà”, “Cải tiến công
nghệ nhuộm”, “Thiết kế và lắp đặt hệ
thống vận chuyển sợi thô Nhà máy
Sợi Chỉ may”…
Đoàn Tổng công ty còn phát động và
thực hiện các chương trình từ thiện
vì cộng đồng, xã hội… Đặc biệt,
Đoàn thanh niên tổ chức lễ ra quân
“Phong Phú lan tỏa yêu thương”,
thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam
anh hùng, các gia đình thương binh
liệt sĩ, gia đình chính sách, trung tâm
bảo trợ nuôi dưỡng người già Thạnh
Lộc (quận 12, TP.HCM), Mái ấm Hoa
Hồng (Củ Chi, TP.HCM)… Đoàn Tổng
công ty còn tham gia nhiều hoạt
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động vì cộng đồng khác như: hiến
máu nhân đạo, mua vé số ủng hộ
chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”,
chương trình “Nụ cười cho em”…
Tại đại hội, đồng chí Trần Quang Nghị
- Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc
Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Chủ tịch
HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú
bày tỏ vui mừng trước những thành
tích, cũng như những nỗ lực của
cán bộ, đoàn viên thanh niên Tổng
công ty trong nhiệm kỳ qua. Đồng
chí mong muốn những người tham
gia trong tổ chức đoàn phải đoàn
kết, đoàn thể và đoàn chí. Để đoàn
viên trở thành người xung kích, tiên
phong trong các hoạt động, Đoàn
thanh niên Tổng công ty cần tổ chức
các hoạt động thường niên, kiểm tra,
thi đua lẫn nhau. Công tác đoàn cần
quy hoạch theo một một lộ trình để
có những định hướng đúng, tham
gia các lớp đào tạo kỹ năng giúp
đoàn viên có nền tảng vững chắc.
Đồng chí Trần Quang Nghị nhấn
mạnh chất lý tưởng đoàn phải luôn
thường trực và ngự trị trong lòng
mỗi người đoàn viên, hoạt động
đoàn của Tổng công ty phải hết sức
phong phú, trí tuệ. Mỗi đoàn viên là
một tuyên truyền viên giỏi cho các
hiện tượng xã hội, chính sách của
Đảng, Nhà nước, Tổng công ty và
thương hiệu Phong Phú.

Với khẩu hiệu hành động trong
nhiệm kỳ 2012 - 2015 “Tuổi trẻ
Phong Phú đoàn kết - tốc độ - trí
tuệ xung kích vì sự phát triển của
đơn vị” đã thể hiện được quyết tâm
của toàn thể đoàn viên thanh niên
Phong Phú trong thời kỳ mới. Nhiệm
vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng tổ
chức đoàn vững mạnh, xứng đáng
là lá cờ đầu trong phong trào đoàn
của ngành dệt may. Đồng thời, Đoàn
thanh niên Tổng công ty mãi là người
bạn thân thiết của thanh niên, là môi
trường để đoàn viên, thanh niên trau
dồi, học tập, phấn đấu và trưởng
thành.
Tại đại hội, đồng chí Phạm Xuân
Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng
giám đốc thường trực Tổng công ty;
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công
ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú mong
muốn trong thời gian tới tổ chức
đoàn cần mở rộng và phát triển hơn
nữa để tìm ra giải pháp đột phá, lan
tỏa hoạt động đoàn, thanh niên đến
từng đoàn viên trong Tổng công ty
và Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí
thư đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt
May Việt Nam cũng chia sẻ: Hoạt
động đoàn của Phong Phú có bề
dày truyền thống và sự vẻ vang, đội
ngũ cán bộ đoàn rất sắc bén và có
kỹ năng nghiệp vụ cao. Trong thời

gian tới, tổ chức đoàn của Tập đoàn
và Tổng công ty cần nâng số lượng
đoàn viên ưu tú để đưa đoàn viên
đứng vào tổ chức Đảng.
Ghi nhận những đóng góp của cá
nhân, tập thể cho công tác đoàn
của Tổng công ty trong thời gian
qua, Trung ương Đoàn phong tặng
kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho
đồng chí Trần Quang Nghị và đồng
chí Lê Thị Hoàng Trang - Ủy viên Ban
thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công
đoàn; Chánh văn phòng Tổng công
ty; Nguyên Bí thư Đoàn thanh niên
Tổng công ty. Nhiều cá nhân, tập thể
cũng vinh dự nhận bằng khen, giấy
khen của Trung ương đoàn, Đoàn
Khối doanh nghiệp Trung ương,
Đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng
công ty.
Đại hội đã tiến hành bầu cử ban chấp
hành mới gồm 9 đồng chí và 14 đồng
chí tham dự đại hội đoàn Tập đoàn
Dệt May Việt Nam. Ban chấp hành
mới nhiệm kỳ (2012 - 2015) ra mắt
nhận nhiệm vụ, tiếp tục hành trình
đưa công tác đoàn và phong trào
thanh niên Tổng công ty CP Phong
Phú “vươn ra biển lớn”.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ (2012 - 2015)
1. Đ/c Phạm Minh Tuấn - Bí thư
2. Đ/c Võ Xuân Cường - Phó bí thư
3. Đ/c Đoàn Anh Đào - Ủy viên thường vụ
4. Đ/c Trần Như Cẩn
5. Đ/c Lê Phúc Giàu
6. Đ/c Trương Hoàng Nam
7. Đ/c Hoàng Văn Bắc
8. Đ/c Bùi Trọng Vĩ
9. Đ/c Trần Thị Bích Vy

Ban chấp hành Đoàn Tổng công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ (2012 -2015)
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Công ty cp dệt may nha trang

Đại hội Đại biểu Công đoàn
lần thứ xiii
Kim Anh
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Ngày 28 tháng 6 năm 2012, tại Công ty CP Dệt May Nha Trang đã diễn ra Đại hội đại
biểu Công đoàn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2012 - 2015). Đại hội có sự tham dự của hơn 130
đại biểu đại diện cho gần 2.400 đoàn viên công đoàn công ty.

Đ

ại hội đã lắng nghe báo cáo
tổng kết công tác công đoàn
nhiệm kỳ 2009 - 2012. Trong
nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu kế hoạch
đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch.
Nỗi bật là việc tổ chức tốt các phong
trào thi đua lao động, tiết kiệm chi
phí trong sản xuất tại tất cả các đơn vị
trong công ty. Công đoàn giới thiệu và
STT

Số liệu thi đua

Đảng bộ kết nạp được 32 đảng viên.
Hội thi thợ giỏi cấp ngành năm 2010
công ty đạt 3 giải (2 giải nhất: ngành
sợi và ngành may, 1 giải 3 ngành sợi).
Tham gia giải bóng đá chào mừng 15
năm thành lập Công đoàn Dệt May
Việt Nam, đạt giải nhất khu vực Nam
Trung bộ và giải 3 chung kết tại TP
HCM. Công đoàn đã quản lý các bếp

ăn tập thể, tham gia sửa chữa nhà ăn
số 2, cải tạo xây dựng mới hội trường,
tầng trệt làm nhà ăn số 1 khang trang
sạch đẹp hiện đại. Tổ chức tham quan
nghỉ mát tại Đà Lạt cho gần 500 đoàn
viên công đoàn xuất sắc năm 2010 và
2011, kết quả hoạt động thi đua của
công đoàn qua các năm 2009 - 2011
được cụ thể hóa:

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

1

Đoàn viên xuất sắc

76 (3,5 %)

92 (4,6 %)

109 (5,2 %)

2

Tổ công đoàn vững mạnh

71 (50,3 %)

67 (49,2 %)

67 (59,82 %)

3

Phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở

931 (69 %)

898 (67,1 %)

826 (58,4 %)

4

Khen thưởng

- Cờ Công đoàn ngành DMVN
- Bằng khen Tổng LĐLĐVN

Toàn cảnh đại hội

Cờ Công đoàn ngành DMVN

- Cờ Công đoàn ngành DMVN
- Bằng khen của Thủ tướng CP

Đồng chí Nguyễn Tùng Vân trao bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Công
đoàn Công ty CP Dệt May Nha Trang

Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Dệt May Nha Trang nhiệm kỳ 2012 - 2015 ra mắt.

Đại hội cũng đã biểu quyết 100%
phương hướng, nhiệm vụ công tác
công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015, tiếp
tục phát huy những thành tích đạt
được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là
các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên
mới, phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở… Đại
hội bầu ban chấp hành công đoàn
công ty nhiệm kỳ XIII (2012 - 2015)
gồm 11 đồng chí, và bầu đoàn đại
biểu tham dự Đại hội Công đoàn
ngành Dệt May Việt Nam lần thứ IV
dự kiến tổ chức vào tháng 03/2013
tại Hà Nội.
Cũng nhân dịp này, công đoàn công
ty vinh dự nhận bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ vì đã có thành tích
trong công tác từ năm 2008 - 2010,

góp phần cho sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng
chí Nguyễn Tùng Vân - UV BCH Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ
tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam
đánh giá cao công tác chuẩn bị đại
hội của công ty. Công ty là đơn vị đầu
tiên trong tổng số 120 đơn vị thuộc
Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức
đại hội. Đồng chí đánh giá cao những
thành tích mà công đoàn công ty
trong nhiệm kỳ qua, và tin tưởng với
sự nỗ lực của BCH khóa XIII, sự đồng
tâm hiệp lực của toàn thể đoàn viên,
công đoàn công ty sẽ tiếp tục gặt hái
được những thành công mới.

Đồng chí Lê Ngọc Hoan - Bí thư Đảng
ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Công
ty CP Dệt May Nha Trang đánh giá
cao sự đồng hành của công đoàn
với công ty trong việc hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn
vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng,
phát triển được nhiều công đoàn
viên ưu tú trở thành đảng viên. Đồng
chí nhấn mạnh BCH công đoàn khóa
XIII tiếp tục lãnh đạo làm tốt công
tác giáo dục, thể hiện vai trò trường
học của công đoàn không giống bất
kỳ trường học nào. Trường học quần
chúng tự rèn luyện thông qua các
hoạt động thực tiễn của phong trào.
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Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú:

Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2011
Được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐQT, Cơ quan Tổng Giám đốc và Công
đoàn công ty, ngày 17/07/2012 Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH)
đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2011 với sự tham dự của hơn 68
đại biểu đại diện cho 720 CB.CNV công ty.

PV Tin tức - PPH

Diễn Đàn Phong Phú

Phòng Marketing

H

ội nghị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh năm 2011với doanh thu
đạt 766,6 tỷ đồng, lợi nhuận 45,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia
cổ tức 30%/mệnh giá. Trong năm qua, công ty đã thực
hiện có hiệu quả nhiều mặt công tác như phát triển mạnh
thị trường tiêu thụ sản phẩm, đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực, tài chính, tiết kiệm. Công ty áp dụng nhiều sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,
đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ mới phục vụ phát
triển sản xuất… đã tạo sự đột phá về năng suất lao động
cũng như chất lượng sản phẩm.

Ông Phạm Xuân Trình và bà Lưu Thị Mộng Trinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty PPH ký
kết thỏa ước lao động tập thể năm 2012

Bên cạnh đó, việc quan tâm cải thiện môi trường làm việc,
chăm lo sức khỏe, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho CB.CNV được Ban lãnh đạo công ty đặc
biệt quan tâm. Hiện nay, các chế độ chính sách và điều
kiện môi trường làm việc của CB.CNV công ty đã được
nhiều cơ quan cấp trên và khách hàng đánh giá cao.
Năm 2012, công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 760 tỷ
đồng, lợi nhuận 40 tỷ đồng và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức
30%/mệnh giá. Để đạt được các chỉ tiêu trên cần sự quyết
tâm, đoàn kết gắn bó, nhất trí của toàn thể CB.CNV. Công
ty tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tăng năng suất, chất
lượng sản phẩm, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành
tiết kiệm và chống lãng phí, xây dựng văn hóa công ty.
Với tiêu chí “tốc độ - trí tuệ - hiệu quả”, năm 2012 hứa hẹn
nhiều thành công mới với công ty PPH.
Tại hội nghị, công ty khen thưởng cho 24 cá nhân và 03
tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2011 với các
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tập thể lao động xuất
sắc, bằng khen Tập đoàn Dệt May Việt Nam, bằng khen và
chiến sĩ thi đua Bộ Công thương.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu năm 2011
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Đến Tổng công ty vào một
ngày tháng bảy, chúng tôi được
các anh chị chuyên trách văn
phòng Công đoàn hướng dẫn
tham quan tại ba địa điểm
phục vụ bữa ăn giữa ca của
CB.CNV, nơi mà người Phong
Phú vẫn quen gọi chung là Ba
nhà (Nhà ăn, Căng tin, Câu lạc
bộ thanh niên). Tại đây, chúng
tôi tìm hiểu được những thông
tin thú vị và ý nghĩa về sự đóng
góp hết sức thiết thực của đội
ngũ CB.CNV Ba nhà trong
công tác chăm lo sức khỏe và
đời sống cho người lao động
dưới mái nhà Phong phú…

Chất lượng làm mục tiêu
Bất ngờ lớn nhất của chúng tôi từ
những giây phút đầu tiên đặt chân
đến Ba nhà chính là công tác tổ chức
và cơ sở vật chất kỹ thuật ở những
nơi này. Ba nhà của Tổng công ty CP
Phong Phú là những nhà ăn khang
trang, rộng rãi, sạch sẽ và được trang
bị đầy đủ các trang thiết bị nhằm hỗ
trợ cho công tác phục vụ tốt bữa ăn
giữa ca của CB.CNV toàn Tổng công
ty. Tất cả các quy trình hoạt động tại
Ba nhà đều được hướng dẫn cụ thể,
rõ ràng thông qua nội quy, bảng mô
tả công tác, thang tiêu chuẩn công
việc... nhằm bảo đảm sự thông suốt
trong công việc.
Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa,
Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn đặt
ra bài toán lấy chất lượng làm mục

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm với CB.CNV Căng tin.

tiêu phấn đấu và không ngừng cải
thiện chất lượng bữa ăn giữa ca cho
CB.CNV với Ba nhà. Vì thế, dù trong
thời buổi vật giá leo thang đến
chóng mặt, vấn nạn vệ sinh an toàn
thực phẩm ngày càng nhức nhối…
Ban điều hành Ba nhà vẫn vững tay
giải quyết triệt để bài toán khó để
mang đến cho CB.CNV những bữa
ăn ngon, khỏe, chất lượng. Họ xây
dựng thực đơn, phân tích và tính
toán khẩu phần ăn, thức uống sao
cho vừa ngon vừa bổ dưỡng, hợp vệ
sinh. Cách chế biến phải an toàn, tiết
kiệm đạt được hiệu quả chất lượng.
CB.CNV Ba nhà phải có kỹ năng tốt,
là nội tướng giỏi, đảm đang, biết tổ
chức sắp xếp và quản lý, có tay nghề
và có khả năng am hiểu, cập nhật
nhanh nhạy thông tin, giá cả thực
phẩm trên thị trường…
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công tác bao nhiêu năm qua đã đem
lại cho tôi những trải nghiệm sâu
sắc, những khám phá thú vị về nghề
nghiệp và cách sống. Có lúc vấp váp,
có lúc chán nản và đã từng muốn
nghỉ việc vì áp lực, vì chưa xác định
rõ động cơ làm việc… Dần dần ngộ
ra giá trị ý nghĩa thật sự về việc mình
đang làm, từ bước khởi đầu là một
nhân viên phục vụ nước uống tôi đã
phấn đấu không ngừng để bước vào
vai trò quản lý như hôm nay…

Luôn nhận được sự đồng cảm
Câu lạc bộ thanh niên từ một góc nhìn

Theo dõi quy trình nghiệp vụ mà
các anh chị em Ba nhà đang thực
hiện mới biết rằng họ đang phấn
đấu tiến đến sự chuyên nghiệp hóa
trong cung cách làm việc. Từ việc
chọn lựa nhà cung ứng, thẩm định
nguồn thực phẩm, tổ chức chế biến,
phục vụ… Tất cả hoạt động trên
đều tuân thủ nguyên tắc Bếp ăn
một chiều hết sức chặt chẽ. Theo
dõi cảnh CB.CNV Tổng công ty xếp
hàng vào line chọn đồ ăn và tự phục
vụ trật tự, vui vẻ đã tạo nên một ấn
tượng mạnh mẽ trong lòng chúng
tôi về một cách ứng xử văn minh
trong văn hóa doanh nghiệp. Đồng
thời, nó thể hiện nề nếp trật tự, thái
độ tôn trọng lẫn nhau giữa người với
người và đặc biệt là sự tôn trọng bữa
cơm doanh nghiệp.

Lặng thầm và cống hiến
Chúng tôi được biết, trong suốt gần
20 năm qua có rất nhiều người gắn
bó rất lâu năm với Ba nhà như Má
Hai (tên thường gọi của cô Tuyết),
chị Hồng Đức, chị Ba Nhung, chị

Nhi, anh Vũ, anh Trung… Đối với họ,
đây là nơi chứng kiến bao bước tiến
thăng trầm trong cuộc đời đi làm ở
Phong Phú, cùng với dòng thời gian
ghi bao dấu ấn kỷ niệm, các cung
bậc cảm xúc vui buồn trong nghề
nghiệp, và kể sao hết những bài học
vô giá về kinh nghiệm đối nhân xử
thế, về tình người sẻ chia mọi lúc,
mọi nơi…
Nhiều anh chị em gắn bó với nghề
với một tinh thần trách nhiệm cao,
khoảng thời gian sống ở Ba nhà với
họ nhiều hơn với gia đình, mỗi năm
tháng đi qua đều để lại trong lòng
mỗi người những xúc cảm sâu sắc.
Anh Tấn Trung - người có thâm niên
làm việc tại Nhà ăn gần 20 năm, cho
biết: “Những năm tháng sống và
làm việc ở đây đã để lại cho tôi rất
nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Tôi luôn tự hào, say mê và trân trọng
công việc mình đang làm và cũng
thật đặc biệt, chính ở môi trường
làm việc này, tôi đã gặp gỡ, làm quen
và tìm được “một nửa của mình”…
Còn anh Xuân Huy cho biết: “Đây là
một công việc rất thích hợp với tính
cách và sở thích của tôi. Thời gian

Cần nhìn nhận rằng, những người
phục vụ tại Ba nhà đa phần tuy
không được đào tạo chính quy
thông qua trường lớp, trình độ
chuyên môn nghiệp vụ chưa thật
sự đạt chất lượng cao. Bằng lòng
yêu nghề và sự say mê học hỏi, họ
đã tự tổ chức các khóa đào tạo kỹ
thuật nghiệp vụ nội bộ, hướng dẫn
tập huấn và truyền đạt kinh nghiệm
tay nghề cho nhau. Ban điều hành
Ba nhà đã mạnh dạn đầu tư kinh phí
cho nhân viên đi học các lớp nghiệp
vụ và quản lý để nâng cao kiến thức,
kỹ năng ngành nghề.
Hoạt động phục vụ bữa ăn giữa ca
của CB.CNV tại Ba nhà được thuận lợi
và thành công chính là nhờ sự quan
tâm sâu sắc và kịp thời của Ban lãnh
đạo Tổng công ty. Vượt qua mọi khó
khăn và thử thách, toàn thể CB.CNV
Ba nhà càng thêm sức mạnh để mãi
mãi gắn bó với công việc và gia đình
Phong Phú. Những người con đã và
đang lớn lên từ Ba nhà, luôn thầm
cảm ơn những chủ trương, chính
sách đúng đắn của Ban lãnh đạo,
những người khai sáng và thắp lên
ngọn lửa niềm tin, kiến tạo và dựng
xây một văn hóa Phong Phú đậm đà
tính nhân văn và tình thương yêu
con người!

