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Lý hồng HƯƠNG XUÂN

18

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: 0976356873

24-31
Từ tư duy đến hành động
Thương hiệu và xây dựng văn hóa công ty			
Nhìn lại sau một mùa giải					
Hành trình đong đầy yêu thương				
Cảm nhận sự đổi thay					

56-63

52-55
24
26
28
30

Nghệ thuật sống
Đừng buồn dù có phải chia tay			
Kỷ niệm tuổi thơ với chiếc bánh khoai mì		

52
54

Sắc màu Phong Phú
Ngọt ngào hương thu				
56
Lựa chọn khăn cho trẻ em				
58
Thư giãn					62

4

Thông điệp Ban lãnh đạo

Diễn Đàn Phong Phú

Số 28 - tháng 9/2012

Diễn Đàn Phong Phú

thách thức mà theo nhận định của cá nhân tôi
là dài hạn. Đồng thời tận dụng cơ hội để tiếp
tục duy trì và phát triển công ty, Tổng công ty,
trong đó có lợi ích thiết thân của từng cá nhân
và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
Về nhận thức, trách nhiệm và hành động có thể
chia làm 3 nhóm hay 3 đối tượng trách nhiệm
để có hành động theo 3 cấp độ như sau:
Nhóm công nhân, nhân viên cần nhận thức
đầy đủ nguy cơ như thiếu việc làm do khách
hàng cắt giảm đơn hàng hoặc áp lực hơn do
khách hàng chia nhỏ đơn hàng và yêu cầu thời
gian giao hàng nhanh hơn, chất lượng đòi hỏi
khắt khe hơn. Đồng thời, luôn tìm lý do về chất
lượng để chậm thanh toán và trả lại hàng khi
không bán được hoặc bán chậm, giá bán sẽ
luôn bị ép vì nhiều người bán, ít người mua,
trong khi giá nguyên liệu, xăng, dầu… cứ tiếp
tục tăng do cả thế giới cùng lạm phát.

Cùng vượt khó
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

K

inh tế thế giới đang tiếp tục đà khủng
hoảng, sức mua giảm ảnh hưởng xấu
đến xuất khẩu. Kinh tế việt Nam tiếp tục
bộc lộ khả năng cạnh tranh yếu, hạ tầng kém,
vốn cho sản xuất kinh doanh không ổn định,
nội lực các doanh nghiệp còn rất hạn chế so
với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và
khu vực. Nguồn nhân lực do ảnh hưởng của
một nền giáo dục bất cập nên ngày càng bộc

lộ các mặt yếu kém so với nhân lực khu vực về
trình độ, kỹ năng, kỷ luật, và nhất là khả năng
vượt khó.
Trong bối cảnh như vậy, chúng ta những
thành viên của Phong Phú cùng suy ngẫm
và kiểm nhìn lại từng cá nhân, từng đơn vị
nhỏ, đơn vị lớn, xem chúng ta đã đang và sẽ
phải làm gì để cùng nhau vượt qua khó khăn,
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Từ nhận thức này, nhóm anh chị em công nhân
viên hãy cùng chia sẻ với công ty, tổng công ty
về thời gian và hiệu suất làm việc, phát huy trách
nhiệm, tiết kiệm bằng nhiều hình thức như giảm
tiêu hao nguyên vật liệu, nước, năng lượng, giảm
và triệt tiêu giờ máy ngừng, đặc biệt trong thời
gian thấp điểm điện giá rẻ hơn, giảm và triệt tiêu
tỷ lệ sửa chữa… Từng người khi bước vào công
ty, nhà máy (đúng giờ) thì hãy suy nghĩ hôm nay
mình cố gắng tập trung làm việc, đồng thời nhắc
nhở đồng nghiệp làm việc tập trung và có năng
suất. Cuối ngày ra về (tất nhiên đừng nên căn ke
từng phút để bước ra khỏi nhà máy, công ty khi
công việc chỉ cần thêm vài phút hay nửa tiếng
nữa là xong, không phải để máy nằm cả mấy
giờ nữa mới chạy hay để khách hàng phải chờ
ngày hôm sau mới nhận được thông tin, báo giá,
email trao đổi…).

Một trách nhiệm rất có ý nghĩa nữa của công
nhân viên là tham gia đóng góp ý kiến với lãnh
đạo các cấp về các bất hợp lý như đối xử không
công bằng làm ảnh hưởng tâm lý công nhân,
bữa ăn chất lượng kém, lương phát không đúng
kỳ... Phát hiện và đấu tranh xây dựng với các cá
nhân có biểu hiện, hành vi tiêu cực trong mua
bán xuất nhập, chây lười, lãng phí, trù dập công
nhân, không minh bạch trong công việc và
quản lý… Những biểu hiện tiêu cực hoặc không
tích cực, thiếu trách nhiệm gây hậu quả từ nhỏ
đến lớn mà trong điều kiện thuận lợi chúng ta
thường tặc lưỡi bỏ qua, nhưng trong khó khăn,
điều đó gây thêm nguy cơ thất thoát, giảm hiệu
quả, giảm thu nhập, giảm và mất khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp.
Với nhóm cán bộ cấp cơ sở và cấp trung thì ngoài
nhận thức trách nhiệm và hành động như nhóm
công nhân viên, còn phải luôn tâm niệm câu “một
người lo bằng một kho người làm” để luôn phải
lo toan, suy nghĩ không chỉ trong giờ làm việc mà
cần suy nghĩ mọi lúc, mọi nơi về các biện pháp
giải pháp đổi mới, nâng cao khả năng cạnh tranh,
nâng cao hiệu quả để làm tiền đề nâng cao thu
nhập cho người lao động, tạo môi trường làm việc
tốt để cán bộ cấp dưới và công nhân viên thoải
mái tin tưởng phát huy. Luôn soi rọi chuẩn cán bộ
Phong Phú về các mặt: Tâm, Tài, Đức, Dũng, Liêm
và Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, yêu thương công nhân
viên theo nguyên tắc kiên quyết với các sai phạm
ảnh hưởng lợi ích số đông. Mỗi ngày hãy suy nghĩ
mình hôm nay làm việc giải quyết tình huống
đã tốt chưa, nếu sai phải sửa ngay không để ảnh
hưởng nghiêm trọng hơn, hay luôn kiểm soi mình
trong cái nhìn, đánh giá và tình cảm của cấp dưới,
công nhân viên chứ đừng nặng nề lo lắng xem
cấp trên có quý thương mình không, bởi cấp dưới
và nhân viên mới có đóng góp quan trọng nhất
về sự trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ của
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Hồn thương hiệu
Phan Kim Hằng
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú
Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú

X

ây dựng thương hiệu bền
vững là cả một quá trình lâu
dài đòi hỏi lòng nhiệt huyết,
tính năng động, sáng tạo cùng sự
kiên định dấn thân của cả tập thể
doanh nghiệp. Trong môi trường xã
hội đầy cạnh tranh, nơi mà quá trình
tạo dựng thương hiệu trở nên khó
khăn hơn bao giờ hết, thì một hệ
thống nhận diện thương hiệu tốt có
tác động tích cực nhằm lưu giữ hình
ảnh sản phẩm, dịch vụ và con người
của doanh nghiệp trong trí nhớ và
cảm xúc của người tiêu dùng.

mình. Ở Phong Phú, không hoàn thành nhiệm vụ
thì dù cấp trên có tình cảm đặc biệt cũng không
cứu vãn được vị trí công việc.
Với nhóm cán bộ cao cấp của công ty thành viên
và Tổng công ty thì ngoài nhận thức, trách nhiệm
và hành động của hai nhóm kia còn đòi hỏi trí
tuệ, bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm cao hơn nữa
để có hành xử và làm việc hiệu quả, xứng đáng ở
vị trí lãnh đạo cấp cao. Nói theo sách vở là Tâm và
Tầm cao hơn, nói theo kiểu Phong Phú không chỉ
là thủ trưởng mà còn là thủ lĩnh “lo trước cái lo
của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” mà phải
chú trọng Tâm và Tầm, lo và hành động quyết
liệt, sáng tạo cho sự thành công của cả tập thể
và từng cá nhân…
Tóm lại, để vượt khó và kể cả khi không còn khó
khăn, tất cả chúng ta dù nằm trong nhóm nào

của gia đình Phong Phú đều cần nỗ lực trong
rèn luyện trí tuệ, bản lĩnh và hành động không
ngừng, không mệt mỏi để cho một Phong Phú
và ngành dệt may Việt Nam sánh vai với các tập
đoàn hùng mạnh của thế giới một cách bền
vững, từ đó giúp cho mỗi cá nhân đều hạnh phúc
và thành công.
Để vượt khó, chúng ta cần sống và làm việc với tinh
thần Phong Phú mới và khi không còn khó khăn,
chúng ta cũng cam kết làm việc với tinh thần trên
để vượt lên những tầm cao mới, để chinh phục
những đỉnh cao của cá nhân và tổ chức.
Chúc mọi thành viên của Phong Phú vượt khó
thành công và vươn tới những tầm cao tư tưởng
và hành động, góp sức cho ngôi nhà Phong Phú
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và nhất là hạnh
phúc hơn.

cho doanh nghiệp, đó là hồn người,
hồn nghề, hồn đất và hồn nước.

Thương hiệu được cảm nhận bằng lý
trí và tình cảm nên những đặc điểm
nhận diện hữu hình của thương hiệu
tác động trực tiếp đến xúc cảm của
con người, đó là lý do thương hiệu là
một tài sản cần phải được quan tâm
đầu tư và chăm sóc một cách chuyên
nghiệp nhất.

Hồn người đi vào sản phẩm khi con
người của doanh nghiệp dấn thân
trọn vẹn vào quá trình tạo ra sản
phẩm, xây dựng niềm tin cho khách
hàng, tạo ra sự rung động lòng người
và cảm xúc riêng cho người tiêu
dùng. Hồn nghề là cái lõi, cái tinh túy
của doanh nghiệp tạo nên sản phẩm
được khách hàng cảm nhận, tạo giá
trị gia tăng ngoại sinh. Hồn đất nằm
trong lòng người tiêu dùng, là địa
danh chiếm ngự lòng người, gắn bó
với thị trường và thị phần mà doanh
nghiệp muốn chiếm lĩnh. Hồn nước
là tên của một quốc gia nơi doanh
nghiệp trú đóng được biểu hiện qua
các sản phẩm chủ lực, cung cách
hoạt động của doanh nghiệp mang
quốc tịch và các chỉ dẫn xuất xứ như
made in, made by... (*)

Vấn đề quan trọng của quản trị
thương hiệu là phải cam kết duy trì
được “phần hồn” của thương hiệu. Về
mặt lý thuyết, hồn thương hiệu của
một doanh nghiệp được cấu thành
bởi 4 yếu tố có vai trò quan trọng
trong tiến trình xây dựng danh tiếng

Đối với Tổng công ty CP Phong Phú,
chúng ta đã xây dựng “Hồn thương
hiệu Phong Phú” hiện diện trong
lòng người Việt Nam và thế giới.
Việc duy trì và phát triển nó là trách
nhiệm của từng anh chị em CB.CNV
dưới mái nhà Phong Phú.

Sản phẩm dệt may của Phong Phú
từ sợi, vải, khăn, may mặc thì hồn
thương hiệu thể hiện ở hồn nghề
của người thợ thiết kế, người thợ
bên máy sợi, máy dệt, máy nhuộm,
máy may. Chăm chút tạo nên nét
đẹp của sản phẩm, bên cạnh sự tận
tâm phục vụ của anh chị em phòng
ban từ vị trí tiếp tân, bán hàng, giới
thiệu sản phẩm, thu ngân, bảo vệ, tài
xế,… tạo cho khách hàng cảm nhận
được sự gia tăng giá trị khi sử dụng
sản phẩm Phong Phú.
Một điều thú vị xuất phát từ mối
quan hệ hài hòa giữa Ban lãnh
đạo công ty với cán bộ quản lý, với
người thợ; giữa những người thợ với
nhau là sự biểu hiện hồn người của
thương hiệu Phong Phú. Chính sách
chăm lo đời sống của Ban lãnh đạo
cho người thợ Phong Phú, đổi lại
người thợ góp sức của mình vun đắp
cho văn hóa Phong Phú tốt đẹp hơn.
Phong Phú ơi! Anh chị em ơi! Hãy
gìn giữ và cùng chung tay phát triển
thương hiệu Phong Phú nhé!