CB.CNV đang dùng cơm trưa

Nhớ ba nhà
Đi đâu cũng nhớ Ba nhà
Nhớ cơm, canh nóng thiết tha ân tình
Ăn rồi cứ nhớ bạn mình
Cần cù, chăm chỉ dáng hình khắc ghi
Dù cho có trở ngại chi
Ba nhà vượt khó cũng vì quyết tâm
Nâng cao chất lượng phương châm
Chăm lo đời sống công nhân hàng đầu…
Ban biên tập Diễn đàn Phong Phú
kính tặng tập thể CB.CNV Ba nhà

Điểm cộng của
văn hóa Phong Phú
Có thể nói, một điểm khác biệt và
là điểm cộng cho văn hóa Phong
Phú là mọi người con dưới mái nhà
Phong Phú đều có chung một quyền
lợi, được ghi nhận những thành quả
cống hiến cho sự phát triển không
ngừng và vững bền của Tổng công
ty. Với phương châm làm cho cuộc

sống thêm phong phú, mỗi thành
viên Phong Phú dù ở bất kỳ vị trí
nào đi nữa, đều mang trong mình
một sứ mệnh cao cả và luôn luôn
trở thành một nhân tố tích cực
kiến tạo nên giá trị văn hóa Phong
Phú ngày một lớn mạnh thêm.
Nhiều đoàn khách trong và ngoài
nước khi đến thăm và làm việc
tại Phong Phú rất đỗi ngạc nhiên
và thán phục về công tác tổ chức
phục vụ ăn uống của Ba nhà. Mỗi
nhà mỗi đơn vị quản lý, và mang
phong cách riêng nhưng đều cùng
chung một phương châm phục vụ
tốt cho CB.CNV bằng những bữa
ăn an toàn, chất lượng. CB.CNV có
nhiều sự lựa chọn cho thực đơn và
khẩu vị cho riêng mình.
Chúng tôi đã từng tham quan
nhiều công ty, tiếp xúc với nhiều
anh chị em công nhân ở rất nhiều
ngành nghề khác nhau, khách
quan nhìn nhận rằng chưa nơi

nào có sự đầu tư chăm lo đời sống
công nhân chu đáo như ở Phong
Phú. Một số công ty chỉ có một
nhà ăn duy nhất, công nhân đến
giờ ăn phải chen lấn và không có
sự lựa chọn về địa điểm cũng như
thức ăn. Hầu hết, nhà ăn của các
công ty do chủ đầu tư bên ngoài
vào thầu và kinh doanh, để thu
được lợi nhuận cao họ không
ngừng thắt chặt khẩu phần hoặc
chọn lựa những thực phẩm rẻ,
không an toàn…
Chuyến đi tham quan và tìm hiểu
thực tế hoạt động của Ba nhà đã
để lại cho chúng tôi nhiều bài học
bổ ích trong cuộc sống. Nghề làm
bếp, phục vụ - một nghề xưa nay
vốn dĩ chưa được xem trọng trong
xã hội, thực chất lại cao cả và đáng
trân trọng biết bao! Chúng tôi hiểu
rằng, nét đẹp văn hóa Phong Phú
luôn được thể hiện rõ nét trong
từng gian bếp luôn ngày đêm đỏ
lửa một cách thầm lặng...
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Sức mạnh từ

màu đồng phục
Bút Mới
Công ty PPF

T

ừ khi Tổng công ty ban hành
thông báo triển khai việc
mặc đồng phục trong toàn
Tổng công ty, ít nhiều có những ý
kiến phản hồi trái ngược nhau. Dù
khen hay chê, đồng tình hay phản
đối, song tất cả đều thể hiện một
mối quan tâm lớn đối với sứ mệnh
“mang thương hiệu trên mình” của
tất cả thành viên trong đại gia đình
Phong Phú.

Đồng phục trong mỗi doanh nghiệp
không đơn thuần chỉ là sự lặp lại
giống nhau, chúng mang nhiều ý
nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng phục
nói lên sự hòa đồng, tinh thần đoàn
kết, tính tuân thủ kỷ luật và cả tính
chuyên nghiệp. Và tất nhiên, đồng
phục cũng chính là văn hóa của
doanh nghiệp. Chúng đóng vai trò
quan trọng tạo nên sức mạnh tập
thể và tinh thần đoàn kết. Chỉ cần
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nhìn vào bộ đồng phục của một
công ty, một đơn vị nào đó, ta có thể
nhận diện được bạn là ai, tính chất
công việc của bạn ra sao, môi trường
làm việc của bạn như thế nào?. Hơn
thế, khi khoác lên mình một màu
đồng phục sẽ không còn phân biệt
đẳng cấp, vị trí công tác hay hoàn
cảnh xuất thân.
Màu đồng phục cũng như kiểu
dáng, chất liệu của đồng phục được
lựa chọn với mục đích đáp ứng cho
những tiêu chí nêu trên. Vì vậy, có
nhiều ý kiến khen chê về đồng phục
cũng là điều hết sức bình thường.
Một mẫu đồng phục khi đưa ra
không thể nào thỏa mãn tất cả
những yêu cầu, sở thích của từng cá
nhân trong một tập thể hàng ngàn
người. Chúng đáp ứng cho tiêu chí,
tôn chỉ, cũng như văn hóa của doanh
nghiệp và số đông trong tập thể.

Khi nhìn nhận đồng phục là một
phần bản sắc văn hóa của doanh
nghiệp, thì mọi người sẽ thấy tự hào
khi khoác trên mình hình ảnh đó.
Một hình ảnh mà mỗi ngày tôi, bạn,
mọi người đang cống hiến công sức,
tài năng, trí tuệ để xây dựng ngày
một vững bền hơn. Với suy nghĩ của
bản thân tôi, khi chúng ta không
cùng mặc đồng phục dễ cảm thấy
bị phân biệt đối xử và khó hòa nhập
với nhau (có thể không có nhưng đôi
khi cảm giác đó vẫn xuất hiện). Hay
khi gặp một người lạ nhưng có cùng
màu đồng phục, câu chuyện giữa hai
người dễ dàng hơn.
Đồng phục khi đến công ty và đồng
phục trong lúc làm việc là ước ao của
những ai quan tâm đến việc xây dựng
thương hiệu, hình ảnh cho công ty,
đơn vị. Một bộ đồng phục không thể
đẹp với từng cá nhân đơn lẻ (cho dù

nó được may ở tiệm may danh tiếng
hay kiểu dáng bắt mắt), nó chỉ đẹp
khi được hàng ngàn CB.CNV khoác
lên người sẽ tạo nên một hình ảnh
chuyên nghiệp và ấn tượng mạnh
mẽ với đối tác, khách hàng và cộng
đồng xã hội. Đó chính là sức mạnh
và ý nghĩa của tính cộng đồng, tình
đoàn kết. Khoác lên người bộ đồng
phục, mỗi người sẽ trở thành sứ giả
thân thiện, quảng bá cho thương
hiệu của đơn vị mình, đồng thời tiết
chế được những việc làm sai trái.
Làm sao để mỗi người trong chúng
ta cảm thấy vinh dự, tự hào khi được
khoác lên mình bộ đồng phục? Tuy
không phải là hàng hiệu, thời trang
đắt tiền mà khi nhìn vào đó chúng ta
dễ dàng nhận ra đó là các thành viên
của PPF, PPH, PPJ hay PPYT…
Đồng phục có một sức mạnh vô hình,
do đó chúng ta cần phải phát huy tốt
hơn thế mạnh này để góp phần xây
dựng, củng cố và phát triển thương
hiệu doanh nghiệp.
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Nguyễn Đoàn Đoan Trang
Công ty CP Dệt May Nha Trang

M

ỗi người khi đến công ty làm
việc đều mong muốn có được
điều kiện làm việc đầy đủ như
máy móc, trang thiết bị kỹ thuật… Từ
những điều kiện ấy, mỗi người sử dụng
có hiệu quả khác nhau và cống hiến sức
mình với mong muốn được ghi nhận một
cách chính đáng thông qua thu nhập và
các chế độ đãi ngộ. Đó chỉ là điều kiện
cần để mỗi người phấn đấu hoàn thành
tốt nhiệm vụ của mình, điều kiện đủ để
thực hiện điều đó chính là môi trường
làm việc. Một trường làm việc chuyên
nghiệp, thân thiện sẽ có tác dụng khích lệ
to lớn tinh thần làm việc của mỗi CB.CNV.

Khi tập thể

đoàn kết…

Diễn Đàn Phong Phú

Số 27 - tháng 7/2012

Trong tiềm thức của
tôi và nhiều người, môi
trường phi vật chất
(tinh thần) đóng vai trò
quan trọng trong việc
khích lệ, tạo sức mạnh
niềm tin phấn đấu. Môi
trường phi vật chất
chính là sự quan tâm,
động viên kịp thời của
ban điều hành công ty,
sự giao lưu hỗ trợ giữa
các phòng ban, và đặc
biệt là một không khí
thân thiện cởi mở, vui
vẻ, gắn bó, yêu thương và học hỏi lẫn nhau giữa các
đồng nghiệp.
Một công ty mặc dù có tầm nhìn chiến lược, một
môi trường vật chất đầy đủ, một sự nỗ lực hết
mình của đội ngũ nhân viên, nhưng mỗi người một
đường hướng, một quan điểm riêng, thiếu sự đoàn
kết thì kết quả công việc cũng sẽ không được như ý.
Làm sao đạt hiệu quả công việc cao nếu mỗi người
luôn phải cảnh giác để đối phó với sự chơi khăm,
sự thiếu hợp tác của các đồng nghiệp, sự xiên xỏ từ
nhiều phía. Do đó, tình đồng nghiệp luôn đóng vai
trò quan trong trong công việc và trong đời sống
của mỗi người. Thành công của mỗi cá nhân không
thể thiếu vắng bóng dáng của một tập thể thành
công.
Lịch sử định hình và phát triển của đại gia đình
Phong Phú từ khi thành lập đến nay đã chứng minh
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một sức mạnh tập thể, một sự gắn bó keo sơn, bền
bỉ của những con người có cùng chí hướng, niềm
tin, đam mê và sự cống hiến. Có người đã gắn bó
trọn cuộc đời mình dưới mái nhà này. Các thế hệ
Phong Phú hôm nay luôn kế thừa và phát huy thế
mạnh ấy, kiến tạo và dựng xây thêm nhiều giá trị
mới.
Trong 24 giờ mỗi ngày, ngoài thời gian nghỉ ngơi,
mỗi người đều dành phần nhiều thời gian để sống
với đồng nghiệp, với công việc của mình. Điều đó
giúp mỗi người hiểu rằng quan hệ đồng nghiệp tốt,
tinh thần phấn khởi, sức khỏe tốt khi bước đến công
ty thì tám giờ đồng hồ đó sẽ mang lại cho ta một ý
nghĩa trọn vẹn, sẽ góp phần thúc đẩy sự tồn tại và
phát triển một cách bền vững của đơn vị. Mỗi người
hãy biến công ty thành ngôi nhà thư hai và cùng
nhau dắt dìu, vun đắp xây dựng cho nó ngày một
vững bước đi lên.
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Đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham quan các hiện vật tại bảo tàng
Quang cảnh bên ngoài bảo tàng

Ghi nhận từ một chuyến

“Về nguồn”
Đ

ã là người con trong đại
gia đình dệt may, ai cũng
mong muốn được một lần
đặt chân về Nam Định để thăm lại
Bảo tàng Dệt May Việt Nam. Nơi đây
được xem là cái nôi của ngành, là nơi
lưu giữ cội nguồn với truyền thống
chiến đấu, lao động sản xuất hào
hùng, đồng thời là nơi kết nối, bảo
lưu những kỷ vật của quá khứ với
hiện tại để hướng về tương lai.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt
chân đến Bảo tàng Dệt May Việt

Nam chính là kiến trúc đặc biệt của
nó. Bảo tàng được xây dựng theo
kiến trúc cổ điển Pháp với nhiều
không gian, mỗi không gian là một
khu trưng bày hiện vật, hình ảnh của
ngành dệt may trong quá khứ nhằm
tái hiện một thời kỳ lịch sử hào hùng
của ngành từ hơn 100 năm trước.
Không gian chính của bảo tàng
trưng bày bức tranh lớn mô tả hình
ảnh công nhân Nhà máy Dệt Nam
Định - cái nôi của ngành dệt may Việt
Nam. Theo hành lang lên tầng một
là khu vực trưng bày các kỷ vật của

ĐÀO THỦY
Công ty PPF

các ông chủ và người làm thuê thời
xưa, bên cạnh những vật dụng bằng
sứ rất đẹp của các ông chủ là những
đồ dùng của công nhân sứt mẻ và dơ
bẩn. Điều này tái hiện câu chuyện về
sự bóc lột hà khắc của giới chủ đối
với công nhân lao động thời kỳ Pháp
thuộc.
Đứng trước những kỷ vật của bảo
tàng, cùng với lời thuyết minh của
hướng dẫn viên, chúng tôi như đang
được xem lại thước phim quay chậm
về cuộc sống khó khăn của người lao

động ngành dệt may phải trải qua
trong quá khứ. Đây là thời kỳ cơ cực
của người thợ dệt dưới ách đô hộ của
thực dân Pháp. Mỗi kỷ vật, mỗi thước
vải như thấm đẫm mồ hôi và nước
mắt của người thợ trong những năm
tháng đất nước bị đô hộ cũng như
trong hai cuộc chiến tranh ác liệt
chống Pháp và Mỹ sau này.
Những kỷ vật, hình ảnh được trưng
bày tại bảo tàng như: Bức thư của
những người công nhân gửi cho
ông chủ khi họ bị đánh đập và chà
đạp; các loại vũ khí đã được Trung
đoàn Tự vệ của Nhà máy Liên hợp
Dệt Nam Định dùng để chiến đấu
với giặc Mỹ bảo vệ nhà máy; đặc biệt
là những hiện vật quý về Chủ tịch
Hồ Chí Minh sau những lần Bác về
thăm và làm việc tại Nhà máy Dệt
Nam Định những năm 1957… đã tái
hiện bức tranh sống động về những
năm tháng gian khổ, ác liệt mà vinh
quang của cán bộ, công nhân viên
ngành dệt may Việt Nam.

Ngoài khuôn viên của bảo tàng là
khẩu pháo cao xạ 100 ly đứng hiên
ngang, sừng sững như thách thức
với thời gian. Khẩu pháo ấy đã cùng
Trung đoàn Tự vệ của Nhà máy Dệt
Nam Định bắn rơi chiếc máy bay
phản lực F4 vào loại hiện đại nhất
của Mỹ, bắt sống giặc lái…
Chỉ với một diện tích khiêm tốn với
những không gian trưng bày được
bố trí khoa học, bảo tàng thực sự là
mái nhà chung lưu giữ cội nguồn của
ngành dệt may để những người con
đi xa có thể tìm về. Chúng tôi - những
người con của ngành dệt may lớn lên
sau ngày đất nước được giải phóng
vô cùng ngạc nhiên, khâm phục và
tự hào khi được chứng kiến ngành
dệt may đã có một bề dày lịch sử hào
hùng và bất khuất đến như thế. Thầm
biết ơn lãnh đạo ngành dệt may Việt
Nam cùng chính quyền các cấp đã
có tầm nhìn sâu sắc khi giúp mọi
người tìm về quá khứ để trân trọng
hơn những thành quả trong hiện tại

và kiến tạo những giá trị mới trong
tương lai, tạo điều kiện cho chúng tôi
cũng như các thế hệ sau biết tới và
tự hào về cha ông. Bên cạnh ý nghĩa
về mặt lịch sử, Bảo tàng Dệt May Việt
Nam còn mang ý nghĩa giáo dục, ý
nghĩa động viên và tạo động lực thôi
thúc giúp các thế hệ CB.CNV ngành
dệt may ngày càng hoàn thiện hơn
để vươn tới sự phát triển bền vững.
Rời bảo tàng, có lẽ ai trong mỗi chúng
ta cũng đều có chung một cảm giác
bồi hồi, lưu luyến... Chúng tôi như
được soi lại bản thân và tự hứa với
lòng mình phải không ngừng học
tập, lao động và phấn đấu để xứng
đáng với những hi sinh to lớn và
những đóng góp quan trọng của các
thế hệ cha anh cho sự lớn mạnh của
ngành dệt may Việt Nam hôm nay.
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Đi một ngày đàng…
Vinie Trần
Phòng Marketing

Diễn Đàn Phong Phú

Dân gian có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” quả đúng không sai. Sau mỗi chuyến
đi công tác làm tôi vỡ òa và học hỏi được nhiều điều thú vị, bổ ích. Đó có thể là bài học về
những kinh nghiệm trong công việc, bài học về tình người… Và chuyến công tác đến Thượng
Hải (Trung Quốc) với các thành viên trong Tổng công ty CP Phong Phú tại triển lãm ITMA
ASIA + CITME 2012 là chuyến đi để lại trong tôi nhiều bài học quý giá.

nhỏ trên hòn đảo ấy với những sản
phẩm đặc trưng theo tông màu chủ
đạo của quốc gia mình đã tạo một
dấu ấn mạnh trong tâm trí người
tham quan.