* Tham khảo tài liệu của thầy Tôn Thất Nguyễn Thiêm
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Lễ mở bán dự án Nhân Phú và Tăng Phú House:

Niềm tin trao gửi khách hàng
Phòng Marketing

Lễ mở bán đất nền dự án Nhân Phú và Tăng Phú House đã được Tổng công ty
CP Phong Phú tổ chức thành công ngày 15/08/2012 tại CLB Thanh niên (số 48
Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM). Sự kiện quan trọng này là cơ hội để đông
đảo CB.CNV Phong Phú và người dân quan tâm có điều kiện tìm hiểu thông
tin và đăng ký đặt mua đất nền của dự án. Ngay trong ngày mở bán, đã có gần
20 khách hàng trở thành những chủ nhân đầu tiên của Nhân Phú và Tăng Phú
House.

Lễ mở bán thu hút đông đảo sự tham dự của CB.CNV Tổng công ty và những khách hàng quang tâm đến hai dự án

Khởi nguồn tổ ấm yêu thương
Đó chính là thông điệp mà chủ đầu
tư – Tổng công ty CP Phong Phú
muốn gửi tới những cư dân Nhân
Phú về một tương lai tươi sáng, về
cuộc sống hạnh phúc từ “tổ ấm yêu
thương” của chính mình. Việc đưa
vào khai thác giai đoạn 1 dự án khu
nhà ở liên kế và chung cư Nhân Phú
là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của
Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc
tạo điều kiện để anh chị em CB.CNV
Phong Phú nói riêng, CB.CNV ngành
dệt may Việt Nam nói chung có cơ

hội sở hữu “ngôi nhà mơ ước” để “an
cư lạc nghiệp”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân
Lập – Tổng giám đốc Tổng công ty
nhấn mạnh: “Sau gần 4 năm chuẩn
bị và hoàn tất các thủ tục đầu tư, dự
án Nhân Phú phục vụ nhu cầu nhà
ở của cán bộ, công nhân viên với
nhiều tiện tích của một khu dân cư
văn minh chính thức được đưa vào
khai thác sử dụng giai đoạn một
thông qua việc công bố mở bán 51
lô nền nhà liên kế của dự án. Với vị

trí hết sức thuận lợi và hội tụ nhiều
tiện ích quan trọng, Nhân Phú thực
sự là không gian sống lý tưởng đối
với CB.CNV Phong Phú nói riêng và
CB.CNV ngành dệt may Việt Nam nói
chung”.
Việc đưa vào khai thác giai đoạn một
dự án này, bên cạnh mục đích đáp
ứng nhu cầu về chỗ ở cho CB.CNV,
Ban lãnh đạo Tổng công ty còn kỳ
vọng Nhân Phú vừa là cầu nối gắn kết
anh chị em CB.CNV, vừa hình thành
cộng đồng Nhân Phú phát triển bền
vững. Mỗi cư dân sống trong khu dự
án chính là một thành viên trong đại
gia đình Phong Phú, là sợi chỉ hồng
gắn kết các giá trị văn hóa của mảnh
đất vốn giàu truyền thống nhân văn
này. Để từ đó, mỗi thành viên trong
cộng đồng Nhân Phú tương lai như
những ngọn nến lung linh thắp sáng
tình đoàn kết gắn bó, san sẻ yêu
thương và cùng chung tay xây dựng
tổ ấm. Nhân Phú hi vọng là biểu
tượng của một khu dân cư kiểu mẫu,
một không gian sống yên bình và là
niềm tự hào của CB.CNV Phong Phú
nói riêng và cán bộ công nhân viên
ngành dệt may Việt Nam nói chung.

Diễn Đàn Phong Phú

Tăng Phú House - ngay trong tên gọi
đã chứa đựng thông điệp về sự sung
túc và thịnh vượng. Dự án có quy
mô 3,7ha, bao gồm 74 nền nhà liên
kế, 4 căn biệt thự đơn lập, một khu
trung tâm thương mại và 295 căn hộ
chung cư có khả năng đáp ứng nhu
cầu chỗ ở cho khoảng gần 1.500 cư
dân với những tiện ích của một khu
dân cư văn minh hiện đại.
Phát biểu tại lễ mở bán dự án này, ông
Nguyễn Văn Trực – Tổng giám đốc
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
cho biết: “Dự án Tăng Phú House có
tổng số vốn đầu tư hơn 520 tỉ đồng,
trong đó Phong Phú đóng góp 72%,
Nông nghiệp Sài Gòn 28%. Đây là dự
án đầu tiên được 2 doanh nghiệp
hợp tác và đưa vào khai thác trong
thời điểm bất động sản chưa khởi
sắc, nhưng với nỗ lực hạ giá thành
sản phẩm tối đa, Phong Phú và Nông
nghiệp Sài Gòn đã thống nhất đưa
đến cho người tiêu dùng những sản
phẩm bất động sản phù hợp với giá
tốt nhất, cạnh tranh nhất”.
Sự ra đời của Tăng Phú House như
một nét chấm phá góp phần tô điểm
cho diện mạo của một đô thị vùng

ven đang trên đường hiện đại hóa, là
điểm đến giúp bạn có thêm nguồn
năng lượng dồi dào, kiến tạo những
giá trị mới để tiếp tục chinh phục
những đỉnh cao thành công.

Củng cố niềm tin cho người mua
nhà
Để tạo điều kiện thuận lợi cho anh
chị em CB.CNV cũng như người mua
nhà nói chung, Tổng công ty đã đưa
ra nhiều chính sách ưu đãi trong suốt
thời gian trước và sau lễ mở bán.
Cụ thể, đã có những khách hàng
đầu tiên được tặng 30 triệu đồng
ngay khi đăng ký mua nền đất trong
ngày khởi bán, 15 triệu đồng trong
35 ngày mở bán tiếp theo và cơ hội
được chiết khấu lên đến 200 triệu
đồng tương ứng với diện tích từng
nền đất. Ngoài ra, khách hàng thanh
toán 95% hợp đồng ngay lần đầu
tiên sẽ được chiết khấu 7%, thanh
toán 70% hợp đồng được chiết khấu
4% và thanh toán 50% sẽ được chiết
khấu 2%.
Việc chia nhỏ các đợt thanh toán và
kéo dài trong vòng 9 tháng cũng là
giải pháp Tổng công ty đưa ra nhằm
giảm áp lực cho khách hàng. Đồng

Ông Phạm Xuân Lập - Tổng Giám đốc Tổng công ty đại
diện chủ đầu tư phát biểu khai mạc.

thời Tổng công ty còn hợp tác với các
đối tác tài chính, các ngân hàng để
hỗ trợ anh chị em CB.CNV vay mua
nhà với khoản vay lên đến 70% giá trị
nền đất cần mua với thời hạn thanh
toán kéo dài tối đa 15 năm.
Buổi lễ mở bán 51 lô đất nền dự án
Nhân Phú và 78 lô đất nền dự án
Tăng Phú House đã khép lại cũng
đồng thời mở ra cơ hội cho những
chủ nhân tương lai muốn sở hữu
những vị trí nền nhà như mong
muốn. Với cam kết về quỹ đất sạch,
thủ tục pháp lý nhanh gọn và không
ngừng gia tăng giá trị cuộc sống cho
chính bạn, cả hai dự án nói trên thực
sự là lựa chọn lý tưởng giúp bạn tự
tin chọn lựa chốn “an cư” để yên tâm
“lạc nghiệp”.

Khách hàng có nhu cầu tìm
hiểu và đăng ký đặt mua
nền đất của hai dự án nói
trên, xin vui lòng liên hệ với
Bộ phận tư vấn bán hàng tại
địa chỉ 48 Tăng Nhơn Phú,
P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9 (CLB
Thanh niên Phong Phú) và
văn phòng tư vấn tại lầu 5,
Tòa nhà HUD Building,159
Điện Biên Phủ, P.15 Q. Bình
Thạnh, TP.HCM.
Hotline: 0932060660.

Nơi cuộc sống không ngừng
thịnh vượng
Tại buổi lễ, bên cạnh việc mở bán 51
lô đất nền của dự án Nhân Phú, Tổng
công ty cũng chính thức mở bán 78
lô đất nền của dự án Tăng Phú House
để anh chị em CB.CNV và người dân
có nhu cầu có thêm nhiều sự lựa
chọn.
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Chia sẻ kinh nghiệm
xúc tiến thị trường và chăm sóc khách hàng
PHÒNG MARKETING

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến thị trường và chăm sóc khách hàng
đã diễn vào ngày 22/09/2012 trong không khí sôi nổi, cởi mở thực sự là
dịp để mỗi người làm kinh doanh chia sẻ những tình huống thường gặp và
hướng giải quyết khó khăn đối với đối tác, khách hàng. Đặc biệt, hội thảo
đã cùng nhau sẻ chia những ý tưởng bán hàng, kinh nghiệm xúc tiến thị
trường, phục vụ khách hàng, chiêu thức để đẩy mạnh doanh số bán hàng,
tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Từ những kinh nghiệm thực tế
Sau 5 năm thành lập, Công ty CP
Quốc tế Phong Phú (PPJ) đã tạo
được một chỗ đứng vững chắc và
có những bước tiến vượt bậc về mặt
doanh thu từ 14 tỷ (2007) tăng lên
1300 tỷ (2011) và dự kiến đạt 1800
tỷ (2012). PPJ luôn vững tin và xây
dựng chiến lược phát triển bền vững

với mức tăng trưởng mỗi năm từ
20 - 30%. Ông Đặng Vũ Hùng - Phó
Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm
Tổng giám đốc Công ty PPJ chia sẻ:
Bài học mà PPJ rút ra khi xúc tiến thị
trường trước tiên phải định hướng
được khách hàng và sản phẩm kinh
doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh
và bán hàng chuyên nghiệp với tư
duy toàn cầu hóa, nghiên cứu nắm

bắt được nhu cầu của khách hàng và
tạo ra sự khác biệt. Chiến lược kinh
doanh là cung cấp cho khách hàng
giải pháp may mặc trọn gói và phục
vụ họ với tiêu chí tốc độ, sáng tạo và
hoàn thiện. Vì thế mà hiện nay PPJ
có thể cung cấp mẫu hoàn thiện cho
khách hàng chỉ trong vòng ba ngày.
Bên cạnh giải pháp về sản phẩm,
ông cũng nhấn mạnh chiến lược
và các giải pháp dịch vụ chăm sóc
khách hàng giai đoạn trước, trong và
sau khi bán hàng nhằm giúp khách
hàng thỏa mãn không những chỉ về
độ phù hợp của sản phẩm, mà còn
thỏa mãn bởi chất lượng dịch vụ,
tạo được dấu ấn mạnh mẽ giúp họ
sẽ, đang và mãi là khách hàng trung
thành của Phong Phú.

Hội thảo là nơi chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến thị trường, chăm sóc khách hàng của đội ngũ kinh doanh và bán hàng
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Nói đến thành công của PPJ phải kể
đến đội ngũ kinh doanh và bán hàng,
đội ngũ này đã rất xuất sắc trong vai
trò hàng tiền đạo của mình. Thông
qua tham luận Kinh nghiệm xúc tiến
thương mại của anh Ngụy Hữu Lê
Đức, Thuyết phục và chăm sóc khách
hàng của chị Ngô Thụy Cẩm Nhung
tại hội thảo đã khẳng định được hiệu
quả và quyết tâm của những người
kinh doanh và bán hàng PPJ trong
công tác xúc tiến và chinh phục thị
trường nước ngoài.
Bên cạnh những bài học xúc tiến thị
trường nước ngoài, việc xây dựng
thương hiệu nội địa cũng được đẩy
mạnh, phát triển với những sản
phẩm như khăn Mollis, chăn gối nệm
Hera… của Công ty Dệt Gia dụng
Phong Phú (PPH). Những sản phẩm
ấy đã và đang chiếm lĩnh thị trường
nội địa, khẳng định chỗ đứng, kênh
phân phối đã được xây dựng trải
dài từ Bắc tới Nam và xuất khẩu một
phần bằng chính thương hiệu Mollis
sang các nước như Lào, Campuchia,
Ba Lan, Nhật, Tiệp Khắc, Đan Mạch,
Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển… Hiện
nay, PPH có một hệ thống hơn 500
khách hàng gồm các siêu thị, đại lý,
nhà phân phối được trải rộng trên
toàn quốc với mức doanh thu tăng
vọt từ 1,7 tỷ (2005) lên 119 tỷ (2011)
và dự kiến là 140 tỷ (2012).
Các ngành hàng sợi, vải của Công ty
PPF, PPYT, Đông Nam… cũng được
đội ngũ kinh doanh và bán hàng trao
đổi những tình huống về giải quyết
khiếu nại và chăm sóc khách hàng.