T
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riển lãm ITMA ASIA + CITME
2012 được sánh như một
không gian của “thế vận hội”
ngành công nghiệp máy móc dệt
may. Nơi đây trưng bày, giới thiệu các
công nghệ sản xuất hiện đại nhất,
thân thiện với môi trường, thu hút
những nhà sản xuất máy móc thiết
bị và dệt may hàng đầu thế giới tham
gia. Tôi thật sự bị choáng ngợp trước
quy mô hoành tráng với diện tích
trưng bày khoảng 130.000m², chào
đón trên 1.000 đơn vị tham gia và
với sức chứa hơn 10.000 khách tham
quan. Không chỉ với cá nhân tôi và
các thành viên trong đoàn mà nhiều
khách tham quan đến từ các nước có

nền công nghệ phát triển cũng phải
thán phục.
Triển lãm đã tái hiện lại một thành
phố công nghệ thu nhỏ, giới thiệu
những dây chuyền thiết bị máy móc
hiện đại trong ngành dệt may mà
điển hình như Nhật Bản, Trung Quốc,
Thụy Sỹ, Ý, Đức,… ra toàn thế giới.
Không gian bên trong được thiết kế
như những hòn đảo nhỏ. Một chiếc
cầu dẫn dắt khách tham quan đi
từ hòn đảo này qua hòn đảo khác
giống một chuỗi liên kết các thiết bị
máy móc từ nguyên liệu sợi ra thành
phẩm dệt may. Những gian hàng
được thiết kế như những ngôi nhà

Dấu ấn trong tôi khi đến với hòn
đảo đầu tiên - hòn đảo của những
loại máy sợi hiện đại là những chiếc
máy sợi con với tốc độ cọc đạt 25.000
vòng/phút, 1824 cọc/máy để tiết
giảm chi phí đầu tư. Trên máy có thể
tích hợp đầy đủ các tính năng mới
của kéo sợi như: fancy, lycra, multi
count, multi twist, siro, compact…
Bên cạnh đó, có những chiếc máy
kéo sợi thô có hệ thống đổ sợi tự
động link qua máy kéo sợi con, điều
khiển sức căng sợi thô.
Bước qua chiếc cầu nhỏ để đến với
hòn đảo thứ hai, đó là nơi trưng
bày các loại máy dệt mà điểm nổi
bật thu hút tôi chính là sự sáng tạo
trong công nghệ hình thành máy dệt
Jacquard chạy với tốc độ cao và sử
dụng đầu dobbies chuyển động cam
dệt ra những sản phẩm hình hoa
to, deimo cả tên thương hiệu. Hay
những chiếc máy dệt kim phẳng, dệt
được các loai vải dệt kim khổ rộng từ
45”, 50”, 72“, 84” đến 96“. Đặc biệt có
những chiếc máy dệt kim công nghệ

mới có thể dệt ra thành phẩm quần
áo nhanh chóng và tinh tế.
Đến với triểm lãm lần này, tôi không
thể bỏ qua hòn đảo của những ngôi
nhà nhỏ trưng bày các loại máy
nhuộm tận trích với công nghệ mới
hiện đại, dung tỉ thấp (3:1), tiết kiệm
hóa chất, điện nước, cải thiện đầu
ra cho việc xử lý nước thải. Ngoài ra,
những nhà cung cấp của Ý còn giới
thiệu đến triển lãm việc hoàn tất vải
như hệ thống giặt xả vải giúp cho
cấu trúc sợi khít chặt và ít khuyết
tật, bề mặt vải đẹp. Hệ thống xử lý
vải bằng ammonia lỏng giúp cho vải
mềm mại, chống nhăn, tăng cường
lực, hạn chế được chất thải đầu ra
tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý nước
thải. Hệ thống wash quần jean hiện
đại, tạo ra nhiều mẫu quần jean thời
trang, kiểu dáng phong phú, phù
hợp với gu thời trang của mọi người,
đặc biệt là giới trẻ...
Tiếp nối trên con đường khám phá,
tôi đã đến với hòn đảo của những
máy in kỹ thuật số đời mới nhất, đó là
không gian của sắc màu. Đã qua rồi
những loại máy in truyền thống với
tối đa 8 màu mà thay vào đó là những
máy in phun kỹ thuật số đa sắc màu

(trên 8 màu). Đặc biệt, những chiếc
máy này có thể in được trên nhiều
loại vải với nhiều phẩm nhuộm khác
nhau như hoạt tính, pigment, acid.
Dấu ấn ấy càng được khắc sâu hơn
nữa khi tôi nhìn thấy hình ảnh đội
ngũ bán hàng đầy chuyên nghiệp.
Họ luôn xuất hiện trong trang phục
lịch sự, tác phong chào đón thân
thiện. Họ được trang bị một kiến
thức nền tảng vững chắc, một khả
năng thuyết trình thu hút và một
niềm say mê, tự hào khi giới thiệu
về sản phẩm của công ty mình. Để
rồi khách hàng luôn hài lòng trước
những câu trả lời đầy thuyết phục.
Nhưng trên hết, đó là một cá tính
thật thà, ăn nói không lươn lẹo, họ
luôn “bán cái khách hàng cần chứ
không bán cái mình có”. Với nụ cười
luôn nở trên môi, cách chăm sóc chu
đáo theo đúng phương châm “vui
lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
Quả là một đẳng cấp chuyên nghiệp
trên con đường phát triển thương
hiệu mà Việt Nam cần phải học hỏi
nhiều. Bởi sự thành công trong
quảng bá sản phẩm đến với khách
hàng trên thế giới một cách nhanh
nhất, không có con đường nào ngoài

con đường chất lượng và sự chuyên
nghiệp hóa từng khâu tổ chức.
Chuyến đi này, ngoài việc hiểu hơn
về ngành nghề và tầm nhìn trong
công nghệ dệt may trên toàn thế
giới. Bản thân tôi hiểu hơn về những
thành viên trong chuyến đi và tính
đoàn kết của các thành viên trong
đại gia đình Phong Phú. Đó là tình
cảm chăm sóc lẫn nhau giữa các chị
em lần đầu tiên gặp mặt, sự quan
tâm giúp đỡ của lãnh đạo các đơn
vị thành viên trong chuyên môn và
trong cuộc sống thường nhật trên
đất khách.
Cám ơn Phong Phú đã cho tôi một
chuyến đi đầy bổ ích và thú vị. Để
tôi có được cơ hội học hỏi những
điều mới lạ, được khám phá thế giới
quanh mình, được gặp gỡ những con
người mới. Và trên hết là có được sợi
dây liên kết trong đại gia đình Phong
Phú, biết đoàn kết thương yêu nhau
hơn qua những chuyến đi xa, biết
cảm thông chia sẻ với những người
từng bắt gặp trong cuộc đời. Để tôi
luôn biết sống đẹp, biết mở rộng
tấm lòng và cố gắng phấn đấu nhiều
hơn trong chính công việc của mình.
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Từ việc chấm điểm kết quả thực hiện KPI giúp đánh giá
chính xác kết quả công tác đạt được của mỗi cấp độ, có
thể đưa ra chính sách đãi ngộ, khen thưởng thích đáng,
kịp thời.
Để đo lường hiệu suất công ty cần phải thiết lập hệ thống
chỉ số đo lường hiệu suất. Trọng tâm của các chỉ số hiệu

Huỳnh Đức Thịnh

suất này là đo lường các quá trình và các kết quả cốt yếu
nhất quyết định đến thành công của một tổ chức. Hướng
theo sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của tổ chức, hệ thống
chỉ số này được thiết kế phân tầng từ cấp tổ chức đến cấp
tổ/nhóm/cá nhân, thể hiện được kết quả hoạt động của
tất cả các cấp độ trong tổ chức. Cụ thể như sau :

Phòng Kiểm soát nội bộ

K

PI là phương pháp đo lường hiệu suất bằng cách
thiết lập một hệ thống chỉ số hiệu suất (một tập
hợp có tính hệ thống của các chỉ số đo lường hướng
vào các phương diện hoạt động của tổ chức), bao gồm
khoảng 100 chỉ số, chia làm 3 loại chỉ số: KRI (chỉ số kết
quả cốt yếu), PI (chỉ số hiệu suất) và KPI (chỉ số hiệu suất
cốt yếu). Theo ông David Parmenter, có 3 loại chỉ số đo
lường hiệu suất là:

KRI
KPI

PI

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tổ chức

thống các thước đo hiệu suất. Phương pháp KPI cũng
được áp dụng ở các tổ chức công như Chính phủ Malaysia. Hiện nay, phương pháp KPI đang được triển khai khá
mạnh tại Việt Nam, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đã áp
dụng thành công ISO 9001.

Các chiến lược của tổ chức

Mục đích
Nhằm thực hiện thành công sứ mệnh, tầm nhìn và chiến
lược bằng việc xây dựng một hệ thống khoảng 100 chỉ số
hiệu suất, trong đó gồm 20 chỉ số KRI, 20 chỉ số KPI và 80
chỉ số PI cho các cấp từ tổ chức cho đến tổ, nhóm trong tổ
chức. Dựa vào đó tiến hành thực hiện, đo lường và quản
lý việc thực thi chiến lược của tổ chức.

Các kết quả
tài chính

- Chỉ số hiệu suất - PI: cho biết công ty cần làm gì.
- Chỉ số hiệu suất cốt yếu - KPI: cho biết công ty phải làm
gì để làm tăng hiệu suất lên một cách đáng kể.
Xuất phát từ yêu cầu của việc đo lường các kết quả thực
hiện trong doanh nghiệp, phương pháp KPI đã được giới
thiệu tại Mỹ từ những năm 80 của thế kỉ 20. Sau đó, cùng
với sự ra đời của thẻ điểm cân bằng của 2 tác giả Robert
S.Kaplan và David Norton, KPI được sử dụng rất rộng rãi
trên thế giới như một phương thức hữu hiệu để đo lường
hiệu suất công tác thông qua việc thiết lập được một hệ

Học hỏi và
phát triển

Các quy trình
nội bộ

Sự hài lòng
của nhân viên

Môi trường/
Cộng đồng

Các yếu tố thành công then chốt (5-8 CSF)

Lợi ích
- Chỉ số kết quả cốt yếu - KRI: cho biết công ty đã làm được
gì với một viễn cảnh (tài chính, khách hàng, quy trình nội
bộ, học hỏi và phát triển, môi trường & cộng đồng, sự hài
lòng của nhân viên...) trong chiến lược của tổ chức.

Hài lòng của
khách hàng

Giúp các cấp độ trong công ty xác định rõ các mục tiêu,
cách thức thực hiện và đo lường kết quả dựa vào các chỉ
số hiệu suất.

Các chỉ số kết quả cốt yếu (max 10 chỉ số)

Đo lường được kết quả thực hiện công việc trong quá
khứ, hiện tại, tương lai của các cấp độ trong tổ chức, tạo
điều kiện cho khắc phục tức thời và điều chỉnh từng bước
đi thích hợp để thực hiện thành công chiến lược.

Các chỉ số hiệu suất (khoảng 80 chỉ số)

Khắc phục được hạn chế của các phương pháp truyền
thống như đo lường năng suất, quản lý theo phương
pháp tài chính, đó là: chu kỳ còn đo dài (chậm chân trong
việc cải tiến), chưa chỉ rõ được vấn đề (cái gì, ở đâu và do
ai).
Giải quyết được căn bản bốn rào cản lớn trong thực thi
chiến lược - lý do chính của vấn nạn thất bại trong quản lý
chiến lược là: rào cản tầm nhìn, rào cản con người, rào cản
nguồn lực và rào cản quản lý.

Các chỉ số hiệu suất cốt yếu (max 10 chỉ số)

Các kết quả
tài chính

Hài lòng của
khách hàng

Học hỏi và
phát triển

Các quy trình
nội bộ

Sự hài lòng
của nhân viên

Môi trường/
Cộng đồng
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Bài toán đầu tư
Ban Tài chính Kế toán

A

!...a…a! Trúng rồi! Trúng rồi!
Thật không ngờ cũng có
ngày trời phật mở lòng từ bi
mà cho nó trúng số. Giải độc đắc! Ha
ha ha! Một tỷ đồng! Ha ha ha!... Suỵt!
Nói nhỏ thôi.
Nó sẽ không giống một số người mà
tiêu xài hết số tiền này. Nó sẽ làm gì
đây? À, nó sẽ trích một phần làm từ
thiện. Phần còn lại nó sẽ mang đi
đầu tư vào một cái gì đó để số tiền
này có thể sinh sôi nảy nở ra thêm.
Nhưng phải đầu tư vào cái gì thì tạm
thời nó chưa nghĩ ra.
Chứng khoán! Đúng rồi. Sao nó
không nghĩ tới chứng khoán nhỉ?!
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nó thất
vọng. Xem ra thị trường chứng
khoán không dễ kiếm tiền như nó
nghĩ. Đầu tiên, nếu muốn đầu tư vào
chứng khoán, nó phải lựa chọn giữa
hai việc là đầu tư dài hạn hay đầu tư
ngắn hạn (lướt sóng). Đầu tư dài hạn

là cách đầu tư hy vọng vào cổ tức
được hưởng. Như vậy, nếu đầu tư
dài hạn nó phải lựa chọn được công
ty có thực lực tài chính, kinh doanh
tốt. Nếu không khéo lựa chọn phải
công ty làm ăn yếu kém, thua lỗ thì
không những không có một đồng
cổ tức mà giá cổ phiếu còn xuống
thấp, mất cả vốn. Chẳng phải trên
thị trường đang đầy những công ty
mà mệnh giá cổ phiếu là 10.000đ/cp
nhưng giá thị trường chỉ có 2.0003.000đ/cp, còn rẻ hơn giá một bó rau
hay sao! Nhưng làm sao để biết công
ty làm ăn tốt? Ngoài Tổng công ty CP
Phong Phú nơi nó làm việc thì nó
biết rất rõ, còn lại nó chẳng biết tình
hình làm ăn của các công ty khác
thực hư như thế nào, đầu tư vào nơi
mình không biết sẽ rất rủi ro.

hạn hẹp của nó thì đối với thị trường
chứng khoán Việt Nam, giá cổ phiếu
lên hay xuống, cao hay thấp không
phải bởi công ty có mã chứng khoán
đó làm ăn tốt hay xấu mà là do dòng
tiền chạy vào chứng khoán đó nhiều
hay ít, mạnh hay yếu. Bằng chứng
là cổ phiếu của một doanh nghiệp
vẫn có thể tăng giá bất chấp doanh
nghiệp đó có làm ăn tốt hay không.
Như vậy, để biết giá chứng khoán
tăng hay giảm thì cách tốt nhất là
nhìn vào chính nó, có nghĩa là phải
theo dõi thị trường một cách chăm
chú từ đầu tới cuối phiên giao dịch
để có thể đoán ra xu hướng dòng
tiền đang chạy vào hay chạy ra. Điều
này thì nó không làm được rồi. Giờ
giao dịch là giờ nó đang làm việc ở
công ty.

Đầu tư ngắn hạn tức lướt sóng là
kênh đầu tư có thể mang lại lợi
nhuận tức thời nhờ vào sự lên xuống
của giá cổ phiếu. Với những hiểu biết

Vậy là đầu tư vào chứng khoán
không xong. Nó nghĩ tới vàng. Ở
nhà, má nó hay khuyên nó dành
dụm mua vàng. Nó thấy có gì đó

không ổn. Mua vàng làm vật tích trữ,
làm tài sản thì được, chứ đầu tư vào
vàng nhằm kiếm lời cũng lắm rủi ro.
Khác hẳn với chứng khoán, đến quý
3 năm 2011, giá vàng đã lập đỉnh
cao nhất từ mười một năm qua, tính
từ mốc năm 2000. Cũng trong mười
một năm qua, trong khi giá vàng thế
giới tăng 7,6 lần thì giá vàng trong
nước đã tăng vọt đến 10 lần.
Trong khi thị trường chứng khoán
bấp bênh thì thị trường vàng cũng
ẩn chứa đầy rủi ro. Rõ ràng là với
một tỷ đồng, nó khó có thể tham gia
vào thị trường bất động sản. Nếu “cố
đấm ăn xôi” đi vay thêm vốn để đầu
tư vào bất động sản thì nó sẽ lại đối
mặt với rủi ro rơi vào thảm kịch: bất
động sản không bán được, lãi suất
ngân hàng vẫn phải trả.
Gởi tiết kiệm ngân hàng là “sự lựa
chọn cuối cùng” khi mà kênh đầu tư
vào ngoại tệ bị nhà nước “khoá” chặt

bằng các chính sách quản lý ngoại
hối. Theo nhiều chuyên gia kinh tế,
đây là biện pháp an toàn nhất đối
với những người có tiền nhàn rỗi,
muốn sinh lời mà ít rủi ro nhất trong
thời điểm này. Chuyên gia kinh tế
Bùi Kiến Thành cho rằng, lúc kinh tế
khó khăn nhất thì ưu tiên hàng đầu
vẫn là an toàn cho đồng vốn. Tuy
nhiên, cũng với vấn đề an toàn cho
đồng vốn, các nhà đầu tư cá nhân
nhỏ như nó cần phải biết “chọn mặt
gởi vàng” vì hiện tại có khá nhiều
ngân hàng cổ phần thương mại rơi
vào tình trạng yếu thanh khoản, có
nguy cơ phá sản, cho dù thực tế các
ngân hàng này thường có mức lãi
suất huy động cao hơn.
Trong lúc nó đang rầu rĩ vì không
biết phải quyết định đầu tư vào đâu
thì nó chợt nghe một tiếng nhạc khá
quen thuộc. Chiếc đồng hồ báo thức
đã lôi nó ra khỏi giấc mơ “người giàu
cũng khóc”. Nó vừa thấy tiếc song lại

cũng thấy nhẹ cả người. Tiếc vì cuối
cùng nó đã không trúng số, song nó
lại thấy nhẹ lòng vì không phải làm
việc lựa chọn kênh đầu tư vô cùng
khó khăn và “hại não” như vậy.
Điều duy nhất làm nó suy nghĩ sau
giấc mơ “người giàu cũng khóc” là
trong đầu tư. Lợi nhuận luôn luôn
tỷ lệ thuận cùng với rủi ro và bài
toán lựa chọn kênh đầu tư không
dễ giải chút nào. Với mỗi người, mức
độ chấp nhận rủi ro khác nhau, họ
sẽ có đáp số cho bài toán lựa chọn
kênh đầu tư khác nhau. Có lẽ bây
giờ, nếu có tiền, nó sẽ mua cổ phiếu
của Phong Phú. Nó hiểu rõ sức mạnh
của Phong Phú, tin vào tương lai
phát triển của Phong Phú cũng như
bị thuyết phục bởi tỷ lệ chia cổ tức
năm 2011: 25%/ năm.
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Xử lý hiệu quả

từ những giá trị thấp
Hoàng Thị Bích Nhân
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)

“Bạn hãy lập kế hoạch một ngày làm việc thật chi tiết, trong đó
ưu tiên hoàn tất những phần việc tương đối đơn giản nhất, những
phần việc tương đối đơn giản ngay trong buổi sáng. Phần thời gian
còn lại trong ngày, hãy nhanh chóng triển khai thực hiện những
nhiệm vụ quan trọng và theo đuổi chúng đến khi hoàn thành”,
Broadroom reports.

C

ó thể nói, kỹ năng xử lý hiệu
quả những công việc có giá
trị thấp là một trong những
kỹ năng làm việc cá nhân rất quan
trọng. Thật vậy, trong cuộc sống với
bộn bề công việc, với nghĩa vụ của
tổ chức và cá nhân, bạn không thể
nào thực hiện được tất cả mọi việc
mà bạn phải làm và muốn làm. Bạn
buộc phải tạm gác lại một số công
việc nào đó. Lời khuyên hữu ích nhất
dành cho bạn trong trường hợp này
là nên bỏ qua “những chú ếch con” để
dành thời gian và công sức giải quyết
“những con ếch to lớn và xấu xí nhất”.
Yếu tố tạo nên khác biệt chủ yếu
giữa những người làm việc hiệu quả
và những người bình thường khác
chính là cách lựa chọn những phần

việc nên để lại. Trong khoảng thời
gian giới hạn, bạn hãy ưu tiên chọn
những phần việc quan trọng và tạm
bỏ qua những phần việc có giá trị
thấp. Bạn có thể trì hoãn, thuê nguồn
lực bên ngoài thực hiện, giao phó
cho cấp dưới, thậm chí trong một số
trường hợp bạn nên cương quyết loại
bỏ hẳn khi xét thấy đó là những việc
không đóng góp gì cho sự nghiệp
và cuộc sống của bạn. Bạn chỉ có thể
kiểm soát quỹ thời gian và cuộc sống
của mình khi biết chấm dứt những
công việc mang lại giá trị thấp.
Một trong những ngôn từ có sức
mạnh hơn cả trong lĩnh vực quản
lý thời gian là “không”. Bạn hãy kiên
quyết nói “không” trước những việc

không mang lại giá trị tích cực nào
cho bản thân hay cho người khác.
Hãy biết từ chối công việc đúng lúc
và hợp lý vì thật sự bạn không có đủ
thời gian dành cho việc đó. Mỗi khi
chuyển sang một công việc mới, bạn
cần phải hoàn tất hay tạm ngưng
những việc còn dang dở, hay nói cách
khác, muốn lấy một vật mới, bạn phải
đặt vật đang cầm trên tay xuống. Kỹ
năng xử lý những công việc có giá trị
thấp đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng
và có ý thức. Rất nhiều người trì hoãn
công việc và nhiệm vụ của mình theo
cách gần như vô thức, không hề suy
nghĩ hay băn khoăn gì. Kết quả họ có
thể bỏ qua cả những nhiệm vụ lớn
lao, phức tạp và quan trọng - những
nhiệm vụ mà nếu không được thực

hiện có thể kéo theo những tác động
tiêu cực đến cuộc đời và sự nghiệp
của họ.
Nhân đây, tôi muốn kể cho các bạn
nghe câu chuyện về một người bạn
của tôi. Từ hồi còn trẻ, anh ta từng là
một người say mê chơi golf đến nỗi
tuần nào anh ta cũng phải dành ba
đến bốn buổi để đến sân golf và mỗi
lần như thế thường kéo dài từ ba đến
bốn giờ liên tiếp. Tất nhiên, đối với
một người còn trẻ và không vướng
bận gia đình thì chuyện này là điều
bình thường. Vài năm sau, anh ta mở
công ty riêng và bắt đầu công việc
kinh doanh. Rồi anh lập gia đình và
có hai con. Tuy nhiên, anh vẫn duy
trì thói quen chơi golf ba bốn lần

một tuần mà vô tình không nhận ra
rằng cả công ty cũng như gia đình
riêng cần đến sự quan tâm của anh
nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày,
anh gặp thất bại trong kinh doanh
và chịu đựng những mâu thuẫn nơi
gia đình, anh mới chợt hiểu rằng
chính việc dành quá nhiều thời gian
để theo đuổi môn thể thao mình yêu
thích là nguyên nhân của mọi vấn
đề. Sau cùng, anh quyết tâm hạn chế
thói quen chơi golf của mình và từng
bước đưa cuộc sống trở lại thế cân
bằng.
Từ ví dụ này, chắc chắn bạn sẽ rút
ra được nhiều điều ý nghĩa cho bản
thân. Bạn có thể bắt đầu bằng việc
giảm bớt thời gian ngồi trước tivi hay

tán gẫu với bạn bè và dành khoảng
thời gian đó để chăm sóc gia đình,
đọc sách báo, luyện tập thể thao hay
làm một việc gì đó để làm cho cuộc
sống có ý nghĩa hơn. Trong công việc,
bạn hãy thử chia sẻ trách nhiệm cho
nhân viên cấp dưới. Điều này không
những giúp bạn có thời gian chuyên
tâm hơn cho những mục tiêu thực sự
có giá trị, mà còn giúp cấp dưới có cơ
hội thử thách năng lực của họ.
Hãy luyện tập kỹ năng xử lý những
công việc có giá trị thấp nhằm tìm
kiếm và điều chỉnh lại các mục tiêu
kém ưu tiên ở từng thời điểm thích
hợp, bởi vì quyết định này có thể ảnh
hưởng đáng kể đến thành công sau
này của bạn.
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- Anh có thể dừng công việc đến gặp
tôi ngay không?. Đó là cú điện thoại
của một giọng nữ - cấp trên trực tiếp
của anh ta.
- Dạ, tôi đến ngay! - anh ta đáp.
Sau khi hối hả tiến thẳng đến phòng
làm việc của sếp, anh ta bước vào
phòng, chào sếp và nói ngay:
- Tôi biết là tôi đã phạm sai lầm lớn.
Tôi xin lỗi chị và đã viết đơn xin nghỉ
việc.
Vừa nói, anh ta vừa đặt lá đơn lên
mặt bàn. Sếp cầm lấy lá đơn, đọc
lướt qua rồi… xé nó làm đôi, lại gấp
lại và xé đôi thêm một lần nữa. Sau
đó, bà vo viên, ném vào sọt rác dưới
gầm bàn và nói:

Đào tạo:

- Hôm nay trông anh buồn cười quá.
Công ty chúng ta đã tốn mấy trăm
triệu đồng chi phí đào tạo cho anh
lần này đấy. Anh hết cách bỏ chạy
rồi. Phải ở lại cố gắng kiếm cách bù
đắp cho đủ chi phí đào tạo ấy rồi sau
đó công ty mới giải quyết nguyện
vọng của anh.

chi phí hay đầu tư?
H.Đ.T

N

guồn nhân lực trong công
ty không phải là con số tĩnh,
mà luôn biến động theo thời
gian. Dòng chảy nhân tài luôn vận
động theo quy luật của nó, trong khi
doanh nghiệp luôn cần có đội ngũ
nhân viên đủ lớn, đủ năng lực để
thực hiện và hoàn thành mọi công
việc đang chờ đợi phía trước. Đó
chính là điểm khởi đầu cho việc lập
ngân sách đào tạo hằng năm.
Thường thì cứ vào đầu năm, các

doanh nghiệp xác lập ngân sách đào
tạo nhân viên để sử dụng trong cả
năm. Ngân sách này được lập theo
một quy trình nhất định tùy theo
chính sách đầu tư phát triển nguồn
nhân lực của từng doanh nghiệp.
Các công ty thường phải thực hiện
bước đi mang tên “Phân tích nhu
cầu đào tạo” để làm cơ sở cho việc
xây dựng kế hoạch và ngân sách
đào tạo, nhưng đôi khi cũng có tình
huống cá biệt.

Câu chuyện “Xem sai lầm của nhân
viên như là dịp đào tạo” của tác giả
Byron Kalies sau đây là một trong
những trường hợp cá biệt đó.
Có một nhân viên bán hàng năng lực
thuộc loại giỏi nhưng đã phạm phải
một sai lầm tệ hại. Trong tính toán
dự trữ hàng hóa cho mùa lễ hội, anh
đã mua một lượng trái cây tươi quá
lớn vì nghĩ sẽ đem được khoản tiền
lời không nhỏ về cho công ty. Thế
nhưng, do ước lượng sai, đến khi lễ

hội tàn, anh ta làm cho công ty chết
dở vì còn tồn đọng nhiều tấn trái cây
đang chảy nước và hư thối. Hết mùa
lễ hội, nhân viên ấy đến văn phòng
làm việc và bắt đầu bằng việc sắp
xếp gọn giấy tờ trên bàn rồi lau chùi
sạch sẽ mặt bàn. Sau đó, anh ta tiếp
tục những công việc lặng lẽ, chờ đợi
một bước ngoặt lớn sắp diễn ra với
mình. Rồi chuông điện thoại vang
lên:

Đó là một tình huống mà ngân sách
đào tạo không được lập kế hoạch từ
trước. Nó chỉ lóe lên trong đầu sếp
khi người ấy đối diện với một sai lầm
lớn của nhân viên dưới quyền và
cũng đối diện với lòng tự trọng đang
dày vò nhân viên đó. Nhưng ứng xử
này không hề ngẫu hứng, mà có chủ
ý rõ ràng. Sếp đã biết “bài học” mà
người nhân viên vừa thu được quả
là quá lớn, nhưng có vẻ như “chi phí
đào tạo” ấy vẫn hợp lý vì sếp tin sau
“khóa đào tạo” như vậy, nhân viên

của mình sẽ trưởng thành hơn,
mạnh mẽ hơn và tiếp tục mang lại
nhiều thành công hơn cho công ty.
Quay lại chuyện lập ngân sách đào
tạo. Khi tiến hành “Phân tích nhu cầu
đào tạo” thì đó cũng chính là dịp để
công ty nắm vững nội dung thật sự
cần đào tạo cho đội ngũ nhân viên,
từ đó xây dựng ngân sách đầu tư
thỏa đáng để nâng cao năng lực
cho đội ngũ nhân viên, giúp họ đủ
sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà
công ty giao phó.
Chi phí để phân tích nhu cầu đào
tạo xem ra không đáng kể nếu so
với chi phí đào tạo cho trường hợp
ngoại lệ như câu chuyện vừa kể trên.
Trên thực tế, khi chưa thấy cần thiết
phải làm thì đến khi gặp trường hợp
đặc biệt, “chi phí đào tạo” tính theo
trường hợp ngoại lệ như vậy lại quá
cao.
Như vậy, vấn đề là nên đầu tư cho
công tác đào tạo năng lực chuyên
môn cho đội ngũ nhân viên theo
hướng nào. Đó là việc mà mỗi doanh
nghiệp phải tự lựa chọn và quyết
định. Nguồn nhân lực trong công ty
không phải là con số tĩnh, mà luôn
biến động theo thời gian. Dòng chảy
nhân tài luôn vận động theo quy
luật của nó, trong khi doanh nghiệp
luôn cần có đội ngũ nhân viên đủ
lớn, đủ năng lực để thực hiện và
hoàn thành mọi công việc đang chờ
đợi phía trước. Và đấy chính là điểm
khởi đầu cho việc lập ngân sách đào
tạo hằng năm.
(Tổng hợp từ internet)
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những đường sọc đặc trưng xuất
hiện trên quân phục nước Anh, và cái
tên Burberry trở thành thương hiệu
thời trang được toàn thế giới biết
đến.

Cuộc cạnh tranh thương hiệu

Vinie Trần
Phòng Marketing

Những đường kẻ sọc ca rô và hình ảnh
hiệp sĩ cưỡi ngựa đã làm tín đồ thời trang
thế giới chao đảo khi nhận ra đó là nhãn
hiệu thời trang cao cấp Burberry của
Anh. Một thương hiệu thời trang nổi tiếng
và có những khúc quanh tự hào mà người
ta gọi là những kỵ sỹ bất bại.

Không quảng cáo rầm rộ trên các đài
truyền hình danh tiếng hay những tờ
tạp chí thời trang hàng đầu. Burberry
chọn con đường điện ảnh, chỉ mới
ở những thập niên 50, 60 chiếc áo
choàng măng tô của Burberry đã
được cả thế giới biết đến thông
qua những bộ phim kinh điển như
Casablanca, Breakfast at Tifany’s, The
Pink Panther. Thông qua từng bộ
phim, Burberry luôn có sự đầu tư về
thiết kế của mình và tung những sản
phẩm đó ra thị trường nhằm tạo hiệu
ứng phim ảnh.
Tiếp đến, Burberry xây dựng chuyên
trang burberry.com với sáu loại ngôn
ngữ và được giao dịch trên 45 quốc
gia toàn thế giới. Tại đây, khách hàng
tha hồ lựa chọn, tham quan, mua
sắm trực tuyến và trò chuyện với
nhân viên bán hàng bằng 14 loại
ngôn ngữ.

Một số mẫu trang phục của Burberry

Tận dụng sức mạnh quân đội
Năm 1856, ở Basingstoke, Hampshire
- Anh, chàng Thomas Burberry 21 tuổi
lập nghiệp bằng một cửa hàng bán
trang phục nhỏ. Năm 1870 bằng sự
cam kết chất lượng và kiểu dáng cửa
hàng nhỏ của Thomas Burberry bắt
đầu lớn mạnh. Đến cuối năm 1880,
Thomas Burberry tạo ra một loại vải
đặc biệt cho các sản phẩm của mình

và đặt tên gabardine. Đây là loại vải
được làm từ cotton Ai Cập, sợi dài,
đan chặt vào nhau với nhiều đặc tính
như nhẹ, chịu nhiệt tốt, có thể chống
mưa, chống rách và mặc được trong
tất cả các mùa.
Năm 1901, Burberry đã sáng chế ra
logo đầu tiên và được sử dụng cho
đến ngày nay. Tạo ra sự khác biệt bằng

chất lượng vải tuyệt vời, Burberry còn
chú trọng đến những thiết kế mạnh
mẽ phù hợp cho những người thám
hiểm và cho quân đội. Chính những
tính năng ưu việt đó, Burberry được
vinh dự là nhà thiết kế chính cho
phục trang quân đội Anh Quốc. Tận
dụng sức mạnh của quân đội Anh,
Burberry không ngừng cải biến, nâng
cao chất lượng sản phẩm. Năm 1920,
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Hàng năm, trong các mùa Xuân Hè
và Thu Đông nhãn hiệu này tạo ra
sự khác biệt bằng cách ứng dụng
kỹ thuật số hiện đại trong trình diễn
đã làm “thương mại hóa” dòng sản
phẩm xa xỉ. Gần đây là chương trình
trực tuyến 3D tại năm địa điểm trên
khắp thế giới đã tạo dấu ấn đặc biệt
và mang Burberry đến gần hơn với
hàng triệu khách hàng. Bên cạnh
dòng sản phẩm xa xỉ, thương hiêu
này “bình dân hóa” một số sản phẩm
để người tiêu dùng có cơ hội trải
nghiệm.

Những chính sách thông minh
Sau khi nắm quyền quản lý thương
hiệu Burberry, bà Rose Marie Bravo
làm cuộc cải cách những thiết kế của
thương hiệu này để phù hợp với nhu
cầu, thị hiếu của giới điệu mộ thời
trang. Bà cho cải biến chiếc bành
tô trench coat thành chiếc bành tô
kinh điển cho mọi thời đại với những
đường “Burberry check” trên viền áo.
Tiếp đến là những chiến dịch quảng
cáo rầm rộ với những người mẫu
danh tiếng như Kate Moss. Ngay lập
tức, sự cải biến này mang lại hơi thở
mới cho thương hiệu Burberry. Rose
Marie Bravo đưa thương hiệu này lên
hàng phú vượng, làm cho doanh thu
tăng từ 470 triệu USD lên tới 1 tỷ USD
trong thời khủng hoảng. Còn họa tiết
“Burberry check” được cả thế giới ưa
chuộng và sử dụng rộng rãi từ trang
phục đến phụ kiện đã tạo ra một hệ
thống nhận diện thương hiệu độc
đáo.
Năm 2006 bà Rose Marie Bravo đã lui
vào hậu trường, trao “quyền trượng”
cho người kế nhiệm là bà Angela
Ahrendts. Bà cùng nữ Giám đốc sáng
tạo Christopher Bailey đưa trench
coat vào kỷ nguyên internet bằng hai
chiêu bài thông minh là mini trench
coat và trench coat cho dạ tiệc. Chiến
lược tung ra đúng thời điểm đã phát
huy sức mạnh của nó. Sức mạnh kỷ
nguyên internet đã tái thiết lại một
Burberry hoàn toàn mới. Chỉ trong
ba năm đầu cầm quyền, bà Angela
Ahrendts đẩy Burberry lên ngang
hàng với các thương hiệu tên tuổi
như Louis Vuitton, Hermès… và vượt
qua khủng hoảng một cách ngoạn
mục.
Dù không phải đối mặt với hậu quả
đại khủng hoảng như các thương
hiệu khác, nhưng Angela Ahrendts

Người mẫu
Emma Watson
đẳng cấp trong
trang phục
và phụ kiện
Burberry

vẫn đưa ra chiến thuật tiết giảm chi
phí, phát triển các nhánh hàng xa xỉ.
Bà vừa cứu cánh tài chính, vừa đạt
hiệu quả phát triển hình ảnh thương
hiệu khi duy trì sự trung thành tuyệt
đối, từ lớp vải dày màu camel và sọc
đen đỏ đến vintage kinh điển trên
từng mẫu mini trench coat.
Gần 2 thế kỷ tồn tại và phát triển,
Burberry không giấu tham vọng lẫn
tiềm năng kéo dài mộng bá chủ và
sức sống kỳ diệu của những chiếc
trench coat. Ngày nay, Burberry đang
quay lại với những sức mạnh của
giá trị truyền thống, kết hợp với xu
hướng thiết kế hiện đại để thổi hồn
vào những sáng tạo của mình. Tất cả
các họa tiết, đường may, kiểu dáng
hòa quyện với nhau trên bộ trang
phục khiến người mặc nó trở nên
thật sành điệu và đẳng cấp. Ngoài
quần áo, giày dép, Burberry còn sản
xuất các mặt hàng như dù, va li , khăn
quàng cổ, nước hoa… nhằm đa dạng
hóa hơn nữa những sản phẩm thời
trang. Trải qua một lịch sử quanh co,
với những chính sách thông minh và
chiếm lĩnh thị trường, Burberry đã
dần xây dựng mình trở thành một
hình ảnh kỵ sỹ bất bại của nước Anh.
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Có thể bạn chưa biết

CÓ THỂ
BẠN
CHƯA BIẾT?

Trả lời câu hỏi chủ đề số 27

1

Người phụ nữ nổi tiếng (thời kỳ
đổi mới) của Phong Phú được
vinh danh tại Viện bảo tàng
Phụ Nữ Nam Bộ là Bà Trần Thị Đường
(Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng
giám đốc Tổng công ty Dệt May Việt
Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty
Phong Phú)
+ Chức vụ: Bà Trần Thị Đường đảm
nhiệm trong thời gian từ năm 1989
là: Tổng giám đốc Công ty Dệt Phong
Phú.
+ Danh hiệu cao quý nhất được trao
tặng là “Anh hùng Lao động” vào năm
2000.

Diễn Đàn Phong Phú

Số 27 - tháng 7/2012

Câu hỏi của chủ đề số 28

1. Bản tin Diễn đàn Phong Phú được ra mắt
năm nào? Ai là người sáng lập ra Diễn đàn
Phong Phú?
2. Bạn hãy viết một bài ngắn gọn chia sẻ về
những kỷ niệm đáng nhớ, những ấn tượng khó
quên trong thời gian tham gia thực hiện nội
dung, thiết kế và phát hành Diễn đàn Phong
Phú trong những số đầu?
3. Có bao nhiêu nhiêu người tham gia cuộc thi
này và trả lời đúng câu hỏi số 1?