Liên kết chuỗi để tạo sức mạnh
Mỗi sản phẩm mang thương hiệu
Phong Phú đều có những chất lượng
và giá trị riêng. Nhưng để tạo một
sức mạnh lớn hơn cho thương hiệu,

Trao đổi tình huống và phương pháp giải quyết

Phong Phú cần liên kết chặt chẽ
các sản phẩm như sợi, dệt, nhuộm,
may mặc… để khai thác một cách
tối đa hóa thị trường. Chúng ta cần
chuẩn bị thật kỹ mọi điều kiện để tạo
bệ phóng mạnh. Như lời ông Trần
Quang Nghị - Tổng Giám đốc Tập
đoàn Dệt May Việt Nam - Chủ tịch
HĐQT Tổng công ty đã nhấn mạnh:
Đối với tổ chức cần cân chỉnh giữa
sản xuất và bán hàng, sản phẩm bán
ra phải đạt chuẩn, giá trị, có thương
hiệu và tạo sự khác biệt, từ đó tạo ra
giá trị gia tăng cho khách hàng và
doanh nghiệp. Vì thế, các sản phẩm
trong group Phong Phú cần được
liên kết chặt chẽ để xúc tiến thương
mại chung từ sợi, khăn, vải, sản phẩm
may mặc, bất động sản. Các sản
phẩm này cần được đẩy mạnh hơn
để tạo chuỗi liên kết không những
trong sản xuất mà ngay cả trong kinh
doanh.
Một người kinh doanh giỏi trước hết
phải có tố chất của người bán hàng
đó là thuyết phục, chân tình, nhạy
bén, sức khỏe, duy trì quan hệ tốt,
biểu cảm, giao tiếp, sinh ngữ, kinh
nghiệm tích lũy… Đội ngũ sale của
Phong Phú ngoài những tố chất
trên, cần phải phối kết chặt chẽ hơn
nữa để tạo sức mạnh thương hiệu
chung nhằm khai thác các thị trường

tiềm năng. Đội ngũ này phải không
ngừng nâng cao trình độ chuyên
môn và độ tinh nhuệ, phân tích thị
trường để không ngừng mở rộng
và khai thác tối đa thị trường… và
phải chăm sóc khách hàng một cách
toàn tâm toàn ý không để cảm xúc
cá nhân ảnh hưởng đến công việc và
hình ảnh của Phong Phú.
Theo ông Phạm Xuân Lập - Tổng
giám đốc Tổng công ty: Trong công
tác kinh doanh, có nhiều cách học
hỏi lẫn nhau từ những kinh nghiệm
thực tế là rất hữu ích và thiết thực.
Đặc biệt, giữa các đơn vị thành viên
trong group Phong Phú phải kết
nối, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm
lẫn nhau. Phong Phú luôn luôn tiên
phong trong việc tạo ra những sản
phẩm mang tính khác biệt, chú
trọng đầu tư từ chất lượng sản phẩm
đến đội ngũ bán hàng, liên kết, hỗ
trợ và chia sẻ lẫn nhau trong kinh
doanh các chuỗi sản phẩm để tạo
sức mạnh tập thể khai thác tối đa
hóa thị trường.
Buổi hội thảo kết thúc đã để lại nhiều
dấu ấn trong lòng những người tham
dự bởi những bài học kinh nghiệm
quý báu trong công việc.
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Hội thảo Hỗ trợ tài chính

cho người mua nhà

nhà như ý. Trước bài toán khó giải đó,
nhiều CB.CNV cũng thẳng thắn đặt ra
các câu hỏi và trực tiếp liên hệ với bộ
phận tư vấn bán hàng cùng đại diện
các ngân hàng có mặt tại hội thảo
để được tư vấn cặn kẽ trước khi đi
đến quyết định cuối cùng. Các câu
hỏi nêu ra tại hội thảo thường xoay
quanh các vấn đề như: điều kiện vay
vốn, hình thức cho vay, quy trình
bảo lãnh, thủ tục, hồ sơ, thời gian
giải ngân, mức vay tối đa, hình thức
thanh lý hợp đồng trước thời hạn v.v..

Phòng Marketing

Chị Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chia sẻ tại hội thảo

M

ong muốn có được một
chỗ ở ổn định để “an cư lạc
nghiệp”, yên tâm công tác
lâu dài là khát vọng chính đáng của
đông đảo người lao động. Nhằm hỗ
trợ CB.CNV trong group Phong Phú
có điều kiện thuận lợi để sở hữu
được những vị trí đất nền như mong
muốn, Ban lãnh đạo Tổng công ty
đã trăn trở tìm kiếm những giải
pháp phù hợp nhất nhằm “tiếp sức”
về tài chính cho CB.CNV thông qua
Hội thảo Hỗ trợ tài chính cho người
mua nhà được tổ chức vào ngày
15/09/2012 tại CLB Thanh niên, 48
Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM.

Chia sẻ tại hội thảo, chị Bùi Thị Thu –
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã
khẳng định cam kết của Tổng công
ty cũng như các công ty thành viên
trong việc bảo lãnh cho anh chị em
CB.CNV mặc dù chưa có tài sản thế
chấp cũng có thể vay vốn từ các
ngân hàng. Với sự trợ giúp từ các
ngân hàng và các tổ chức tài chính,
việc sở hữu một chỗ ở phù hợp đối
với anh chị em giờ đây không còn là
mơ ước nữa.
Tại hội thảo, các ngân hàng và tổ
chức tài chính cũng đã giới thiệu các
chương trình tín dụng nhà đất với lãi

suất ưu đãi, mức vay linh hoạt, thời
gian trả nợ hợp lý… giúp cho người
mua nhà giải được “bài toán tài chính
cá nhân” khi vừa có thể mua được
đất cất nhà mà vẫn chủ động được
nguồn tài chính cho các sinh hoạt
khác của gia đình.
Sau hơn một tháng kể từ ngày dự
án chính thức mở bán, đã có nhiều
CB.CNV đăng ký đặt mua và trở
thành những chủ nhân đầu tiên. Tuy
vậy, vẫn còn không ít CB.CNV có nhu
cầu thật sự nhưng chưa cân đối được
tài chính để vừa đảm bảo sinh hoạt
gia đình vừa có thể sở hữu được căn

Được biết trên thị trường tài chính
tiền tệ hiện nay, có rất nhiều ngân
hàng thực hiện chương trình khuyến
mại cho vay với lãi suất ưu đãi từ 10
- 12% trong 3 tháng đầu. Nhưng sau
đó lại trở về ngưỡng 15-16%. Còn
đối với các ngân hàng là đối tác của
Phong Phú và được Tổng công ty
cam kết bảo lãnh thì mức lãi suất sẽ
ưu đãi ở mức 12%, thời hạn vay tối đa
là 15 năm, khi hồ sơ hoàn tất sẽ được
giải ngân nhanh chóng và người vay
không phải chịu bất cứ khoản phí
nào. Đây thực sự là những điều kiện
thuận lợi giúp anh chị em tự tin hơn
và mạnh dạn hơn trong việc xúc tiến
vay vốn mua đất, cất nhà…

Bộ phận tư vấn bàn hàng đang tư vấn cho khách hàng

Tóm lại, trong điều kiện kinh doanh
còn gặp nhiều khó khăn như hiện
nay, nhiều doanh nghiệp đã phải cắt
giảm lao động để tồn tại nhưng đối
với Phong Phú và các công ty thành
viên thì ngược lại, không những đảm
bảo ổn định công ăn việc làm cho
người lao động mà còn đứng ra cam
kết bảo lãnh nhằm mục đích giúp
anh chị em ổn định cuộc sống và yên
tâm công tác lâu dài. Đó chính là ý
nghĩa nhân văn thể hiện qua sự quan
tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo Tổng
công ty và các công ty thành viên đối
với người lao động.
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Cùng sẻ chia Cùng phát triển
Ban Tài chính Kế toán

Chiều 11/08/2012 hội thảo tài chính kế toán (TCKT) với chủ đề “Cùng sẻ chia Cùng phát triển” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hiện diện của tất cả anh
chị em làm công tác TCKT của Tổng công ty và 12 đơn vị thành viên. Hội thảo
nhằm mục đích tạo điều kiện cho các anh chị em trao đổi kinh nghiệm trong
công tác, nâng cao trình độ nghề nghiệp TCKT, kiểm toán… góp phần vào sự
phát triển của Tổng công ty và các công ty thành viên.

T

ại hội thảo, chị Trương Thị
Ngọc Phượng - Trưởng Ban
TCKT Tổng công ty đưa ra
những đánh giá tổng quan về công
tác tổ chức quản lý nhân sự TCKT
trong group Phong Phú và chia sẻ
những kinh nghiệm của chị thông
qua đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt
động của bộ máy TCKT”. Hiện bộ
máy TCKT trong group Phong Phú
đã có sự tách biệt giữa bộ phận kế
toán quản trị và kế toán tài chính,
được tổ chức một cách có khoa học,
hợp lý, chuyên môn hóa, đảm bảo
sự tập trung, thống nhất, tránh được
sự chồng chéo trong giải quyết
công việc. Nhân sự TCKT là yếu
tố quan trọng ảnh hưởng
tới sức khỏe tài chính
của doanh nghiệp.
Vì thế, để nâng
cao hiệu quả
công việc

của bộ máy kế toán thì từ cấp quản lý
cho tới nhân viên phải làm tốt vai trò
của mình và phải có sự cộng lực…
Với tham luận mở đầu “Quản trị chi
phí trong doanh nghiệp” của chị
Nguyễn Thị Hoàng Quyên - Phó
Phòng TCKT Công ty PPJ đã nêu lên
bốn nguyên tắc cơ bản của việc kết
hợp hoạt động quản lý chi phí với
các mục tiêu tăng trưởng. Yếu tố
quan trọng nhất để hoạt động quản
lý chi phí đạt hiệu quả cao chính là
sự cân đối hài hòa giữa tiết kiệm chi
phí với các yếu tố tăng trưởng kinh
doanh, đảm bảo việc cắt giảm chi
phí đóng một vai trò thích hợp và
rõ ràng trong lịch trình tăng trưởng
kinh doanh của công ty.
Để quản trị được chi phí trong doanh
nghiệp một cách có hiệu quả, hay
hạn chế những sai xót trong công

tác TCKT. Anh Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên Kế toán Thanh toán của
Công ty PPYT chia sẻ tại hội thảo với
tham luận “Ngăn ngừa sai sót trong
công tác tài chính kế toán”. Tham luận
đã nêu lên những sai sót thường mắc
phải trong công tác TCKT, bao gồm
các sai sót có tính lặp đi lặp lại và
những sai sót không thường xuyên
song lại là những sai sót trọng yếu.
Vậy muốn ngăn ngừa sai sót trong
quá trình tác nghiệp, bản thân mỗi
kế toán viên phải làm đúng ngay từ
đầu, tuân thủ các chuẩn mực chuyên
môn, thường xuyên cập nhật thông
tin, chính sách quy định mới, đồng
thời phối hợp đồng đội chặt chẽ.
Một trong những nhân tố quan trọng
của công tác TCKT là cách thức thu
thập, tiếp nhận thông tin đầu vào,
xử lý thông tin và cung cấp thông tin
đầu ra cần tích cực, chủ động trong