2

Ghi nhận những thành quả của
bà Trần Thị Đường thông qua
những hình ảnh và bài viết:
Sáng 10/08/2007, Anh hùng Lao
động Trần Thị Đường, nguyên Tổng
giám đốc Tổng công ty Dệt Phong
Phú, đại diện cán bộ - công nhân viên
tổng công ty, đã đến báo TS ủng hộ
300 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt
hại nặng trong những ngày mưa lũ
vừa qua ở Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Bài phát biểu của Đồng chí Lê Khả
Phiêu (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt
Nam) tại Đại hội Thi đua toàn quốc
lần thứ VI: “Tôi cũng như tất cả các
đại biểu có mặt tại đây khi được nghe
chính các anh hùng báo cáo những
việc đã làm đều xúc động, đều tự hào
về những tấm gương trong sáng đó.
Đồng chí Trần Thị Đường, Tổng giám
đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Dệt
Phong Phú hiểu rằng: Những đơn vị
kinh tế Nhà nước là tài sản xã hội chủ
nghĩa, có được là do mồ hôi, xương
máu của nhiều thế hệ mà Nhà nước
giao cho cán bộ, công nhân viên

quản lý. Hiểu sâu sắc rằng đổi mới là
để xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong
cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế
ngày nay phải làm việc với trí tuệ và
tốc độ, phải khơi dậy tinh thần sáng
tạo của công nhân, phải học tập
hàng ngày, phải đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ hàng ngày, phải không ngừng
đổi mới đúng định hướng, nắm bắt
tình hình thị trường. Trước đây một
không khí bi quan, ảm đạm, vốn
liếng, đầu vào, đầu ra mờ mịt, tưởng
chừng không còn lối thoát, thì ngày
nay, sau 10 năm, doanh thu tăng gần
gấp 6 lần, lợi nhuận tăng gấp 152 lần,
nộp ngân sách gấp 44 lần, vốn công
ty tự bổ sung chiếm 60%.
+ Báo Công Thương (09/05/2011):
Bộ Công thương long trọng tổ chức
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền
thống Ngành Công thương Việt Nam
(14/05/1951-14/05/2011) và đón
nhận Huân chương Độc lập hạng
Nhất. Đến dự có Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng
Bí thư BCH TW Đảng CSVN Lê Khả
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Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần
Đức Lương, các đồng chí nguyên
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng các
đồng chí lãnh đạo các Bộ tiền nhiệm
của Bộ Công thương qua các thời kỳ,
đại diễn lãnh đạo các bộ, ngành TW
Các thế hệ Ngành Công thương
cũng được nghe bà Trần Thị Đường
- nguyên UVBCH TW Đảng khóa 7,
nguyên Tổng giám đốc Dệt Phong
Phú, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi
mới kể lại những câu chuyện ngành
dệt may Việt Nam gặp khó khăn khi
khối các nước Liên Xô và Đông Âu
sụp đổ, phải chuyển hướng bước vào
“sân chơi” mới mang tính cạnh tranh
khốc liệt, nhất là thách thức tìm thị
trường xuất khẩu để hôm trở thành
ngành dệt may trở thành mũi nhọn
xuất khẩu, có giá trị kim ngạch cao
nhất tại Việt Nam.
+ Với Phong Phú, dấu ấn công sức
của Tổng giám đốc Trần Thị Đường
rất rõ. Năm 1980, 41 tuổi, bà được bổ
nhiệm làm giám đốc Công ty Dệt kim
Đông Xuân, Hà Nội. Năm 1985, bà
nhận chức Phó Tổng giám đốc Liên
hiệp Các xí nghiệp dệt VN và năm
1989 được điều chuyển vào Nam
nhận chức vụ Tổng giám đốc Công
ty Dệt Phong Phú. Từ một nhà máy
dệt hoạt động với cơ chế cũ, bà cùng
tập thể lao động đưa Phong Phú
trở thành một trong những doanh
nghiệp hàng đầu của ngành dệt may
cả nước. Bây giờ nhìn lại, điều bà tâm
đắc nhất chính là đã cùng lãnh đạo
công ty đào tạo được thế hệ cán bộ
quản lý giỏi, đã chăm sóc tốt cho
người lao động. Cách thường làm của
bà lúc đó là liên tục đào tạo và đào
tạo lại, kể cả đưa cán bộ đi đào tạo
ở nước ngoài, đồng thời mạnh dạn
giao việc với tất cả sự tin tưởng.

Nhiều cán bộ Tổng công ty Phong
Phú cho biết: Với cách lãnh đạo của
cô Đường, họ tự tin hơn khi nhận
việc. Giao chức giám đốc nhà máy,
bà giao luôn chỉ tiêu cụ thể về doanh
số, lợi nhuận, thu nhập công nhân.
Ai làm cao hơn sẽ được khen thưởng
thỏa đáng. Có người nhận, song
cũng có người không dám nhận, mà
đã nhận thì phải nỗ lực làm tròn, vì
“sếp” rất nghiêm. Thành tích xuất sắc,
lợi nhuận nhiều thì thưởng cao; làm
phương hại đến công ty thì phạt.
Kể cả bà là Tổng giám đốc, lúc hiệu
quả tốt thì thưởng cao nhất, song lúc
quản lý kém gây hậu quả cho công ty
thì phạt nặng nhất, hết sức rạch ròi.
Nói hay viết về cô Đường thì rất và
rất nhiều kỷ niệm khó quên đối với
từng mỗi con người của Phong Phú,
nhưng điều ấn tượng chung với mọi
người là hình ảnh của một người phụ
nữ, vóc nhỏ nhắn, khỏe khắn, đầy
uy lực, với những bước chân nhanh
nhẹn, nụ cười hiền hậu, tươi tắn lúc
nào cũng nở trên môi, một mình - chỉ
một mình thôi, thường xuyên có mặt
tại khu vực sản xuất như: sợi OE, sợi
con, vùng máy Saka, dệt Jean, hay nơi
xưởng may khăn, ân cần động viên
từng công nhân lao động, quan tâm
sâu sắc đến từng công đoạn, từng
thiết bị vận hành… hay chúng tôi
vẫn thấy cô Đường xuất hiện ở nhà
ăn, căng tin, vào trong tận bếp nấu,
hay rảo bước quanh các bàn ăn của
anh chị em công nhân trong các ca
trưa, ca chiều thậm chí ca đêm. Cô
nhẹ nhàng, dịu dàng tìm hiểu, thăm
hỏi xem bữa ăn của người lao động
có ngon không, đủ chất lượng, vệ
sinh không?...
Quan tâm sâu sắc đến đời sống của
người lao động - những người trực

tiếp tạo ra sản phẩm, của cải cho toàn
xã hội. Thiết nghĩ! đây có lẽ cũng là
nét văn hóa truyền thống, và là một
trong yếu tố quan trọng, thành công
tất yếu tạo nên danh hiệu “Anh hùng
Lao động” của cô Đường nói riêng và
Phong Phú nói chung.
Hãy lắng nghe tâm nguyện của bà
Trần Thị Đường:

“Đúng là tôi đã ở tuổi phải an nhàn
vườn rau, ao cá, nhưng đến lúc mình
hoàn thành trách nhiệm đối với đất
nước thì lại nghĩ nên tiếp tục đem
những kinh nghiệm của mình với 40
năm hoạt động trong ngành dệt để
góp phần nhỏ bé giúp quê hương - đó
không chỉ là đạo lý sống mà còn là
cách trau dồi tâm đức. Có được như
hôm nay là nhờ sự hy sinh của cả bao
người, điều đó thôi thúc mình sống sao
cho tốt, cho xứng đáng”.

3
4

Tính đến năm 2012 có 62 lao
động là nữ làm việc trong Tổng
công ty CP Phong Phú.
Có 48 người là nữ tham gia
cuộc thi này và trả lời đúng câu
hỏi số 1 +2.

48
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Văn hóa Phong Phú

- Văn hóa doanh nghiệp là cụm từ chung để nói về văn
hóa của các doanh nghiệp.
- Văn hóa Phong Phú là cụm từ riêng để nói về nền văn hóa
đặc thù của Dệt Phong Phú (nay là Tổng công ty CP Phong
Phú), trong đó có bao hàm cả văn hóa doanh nghiệp.
Trước tiên, trong Diễn đàn Phong Phú số 27 này chúng tôi
xin phép được trình bày chia sẻ ý kiến sơ lược một vài nét
đặc trưng của nền “Văn hóa Phong Phú”. Tiếp đến xin trân
trọng kính mời anh, chị em có nhiều kinh nghiệm, kiến
thức, am hiểu, thậm chí đã từng nghiên cứu, sẽ cùng nhau
thảo luận, đóng góp để “Văn hóa Phong Phú” ngày càng
hay hơn, tốt đẹp hơn, được nhiều người trong và ngoài
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- Trước tiên là 05 “tạo tác” tiêu biểu Văn hóa vật thể của Phong Phú “thời cận đại”, được hình thành trước ngày 30/04/1975
và được các thế hệ của Phong Phú công nhận như sau:
1. Tòa nhà Văn phòng (1964 )
3. Viên đá đầu tiên (1964)

Thời gian gần đây, chúng ta nhận thấy một cụm từ thường xuyên được sử dụng qua các huấn
thị của Ban lãnh đạo Tổng công ty hay trong các tác phẩm của Diễn đàn Phong Phú, với ý
nghĩa thật sâu sắc và đầy tự hào. Đó là “Văn hóa Phong Phú”. Vậy “Văn hóa Phong Phú” là gì?
Thật ra, không chỉ giản đơn là văn hóa doanh nghiệp, mà còn là một giá trị văn hóa được định
hình và phát triển qua thời gian với sự rèn giũa của thách thức.

N
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2. Vườn hoa - Công viên (1964)

Hồng Minh - Đức Trí

hìn lại lịch sử Phong Phú qua gần nữa thế kỷ
thành lập và phát triển, ta thấy có một nền “Văn
hóa Phong Phú” thật sự. Kể từ lúc các bậc đàn chị
Huỳnh Thị Kiều, Huỳnh Thị Túy… (đại diện cho tầng lớp
công nhân lao động trước ngày giải phóng miền Nam
30/04/1975) tung lá cờ cách mạng trên nóc tòa nhà hành
chính Sicovina (Dệt Phong Phú) trong sự phấn khởi, tràn
đầy nước mắt của toàn thể người lao động. Kể từ phút
giây thiêng liêng này, nền “Văn hóa Phong Phú” đã mặc
nhiên được hình thành. Đó là một nền văn hóa truyền
thống được các tầng lớp CB.CNV, các thế hệ nối tiếp cùng
nhau gìn giữ. “Văn hóa Phong Phú” vẫn đang ngày càng
hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ theo ý thức, niềm tin, gắn
liền với cuộc sống của mỗi người con Phong Phú. Cụm
từ “Văn hóa Phong Phú” mang ý nghĩa, mạnh mẽ, thiêng
liêng, đậm đà tình nghĩa, nhân ái hơn văn hóa doanh
nghiệp rất nhiều.

Diễn Đàn Phong Phú

4. Con đường tình yêu (1964)
5. Nhà ăn Tổng công ty (1964)

Tổng công ty cảm nhận và am hiểu. Để làm được điều đó,
chúng ta mới có thể yên tâm về ý thức bảo tồn và phát
huy “Văn hóa Phong Phú”.
Theo UNESCO thì văn hóa là khái niệm mang nội hàm
rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, mỗi nhà nghiên
cứu có một cách tiếp cận và nhìn nhận khác nhau nên
đưa ra những định nghĩa cũng khác nhau. Tuy nhiên, các
định nghĩa đều thống nhất nhau ở hai giá trị. Đó là trị văn
hóa vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể (tinh thần). Trong
phạm vi bài viết này, chúng tôi hướng đến trọng tâm là
văn hóa vật thể của Phong Phú, còn văn hóa phi vật thể
rất mong nhận được ý kiến đóng góp của CB.CNV đã và
đang công tác trong Tổng công ty và những người am
hiểu về Phong Phú.

Viên đá đầu tiên (1964)

Vườn hoa - công viên (1964). Chỉnh trang lần 1 vào năm 1980, chỉnh trang lần 2 vào năm 2004.

Văn hóa vật thể của Phong Phú
Văn hóa vật thể phản ánh và đại diện cho những giá trị
vật chất quan trọng của một địa phương hay một quốc
gia. Ở các nước hồi giáo công trình kiến trúc đẹp nhất và
hoành tráng nhất thường là thánh đường, các nước châu
Âu là các tòa lâu đài, dinh thự, trong khi ở Mỹ là trung tâm
thương mại. Văn hóa vật thể còn là sự áp dụng kiến thức
văn hóa vào sinh hoạt trong môi trường tự nhiên.

Nhà ăn Tổng công ty (1964). Chỉnh trang lại vào năm 2000

Vậy theo bạn, “tạo tác” của Phong Phú bao gồm những
gì? Chúng tôi xin đề xuất văn hóa vật thể của Phong Phú
thông qua 10 “tạo tác” sau và mong nhận được ý kiến của
quý bạn đọc.
Tòa nhà Văn phòng (1964 ). Chỉnh trang lại vào năm 1992

Con đường tình yêu (1964). Chỉnh trang lại vào năm 1992
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- Tiếp theo là 05 “tạo tác” tiêu biểu
Văn hóa vật thể của Phong Phú thời
“tân cận đại”. Đây là những tác phẩm
của tập thể công nhân lao động sau
30/04/1975.
6. Cờ logo Phong Phú (2000)
7. Cờ Anh hùng lao động (2000)
8. Cây bonsai “say xuân” (2008)

Cờ logo Phong Phú (2000)

Câu lạc bộ thanh niên (2007)

9. Căng tin Phong Phú (2005)
10. Câu lạc bộ thanh niên (2007)
Ngoài những “tạo tác” trên còn nhiều
công trình khác cũng được xem là
Văn hóa vật thể Phong Phú như:
Những chiếc xe ca đưa đón công
nhân mang thương hiệu Phong Phú
trên các tuyến đường nội - ngoại
thành hay những chiếc áo xanh đồng
phục truyền thống. Đây cũng là một
trong những nét đặc trưng của Văn
hóa Phong Phú nói riêng và của
ngành dệt nói chung (đã có từ những
năm 1965).

TS Nguyễn Danh Nguyên - Trưởng khoa Kinh tế - Viện Kinh tế và Quản lý Bách khoa Hà Nội trao chứng nhận cho nhóm 3 Tổng công ty CP Phong Phú và nhóm 4 Tổng công ty CP May Việt Tiến

Cờ Anh hùng lao động (2000)

Cây bonsai “say xuân” (2008)

ớp đào tạo cán bộ nguồn do Tập đoàn Dệt May
Việt Nam (Vinatex) tổ chức nhằm đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây
dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn có năng lực
chuyên môn, kỹ năng quản lý tốt đáp ứng nhu cầu
cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao cho chiến lược
đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của Vinatex và
các đơn vị thành viên. Lớp học đã khép lại sau bốn
tháng học tập, khi chia tay lớp học mỗi người mang
một dư âm và kỷ niệm riêng. Với bản thân tôi, lớp
học đã ghi dấu những kỷ niệm thật khó quên.

Văn hóa phi vật thể
của Phong Phú
Đây là lĩnh vực rộng, đòi hỏi chuyên
môn cao và gây ra nhiều tranh luận.
Do đó, mỗi đóng góp của độc giả là
một phần làm cho giá trị tinh thần
của Phong Phú thêm sâu sắc. Chúng
tôi mong muốn sưu tầm, định vị cho
Tổng công ty CP Phong Phú một giá
trị văn hóa đúng nghĩa, với một tấm
lòng chân tình đối với mảnh đất đã
cưu mang chúng tôi suốt 1/3 đời
người. Từ tấm lòng của thế hệ hậu
sinh với mong ước tìm hiểu nối kết
quá khứ, hiện tại và tương lai của các
thế hệ Phong Phú hôm nay và mai
sau.
Những sự kiện xảy ra trong quá khứ
với những chứng nhân một thời giờ
bắt đầu mai một. Nếu ai đã từng
một lần sở hữu, hay tận mắt chứng
kiến giây phút thiêng liêng ấy, hãy

Kỷ niệm khó quên trong tôi
L

Căng tin Phong Phú (2005)

cùng chúng tôi sẻ chia đến thế
hệ Phong Phú hôm nay những
bài học đó. Một bài học giá trị
và có ý nghĩa son sắc mà bao
thế hệ hôm nay phải học hỏi
và tiếp bước. Những giá trị
kiến tạo trong quá khứ, chính
là những thành công của hiện
tại và tương lai. Với thông điệp
“Những gì của Phong Phú xin
hãy trả lại cho Phong Phú”. Văn
hóa Phong Phú ngày một dày
hơn, đầy đủ hơn khi có sự chúng
tay góp sức của các thành viên
trong đại gia đình.

Mọi ý kiến đóng góp, thư từ xin gửi
về địa chỉ:
Diễn đàn Phong Phú – Tổng công ty CP Phong Phú

Lầu 9, Tòa nhà HUD Building -159 Điện Biên Phủ,
P.15, Q. Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh và các Hộp thư
tiếp nhận tại 48 Tăng Nhơn Phú Q.9 – TP.HCM.
Địa chỉ email: diendanpp@phongphucorp.com.
Điện thoại: (+84)3 5147340 (số nội bộ 128).
Fax: (+84) 38406790.

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi bỡ ngỡ vì lớp học đông,
nhiều anh chị lạ quá. Tôi chỉ biết vài người trong
Tổng công ty CP Phong Phú. Lớp học thật đặc biệt
với những học viên chênh lệch nhau về tuổi tác và
vị trí công tác. Tuy vậy, 52 thành viên có cơ hội gặp
mặt nhau, tiếp xúc và cũng lắng nghe những bài
giảng bổ ích. Cũng giống như những lớp học bình
thường khác, ngay buổi đầu các thành viên đã hòa
vào không khí chung và bình bầu các chức vị trong
lớp và thống nhất các nội quy của lớp học.
Tạm gác công việc tại cơ quan, bắt nhịp với những
kiến thức một cách nhiệt tình. Nội dung giáo viên
truyền đạt đơn giản, dễ hiểu, nghiêm túc đã giúp
cho các học viên lĩnh hội nhanh, tranh luận sôi nổi.