Chị Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và đội ngũ làm công tác TCKT trong Group Phong Phú tham gia hội thảo

khi việc xử lý thông tin đòi hỏi kiến
thức, kinh nghiệm chuyên môn và kỹ
năng xử lý công việc. Việc cung cấp
thông tin cần kịp thời, đáp ứng đúng
yêu cầu song cũng phải đảm bảo tính
logic, chính xác của số liệu là rất cần
thiết. Đó là những ý kiến được trích
trong tham luận “Thông tin trong
công tác tài chính kế toán” của chị Mai
Thị Lê Vi - Chuyên viên phân tích tài
chính Ban TCKT Tổng công ty.
Từ những vấn đề đã được trình bày
trao đổi như trên, hội thảo khép lại với
tham luận: “Quản lý công nợ hiệu quả”
của chị Mai Thị Tình - Nhân viên kế
toán nợ phải thu Công ty PPH. Đề tài
đề cập đến các khoản phải thu là tài
sản và là lợi nhuận của doanh nghiệp,
nếu không thu hồi được nợ thì doanh
nghiệp xem như “mất cả chì lẫn chài”
dẫn tới mất cân đối dòng tiền, nguyên

tắc quản lý công nợ, các hình thức thu
hồi công nợ hiệu quả mà không làm
ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp
của doanh nghiệp với khách hàng.
Tuy nhiên, đa số ý kiến của hội thảo
cho rằng việc thu hồi công nợ là “việc
không của riêng ai” và đòi hỏi có sự
phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kinh
doanh và bộ phận kế toán.
Kết thúc hội thảo, chị Bùi Thị Thu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP
Phong Phú đánh giá cao các chuyên
đề mà các anh chị em đã chuẩn bị. Hội
thảo thực sự đã trở thành nơi để các
anh chị em làm công tác TCKT chia sẻ
những kinh nghiệm quý báu mà mỗi
người đúc kết được trong quá trình
học tập, trải nghiệm cũng như công

tác hằng ngày. Kinh nghiệm quý báu
đó là kinh nghiệm chung cho đội ngũ
anh chị em làm kế toán trong group
Phong Phú nhằm nâng cao hơn nữa
hiệu quả làm việc của từng người. Câu
chuyện làm TCKT tưởng chừng như
đơn giản ấy lại là câu chuyện nói hoài
vẫn mới…
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Công ty CP Dệt May Nha Trang:

Hội nghị Người lao động năm 2012
Kim Anh

N

gày 04/07/2012 Công ty CP Dệt May Nha Trang đã
long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2012.
Hội nghị có sự hiện diện của 197 đại biểu trong Ban điều
hành, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh
niên công ty, thủ trưởng các đơn vị và 157 đại biểu đại
diện cho hơn 2700 CB.CNV trong toàn công ty.

Số 28 - tháng 9/2012

Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp do ban điều hành
công ty đề ra như chương trình đầu tư phát triển, chương
trình phát triển thị trường, công tác sản xuất, tuyển dụng
và đào tạo, công tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm
lo đời sống cho người lao động. Hội nghị cũng đã biểu
quyết những nội dung bổ sung sửa đổi trong thỏa ước lao
động tập thể năm 2012 và trao thưởng cho các cá nhân
xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm
2011 do Bộ Công thương và Tập đoàn Dệt May Việt Nam
khen tặng.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo công ty thay mặt đoàn chủ
tịch báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2011, tất cả các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều vượt
mức kế hoạch đề ra. Với những thành quả đã đạt được
đáng khích lệ hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm
2012.

Hiệp lực cùng phát triển
TNC
Công ty PPJ

H

“

iệp lực cùng phát triển” là khẩu
hiệu hành động trong chương
trình Team building dành cho CB.CNV
Công ty CP Quốc tế Phong Phú (PPJ)
vừa diễn ra ngày 3, 4/08/2012 tại
Khu du lịch Hồ Cốc - Bà Rịa Vũng Tàu.
Chương trình là dịp để CB.CNV công
ty tìm hiểu, thắt chặt tình thân và thư
giãn sau những ngày miệt mài lao
động sản xuất.
Với màu đỏ nhiệt huyết, cháy bỏng
của người Phong Phú đã thể hiện
tinh thần xung kích và phát huy sức
mạnh tập thể của anh chị em CB.CNV

Công ty PPJ. Đến Hồ Cốc, sau khi nghỉ
ngơi xong ban tổ chức đã chia thành
10 đội với những trò chơi thử thách
đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và
sức mạnh đoàn kết. Những thành
viên trong từng đội rất hào hứng
qua từng trò chơi. Mỗi trò chơi mà
ban tổ chức đưa ra đều đòi hỏi phải
có sự chung sức đồng lòng của tất cả
các thành viên trong đội. Đội chiến
thắng chính là đội biết tận dụng sức

“Những phút giây lắng
lòng cùng đồng nghiệp
dưới mái nhà Phong
Phú đã giúp họ có thêm
niềm tin yêu cuộc sống
và suy ngẫm lại hành
trình đã qua..”

Diễn Đàn Phong Phú

Chia sẻ yêu thương

ngăn nắp… Ai ai cũng hào hứng với công việc của mình và
hoàn thành một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đ.T.N.

S

áng 19/08/2012 Đoàn Tổng công ty CP Phong Phú
phối hợp với Đoàn khối DNCN TW tại TP.HCM tổ chức
chương trình hành động Sẻ chia yêu thương tại Nhà tình
thương Diệu Giác. Chương trình là dịp để mỗi đoàn viên
thanh niên chia sẻ khó khăn đối với các em thiếu nhi cơ
nhỡ. Qua đó, thể hiện một phần trách nhiệm mong muốn
san sẻ đối với cộng đồng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với một bữa cơm tình thương và những phần quà nhỏ
của đoàn thanh niên mang đến nhà tình thương không gì
ngoài mục đích đưa những hoàn cảnh khốn khó của các
em tới gần hơn những vòng tay nhân ái, cho yêu thương
thêm đong đầy.
Các anh chị đoàn viên thanh niên bên các em nhỏ của Nhà tình thương Diệu Giác

Ngay từ sáng sớm, màu áo xanh tình nguyện đã làm cho
không khí của nhà tình thương thêm ấp áp và rộn rã. Sau
khi tập kết xong, các anh chị đoàn viên chia ra thành nhiều
nhóm với những công việc khác nhau. Một nhóm tổ chức
các trò chơi sinh hoạt dân gian cho các em với sự tham gia
hào hứng vui nhộn. Nhóm vào bếp chuẩn bị bữa trưa ấm
cúng cho các em. Nhóm tham gia sơn sửa một số phòng
ốc hư hỏng, vệ sinh khuôn viên của nhà tình thương thật

mạnh tập thể một cách có hiệu quả
nhất và biết phát huy tinh thần của
từng cá nhân trong đội của mình…
Bên cạnh những phần chơi sôi động,
các anh chị em còn có phút giây thả
mình vào khung cảnh mang đậm nét
đẹp hoang sơ và huyền bí của biển
Hồ Cốc. Những phút giây lắng lòng
cùng đồng nghiệp dưới mái nhà
Phong Phú đã giúp họ có thêm niềm
tin yêu cuộc sống và suy ngẫm lại
hành trình đã qua.
Chương trình kép lại sau hai ngày
đầy ý nghĩa và vui vẻ. Mỗi thành
viên trong đoàn trở về Sài Gòn mang
những cảm xúc khác nhau. Tuy vậy,
giữa họ vẫn có chung một điểm
cộng là tinh thần của sự đoàn kết,
tinh thần vượt thách thức.

Phát thưởng cho con em CB.CNV
năm học 2011 - 2012

cho hơn 600 học sinh xuất sắc là con em CBCNV công ty
với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong đó:

Kim Anh

- 100% các em trong độ tuổi đến trường không có học
sinh cá biệt
- 440 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp I
- 160 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp II
- 7 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp III
- 3 em giỏi 12 năm liên tục và 3 năm sinh viên tiên tiến
- 6 em đạt các giải tài năng cấp tỉnh

Phát thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập

T

rở thành nét đẹp truyền thống hàng năm, lễ phát
thưởng cho con CB.CNV Công ty CP Dệt May Nha
Trang có thành tích xuất sắc sau mỗi năm học là dịp để
động viên, khích lệ, tuyên dương những em có thành tích
học tập cao trong một năm học. Đồng thời, chương trình
là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi, vui chơi giải trí
chuẩn bị cho một năm học mới thành công hơn.
Năm nay, lễ phát thưởng con CB.CNV đạt thành tích xuất
sắc năm học 2011 - 2012 diễn ra vào sáng 05/08/2012 tại
Hội trường Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (số 62
Thái Nguyên, TP. Nha Trang). Chương trình đã phát thưởng

Thể hiện quyết tâm cùng hiệp lực, cùng phát triển
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Để tạo thêm niềm vui cho các em tham dự lễ phát thưởng,
ban tổ chức phối hợp với Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh
Khánh Hòa đem đến cho các em những tiết mục đặc sắc
như: Tạp kỷ múa rối, rối lùn, rối đeo, rối mặt nạ, rối người
và màn kịch rối. Đồng thời, chương trình còn diễn ra nhiều
tiết mục văn nghệ hấp dẫn, vui nhộn của các anh chị đoàn
viên thanh niên công ty.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hoan - Bí thư Đảng uỷ,
UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Nha Trang
gửi lời chúc mừng đến với các em học sinh đã đạt thành
tích xuất sắc năm học qua. Công ty luôn quan tâm và động
viên các em học tập tốt để ba mẹ yên tâm công tác, và
mong muốn các em tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đền đáp
công ơn của cha, mẹ, thầy cô, phấn đấu thành con ngoan,
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
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Những gương mặt tiêu biểu
Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ may Phong Phú
1. BÀ PHAN KIM HẰNG
Ủy viên HĐTV
Tổng Giám Đốc

2. ÔNG LÝ ANH TÀI
Phó Tổng giám đốc

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1992
• Bà Phan Kim Hằng có hơn
20 năm công tác và có nhiều
kinh nghiệm trong lĩnh vực
dệt may, đặc biệt đã đóng góp
cho sự phát triển bền vững của
công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến
sỹ thi đua Bộ Công thương

1996
• Ông Lý Anh Tài có 16 năm
công tác và có nhiều đóng
góp về công tác quản lý sản
xuất, đặc biệt là công tác đầu
tư máy móc thiết bị.
• Thành tích năm 2011: Chiến
sỹ thi đua Bộ Công thương

• Gia nhập Phong Phú từ năm

3. ÔNG NGUYỄN QUỐC HÒA - Trưởng Phòng Kinh doanh

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1989
• Ông Nguyễn Quốc Hòa có 23 năm công tác và có nhiều đóng góp cho công tác quản lý, kế
hoạch sản xuất và bán hàng mang lại hiệu quả cho công ty.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen của Bộ Công thương

4. BÀ NGUYỄN THỊ MỸ LỆ - Phó Phòng Tài chính kế toán

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1997
• Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ có hơn 15 năm công tác và có nhiều đóng góp cho công tác quản lý
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6. BÀ LÊ KIM NGÂN
Trưởng ngành sản xuất

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1982
• Bà Lê Kim Ngân 30 năm công
tác và có nhiều đóng góp cho
công ty trong công tác quản lý
năng suất, chất lượng, chăm lo người lao động.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen của Tập đoàn Dệt May
Việt Nam.
8. BÀ TRẦN LIÊN HỮU
Kế toán trưởng
Trưởng Phòng TCKT - HCNS
• Gia nhập Phong Phú từ năm
2008
• Bà Trần Liên Hữu có 27 năm
công tác trong lĩnh vực dệt
may và có nhiều đóng góp cho
công ty trong công tác quản lý điều hành mọi hoạt động
của Phòng Kế toán, hành chính nhân sự.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

10. BÀ NGUYỄN THỊ MAI CHI
Trợ lý Tổng giám đốc

• Gia nhập Phong Phú từ năm
2010
• Bà Nguyễn Thị Mai Chi có 2
năm công tác tham mưu cho
Cơ quan Tổng giám đốc trong
sản xuất và kinh doanh.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.
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7. BÀ NGUYỄN THỊ HIỀN
Công nhân vận hành máy sợi

• Gia nhập Phong Phú từ năm
2007
• Bà Nguyễn Thị Hiền có 5 năm
công tác và có nhiều đóng góp
về năng suất, chất lượng tạo
hiệu quả cho công ty.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen của Tập đoàn Dệt May
Việt Nam