Kim Anh
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Các câu hỏi tình huống được đưa ra để lấy ý kiến giải
quyết hợp lý cuối cùng. Lớp học thật sự nghiêm túc,
chất lượng khi tập hợp được những người có tinh
thần, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tế. Mỗi trải
nghiệm, là một bài học với giá trị để đời. Được biết,
công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay đang là
vấn đề cấp bách của tất cả các doanh nghiệp, không
chỉ riêng Vinatex. Đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao,
cấp trung còn thiếu, một thế hệ ưu tú đã đi qua lại
khó khăn trong việc tìm kiếm đội ngũ kế cận.
Không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn,
chúng tôi còn có những trận cười vỡ bụng, bởi các
trò chơi nhỏ, các câu chuyện vui do các thầy cô
kể. Chúng tôi cảm thấy trẻ ra sau những ngày vùi
đầu vào công việc. Tuy có vất vả cho các đơn vị ở
xa, các anh chị trong lớp đôi khi còn phải giải quyết
công việc phát sinh, có khi phải bỏ lỡ một phần bài
giảng…
Tạm biệt lớp học, chúng tôi lại quay về với công
việc hàng ngày, nhưng với sự tự tin vào hành trang
kiến thức mới, để áp dụng vào công việc của mình.
Chúng tôi thầm cảm ơn các cấp lãnh đạo đã luôn
quan tâm chăm lo phát triển, bồi dưỡng đội ngũ kế
cận để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công
việc trong tình hình mới.
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những cái được - mất, khổ
đau - hạnh phúc trong
vòng tròn cuộc sống bất
tận, tôi cứ ngỡ những việc
nọ, việc kia, chuyện này,
chuyện khác “nhớ” làm gì?

Ký ức

tháng năm
lại về T
HĐ

ừ rất lâu, tôi vẫn
hằng mong ước làm
một điều gì đó để
bày tỏ cảm xúc của mình
về những tháng ngày đã
sống và làm việc tại Phong
Phú… Bao buồn vui lẫn
lộn, nụ cười hớn hở khi
công tác trôi chảy và đâu
đó những lúc nước mắt
đầm đìa vì hỏng việc… Giờ
đây, thước phim thời gian
đan xen những tâm trạng,
những ký ức in sâu đậm
trong tâm hồn tôi rõ nét
hơn bao giờ hết. Đâu đó,

Vậy mà giờ đây, lúc đứng
trước mỗi “chứng nhân”
một thời đã qua, tôi bỗng
nhận ra hồi ức của những
năm tháng đó đã thật sự
hằn sâu và không bao giờ
phai nhạt trong tâm hồn
tôi… “Vật thể Phong Phú”
xin cho tôi được nói lên
một lời cám ơn chân thành
tự đáy lòng về những năm
tháng trải nghiệm của bản
thân!

trong từng khoảnh khắc
cuộc đời 18 năm tròn về
làm thành viên trong đại
gia đình Phong Phú - mỗi
phút, mỗi ngày hối hả tiếp
nối nhau trôi qua tôi cảm
nhận thật rõ mình gắn bó
thật nhiều hơn với nơi này,
và miền kỷ niệm cứ thế mà
dày lên.
Phong Phú ngày ấy…
Phong Phú bây giờ…
Kỷ niệm năm xưa tưởng
chừng như có lúc lãng
quên trong quá khứ,
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Nhớ làm sao những góc
xưởng, con đường… Này
đây, xưởng may Molinel
hiện giờ an khang, bề thế
và sạch đẹp làm sao! Có
ai biết và có ai đã từng
nhớ về một thời nơi đây
đã từng là mảnh đất mà
mỗi chiều xuống thật “não
lòng” với khoảng không
mênh mông vắng lặng…
Này đây, nhà máy sợi hiện
đại bây giờ là một bãi cỏ
um tùm lau sậy mà ngày
trước thường được sử
dụng làm sân bóng đá.
Những năm đầu đi làm ở
Phong Phú, tôi cứ rợn cả
người khi đi qua nơi đây.

Ngày hè, nắng bỏng đến
lóa cả mắt khi nhìn ra sân
cỏ, mùa mưa chân bước lại
è dè vì nhỡ có con rắn bò
ra thì “tiêu đời”…
Trong muôn vàn kỷ niệm
thân thương, dấu ấn để
lại cho tôi như một sự khởi
đầu của hành trình “quản
lý thật sự” với biết bao trải
nghiệm thú vị nhưng cũng
rất nhiều thử thách khó
khăn. Đó là lúc chuyển dời
Căng tin cũ (ở Công ty CP
Dệt Gia dụng hiện giờ) về
“đóng đô” tại địa điểm mới
là Trung tâm phát điện.
Thú thật, bây giờ nhớ lại
tôi vẫn không thể nào
quên cái cảm giác lo âu,
ngán ngẩm về cái buổi
đầu nhận thông tin: “…
sẽ cải tạo Trung tâm phát
điện thành Hội trường
phục vụ hội họp và tổ chức
công tác phục vụ bữa ăn
giữa ca của CB.CNV”. Dẫu
đã có hơn 10 năm gắn bó
với công tác phục vụ ăn
uống từ Nhà ăn rồi chuyển
sang Căng tin nhưng bây
giờ lại bắt tay làm lại từ
đầu một hệ thống mới…
nghe mà “oải”! Công việc
ngổn ngang, kinh nghiệm
tích lũy chưa nhiều khi
vừa bố trí lại bếp ăn hoạt
động theo quy trình bếp
ăn một chiều, vừa cải tiến

hoạt động phục vụ ăn
uống theo phương thức
cấp phát suất ăn theo
line. Có lúc thành công lại
bao phen thất bại trong
công tác phục vụ của tập
thể anh chị em Căng tin.
Một quãng thời gian gần
bảy năm đã trôi qua, với
mong ước nhỏ nhoi: “Bàn
tay, tâm trí của người nấu
chan chứa tâm tình với
niềm say mê, mong muốn
mang đến nụ cười trên
môi người thưởng thức”,
giờ đây ngôi nhà Căng
tin trở thành một trong
những địa điểm thân quen
của CB.CNV Tổng công ty
cũng như khách hàng, đối
tác đến thăm và làm việc
tại Phong Phú.
Đời người ai cũng có ký
ức và kỷ niệm, dẫu vui hay
buồn đều để lại những
dấu ấn sâu đậm trong tâm
hồn… Riêng tôi, luôn trải
rộng lòng mình và canh
cánh về một lời hứa mong
muốn sớm được thực hiện
khi cùng với những ai đã
từng sống và làm việc tại
Phong Phú chung tay gìn
giữ di sản Phong Phú, bản
sắc văn hóa Phong Phú…
Kể lại câu chuyện xưa, ghi
nhớ và trân trọng những
năm tháng đã qua về
những con người đã cống

hiến hết mình cho sự phát
triển của Phong Phú…
thiết nghĩ đó những việc
nên làm để mọi người
Phong Phú cùng hướng
về cội nguồn… Bởi suy
cho cùng, đối với những
người mới vào làm việc tại
Phong Phú khi muốn hội
nhập vào môi trường văn
hóa Phong Phú, ngoài cẩm
nang “sổ tay nhân viên”
cũng cần có một cuốn
“cẩm nang cội nguồn”
về truyền thống Phong
Phú… Thật thiết thực vì
“những tinh thần quá khứ”
này sẽ gột rửa những bụi
bặm của sự nản lòng, mất
ý chí và niềm tin về tương
lai Phong Phú bằng sự ấm
áp của nguồn cội! Nghĩ về
quá khứ để có sức mạnh
kiến tạo tương lai là một
việc làm ý nghĩa, dường
như giữa quá khứ và hiện
tại, tương lai luôn thắt
chặt bởi sợi dây thương
nhớ. Một nỗi nhớ thương
chung của bao thế hệ
người Phong Phú!

(Qua bài viết này, tôi xin
đặc biệt trân trọng cảm ơn
cô Trần Thị Đường và anh
Bùi Hữu Dũng - người đã
kiến tạo nên những ký ức
đẹp và mãi trường tồn cho
Phong Phú hôm nay).
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Lời tự tình ngày hè
Tuyết Hạnh
Ban Tài chính Kế toán

V

ì trái đất tròn nên những người yêu thương nhau sẽ
gặp lại nhau tại một điểm dừng trong cuộc sống. Sẽ
như thế... và nếu có cơ hội để thay đổi những quyết
định trong quá khứ, tôi vẫn chọn những gì tôi đã chọn, bởi
những quyết định ấy tôi chính là tôi của ngày hôm nay.
Ai cũng có một thế giới của riêng mình, một thế giới có
chiều sâu nội tại của nó. Đó là nơi mà không có nhiều
người có thể bước vào để cùng sẻ chia vui buồn. Thế giới
của riêng mỗi người và mỗi người có quyền lựa chọn
người bạn đồng hành cùng mình. Mười năm qua, trên
con đường tôi bước với bao thăng trầm, sai lầm và phiền
muộn. Hôm nay, trong ký ức của những ngày tháng bảy,
tôi mong muốn sống lại với chính mình, trở lại với cái bản
ngã vốn có của mình.
Ba mươi năm, nửa đời người. Nghe dài lắm, mà thật sự
cũng dài thật. Giờ đây, tôi đang ngồi giữa dòng thời gian
chậm trôi ngẫm lại hành trình ấy cứ ngỡ mình vừa bừng
tỉnh sau một giấc ngủ. Ba mươi năm đã qua, sáu mươi năm
rồi sẽ đến. Vòng thời gian cứ dần trôi, dấu hiệu của tuổi
tác, thời gian bắt đầu hằn lên khóe môi, đôi mắt, khuôn

mặt. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối về những ngày tươi trẻ
đã qua, mỗi ngày chậm trôi, mỗi năm chợt đến, là lúc dấu
hiệu thời gian càng rõ hơn…
Thế giới tuy bao la, chỉ cần chớp mắt một cái là bạn không
ngờ rằng mình sẽ đánh mất người nào, mà có lẽ suốt đời
cũng không gặp lại được. Thế giới cũng thật nhỏ bé, chỉ
cần xoay một vòng là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp
được ai.
Con người trong vòng quay của thời gian có ai biết được
điểm dừng của mình. Vì thế hãy trân trọng phút giây mà
mình đang sống để sống có ích, có tình người. Chúng ta
hãy vui khi làm người khác vui, san sẻ niềm vui với nhiều
người. Để rồi mai đây, khi nhắm trọn đôi mắt mỗi người
cảm thấy nhẹ lòng vì đã sống nhiệt tâm.
Với nhiều người, mùa hè khơi gợi nhiều dòng kỷ niệm thân
thương, những ký ức đẹp… Nhưng với riêng tôi, tôi không
thích mùa hè, bởi mùa hè gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm
buồn… cứ để lòng mình nhẹ trôi theo từng nhịp bước của
dòng thời gian.
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X

e ngừng…
- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 7000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
- Trời! Đồ ranh! Nó cầm 10.000 ngàn của tui đi
luôn rồi !
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá!...
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới
đổi cho.

ĐƯA ĐÓN

N

ội từ quê vào thăm, mang quà quê
vào cho cháu, nào là bánh đa gạo
nếp, có cả chục trái dừa khô.
Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: Sao
không đón nội. Bố bảo: Bận quá.
Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu dì
thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng
cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi
đón ngoại. Bố bảo: Ai cũng có mặt, bố không
đi ngoại trách…

KHOE

ƯỚC MƠ

N

C

gày xưa, khi có ai hỏi con: “Bố làm nghề
gì?”…
Bố thấy con không vui và không bao
giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố
gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học
và mong sau này con có được một nghề mà
mọi người nể trọng. Con thành đạt rồi lấy
chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên
bố thường nghe con khoe là “Nhà em làm luật
sư nên lúc nào cũng bận”
Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe
về nghề của bố…

hị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số.
Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
Nếu cô trúng số con chịu cô mua cho
con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong
con chạy tới trường liền, không bị trễ học
nữa.
Dí dí những ngón chân xuống đất, nó hạ
giọng:
Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con
đi học.
Cô cười… Vậy cô sẽ cho con đôi dép trước
nhé…
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CON ĐƯỜNG BẰNG LĂNG
Diệu Tâm

MẸ RU
Thu Hà
Công ty CP Dệt Đông Nam

Bằng lăng tím ngắt một màu
Con đường đến xưởng biết bao vui buồn
Dẫu trời nắng gắt mưa tuôn
Đi về đường nhỏ hoa luôn bên người…
Vào ca hoa tặng nụ cười
Má em người thợ thắm tươi sắc hồng
Ra ca hoan hỉ tấm lòng
Bằng lăng lá hát người đông lối về
Thủy chung gắn bó với nghề
Như màu hoa tím lời thề sắt son
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”
Tình yêu người thợ vuông tròn đời vui
Hoa - Người chia sẻ ngọt bùi
Thân quen, gắn bó tới lui mỗi ngày
Con đường đến xưởng đẹp thay
Bằng lăng hoa nở trãi dài ước mơ…

Kính tặng những bà mẹ liệt sĩ
Mẹ ngồi ru cả mùa thu
Cho chiều rơi xuống vàng như tơ tằm
Giăng lên giấc ngủ con nằm
Cỏ xanh thăm thẳm nhang trầm khói bay
Mẹ ôm con trọn vòng tay
Ngủ yên con nhé nơi này gió thu
Gió chiều xào xạc chiến khu
Nghẹn ngào tiếng mẹ thầm ru con mình
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CÓ MỘT NGÀY ĐỂ NHỚ
Thu Hà
Công ty CP Dệt Đông Nam

Chiến tranh đã đi qua
Tây Nguyên ngút ngàn hun hút khói
Còn ở đó - riêng anh một phần xương thịt
Hòa cùng sức sống đại ngàn
Ngày trở về
Mẹ cha không thể đón anh
Họ đã về nơi tổ tiên linh hiển
Người yêu không thể đón anh
Cô lấy chồng xa xứ
Đón anh
Chỉ có dòng sông rì rào tiếng gió
Chỉ có bụi tre líu ríu tiếng chim vầy
Chỉ có tiếng diều vi vu thanh thản
Và bầu trời - xanh thế một màu xanh
…Tháng năm lại đi qua
Vẫn có ngày để nhớ
Nhớ một phần xương thịt riêng mình
Nhớ anh em đồng đội đã nằm lại
Giờ nước non nối liền một dải
Người hôm nay phơi phới vóc hình
Bữa tiệc linh đình
Cứ như dành riêng anh
Người thương binh có một ngày để nhớ
Trong tiếng cười vui khuôn mặt bao người
Không thành lời
Anh ngồi yên lặng
Thương bạn bè đồng đội hy sinh
Bữa tiệc linh đình
Anh ngồi yên lặng
Nghĩ về khoảng trời
Nơi đó
Bạn bè xưa

NHA TRANG BIỂN GỌI
Đỗ Thị Dung
Dệt May Nha Trang

Nha Trang phố biển, tôi yêu lắm!
Gió lộng chiều nay, thả cánh diều
Cảnh đẹp nên thơ, lòng mến khách
Bập bềnh con sóng đẩy phao bơi
Ngắm đoàn tàu nhả khói - ăm ắp cá
Chim lượn đùa đôi cánh giữa trời xanh
Từng thiếu nữ vui cười khoe áo thắm
Mắt nhung huyền ngắm mãi - nỗi tương tư
Đến Nha Trang giữa mùa hè nắng ấm
Khi trở về lòng nhớ mãi không quên
Nhớ biển xanh ôm trọn một bóng hình
Nhớ cái nắng oi ả dưới chân mình
Biển Nha Trang đẹp mãi một màu xanh
Cảnh thiên nhiên tạo hóa trên đất lành
Cùng đến đây và cùng tận hưởng
Để thấy mình yêu ngọn sóng quê hương
Khi bình minh rạng rỡ buổi ban mai
Cũng là lúc: Nha Trang chào tạm biệt!
Tôi gọi thầm tên biển trong miền nhớ
Hẹn ngày về biển đẹp của miền Trung.
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Khơi nguồn

hạnh phúc...
Lê Vũ Huy Hoàng
Công ty PPH

Hạnh phúc là gì?
Một câu hỏi với nhiều đáp án trả lời. Mỗi
người có một khái niệm và thế giới riêng để
định nghĩa lại hai từ hạnh phúc. Riêng với
bản thân tôi, hạnh phúc không phải là đạt
được những gì mình muốn, bởi thực tế cho
ta thấy con người không bao giờ thỏa mãn
được những tham vọng của chính mình.
Tham vọng đó thực sự không có điểm dừng,
và nếu như vậy thì đâu là điểm đến của hạnh
phúc?
Phải chăng hạnh phúc là khi mình được thỏa
mãn nhu cầu của riêng mình, dù là một nhu
cầu đơn giản và bình dị nhất. Hạnh phúc khi

nhận được niềm vui và sự quý mến
của mọi người dành cho mình, khi
mình làm được điều có ích cho cộng
đồng, cho xã hội. Tôi còn nhớ như
in, có ai đó đã từng nói rằng hạnh
phúc là sự cho đi và cho đi càng
nhiều cũng đồng nghĩa nhận được
càng nhiều. Hay câu nói của Rainer
Maria Rilke: “Có điều kỳ diệu đã xảy
đến cho những người thực sự biết
yêu thương, họ càng cho nhiều, họ
càng có nhiều”. Mỗi người luôn mưu
cầu cho mình nhiều niềm hạnh phúc
riêng và trân trọng những niềm hạnh
phúc đó.
Một cử chỉ yêu thương, một câu nói
quan tâm đủ để con người thấy lòng
mình thật hạnh phúc. Trong những
buổi chiều rong ruổi trên đường về
nhà, có ai đó chạy đến bên mình và
thầm khẽ: “Anh ơi, gạt chân chống
xe lên nhé”, hay “chị ơi, tắt xi nhan xe
đi ạ”. Một lời nói giản dị nhưng thật
ấm lòng. Câu nói ấy chân tình đến độ

làm cho hai người xa lạ như trở nên
thân thiết tự bao giờ. Trong câu nói
ấy, chan chứa hơi ấm của tình người.
Mỗi người sinh ra và lớn lên đều
mong ước có một cuộc sống yên
bình và hạnh phúc. Nhưng tạo hóa
đâu công bằng với con người và
mỗi người đều phải vận động để tìm
những hạnh phúc riêng cho mình.
Cuộc sống hiện tại còn lắm những
mảnh đời bất hạnh. Đó có thể là em
nhỏ đánh giày, cụ già neo đơn, trẻ em
khuyết tật, những người mắc bệnh
hiểm nghèo… Mỗi mảnh đời có một
hoàn cảnh nỗi đau riêng, và chắc
chắn rằng họ đã khuyết mất một
phần hạnh phúc. Do đó, mỗi người
chúng ta hãy mở lòng để sẻ chia hơi
ấm của tình người, giúp những mảnh
đời bất hạnh được thắp lên ngọn lửa
yêu thương. Mang yêu thương để
lan tỏa vào trong lòng người là một
việc làm thiết thực và ý nghĩa, không
những thế nó là cầu nối để kết nối

những tấm lòng vàng, những trái tim
yêu thương lại với nhau.
Với những tâm tình như thế, với
những ước mong “cảm thông và chia
sẻ” các thành viên trong đại gia đình
Phong Phú cần gắn kết yêu thương và
chuyển trao những thông điệp mang
tính nhân văn sâu sắc “chúng ta sẽ
bên nhau, cùng nhau chia sẻ những
khó khăn trong cuộc sống”. Chúng
tôi hiểu rằng “một cây làm chẳng
nên non” nhưng với những tấm lòng
hảo tâm của đại gia đình Phong
Phú, chúng ta sẽ xây dựng được một
“hòn núi cao” của tình người để góp
phần làm cho cuộc sống thêm phần
ý nghĩa. Những tháng này sống và
làm việc dưới mái nhà Phong Phú
tôi càng thấy cuộc sống ngày càng
ý nghĩa, sống nhiệt tâm hơn để thấy
mình hạnh phúc và tôi càng đi đến
định nghĩa rõ nét hơn về hạnh phúc,
và được khơi nguồn từ những tấm
lòng có chung sự đồng cảm.
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Dại &khôn
Đỗ Thị Dung
Công ty Dệt May Nha Trang