9. ÔNG TRẦN VĂN HOÀNG
Giám đốc NM Sợi Bảo Lộc

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1992
• Ông Trần Văn Hoàng có 20
năm công tác và có nhiều đóng
góp cho công tác quản lý nhà
máy sợi ở vùng cao nguyên, đặc biệt mang mô hình quản
lý ở Phong Phú lên áp dụng ở Bảo Lộc.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

11. BÀ TRƯƠNG THỊ HIỆP
Trợ lý Trưởng Phòng TCKT HCNS
• Gia nhập Phong Phú từ năm
2005
• Bà Trương Thị Hiệp có 7 năm
công tác, luôn hoàn thành nhiệm
vụ được giao, có nhiều đóng góp
trong việc quản lý hành chánh nhân sự cho công ty
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và tham mưu công tác tài chính cho công ty.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
12. BÀ HÀ HỒNG
XUÂN HƯƠNG
Trưởng ngành kho vận
5. ÔNG TRẦN HOÀNG THẢO - Giám đốc Nhà máy Sợi

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2002
• Ông Trần Hoàng Thảo có 10 năm công tác và có nhiều đóng góp cho công tác quản lý, đặc
biệt là công tác đào tạo cán bộ, sắp xếp và đầu tư thay thế máy móc thiết bị.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1992
• Bà Hà Hồng Xuân Hương có
20 năm công tác, luôn hoàn
thành nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong việc
quản lý kho cho công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

13. ÔNG GIẢNG VĂN LƯỠNG
Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Sợi

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1995
• Ông Giảng Văn Lưỡng có 17
năm làm việc, hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ được giao và
có nhiều đóng góp về năng suất, chất lượng tạo hiệu quả
cho công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.
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14. ÔNG NGUYỄN VĂN QUỐC
Tổ trưởng sản xuất

• Gia nhập Phong Phú từ năm
2003
• Ông Nguyễn Văn Quốc có 9
năm làm việc, luôn hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ được giao
và có nhiều đóng góp về năng suất, chất lượng tạo hiệu
quả cho công ty.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.
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15. ÔNG TRẦN QUỐC ANH
Trưởng ca Nhà máy Sợi

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1997
• Ông Trần Quốc Anh có 15
năm công tác và có nhiều đóng
góp cho công ty trong công tác
quản lý năng suất, chất lượng, chăm lo người lao động.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

16. ÔNG NGUYỄN THANH PHONG
Phó Giám đốc NM Sợi Chỉ may

17. ÔNG LÊ LONG QUÝ
Trưởng ca NM Sợi Chỉ may

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1993
• Ông Nguyễn Thanh Phong có 19

• Gia nhập Phong Phú từ năm

1997
năm công tác và có nhiều đóng góp
• Ông Lê Long Quý có 15 năm
cho công tác quản lý, đặc biệt là
công tác và có nhiều đóng góp
công tác đào tạo cán bộ, sắp xếp và
cho công ty trong công tác
đầu tư thay thế máy móc thiết bị.
quản lý năng suất, chất lượng, chăm lo người lao động.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

18. ÔNG VÕ VĂN HIẾU
Trưởng ca NM Sợi Chỉ may

• Gia nhập Phong Phú từ năm
2000
• Ông Võ Văn Hiếu có 12 năm
công tác và có nhiều đóng góp
cho công ty trong công tác
quản lý năng suất, chất lượng, chăm lo người lao động.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

19. ÔNG ĐẶNG VĂN HOÀNG
Công nhân vận hành máy OE

• Gia nhập Phong Phú từ năm
1997
• Ông Đặng Văn Hoàng có 15
năm công tác và có nhiều đóng
góp về năng suất, chất lượng tạo
hiệu quả cho công ty
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

20. BÀ NGUYỄN THỊ AM
Công nhân vận hành máy sợi
con Nhà máy Sợi

21. BÀ NGUYỄN THỊ CẨM TIẾN
Công nhân vận hành máy se
Nhà máy Sợi

• Gia nhập Phong Phú từ năm

• Gia nhập Phong Phú từ năm

1997
• Bà Nguyễn Thị Am có 15 năm
làm việc và luôn hoàn thành
xuất sắc chỉ tiêu năng suất chất lượng .
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

2005
• Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiến có
7 năm làm việc và luôn hoàn
thành xuất sắc chỉ tiêu năng suất chất lượng
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.
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22. BÀ NGÔ THỊ MỸ LỆ
Nhân viên Phòng Hành chính
nhân sự

23. ÔNG DƯƠNG TẤN TRUNG
Lái xe tải ngành kho vận

• Gia nhập Phong Phú từ năm

1976
• Ông Dương Tấn Trung có 36
năm công tác, có tinh thần
trách nhiệm cao, luôn bảo đảm
an toàn hàng hóa và phương tiện vận chuyển
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

1996
• Bà Ngô Thị Mỹ Lệ có hơn 16
năm công tác, luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

• Gia nhập Phong Phú từ năm

24. BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
Nhân viên KCS

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1997
• Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm có 15 năm công tác và có nhiều đóng góp tích cực trong việc kiểm
soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khách hàng, giữ uy tín cho công ty.

• Thành tích năm 2011: Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Những tập thể tiêu biểu
Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú năm 2011
1. PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
• Tập thể Phòng Kỹ thuật sản xuất
luôn phát huy vai trò của mình và
năng động sáng tạo trong các công
tác đầu tư mới, quản lý thiết bị, công
nghệ, kiểm soát định mức, chất
lượng sản phẩm và an toàn lao động
- phòng cháy chữa cháy góp phần
nâng cao hiệu quả sản xuất.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
2. TẬP THỂ BẢO TRÌ NHÀ MÁY SỢI
CHỈ MAY
• Tập thể bảo trì nhà máy sợi chỉ may
luôn đoàn kết làm việc và có nhiều
đóng góp sáng kiến trong sửa chữa
và bảo trì hệ thống, làm chủ máy
móc thiết bị hiện đại.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

2

3

3. TẬP THỂ BẢO TRÌ NHÀ MÁY SỢI
• Tập thể bảo trì nhà máy sợi luôn
đoàn kết làm việc và năng động
sáng tạo trong sửa chữa và bảo trì
hệ thống, làm chủ máy móc thiết bị
hiện đại.
• Thành tích năm 2011: Bằng khen
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

1
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Công ty CP Dệt May Nha Trang:

những người đã khuất

Tổ chức huấn luyện
Đại đội Pháo Phòng không 37 mm - 1

Đoàn Thanh niên Tổng công ty

“Ôi đất nước bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”

H

ơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước,
dân tộc Việt Nam đã sát cánh cùng nhau
vượt qua một chặng đường đầy thách thức.
Trên hành trình gian nan ấy, bao nỗi buồn nén lại,
niềm vui vỡ òa khi tổ quốc hát khúc khải hoàn ca,
cũng không thiếu những giọt nước mắt đã thấm rơi
cho người nằm xuống. Những tấm gương một lòng
vì sự độc lập tự do của tổ quốc, họ gác lại tuổi thanh
xuân của mình để băng mình giữa trận chiến “tuổi
hai mươi khi hướng đời đã thấy, thì xa xôi mấy cũng
phải lên đường”. Ý thức và lòng tự tôn dân tộc đã

Kim Anh

thúc giục từng đàn con tiến bước lên đường, lớp
lớp ra đi, lớp lớp nằm xuống… tất cả vì một Việt
Nam hôm nay.

Công ty CP Dệt May Nha Trang

Hòa cùng không khí chung của cả nước thành kính
hướng về ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 26 tháng
07 năm 2012 Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP
Phong Phú tham gia chương trình Thắp nến tri ân tại
Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Chương
trình Thắp nến tri ân với hơn 14.000 ngọn nến được
đoàn viên thanh niên nói chung và đoàn viên thanh
niên Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương
tại TP.HCM nói riêng chung tay thắp sáng trên các
phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động nhằm tri ân sâu
sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho tổ quốc
quyết sinh, đồng thời giúp tuổi trẻ ý thức hơn về
trách nhiệm của bản thân đối với đất nước “yêu quê
hương vì trong từng nắm đất, có một phần xương
thịt của em tôi”.

- Cá nhân đạt kết quả cao:

Tuổi trẻ Phong Phú thành kính nghiêng mình trước
anh linh của những anh hùng dân tộc, liệt sĩ, mẹ
Việt Nam anh hùng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố
nhân ngày 27/07. Đồng thời, tuổi trẻ Phong Phú
cũng nguyện đi tiếp con đường vì nước vì dân mà
bao người Phong Phú đã bước để góp sức mình
cho sự thành công của đơn vị, quê hương. Tiếng
gọi đất nước cứ ngân dài như một khúc hát, thôi
thúc những người trẻ Việt Nam nói chung và tuổi
trẻ Phong Phú nói riêng mạnh mẽ, dấn thân…

1. Trần Minh Lịch:
KĐT - KĐ3 Trung đội 2
Nhà Máy Sợi 3
Các chiến sĩ Đại đội Pháo Phòng không 37 mm-1 trong giờ học thực hành

T

hực hiện chỉ thị của Tư lệnh
Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Khánh Hòa về
công tác phòng không lục quân,
phòng không nhân dân năm 2012,
Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CP
Dệt May Nha Trang đã tổ chức huấn
luyện cho Đại đội Pháo Phòng không
37 mm-1. Chương trình nhằm huấn
luyện cho cán bộ chiến sĩ tự vệ nắm
vững nội dung cơ bản, nâng cao
trình độ binh khí kỹ thuật, thao tác
chiến đấu và sẵn sàng nhận nhiệm
vụ trong mọi tình huống.

động tác cơ bản của pháo thủ 1-3,
1-4 và khẩu đội trưởng thao tác pháo
thủ; thao tác hiệp đồng khẩu đội làm
công tác chuẩn bị chiến đấu, bắn các
loại mục tiêu; danh từ bắn, đơn vị đo
góc; bảo quản pháo, đạn, trang bị;
luyện tập tổng hợp hiệp đồng khẩu
đội, trung đội, đại đội làm công tác
chuẩn bị chiến đấu và bắn các loại
mục tiêu… Những nội dung huấn
luyện trên phần nào giúp học viên có
cái nhìn toàn diện, cũng như những
kỹ năng cần thiết trong công tác tự
vệ, chiến đấu.

Chương trình huấn luyện diễn
ra trong mười ngày từ 10/07 đến
19/07/2012, với sự tham gia của 31
đội viên, dưới sự hướng dẫn của Ban
Phòng không Phòng Tham mưu Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Tại lễ bế mạc, đồng chí Lê Văn Bình
- Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó chủ tịch
Hội đồng Quốc phòng tỉnh Khánh
Hòa thể hiện kỳ vọng xung kích và
phát huy sức mạnh của đội huấn
luyện. Đồng thời, ông biểu dương
kết quả đạt được qua đợt huấn luyện:

Bên cạnh lý thuyết, chương trình
thực hành huấn luyện tại thao
trường với các nội dung như nhận
diện những hỏng hóc thông thường,
hiện tượng, nguyên nhân và cách xử
trí; tính năng kỹ thuật, chiến thuật,
phương pháp nhận dạng máy bay,
tên lửa hành trình; vị trí, nhiệm vụ,

- 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi
đạt 68%.
- Tập thể xuất sắc nhất: Khẩu đội
PPK1 - thuộc Trung đội PPK1.

2. Nguyễn Hữu Hồng
Pháo thủ số 5 - Khẩu đội 1		
Nhà Máy Sợi 1
3. Nguyễn Vĩnh Thoại
Pháo thủ số 5 - Khẩu đội 2		
Nhà Máy Sợi 2
4. Lê Thị Thu Hiền
Pháo thủ số 1 - Khẩu đội 4		
Nhà Máy Sợi 2
Ông Lê Ngọc Hoan - Bí thư Đảng ủy,
Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May
Nha Trang, Chính ủy Ban chỉ huy quân
sự công ty đánh giá cao tinh thần cố
gắng của các đội viên. Đồng thời, ông
thay mặt toàn thể công ty thể hiện
quyết tâm thực hiện tốt các công
tác huấn luyện dân quân tự vệ theo
chương trình của cấp trên, chuẩn bị
chu đáo hơn nữa, lập kế hoạch cụ
thể triển khai cho năm 2013. Công ty
CP Dệt May Nha Trang tiếp tục đăng
ký, theo dõi, duy trì lực lượng nòng
cốt và quản lý tốt lực lượng phòng
không tự vệ theo chỉ tiêu biên chế
và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi
cần thiết, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ
đối với Nha Trang (Khánh Hòa) nói
riêng và cả nước nói chung.
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Thương hiệu và xây dựng

văn hóa công ty
T.Q
Tổ đầu tư tài chính

T

rong các cuộc sơ kết, tổng
kết hoặc các cuộc hội thảo tại
công ty, lãnh đạo luôn nhắc
nhở anh chị em phải giữ gìn, phát
huy văn hóa Phong Phú và phải xây
dựng theo hướng “riêng” và “bền
vững”.
Thường các công ty khi mới bắt đầu
tạo dựng, lãnh đạo chỉ quan tâm đến
việc làm sao cho “ăn đủ no, mặc đủ
ấm”, nghĩa là đảm bảo những nhu
cầu cần thiết cho cuộc sống vật
chất của CB.CNV. Khi gió đã đủ căng
buồm thì bắt đầu nghĩ đến việc “ăn
ngon, mặc đẹp”, làm sao để trở thành
số 1 Việt Nam hoặc vươn ra thế giới.
Quan trọng là giữ buồm căng được
bao lâu. Lúc chưa đủ gió căng buồm
thì khơi dậy tinh thần quyết chiến để
tạo nên sức mạnh, nhưng giữ buồm
căng ra đến biển lại cần nhiều thứ
khác, một trong những thứ khác đó
chính là thương hiệu. Và một trong
hai vấn đề quan trọng để tạo nên
một thương hiệu mạnh là “Văn hóa
doanh nghiệp”. Muốn vậy, người
trong cuộc phải biết sức mạnh thực
sự của mình là gì, ngoài những thứ
chung chung như tinh thần sáng tạo,
môi trường chuyên nghiệp, thương
hiệu hoành tráng…
Nói đến đây, tôi nhớ lại câu chuyện
Gã nhà quê đi làm thương hiệu của

Viettel Telecom. Hồi đó, khách hàng
không mấy ai biết gì về Viettel, chỉ
biết mang máng dường như một
công ty của quân đội có dịch vụ
quốc tế giá rẻ 178. Nói chung không
ai hình dung ra Viettel ở đâu, làm gì...
Thế rồi ban giám đốc công ty phát
động cuộc thi thiết kế logo & slogan
cho công ty. Các ý tưởng đưa ra gần
giống hệt nhau là có 1 quả địa cầu
tượng trưng cho thế giới, 1 hình chữ
S hình bản đồ Việt Nam & chữ Viettel
bắc ngang. Các ý tưởng chỉ khác
nhau về màu sắc, font chữ mà thôi.
Còn slogan thì toàn là những câu có
cánh. Cuối cùng, Viettel quyết định
thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện
và Thompson (JWT) được mời làm tư
vấn cho dự án này.

hoá mang nét đặc thù riêng. Các giá
trị cốt lõi của Viettel bắt buộc nhân
viên phải thuộc nằm lòng, hỏi nhân
viên chính thức thì ai cũng có thể nói
được làu làu. Đó là quyết tâm của các
lãnh đạo Viettel để có được thành
công như hiện nay.

Khi JWT làm việc với lãnh đạo Viettel,
họ hỏi 2 câu hỏi chính là “Triết lý kinh
doanh của anh là gì?” và “Văn hoá
kinh doanh là như thế nào?”. Phải trả
lời được 2 câu hỏi này thì mới giải
quyết được bài toán. Lúc đó Viettel
không thể trả lời, sau một thời gian
chuẩn bị, Viettel mời JWT quay trở
lại ký hợp đồng để giúp Viettel xây
dựng thương hiệu dựa trên các giá
trị cốt lõi mà lãnh đạo Viettel đưa ra.
Chính nhờ đó, bây giờ Viettel có một
thương hiệu tầm cỡ thế giới, một
slogan “Say it your way - Nói theo
cách của bạn” nổi tiếng, một văn

Có đoàn kết thì chúng ta mới chung
lưng đấu cật vượt qua những khó
khăn, có đoàn kết chúng ta mới
chung sức chung lòng tạo động lực
phát triển Phong Phú hùng mạnh.
Có tâm, có tình, thì môi trường làm
việc luôn cởi mở, phát huy được tính
sáng tạo của từng cá nhân và mang
tính nhân văn.

Phong Phú có tuổi đời gần 50 năm,
tạo được chỗ đứng cao trong làng
dệt may Việt Nam và thế giới. Có
được thành quả ấy là do các thế hệ
lãnh đạo luôn nỗ lực đưa Tổng công
ty phát triển. Thời gian gần đây, Tổng
công ty nhấn mạnh đến việc giữ gìn
và phát huy bản sắc “Văn hóa Phong
Phú”. Giá trị cốt lõi đó chính là sự
đoàn kết, và luôn lấy cái tâm, cái tình
để đối xử với nhau.

Tôi nhớ cách đây đã lâu, trong một
cuộc hội thảo được Văn phòng Tổng
công ty phát cho logo Tổng công ty,
mọi người xúng xính đeo vào áo. Ai
cũng thích vì nó… xinh và… lạ, chỉ

một số người cảm nhận được thì nâng
niu chiếc huy hiệu trước ngực mình
với ý thức tự tôn. Bởi lẽ, chiếc huy
hiệu không chỉ có ý nghĩa nhận diện
thương hiệu mà luôn nhắc nhở nhân
viên Phong Phú hiểu rõ hơn về bản
thân mình để nỗ lực, phấn đấu hoàn
thành tốt công việc và trách nhiệm
của mình. Thực ra, các giá trị văn hóa
thì không thể ngày một ngày hai là đã
“thấm” được, nó đòi hỏi phải có thời
gian để thẩm thấu hoặc là phải có ấn
tượng mạnh để “hằn” vào suy nghĩ,
tình cảm mỗi người. Và đã gọi là cảm
nhận thì mỗi người sẽ cảm nhận theo
cách riêng của mình, vậy nên việc định
hướng và xác định giá trị cốt lõi trong
văn hóa Phong Phú là vô cùng cần
thiết.
Thiết nghĩ hôm nay, mỗi nhân viên
Phong Phú khi khoác lên mình màu
sắc thương hiệu của Tổng công ty cần
mang thêm chiếc logo trên áo. Chiếc
logo gắn trước ngực như một biểu
tưởng về lòng tự hào là người Phong
Phú, vừa là cách quảng bá giá trị văn
hóa Tổng công ty qua ý nghĩa của
chiếc logo. Chiếc logo nhỏ nhắn dễ
thương ngoài việc nhận diện thương
hiệu Phong Phú còn là như một vật
trang sức dễ thương, làm cho người
đeo cảm thấy thêm thân thuộc và
tự nhiên gắn bó với công ty lúc nào
không biết.
Có lẽ nên mô tả 1 chút về logo Phong
Phú để hiểu và yêu hơn công ty mình.
Logo Phong Phú được tạo thành từ hai
chữ PP cách điệu như là 2 dải lụa (vải)
đang chảy (uốn) ra từ trục vải. Phía
bên phải là chữ PHONG PHÚ màu đỏ

rực. Trục vải ấy như là mặt trời rạng
rỡ chiếu rọi Phong Phú. Màu đỏ là
màu nóng, thể hiện sự quyết liệt, là
niềm tin thành công và chiến thắng.
Màu xám của vải quyện vào màu đỏ
làm nên sự hài hòa, uyển chuyển.
Nhìn vào logo Phong Phú vừa có
nét vững như sơn vừa có nét mềm
như nước, vừa có sức mạnh của sự
uyển chuyển mềm mại. Hơn thế,
màu đỏ trong ngũ hành là dương,
màu xám so với đỏ là âm, âm dương
đang quyện hòa vào nhau.

Hiểu được giá trị nhân văn đó để
định vị và tuyên truyền một giá trị
văn hóa doanh nghiệp của Phong
Phú dưới nhiều góc nhìn khác nhau
là một việc làm cần thiết cho bao
thế hệ người Phong Phú. Các giá
trị văn hóa cần phải có thời gian để
thẩm thấu và việc truyền tải những
giá trị mà các thế hệ đi trước đã gầy
dựng, bảo lưu cho thế hệ sau là rất
cần thiết.
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Đội bóng đá nữ Phong Phú - Hà Nam:

Nhìn lại
sau một mùa giải

qua các trận đấu, dẫn đến kết quả
không như mong đợi như chiến
thắng 5-0 trước đội bóng nữ Gang
Thép Thái Nguyên, chiến thắng
đương kiêm vô địch Hà Nội I với tỷ
số 3-1... Đội đã để hòa với đội bóng
được đánh giá yếu hơn rất nhiều
là Hà Nội II với tỷ số 0-0, trong trận
đấu đó đội cũng bỏ quá nhiều cơ
hội ghi bàn.

hiện một phong độ khác hẳn. Đội
tuyển bóng đá nữ Phong Phú - Hà
Nam chiến thắng đội TP.HCM với
tỷ số 2-0, thắng Hà Nội II với tỷ số
4-2, thắng Gang Thép Thái Nguyên
với tỷ số 2-1, hòa Than Khoáng sản
với tỷ số 1-1. Ở trận đấu cuối, Phong
Phú - Hà Nam gặp đội Hà Nội I - đội
đã từng thua Phong Phú - Hà Nam
với tỷ số 3-1 trên sân Thống Nhất.
Tuy vậy, kịch bản cũ đã không thể
lặp lại, đội tuyển Phong Phú - Hà
Nam đành nhường bước trước Hà
Nội I với tỷ số 3-2 ở phút 88. Với kết
quả này, Than Khoáng sản trở thành
nhà tân vô địch. Hà Nội I giành ngôi
á quân. Đội Phong Phú - Hà Nam
cùng 17 điểm với đội đứng thứ 3
là TP.HCM nhưng ít hơn về hiệu
suất bàn thắng nên đội TP.HCM
giành được giải ba chung cuộc. Kết
quả trên đã khép lại một mùa giải
vô địch bóng đá nữ năm 2012 và
đội tuyển Phong Phú - Hà Nam đã
không thể bảo vệ thành công danh
hiệu của mình.

Nhìn lại toàn cảnh trận thi đấu lượt
về trên sân nhà Hà Nam, đội đã thể

Riêng đối với giải vô địch bóng đá
nữ lứa tuổi U19 Quốc gia ở vòng

Quang Vũ
Phòng Marketing

Mùa bóng 2012 đã đi qua, những kết quả được ấn định vương vấn nụ cười
của người chiến thắng, nước mắt của người thất bại. Các đội lại bắt đầu kiện
toàn nguồn nhân lực để chuẩn bị cho mùa giải sau thành công hơn. Đội bóng
đá nữ Phong Phú - Hà Nam mùa giải 2012 mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng
may mắn chưa thật sự mỉm cười với họ…

T

rong năm 2012, một trong
những thiệt thòi đối với đội
là huấn luyện viên Văn Thị
Thanh trong giai đoạn nghỉ hộ sản
nên không thể theo sát huấn luyện
và khích lệ tinh thần thi đấu cho
các cầu thủ. Huấn luyện viên Văn
Thị Thanh vừa là một cầu thủ thúc
đẩy tinh thần cho toàn đội, nên
hơn ai hết chị hiểu rõ được từng
thành viên trong đội bóng mình
và phát huy sức mạnh đó như thế
nào.