Dù trong khoảng không gian và thời gian nào, là
người ai cũng có những nhìn nhận, suy tư và cảm
xúc về những sự vật hiện tượng diễn ra quanh
mình. Trong hành trình đã qua, với bản thân
mình tôi luôn hoài niệm về quá khứ, sống trong
thực tại với chuyện dại khôn và thầm hướng đến
tương lai với câu chuyện gốc, ngọn
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T

ạo hóa sinh ra con người với hai giới tính nam nữ,
có người duyên nổi, có kẻ duyên chìm, mỗi người
một tính nết nhưng tạo hóa không sinh ra người
khôn, người dại. Dại và khôn phần lớn là do học tập và
tu dưỡng, rèn luyện mà nên. Khôn trước hết là vì tài. Mà
hiếm người tài ngay từ trong bụng mẹ, vì thế muốn tài
thì phải chịu khó học tập không ngừng rèn luyện cả
đức, trí, thể mỹ để phát triển từ bé. Tài và tốt đều do con
người phấn đấu mà thành. Có phấn đấu mới nên khôn.
Nhiều người có những tài lẻ bẩm sinh nên họ sinh ra chủ
quan, tự cao, tự mãn không chịu phấn đấu học hành cuối
cùng họ trở thành thụt lùi lạc hậu. Rõ ràng, họ có mầm
mống của cái khôn cuối cùng sinh ra cái dại, và ngược lại
nhiều người chẳng có tý tài lẻ bẩm sinh nào nhưng biết
mình biết người họ kiên trì chăm chỉ học tập rèn luyện tu
dưỡng cuối cùng đã thành công. Họ đã tự trồng lấy “cây
khôn” cho mình thật là đáng khâm phục.
Có thể nói đời người là một chuỗi dại và khôn, chuỗi
khôn và dại. Ngay từ khi ra đời chẳng có ai khôn.
Nhưng người ta khôn dần lên trong quá trình
sống, lao động sáng tạo và mưu cầu hạnh
phúc. Nhưng một người khôn ở mặt
này nhưng lại dại ở mặt khác, khôn ở
vấn đề này có khi dại ở vấn đề khác.
Ngày hôm nay khôn đấy nhưng có khi
ngày mai lại dại. Bởi lẽ, thế giới biến
đổi không ngừng, khoa học kỹ thuật
của loài người phát triển như vũ bão.
Điều đó đòi hỏi loài người không
ngừng học hỏi, không ngừng
rèn luyện, không ngừng
phấn đấu, không
ngừng vươn lên mới
không bị dại.
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Khôn và học khôn đó là quyền chính đáng của con người
để mưu cầu hạnh phúc. Chỉ có điều đừng “khôn lỏi”, “khôn
ăn người”. Đừng ai “ích kỷ hại nhân” khôn giành phần
to phần ngon, phần thơm về mình về gia đình mình,
nhường phần xương phần xẩu về cho người khác thậm
chí vì miếng ngon miếng thơm cho mình mà chà đạp lên
nhân phẩm của người khác, thật là một điều đáng trách,
một điều tội lỗi.
Từ những trăn trở trên làm tôi phải liên hệ đến gốc và
ngọn để từ đó tự mình chiêm nghiệm lại cuộc sống của
mình. Mọi thứ ở trên đời đều có gốc và ngọn. Có gốc thì
ắt có ngọn. Có ngọn thì hẳn có gốc. Nhưng gốc và ngọn
lại khác nhau. Gốc cũ kỹ, xù xì, mộc mạc. Ngọn thì tươi
mới non tơ. Gốc ở dưới thấp, ngọn ở trên cao. Có thể gốc
ở ngày xưa nhưng ngọn ở bây giờ, tương lai.
Mơ ước của cuộc đời chính là ở phần ngọn. Để ngọn tỏa
sáng xum xuê cao rộng, nhiều trái ngọt hoa thơm thì
gốc rễ phải đêm ngày đâm sâu vào lòng đất để hút được
nhiều dòng nhựa nguyên chất. Gốc có sâu, bền chắc thì
ngọn mới đứng thẳng vươn cao, tỏa tán rộng dài. Bao
nhiêu tốt lành tươi xinh gốc dành cho ngọn. Bao nhiêu
đau khổ nhọc nhằn gốc lặng lẽ nhận về mình.
Trong gia đình gốc là ông bà, cha mẹ, ngọn là con cháu.
Trong xã hội, gốc là tổ tiên, nòi giống. Ngọn là các thế hệ
đương thời. Trong Tổng công ty cũng vậy, gốc là sự lao
động cống hiến sáng tạo vất vả của các thế hệ đi trước.
Ngọn là những của cải vật chất, những tài sản vô giá là
những con người trong đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học
kỹ thuật, những công nhân lành nghề… đã được các bậc
tiền bối chăm lo bồi đắp. Và họ đang ngày đêm lao động
cống hiến sức mình để xây dựng Tổng công ty phát triển
bền vững.
Có thể nói, cái gốc của con người mới chính là đạo đức
mình vì mọi người, là cái đức cống hiến, là sự nhiệt tình,
đóng góp. Tôi tin tưởng rằng từ quá khứ lẫn hiện tại rồi
đến tương lai tất cả các thành viên trong đại gia đình
Phong Phú mãi mãi là một vườn cây luôn xanh tốt trù phú
nhờ sự dưỡng sinh từ gốc trưởng thành đâm chồi nảy lộc
lên ngọn. Con người sống phải có gốc có ngọn, vì vậy
không thể không nhìn về quá khứ mà hiểu được hiện tại
và thấy tương lai…

Tìm cha
Đỗ Thị Dung
Dệt may nha trang

Kính tặng hương hồn cha nhân dịp Lễ Vu lan báo hiếu

Năm mươi tuổi con đi tìm cha
Cha không lạc nơi xứ người mà nằm trong đất đai
tổ quốc
Ngày cha mất con tròn một giáp.
Sau chiến thắng Mậu Thân… mẹ khóc thầm lặng lẽ
Nước mắt mẹ thấm đẫm bờ vai
Nay mẹ đã già
Tóc đã bạc…
Vâng lời mẹ, con đi tìm cha.
Nơi con đến:
Cha đã hóa thành cây
Linh hồn cha hòa cùng mây
Con chỉ biết chuyện trò với cỏ
Con chỉ biết ngồi than cùng gió…
Thôi không tìm ra cốt
Thì rước hồn cha về
Hồn cốt cha là cát là hương khói
Phảng phất khói hương con nhận ra cha
Ông lính già ngày nào ra trận
Từ đây hồn cha đã về quê cùng mẹ
Mẹ tươi cười hội ngộ cùng cha
Nơi mẹ yêu cha ngày trai trẻ
Vầng trăng đã hết mồ côi!
Và các con ngày ngày được hương khói
Sự ra đi mãi mãi của cha
Để chúng con được sống trong hòa bình
Mãi mãi yên bình và được yêu thương.
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Những câu nói

vạn năng
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phát huy sức mạnh. Tin tưởng bản
thân và người khác là yếu tố quyết
định thành công của con người. Khi
tin vào bản thân con người sẽ đề ra
mục tiêu, dồn hết tâm sức để đạt
được. Đối với người khác, câu nói sẽ
truyền cảm hứng mạnh mẽ, là nguồn
cổ vũ tinh thần để hoàn thành mọi
nhiệm vụ.

TUYẾT MAI
Công ty PPJ

Khi đọc tác phẩm “Mười câu nói vạn năng” của
tác giả Rich Devos tôi đã hiểu được như thế nào
là con đường đi đến thành công. Qua tác phẩm,
tôi nhận thấy lỗ hổng kiến thức, tuy không lớn
lắm nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến thành quả
mà mỗi người dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa
có kết quả tốt. Làm thế nào trám lỗ hổng đó, đây
là câu hỏi cũng là mục tiêu mà mọi người phải
hoạch định và thực hiện cho bằng được

R

ich Devos không chỉ thành
công trong kinh doanh mà còn
là nhà diễn thuyết truyền cảm
hứng, là nhà đồng sáng lập Tập đoàn
Amway nổi tiếng thế giới. Sự thành
công của ông làm nhiều người tò
mò, thán phục. Tôi đã lần dở những
trang sách của ông để chiêm nghiệm
những chân lý của cuộc sống mà ông
đúc kết, rèn giũa qua thử thách của
cuộc đời.
Câu nói: TÔI ĐÃ SAI! Tôi nghĩ đó là
một quyết định dũng cảm mà ít ai
chấp nhận để thốt lên. Sự tự cao tự
đại luôn tồn tại trong mỗi người và
khi thốt lên được câu nói này, con
người đã chiến thắng được cái tôi quá

lớn để vươn đến điều tốt đẹp. Cuộc
sống với những bất ổn, đổi thay khiến
người ta dễ gục ngã. Khi phạm sai lầm
cũng thế, bạn cần điều chỉnh lại suy
nghĩ, chấp nhận thiếu sót của mình
và xem xét tình huống để có hướng
giải quyết chu toàn nhất. Mạnh dạn
nói “Tôi đã sai” là cách mỗi người chấp
nhận đối mặt với tình huống khó
khăn, tìm hướng giải quyết ổn thỏa
và nhận lời hối lỗi chân thành. Nếu
mỗi người làm được việc đó sẽ nhanh
chóng trút bỏ gánh nặng trong lòng,
lấy lại trạng thái cân bằng tiếp tục
phấn đấu để hoàn thiện bản thân.
BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC! Câu nói
mang hàm nghĩa mỗi người sẽ không

biết năng lực và thành công của mình
nếu không thử sức với công việc,
đương đầu với thách thức. Mỗi người
nên xem chướng ngại vật là bàn đạp
chứ không phải vật cản. Thực tế cuộc
sống cho thấy năng lực con người
luôn ở dạng tiềm năng, vì thế mỗi
người cần đánh thức tiềm năng của
bản thân và của nhân viên mình. Một
khi tiềm năng được đánh thức sẽ tạo
sức mạnh vô biên vượt qua mọi trở
lực và thử thách.
TÔI TIN Ở BẠN! Với tôi, đây là một câu
hay và ý nghĩa. Câu nói cho thấy niềm
tin, sự mạnh mẽ sẽ mang lại thành
công. Khi niềm tin được đặt đúng
người, đúng việc thì niềm tin ấy sẽ
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TÔI TỰ HÀO VỀ BẠN! Câu nói mang
thông điệp cuộc sống. Đó là thông
điệp đánh giá, nhìn nhận đúng thực
lực bản thân mỗi người. Cách bạn
tự hào về ai đó, đồng nghĩa với việc
bạn ghi nhận những cống hiến, đóng
góp của họ. Câu nói ấy có thể làm
thay đổi cuộc đời của một con người,
bởi những khích lệ, những động lực
để họ phấn đấu hơn nữa. Họ không
ngừng tạo ra và cống hiến những
thành tựu, thay đổi mình. Thực tế
cuộc sống cho thấy khi thành quả
mình bỏ nhiều công sức, tâm huyết
nhưng không được công nhận sẽ dìm
chết mọi nỗ lực của cá nhân một cách
nhanh chóng.
CẢM ƠN! Câu nói được xếp lên hàng
ưu tiên để thể hiện thái độ tôn trọng
đối với những người thực hiện tốt vai
trò của mình. Từ lúc mới tập nói con
người đã được học hai tiếng cảm ơn
mỗi khi nhận quà, sự giúp đỡ của
người khác. Nó là văn hóa giao tiếp
hàng ngày, là nền tảng đạo đức làm
cho cuộc sống thêm phong phú, ý
nghĩa hơn. Cảm ơn không chỉ là lời
nói đầu môi, mà cần có thái độ tôn
trọng, biết ơn những phúc lành mà
tạo hóa ban tặng. Đừng quên chia sẻ
hạnh phúc đó với những người bất

hạnh, kém may mắn hơn mình. Lòng
tri ân có sức mạnh vô cùng to lớn, là
một trong những chìa khóa mở ra
một xã hội tích cực, tốt đẹp hơn.
TÔI CẦN BẠN! Không ai có thể sống
riêng lẻ và không cần bất kỳ sự hỗ trợ
nào. Câu nói này chứa đầy sức mạnh,
thừa nhận rằng mỗi người hiện hữu
trên thế giới với nhiệm vụ, công năng
riêng, không ai là người thừa. Mỗi
người giống như một bộ phận không
thể thiếu của guồng máy. Bất kỳ ai
khi tham gia vào hoạt động trong xã
hội đều có nhu cầu khẳng định mình
và mong được mọi người tín nhiệm.
Sự tiến bộ xã hội phụ thuộc vào việc
chúng ta tin rằng mỗi người sẽ làm
tốt phần việc của mình, thành thật và
giữ lời hứa. Sống trong tập thể phải
biết tín nhiệm nhau, tin tưởng giao
việc để cùng nhau hoàn thành. Lòng
tin mất đi khi sự tin tưởng không còn.
TÔI TÍN NHIỆM BẠN! Câu nói thể hiện
thái độ tôn trọng danh dự, giá trị của
người đối diện. Sự tín nhiệm giúp
thắt chặt mối quan hệ giữa con người
với nhau. Nó là bản hợp đồng không
thành văn trong gia đình, trong hôn
nhân, nơi làm việc, xã hội. Bên cạnh
sự tín nhiệm thì sự tôn trọng cũng
chính là mấu chốt quyết định sự
thành công của các mối quan hệ. Trao
tôn trọng thì sẽ nhận được sự tôn
trọng. Tôn trọng người khác cũng là
tôn trọng chính mình.
Một đức tính khác luôn vĩnh hằng
trong cuộc sống là tình yêu thương.
Chúng ta cho yêu thương thì sẽ nhận
được yêu thương.

TÔI YÊU BẠN! là câu nói đầy sức mạnh,
như ôm lấy tất cả mọi người vào lòng.
Tình yêu lãng mạn, tình cảm gia đình
thân thương ấm áp hay tình bạn thân
ái đều là những sắc thái biểu hiện
khác nhau của tình yêu thương. Lời
yêu thương ấm áp hơn mọi câu nói,
nó bao hàm tất cả lòng tôn trọng, sự
tin tưởng, sự ngưỡng mộ.
Ngày nay, con người hối hả với cuộc
sống, công việc đôi khi quên để ý
tới những người xung quanh, thậm
chí quên cả cám ơn khi nhận sự giúp
đỡ hay ít khi khen ngợi khích lệ với
thành quả của người khác. Các riềng
mối đạo đức bị rạn nứt do con người
luôn muốn đạt mục đích cá nhân mà
không từ một thủ đoạn nào. Sự cạnh
tranh trong công việc, cuộc sống
không được lành mạnh luôn tiềm
ẩn sự ngăn cản hoặc triệt hạ đối thủ
bằng mọi cách, từ đó làm niềm tin và
lòng tôn trọng lẫn nhau bị lung lay,
cuộc sống tình cảm bị nghèo đi.
Tác phẩm Mười câu nói vạn năng mà
tác giả Rich Devos đúc kết thật vạn
năng, nó làm mọi người như bừng
tỉnh sau bao ngày đầu tắt mặt tối
với bộn bề công việc. Mỗi người cần
thay đổi quan điểm sống và làm việc,
mạnh dạn, đối mặt với thử thách,
dám làm dám chịu, biết tôn trọng, tin
tưởng, thương yêu và giúp đỡ những
người xung quanh để cùng nhau phát
triển. Tôi tin bản thân mình cũng như
mọi người sẽ làm được những điều
tốt đẹp để ngày càng thắp sáng ngọn
lửa niềm tin, ngọn lửa yêu thương và
hạnh phúc trong cuộc sống.
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Sống là phải lựa chọn…
Hạnh phúc hoặc đau khổ
Vui hoặc buồn
Cười hoặc khóc
Cho hoặc nhận
Theo đuổi hoặc từ bỏ
Tin tưởng hoặc nghi ngờ
Phải hoặc trái
Trắng hoặc đen...

C

uộc sống thật công bằng vì
nó luôn cho con người nhiều
sự lựa chọn. Giả sử tay trái của
bạn đang cầm một vật sắp rơi khỏi
tay. Tay phải bạn thì đang cố với đến
một đồ vật tận trên cao, nơi mà chắc
chắn rằng bạn sẽ không bao giờ với
tới. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ
quyết định như thế nào?
Có thể bạn vẫn sẽ cố với lấy cái ở trên
cao mặc cho cái bạn đang cầm giữ
sắp rớt. Hoặc, bạn sẽ từ bỏ cái kia và
dùng hai tay nắm chặt lấy cái sắp rớt
khỏi tay bạn?
Cuộc sống đôi khi không thể cưỡng
cầu, vậy tại sao chúng ta cứ phải tập
trung vào những sự việc ngoài tầm
kiểm soát mà quên đi rằng vẫn còn

rất nhiều việc để làm và chọn lựa. Tất
cả sự lựa chọn của cuộc sống xung
quanh bạn là do bạn quyết định.
Mỗi người đều có những hướng đi
của riêng mình, dù con đường ấy
bằng phẵng hay chông chênh. Điều
quan trọng là chúng ta hãy tập trung
vào con đường mình đi hơn là cố
gắng đi theo con đường của người
khác. Có những lựa chọn là đúng,
cũng có những lựa chọn sai. Nhưng
đúng hay sai không thành vấn đề,
điều quan trọng là bạn phải mạnh
dạn lựa chọn. Bởi vì, nếu bạn không
thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không
thoát khỏi và chiến thắng ngay chính
bản thân mình. Tôi bỗng nhớ đến
một câu nói kẻ thù lớn nhất của con
người chính là bản thân mình. Do
đó, mỗi quyết định của bạn thể hiện
được tính cách và con người bạn. Và
nếu cơ hội đến, bạn không nắm lấy,
không quyết định mà do dự để cho
cơ hội ấy qua đi thì sẽ không có lần
thứ hai để bạn lựa chọn. Hạnh phúc
chỉ đến một lần và cơ hội do chính
bản thân mình nắm giữ. Nếu bạn có
sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì
để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn
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Cỏ Bốn Lá
Công ty PPH

sai. Cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai
sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh
nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm.
Chính những lần thất bại đó sẽ cho
bạn một bài học đắt giá, bài học kinh
nghiệm của sự thất bại.
Nếu bạn chọn cái thứ nhất thì tôi
cam đoan rằng bạn khá thông minh
để không chọn sai lần nữa. Còn nếu
chọn cái thứ hai thì... bạn lại tiếp tục
sai lầm và lại tiếp tục chọn lựa. Có thể
chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa
hay người khác sẽ chọn lựa cho bạn,
cuộc sống là phải chọn lựa.
Tôi cũng đang trong tình thế phải
lựa chọn, đó là lựa chọn con đường
cho riêng mình, ở con đường đó tôi
chưa hề đi qua, chưa biết mình sẽ
gặp phải rủi ro gì nhưng, nếu cứ mãi
phân vân, không có một quyết định
cuối cùng thì rốt cục tôi sẽ chẳng làm
được gì cả. Đại gia đình Phong Phú là
con đường mà tôi lựa chọn. Tôi biết
rằng không có con đường nào dẫn
đến thành công nếu không có thái
độ làm việc nghiêm túc, đam mê và
sự cố gắng.

Ngày hôm qua…
Bút Mới
Công ty PPF

“…Những tờ lịch nho nhỏ, ngày tháng nối theo nhau. Em bóc
tờ lịch cũ ngày hôm qua đi đâu?...”.

B

ài hát bất chợt như một dấu chấm hỏi mà bất cứ ai
trong mỗi chúng ta lúc nào đó sẽ tự hỏi mình.

Ngày hôm qua, có những công việc xảy ra nhưng chúng
ta còn quá trẻ để nhận biết mọi thứ. Chính sự non trẻ ấy
mà ngày hôm nay ta phải ân hận và day dứt trong lòng.
Có thể là một lời nói vô tình nhưng để lại trong lòng người
đối diện cảm giác bực bội, khó chịu. Cũng có thể là những
hành xử thiếu thận trọng đối với người thân, bạn bè, đồng
nghiệp để giờ đây bản thân cứ ray rứt, những câu nói giá
như, ước gì cứ thế mà ngập ngừng…
Hôm nay, có người thất bại trong công việc vì ngày hôm
qua quá háo thắng, tự mãn, không biết phấn đấu, không
nghe lời khuyên bảo của mọi người. Một ngày đẹp trời ở
hiện tại, ta lang thang qua từng góc phố, con hẻm quen
thuộc chợt nhớ về mối tình đẹp mà ngày hôm qua đã vô
tình đánh mất. Chợt thầm ước bên cạnh ta lúc này có một

người để yêu thương, chia sẻ, tâm sự buồn vui trong cuộc
đời. Ngày hôm qua ta đánh mất quãng thời gian đẹp đẽ
của tuổi thanh xuân vào những điều vô bổ thì ngày hôm
nay phải đang cố gắng tận dụng từng giây, từng phút để
học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức để theo kịp với sự
phát triển của xã hội.
Hạnh phúc, khổ đau, thành công hay thất bại của ngày
hôm nay là hệ quả tất yếu nếu ngày hôm qua mình không
cố gắng, nỗ lực. Chính vì thế, ta phải biết trân trọng những
giá trị đã và đang có để vun đắp, bồi dưỡng. Những việc
làm sai lầm của ngày hôm qua thì ngày hôm nay ta phải cố
gắng tránh đi, đừng vì sự háo thắng của bản thân, đừng vì
suy nghĩ phải chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi là
thế này, tôi là thế kia để rồi mai này phải ân hận.
Ngày hôm qua ta cố gắng thật chỉnh chu trong công việc
để sớm mai thức dậy ta tự hào và vui sướng về những việc
làm đã qua, để thấy lòng thanh thản….
Đó là sự khẳng định chắc chắn, mọi người đồng ý chứ?

66

Nghệ thuật sống

Diễn Đàn Phong Phú

Số 27 - tháng 7/2012

Diễn Đàn Phong Phú

67

Số 27 - tháng 7/2012

Đoàn Kiên
Vinatex

M

ột con ngỗng, đang rỉa cỏ trên một bãi cỏ thì
có một con ngựa đến cùng gặm cỏ. Ngỗng
cho rằng bị ngựa sỉ nhục nên ngỗng nói với
ngựa bằng một giọng rin rít:
- Này, tôi là một con vật cao quý và hoàn hảo hơn
anh, vì toàn bộ các tính năng của anh chỉ giới hạn
trong một môi trường. Tôi có thể đi trên mặt đất
không thua gì anh; ngoài ra tôi có đôi cánh có thể
bay trong không trung; và khi thích, tôi có thể nô
giỡn trên những ao hồ và tắm gội trong làn nước
mát. Tôi thưởng thức những quyền năng khác
nhau của một con chim, một con cá và một động
vật bốn chân.
Nghe ngỗng nói, ngựa khinh khỉnh khịt mũi và đáp:
- Đúng là cậu có thể sống ở cả ba môi trường,
nhưng cậu không tạo ra khác biệt nào lớn trong
bất kỳ môi trường nào cả. Cậu có thể bay, nhưng

cách bay của cậu nặng nề và vụng về đến nỗi cậu
không có quyền gì tự đặt mình ngang hàng với
chim chiền chiện hay chim nhạn. Cậu có thể ở trên
mặt nước, nhưng cậu không thể sống trong nước
như cá; cậu không thể tìm thấy thức ăn trong môi
trường đó, mà cũng không thể lướt một cách êm
ái dưới đáy của những con sông. Và khi cậu đi, hay
đúng hơn là bước lạch bạch trên mặt đất với đôi
bàn chân bè bè và cái cổ dài vươn ra, rít lên với
mọi kẻ đi ngang, cậu đã tự biến mình thành trò
cười với tất cả những người quan sát. Tôi thú nhận
rằng tôi chỉ được tạo ra để di chuyển trên mặt đất,
nhưng tôi có một dáng vẻ uyển chuyển. Cơ bắp
của tôi cuồn cuộn làm sao! Sức mạnh của tôi quá
tuyệt vời! Tốc độ của tôi đáng kinh ngạc! Tôi thà bị
giới hạn ở một môi trường và được ngưỡng mộ
vì điều đó còn hơn là một con ngỗng trong tất cả
mọi môi trường
(Sưu tầm)

Bốn điều ghi nhớ về
sức khỏe
Thu Hà

Bút Mới

Công ty CP Dệt Đông Nam

Công ty PPF

Ăn uống hợp lý nhớ cho
Vận động vừa sức chẳng lo điều gì
Giảm rượu, bỏ thuốc lá đi
Cân bằng tâm lý vậy thì sống lâu

Thành thật xin lỗi Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
tác giả ca khúc Sợi nhớ Sợi thương

Tám thang thuốc quý
dưỡng tâm
NHÂN TỪ yêu quý mọi người
VUI LÀM VIỆC THIỆN cho đời vui sao
CHÍNH KHÍ thẳng thắn với nhau
KHOAN DUNG phải trái trước sau có tình
HIẾU THUẬN vui vẻ gia đình
CHAN HÒA thân ái cho mình yên vui
THẬT THÀ bạn hữu khắp nơi
SỐNG KHÔNG CẦU LỘC thảnh thơi tấm lòng
Giữ tâm hồn sáng - đẹp - trong
Cây cao bóng cả đẹp lòng cháu con.

Chuyện

ngỗng

và

ngựa

Sợ giá . . . Sợ lương

Đời công nhân - nhiều phong sương
Bên là giá - Bên là lương
Lương giang tay, lương xòe tay
Chẳng thể nào làm giá lung lay
Mà giá cứ bay, bay cao hoài
(Chứ) Rút sợi thương lương bao lần ngóng chờ
Rút sợi nhớ giá cứ mãi thờ ơ
Lương càng lên thì giá càng lên
Lương nhẹ tênh giá nào hay biết
Rợp trời thương lương bao lần tha thiết
Rằng lương với giá mãi mãi đừng chia đôi
Mà sao lương - giá cứ hai miền xa xôi.

68

Nghệ thuật sống

Chè xứ Huế
HỢP NGUYỄN
Văn phòng Tổng công ty

C

ó những loại chè
thanh cao mà cầu
kỳ như chè hạt sen,
chè nhãn bọc hạt sen, chè
hạt lựu, chè thịt quay, chè
môn sáp vàng, chè hoa
cau... Một số chè bình
dân như: chè bắp, chè trôi
nước, chè kê, chè khoai sọ,
chè đậu ván, chè bột lọc,
chè đậu xanh, chè đậu đỏ,
chè thập cẩm, chè khoai
môn, chè khoai mài, chè
hạt é…

Chè bắp Cồn Hến

Nói đến chè Huế không
thể không nói đến chè bắp,
bởi đây là món chè đặc
trưng của người Huế. Khi
nấu món chè này để ngon,
người Huế dùng bắp non
(còn gọi là bắp sữa) ở Cồn
Hến, khi nấu đem nạo bắp
cho tơi nhỏ kết hợp với bột
lọc và đường trắng, nấu
đến khi đặc lại, chè sẽ thơm
lừng mùi bắp rất dân dã.

Chè bột lọc
bọc thịt quay

Chè bột lọc có hình thức
viên tròn nhỏ, làm bằng
bột năng, khi luộc chín,
viên bột từ màu trắng đục
thành màu trắng trong,
ăn với nước đường, đây
là món chè luôn được ăn
nguội hay nóng ấm chứ
không bao giờ ăn lạnh.
Chè bột lọc thịt quay được
chế biến từ những miếng
thịt heo quay, cắt vuông
bằng quân súc sắc nhỏ (có
cả bì lợn, cả thịt) bọc ngoài
là màng bột nếp, rồi cho
vào nước đường đun thành
chè. Chè này có lẫn cả vị
ngọt và mặn nên ăn không
ngấy.

Chè hạt sen và chè nhãn
bọc hột sen

Là loại chè thanh cao, được
chế biến từ hạt sen hồ Tịnh

Diễn Đàn Phong Phú
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Ở Huế có tới mấy chục loại chè sang trọng,
đài các có, bình dân có. Mỗi loại chè có một
hương vị đặc trưng riêng. Người Huế khéo
tay, ăn uống cầu kỳ, tinh tế nên chế biến
được nhiều thứ chè lạ, ngon và bổ.

Diễn Đàn Phong Phú
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Bún bò chay

Trầm Thanh

Khẩu phần cho 5 người ăn
Thời gian thực hiện: 60 phút
Tâm. Chè sen nấu theo kiểu
Huế: hạt sen đem hấp chín,
sau đó nấu chung với nước
đường cát trắng hay đường
phèn trong vắt cho đến khi
sôi nhẹ.
Vị ngọt của đường đủ thấm
vào hột sen là bắc ra ngoài
bếp. Để được nồi chè ngon,
người nấu phải canh chừng
để lửa cháy vừa phải, tay
khuấy, trộn thật nhẹ nhàng,
thời gian cũng chỉ vừa
đủ để hạt sen “không già,
không non”. Nấu già, hột
sen sẽ mất hương thơm tự
nhiên. Nấu non, hương sen
sẽ không tỏa ngát.

Chè khoai tía
Món này rất nhiều vị khách
ưa thích vì màu sắc và

Chè đậu ngự, đậu ván,
đậu quyên
Đây cũng là những loại chè
có xuất xứ lâu đời ở Huế.
Chè được nấu mềm nhưng
vẫn giữ được nguyên hạt
đậu. Chè dẻo, thêm đậu
phộng rang giã nhỏ và
nước dừa.
Nước cốt dừa cho vào sau
làm tăng vị béo cho ly chè,
đậu phộng rang phảng
phất hương vị thơm.

Chè thập cẩm
Là loại chè tổng hợp của
nhiều loại chè như chè đậu
xanh dừa, chè đậu đỏ, chè
bột lọc... Mỗi thứ múc một
ít cho vào ly, thêm ít đá,
nước cốt dừa. Mỗi loại chè
có một hương vị riêng làm
cho ly chè trở nên hấp dẫn
và đa vị.
(Sưu tầm)

hương vị. Chè được nấu
từ khoai môn tím, rồi nấu
chung với nước dừa và để
nhỏ lửa đến khi vừa sánh là
được.
Thêm đường sao cho vừa
nhưng không để mất đi
mùi thơm của nước dừa.
Chè có vị thơm và ngọt
thanh.

Theo lệ thường, nói về ẩm thực Huế
người ta thường nhớ ngay đến món
bún bò Huế với các loại chả, giò heo,
thịt bò… Món ăn mang đặc trưng bởi
mùi thơm thơm của sả, ruốc và cay
cay của ớt… Tuy vậy, để nấu được
một tô bún bò đúng hương vị Huế
không phải là chuyện dễ làm khi bạn
khá bận rộn, giá cả thực phẩm leo
thang. Không cầu kỳ, bài bản và tốn
nhiều chi phi đi chợ, chỉ vài thao tác
dễ làm và với những nguyên vật liệu
đơn giản nhưng lại bổ, rẻ, ngon là
bạn đã có nồi bún bò chay ngon tại
nhà. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết
trăn trở này nhé!

Nguyên liệu:

Cách làm:

- 2 cây chả lụa chay
- ½ gói bò lát chay
- 100 nấm rơm
- 100 gr tàu hủ ky cọng
- 0,5 kg củ sắn
- 30 gr củ cải muối xắt lát
- 1 kg bún cọng to
- 2 khúc mía lau
- Sả cây, ớt, rau răm,
chanh, giá, rau muống,
bắp chuối bào, rau thơm,
hành tây
- Đường, muối, bột nêm
chay, nước mắm chay,
dầu ăn, sa tế chay

Bước 1: Chuẩn bị
- Tàu hủ ky cọng: chiên vàng, bẻ miếng vừa ăn
- Nấm rơm: gọt chân, trụng nước sôi, xào sơ
- Chả lụa chay: cắt miếng, xào sơ
- Bò lát chay: ngâm nước mềm, vắt ráo xào sơ
- Boa rô: cắt khúc, phi vàng
- Rau, giá, bắp chuối, rau muống bào rửa sạch
- Hành tây xắt mỏng
Bước 2: Nấu nước lèo chay
Củ sắn gọt vỏ, rửa sạch, xắt lát mỏng. Mía rửa sạch, chẻ nhỏ. Củ cải muối ngâm nước lạnh
cho bớt mặn, vớt ra vắt ráo nước. Cho tất cả hỗn hợp trên vào nồi + 1 lít nước hầm 30
phút, lọc lấy nước dùng. Nấu nước lèo sôi cho sả cây, nấm rơm, tàu hủ ky, chả lụa chay, bò
lát chay vào, nêm gia vị vừa ăn.
Bước 3: Trình bày
Cho bún ra tô, sắp chả lụa, tàu hủ ky cọng, bò lát, nấm rơm, rau răm, hành tây lên trên.
Món này dùng nóng với rau, giá, bắp chuối, chanh, ớt và sa tế.
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Hera

Cảm xúc thăng hoa
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn cần những phút giây nghỉ
ngơi thoải mái để tái tạo nguồn năng lượng mới. Và chăn, drap,
áo gối Hera của Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú (Phong
Phu Home Textile) sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư
giãn tuyệt vời nhất với giấc ngủ của mình.

PV Tin tức
Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú

Bộ chăn drap, áo gối cotton
Bộ chăn drap, áo gối cotton với độ
mềm mại, thoáng khí, sắc màu trang
nhã, tạo nên cảm giác thoải mái và
chiều sâu trong giấc ngủ.

Bộ chăn, drap, áo gối cotton sateen
Bộ chăn, drap, áo gối cotton sateen với
cấu trúc dệt đặc biệt kết hợp với sợi bông
cotton xơ dài tạo cho sản phẩm luôn bóng
mượt, mềm mại, thoáng khí giúp điều hòa
nhiệt cho cơ thể, kiểu dáng tinh tế sang
trọng giúp cho bạn dễ dàng chọn cho mình
một phong cách riêng cho phòng ngủ.

L

ấy cảm hứng từ thần thoại
Hy Lạp, với nguyên liệu 100%
cotton, 100% cotton sateen,
100% tencel, silk tencel, các nhà thiết
kế Hera đã điểm xuyết trên nền vải
bóng mượt, mềm mại những họa tiết
tinh tế, màu sắc đa dạng và phong
cách mới lạ giúp cho không gian
phòng ngủ của bạn thêm ấm áp,
sang trọng. Đặc biệt, các sản phẩm
Hera đều được sản xuất từ khổ vải
rộng đến 2,5m trên dây chuyển công
nghiệp hiện đại của Nhật Bản, Mỹ,
châu Âu hoàn toàn thân thiện với
môi trường.

Bộ chăn drap, áo gối Silk tencel

Bộ chăn drap, áo gối tencel

Bộ chăn drap, áo gối Silk tencel được
sản xuất bằng chất liệu tơ tằm. Từ
xưa đến nay, tơ tằm được tôn vinh
là “nữ hoàng của ngành dệt” với
cấu trúc dạng lăng kính tam giác, tơ
mềm mại, không tích điện. Do đó, bộ
chăn drap, áo gối Silk tencel bằng
tơ tằm giúp ấm áp vào mùa đông
nhưng thoáng mát vào mùa hè, kết
hợp với xơ nano của tencel thoát ẩm
cực nhanh do quá trình điều tiết hơi
ẩm liên tục giúp điều hòa nhiệt cho
cơ thể.

Bộ chăn drap, áo gối tencel được cấu
trúc với xơ nano nên sản phẩm luôn
bóng mượt, thoát ẩm cực nhanh do
quá trình điều tiết hơi ẩm liên tục. Bộ
sản phẩm với kiểu dáng tinh tế, sang
trọng, màu sắc và hoa văn đa dạng
giúp khách hàng có nhiều sự lựa
chọn và trải nghiệm thú vị.

Với màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, ấm áp kết hợp cùng những họa
tiết tinh tế trên nền chất liệu lụa tơ tằm, chăn, drap, áo gối Hera sẽ
mang đến cho bạn những cảm xúc thăng hoa trong từng giấc ngủ.
Hơn thế nữa, Hera còn là chiếc cầu nối giữ hạnh phúc gia đình của
bạn để khởi đầu cho một ngày mới hạnh phúc và an lành.
(Theo zing.vn)
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Tiếp nối bộ sưu tập (BST) “Năng động ngày hè”
dành cho người lớn. Diễn đàn Phong Phú số 27 giới
thiệu đến bạn đọc BST “Khoảnh khắc hè” dành
cho trẻ em. Với những chiếc áo pull trẻ trung và
quần jean năng động dành cho bé nam và những
chiếc váy sành điệu dành cho bé nữ. BST jean trẻ
em mang hơi thở nhịp điệu hè, giúp bé tự tin hơn
và có những khoảnh khắc thư giản đáng yêu trong
những ngày nghỉ hè bên gia đình.

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

Áo thun:
219 K

Quần short:
219 K

Quần dài:
329 K
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Đầm bé gái:
329 K