Trong quá trình thi đấu, đội tuyển
Phong Phú - Hà Nam còn chút kém
may mắn do nhiều điều kiện khác
nhau. Ở giai đoạn thi đấu trận lượt
đi, đội phải thi đấu trên sân vận
động Thống Nhất do có sự thay đổi
về thời tiết giữa hai miền Bắc, Nam
các cầu thủ chưa kịp thích nghi với
nắng nóng Sài Gòn nên đã ảnh
hưởng thể lực của toàn đội, dẫn
đến sức thi đấu cũng bị ảnh hưởng.
Cũng trong lượt thi đấu này, đội
đã không thể giữ được phong độ

loại, đội bóng đã thể hiện vị thế của
một đương kim vô địch ở các trận
đấu ra quân hòa Than Khoáng sản
với tỷ số 0-0, thắng TP.HCM với tỷ
số 2-1, thắng Hà Nội với tỷ số 1-0,
thắng Thái Nguyên với tỷ số 3-0
và dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận
chung kết, Phong Phú - Hà Nam
gặp Hà Nội sau thời gian thi đấu
chính thức hai đội hòa nhau với
tỷ số 0-0, thắng thua của trận đấu
được phân định bằng loạt đá luân
lưu đầy may rủi. May mắn lại không
mỉm cười với Phong Phú - Hà Nam
khi kết quả chung cuộc của trận
đấu luân lưu là 5-7 và họ đạt ngôi á
quân lứa tuổi U19.
Mùa giải năm 2012 khép lại, niềm
vui chưa trọn vẹn đối với đội bóng
đá nữ Phong Phú - Hà Nam. Tuy
vậy, bằng sự nỗ lực hết mình, cũng
như lối chơi của đội đã để lại trong
lòng người hâm mộ tình cảm tốt
đẹp và những trận cầu hấp dẫn.
Phong Phú - Hà Nam cũng đã đoạt
giải đội bóng Phong cách, Nguyễn
Thị Nguyệt đạt giải cầu thủ xuất
sắc nhất là những giải thưởng xứng

đáng dành cho toàn đội. Ngẫm lại
một mùa mùa giải đã đi qua với bao
tiếc nuối, kém may mắn của đội,
chúng ta có quyền hy vọng một kết
quả cao ở mùa giải sau.
Qua mùa giải này, đội Phong Phú
- Hà Nam đã phát hiện, bồi dưỡng
và bổ sung vào đội tuyển quốc gia
những gương mặt cầu thủ triển
vọng như Lê Thu Thanh Hương, Bùi
Thị Như, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn
Thị Tuyết Dung… Đồng thời, với
những gì chưa làm được trong năm
2012 qua từng trận đấu sẽ giúp đội
có thêm nhiều bài học bổ ích để
thực hiện tốt hơn vị trí của mình
trong thời gian tới.
Hy vọng trong năm 2013, với sự
dẫn dắt trở lại của huấn luyện viên
Văn Thị Thanh đội bóng sẽ thi đấu
mạnh mẽ hơn, dành lại những vị
trí cao hơn đáp lại sự mong mỏi
của nhà tài trợ là Tổng Công ty CP
Phong Phú, cũng như những người
hâm mộ luôn dõi theo đội bóng đá
nữ Phong Phú - Hà Nam từng ngày.
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Hành trình
đong đầy yêu thương
Plang

Khoảnh khắc cho yêu thương thêm đong đầy

xã nghèo của núi rừng Tây Nguyên.
Đêm thắp lửa trại, giao lưu văn hóa
văn nghệ với đồng bào đã tạo nên
một dấu ấn khó phai trong lòng các
tình nguyện viên Phong Phú.

Đại diện Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Lào - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Đ

ời người đều gắn liền với
những chuyến hành trình.
Hành trình đến một thành
phố mới, hành trình đi tìm một cuộc
sống mới, một lẽ sống mới... Mỗi
hành trình đều mang một ý nghĩa,
đem đến cho con người ít nhiều
những đổi thay. Đoàn viên thanh
niên Phong Phú thời gian qua cũng
có nhiều hành trình. Mới đây nhất
là hành trình Phong Phú lan tỏa yêu
thương diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng.
Chuyến hành trình đã nối kết trái tim
của người Phong Phú, đong đầy yêu
thương đến với những mảnh đời bất
hạnh và thắp sáng ngọn lửa niềm tin
trên mảnh đất này.

Hành trang cho chuyến đi là sự nhiệt
huyết, tình yêu thương không chỉ của
những người trực tiếp tham gia mà
còn của cả Cơ quan Tổng giám đốc,
các anh chị em vì công việc không
thể đồng hành… Chúng tôi bắt đầu
hành trình với cơn mưa cuối tuần và
những lời gửi gắm yêu thương của
tấm lòng người ở lại. Xuyên màn đêm
trên chuyến xe về thăm xứ sở ngàn
hoa với lộ trình gần 400km, chúng
tôi không thấy vất vả, xa xôi mà trên
xe luôn rộn vang những tiếng cười,
những lời hát. Ban tổ chức đã khéo léo
lồng ghép chương trình giao lưu văn
nghệ, “game show” vui nhộn trong
suốt chuyến đi để xua đi cái cảm giác

xa ngái của quãng đường và cũng để
các thành viên trong đoàn quen biết
nhau. Vì thế khi đặt chân đến TP. Đà
Lạt mọi người trong đoàn đã biết tên,
quen mặt và thân thiết với nhau.
Trước khi đến với địa điểm làm từ
thiện đoàn đã có một ngày sinh hoạt
tập thể với những trò chơi vui nhộn
và tham quan tìm hiểu những danh
lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn
hóa của TP. Đà Lạt. Qua các hoạt động
này, anh chị em trong đoàn có dịp
gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tinh thần
đoàn kết. Đồng thời trong chuyến
hành trình, đoàn cũng dừng lại giao
lưu với đồng bào Lạch tại xã Lát, một

Trải qua một ngày bên nhau, đoàn
về Bảo Lộc đến thăm các em nhỏ của
Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết
tật tại Bảo Lộc. Trước khi đến nơi đây,
chúng tôi chỉ biết đến Đà Lạt với vẻ
đẹp mộng mơ, lãng mạn mà không
hề biết rằng ẩn mình sau đó là sự khó
khăn, cơ cực của biết bao mảnh đời
bất hạnh.
Căn phòng nhỏ của hội trường UBND
xã Đại Lào đã phủ xanh màu áo tình
nguyện của đoàn viên thanh niên và
CB.CNV Phong Phú. Hòa cùng màu
áo ấy là những em nhỏ và người thân
các em. Mỗi em là một mảnh đời bất
hạnh với những hoàn cảnh và số
phận khác nhau. Nét thơ ngây hồn
nhiên của các em cũng không giấu
được nỗi cơ cực của cuộc sống. Nhiều
em bé bị tật nguyền, hai cánh tay gầy
gò, đôi chân teo biến dạng, miệng
không nói thành tiếng nhưng hai tay
vẫn cố giữ lấy túi quà mà nhất quyết
không cho ai giữ hộ. Nỗi đau như còn
hằn lên trên đôi mắt của người mẹ đi

cùng, giọng bà chan cùng nước mắt:
“Nó chưa bao giờ được nhiều thứ như
vậy nên không muốn ai đụng đến
đấy cô ạ!”
Bản thân tôi ấn tượng bởi một đôi
mắt to tròn của một cô bé. Để chuẩn
bị cho buổi nhận quà, em thức dậy từ
rất sớm và mặc bộ đồ đẹp nhất (bộ
đồng phục đến trường với chiếc áo
trắng ngả vàng và chiếc khăn quàng
đỏ). Em làm tôi ấn tượng bởi sự đĩnh
đạc mà ta khó tìm thấy ở những bạn
nhỏ chưa đầy 10 tuổi khác. Đi bên
em là 2 cậu bé gầy nhom, một em
khoảng 5 tuổi và một em khoảng 7
tuổi. Qua tìm hiểu, tôi đã lý giải được
sự đỉnh đạc của em từ đâu mà có.
Ba chị em mồ côi cha mẹ, phải sống
nương tựa dì mà theo em kể: “Nhà dì
con nghèo lắm. Con đi học một buổi,
một buổi con về trông hai em và phụ
dì nấu cơm. Dì bảo ba mẹ con mất cả
rồi, con phải yêu thương hai em”. Tôi
chạnh lòng khi nhìn những đôi mắt
trong veo, những gương mặt còn
non nớt mà sao cuộc sống đã phải
gánh chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ
đến vậy…!
“Hãy đứng lên, hãy tiếp bước, hãy
cười lên… dù cuộc đời không cho ta

một cuộc sống trọn vẹn, nhưng đời
cho ta một trái tim biết yêu thương.
Đó là tình yêu và niềm tin vào cuộc
sống…”. Đây là thông điệp chúng tôi
muốn gửi đến các em, mong rằng các
em sẽ cố gắng vượt qua số phận để
hướng đến một tương lai tươi sáng
ở ngày mai. Tạm biệt các em, những
chiếc áo xanh như luyến lưu không
muốn rời bước. Tiết trời Đà lạt cũng
như ấm dần lên trong những vòng
tay từ biệt.
Trong suốt quãng đường về hôm ấy,
lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
cứ vang mãi trong tâm trí tôi và mọi
người trong đoàn. “Sống trong đời
sống cần có một tấm lòng…”. Mỗi
con người chúng ta từ khi sinh ra
đã luôn mang trong mình một tấm
lòng tương thân tương ái, được nuôi
dưỡng từ khi còn nằm trong nôi, qua
những câu ca dao cho tới lúc trưởng
thành. Những thành viên trong đại
gia đình Phong Phú với những gương
mặt, tính cách, lứa tuổi, công việc,
cương vị khác nhau nhưng ở họ có
chung một tấm lòng biết yêu thương
và chia sẻ, biết sống để cho đi không
chỉ nhận riêng mình.
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Cảm nhận

sự đổi thay...
V.K.
Công ty PPYT

V

ạn vật luôn chuyển động,
cuộc sống không ngừng phát
triển và con người cũng đang
đổi thay từng ngày trong sự đổi mới
chung đó. Và tôi - một kế toán viên
tài chính dưới mái nhà Phong Phú với
tuổi nghề còn non trẻ, đang cố gắng
phấn đấu từng ngày để trưởng thành.
Ngày 11/08/2012 vừa qua, tôi được
tham dự hội thảo tài chính kế toán.
Tại hội thảo này, ngoài được nghe
chia sẻ của quý anh chị làm công tác
tài chính kế toán, tôi còn được nghe
những chia sẻ của các thế hệ anh chị
đi trước về chuyện làm tài chính kế
toán của Phong Phú ngày ấy - bây giờ,
mỗi chặng đường đi qua đều lưu dấu
những dấu son đáng nhớ.

Ngày ấy…
Năm 2005 Phong Phú bắt đầu đi vào
thí điểm mô hình công ty mẹ - công ty
con, đến năm 2009 thực hiện xong cổ
phần hóa. Việc triển khai thí điểm mô
hình này bước đầu đã có những kết
quả khả quan trên nhiều lĩnh vực hoạt
động như sản xuất kinh doanh ngành
hàng dệt may, bất động sản, đầu tư
tài chính… Cùng phát triển và góp
phần không nhỏ trong sự lớn mạnh

của Tổng công ty bên cạnh các phòng
ban khác không thể không kể đến bộ
phận tài chính kế toán.
Ngày ấy, phòng Tài chính kế toán của
Phong Phú đã đảm đương nhiều phần
việc, từ công việc nhỏ, dễ như quản lý
hàng tồn kho, quản lý tiền mặt… đến
công việc đòi hỏi chuyên môn, nghiệp
vụ và thâm niên kinh nghiệm như
phân tích lãi lỗ kinh doanh, tiết giảm
và kiểm soát chi phí, tăng lợi nhuận,
đưa ra các giải pháp tài chính cho cơ
quan lãnh đạo trong tất cả các lĩnh
vực dệt gia dụng, dệt vải, may mặc…
Phòng đã tự đào tạo và xây dựng được
đội ngũ nhân viên năng nổ, có năng
lực chuyên môn cao, yêu nghề… Và
trên hết là sự thấu đáo mọi sự vụ và
khả năng quản lý, điều hành của chị
Kế toán trưởng Bùi Thị Thu.
Với nền tảng nhân sự vững chắc ấy,
khi bắt tay vào xây dựng mô hình
công ty mẹ - công ty con. Đội ngũ tài
chính kế toán nhanh chóng ổn định
và bắt nhịp công việc. Để rồi theo
thời gian, Tổng công ty đã tuyển thêm
nhiều nhân viên mới, trẻ, năng động,
ham học hỏi để đào tạo. Được sự dìu
dắt của các lớp anh chị đi trước, các

nhân viên trẻ đã tích cực học tập và
nhận được nhiều bài học hay trong
công việc lẫn trong cuộc sống hằng
ngày. Chính sự tận tình bảo ban,
tạo điều kiện cho đàn em phát huy
năng lực và sở trường; cùng sự tích
cực học hỏi, nắm bắt cái mới, cái
hay của những lớp nhân viên mới,
điều này đã giúp cho nhân viên các
phòng ban hiểu nhau hơn và thêm
đoàn kết, gắn bó.

Và bây giờ…
Cùng với sự phát triển của Tổng
công ty là sự trưởng thành của từng
nhân viên. Đa số các anh chị bây giờ
đã giữ vị trí kế toán trưởng của các
công ty thành viên. Đặc biệt có một
số anh chị đã trưởng thành vượt bậc
như anh Lê Duy Nhơn chuyên lo về

tiền gửi ngân hàng của Công ty Dệt
Phong Phú năm nào đã được bổ
nhiệm là Phó Tổng giám đốc Công
ty CP Dệt Đông Nam. Chị Trương
Thị Ngọc Phượng giờ đã là Trưởng
Ban Tài chính kế toán Tổng công ty.
Đặc biệt, chị Kế toán trưởng Bùi Thị
Thu của Công ty Dệt Phong Phú nay
là Phó Tổng giám đốc Tổng Công
ty CP Phong Phú. Thời gian trôi đi
với sự đổi thay không ngừng, mỗi
người con tài chính kế toán cũng
không ngừng hoàn thiện về chuyên
môn, nghiệp vụ để góp phần vào sự
lớn mạnh chung của Tổng công ty.
Các thế hệ cứ truyền dạy cho nhau
những bài học nghiệp vụ đáng giá.
Mỗi chuyên viên tài chính kế toán
hôm nay có quyền hy vọng một
bước tiến xa hơn trong công việc
của mình thông qua sự nỗ lực và

phát triển không ngừng của bản
thân.
Và tôi, từ một sinh viên vừa “chân
ướt chân ráo” bước vào Công ty
PPYT với vốn kiến thức kế toán ít ỏi
trên giảng đường, và bao bỡ ngỡ
khi gia nhập vào đại gia đình Phong
Phú, nay đã hòa nhập vào môi
trường làm việc sôi nổi và thú vị ấy.
Nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo hết lòng của
các anh chị, tôi đã trưởng thành và
tự tin hơn rất nhiều trong các công
việc liên quan đến kế toán, tài chính.
Như một lời cảm ơn gửi đến đại gia
đình Phong Phú và tri ân những anh
chị đã giúp tôi trưởng thành trong
thời gian qua. Tôi nguyện bước tiếp
con đường mà bao thế hệ người
làm tài chính kế toán của Phong
Phú đã đi…
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Lợi ích của việc

quản lý chi phí chất lượng
Huỳnh Đức Thịnh

Chất lượng cao, chất lượng phù hợp không còn là mục đích sau cùng để đánh giá công
việc, chất lượng ngày nay phải được hiểu là sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng,
để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

K

hái niệm về chi phí chất lượng cho đến nay được hiểu
với nhiều nghĩa khác nhau.

Chi phí chất lượng là hiệu số giữa giá thành thực tế và
giá thành lý tưởng mà ta giả sử không phát sinh ra sản
phẩm kém chất lượng, không có sai lỗi trong sản xuất và
dịch vụ.
Chi phí chất lượng trong thực tế là tổng số chi phí bỏ ra
để ngăn ngừa sai lỗi, chi phí đánh giá để bảo đảm sự phù
hợp theo yêu cầu và chi phí về những sai lỗi bên trong
như chi phí tái chế, hạ cấp… và sai lỗi bên ngoài như thiệt
hại do hàng bị trả lại, hàng được thu hồi, xử lý khiếu nại
khách hàng.

Chi tiết chi phí chất lượng được diễn tả qua chữ PAF,
trong đó:
P

Prevention	

Phòng ngừa

A

Appraisal	

Đánh giá

F

Failure		

Sai lỗi
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Phòng ngừa: Chi phí để phòng ngừa sai lỗi. Hiểu một
cách đơn giản thì đây là chi phí xây dựng và duy trì hệ
thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo sản phẩm đầu
ra đạt yêu cầu về chất lượng. Chi phí này bao gồm chi phí
marketing điều tra khách hàng, chi phí thiết kế, chi phí
mua hàng, chi phí sản xuất, chi phí hành chính liên quan
đến chất lượng, chi phí đào tạo.
Đánh giá: Là chi phí kiểm tra chất lượng (đầu vào, trên
dây chuyền, đầu ra) đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
gồm cả chi phí lao động, vật tư, hiệu chỉnh thiết bị. Cụ thể
chi phí này bao gồm chi phí đánh giá mua hàng, đánh giá
trong sản xuất, đánh giá bên ngoài - tại hiện trường, đánh
giá dữ liệu kiểm tra, chi phí đánh giá khác.
Chi phí sai lỗi:
- Bên trong: Bao gồm chi phí sửa chữa, phế phẩm… Cụ
thể là chi phí khắc phục sai lỗi thiết kế, khắc phục sai lỗi
mua hàng, khắc phục sai lỗi sản xuất (loại bỏ, sửa chữa, tái
chế), sai lỗi bên trong khác.

- Bên ngoài: Chi phí điều tra khiếu nại khách hàng, hàng
trả lại, thu hồi, bảo hành, pháp lý, bị phạt, chất lượng
không đạt theo mong đợi, mất cơ hội, chi phí sai lỗi bên
ngoài khác.
Chi phí chất lượng, đặc biệt là chi phí sai lỗi ẩn trong giá
thành của doanh nghiệp nên nhiều khi nhà quản lý không
thấy được rõ ràng. Nhưng nếu chưa xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng tốt, nhà quản lý cũng không xác định
được phải làm gì, đầu tư bao nhiêu, đầu tư thế nào để làm
giảm các loại chi phí này một cách có hiệu quả.
Theo số liệu thống kê của qualitydigest.com thì chi phí
sai lỗi này thường chiếm khoảng 15-20% của doanh số
bán hàng của một tổ chức. Nói cách khác, tương ứng với
một trăm đồng doanh số bán hàng thu được thì doanh
nghiệp phải chi 15 - 20 đồng cho các chi phí gắn với sai
lỗi.
Doanh nghiệp có cơ hội giảm giá bán để tăng tính cạnh
tranh hoặc giữ giá bán và tăng lợi nhuận khi cắt giảm
thành công chi phí chất lượng qua mô hình sau:

LỢI NHUẬN

LỢI NHUẬN

LỢI NHUẬN

TỔNG CPCL

TỔNG CPCL

CHI PHÍ SXKD

CHI PHÍ SXKD

CHI PHÍ SXKD

HỮU ÍCH

HỮU ÍCH

HỮU ÍCH

TỔNG CPCL

Hoặc

Thực tế cho thấy doanh nghiệp chỉ đầu tư thêm một ít chi phí phòng ngừa sẽ làm giảm chi
phí chất lượng đáng kể.
Tóm lại quản lý chi phí chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp có các lợi ích sau:
- Đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề để không bỏ lỡ cơ hội nâng cao mức lợi nhuận.
- Giảm giá thành
- Xem xét mức không thỏa mãn khách hàng và dự kiến các nguy cơ sắp tới
- Cải tiến hiệu quả của doanh nghiệp
- Tăng năng suất, tăng lợi thế cạnh tranh
(Tổng hợp từ Internet)
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Tiên phong tạo xu hướng
Trong làng thời trang thế
giới, Versace đã tạo được
chỗ đứng vững chắc và sức
ảnh hưởng mạnh mẽ. Sự
thành công của Versace
do người lãnh đạo tài ba,
một sự phá cách trong
thiết kế và luôn luôn tạo
ra những cảm hứng sáng
tạo hoàn hảo, sức mạnh
truyền thông…

Phá cách
để tỏa sáng
Hồ Phạm

Versace là hãng thời trang của Ý với
cửa hàng đầu tiên ra đời ở phố Via
della Spiga, Milano vào năm 1978.
Cha đẻ của hãng thời trang này là
Gianni Versace. Ông là một trong
những nhà thiết kế thời trang tài ba
của thế giới. Trong các thiết kế của
mình, ông kết hợp một cách tinh tế,
hài hòa giữa thời trang với thể loại
nhạc rock n roll, hội họa trừu tượng,
sân khấu điện ảnh và ballet tạo nên
một nét phá cách độc đáo, sáng tạo.
Với những cống hiến của mình cho
ngành thời trang, Gianni Versace
được mệnh danh là “Lãnh tụ của thời
trang Ý và Pháp”.
Versace hiện đã trở thành một trong
những thương hiệu thời trang hàng
đầu thế giới. Thương hiệu này cung
cấp cho giới trung và thượng lưu
nhiều dòng sản phẩm cao cấp đa
dạng từ quần áo, phụ kiện, nước
hoa, mỹ phẩm đến trang trí nội
thất theo những dòng thương hiệu
khác nhau của Tập đoàn Versace
như Atelier, Gianni Versace Couture,
Versace Jeans Couture, Versus and
Versace collection, Versace Home
collection… với hệ thống 130 cửa
hàng đặt tại các thành phố lớn trên
khắp thế giới.
Versace thường xuyên tuyển dụng
các nhà thiết kế và stylist làm việc
theo nhóm, mỗi nhóm làm việc, thiết
kế cho riêng một nhãn hiệu nào đó
của Tập đoàn Versace. Những nhóm
các nhà thiết kế này làm việc dưới sự
giám sát chặt chẽ và theo hướng dẫn
của Donatella Versace.
Versace không ngừng tìm tòi, nghiên
cứu, sáng tạo và thử nghiệm những
phong cách mới, chất liệu mới nhằm
đi tiên phong trong việc tạo ra xu
hướng chi phối làng thời trang thế
giới. Thập niên 80 Versace ra mắt bộ
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sưu tập mang hơi hướng của thời kỳ
Phục hưng rinascimentale-fantino.
Đồng thời với sự quan tâm đến chất
liệu cũng như các kiểu kết hợp đặc
biệt giữa chúng, Versace đã cho ra đời
những bộ sưu tập phá cách sử dụng
nhung, da, lưới kim loại laser, ren kết
hợp với các vi tinh thể. Các tác phẩm
của Versace thường có gam màu nổi,
ấn tượng, từ các loại vải mới ra và với
những nét cắt táo bạo. Các bộ sưu tập
thường dành cho cả hai giới, có tính
cực kì gợi cảm tới mức trần tục, mang
đậm nét Italia.
Đầu những năm 90 khi bùng nổ chủ
nghĩa cực đoan, Versace sử dụng
phong cách cô gái chăn bò kết hợp
với hình ảnh cướp biển và họa tiết hoa
văn những năm 1700. Từ cuối thập
niên 90, thời kỳ của Donatella Versace
kế tục sự nghiệp anh trai, với tính
cách mạnh mẽ và độc lập, Donatella
đã tiếp tục phát triển những mẫu
thiết kế táo bạo, cá tính nhưng vẫn
đảm bảo được sự gợi cảm, quyến rũ
đầy cuốn hút nhằm tôn lên vẻ đẹp
của người phụ nữ. Đến nay, phong
cách thiết kế của Versace mang đặc
trưng của sự cảm thụ sâu sắc, thể hiện
sự tinh tế, sang trọng và nghệ thuật
trong từng chi tiết.

Chiến dịch quảng bá truyền thông
của Versace tập trung hướng đến
đối tượng khách hàng là giới trung
và thượng lưu. Khi ra mắt bộ sưu
tập mới, Versace thường tổ chức
những sự kiện lớn với nguồn kinh
phí khổng lồ lên đến hàng triệu USD
để mời các siêu mẫu và ngôi sao nổi
tiếng như Madona, Jon Bon Jovi,
Naomi Campell, Tina Turner và Tupac
Shakur… quảng bá cho những dòng
sản phẩm thời trang cao cấp. Gần
đây, với sự xuất hiện của Angelina
Jolie trong chiếc đầm dạ hội sang
trọng của Atelier Versace tại hai buổi
lễ trao giải danh giá Quả cầu vàng
Golden Globe và Oscars đã thu hút sự
chú ý của công chúng và đem lại dấu
ấn đặc biệt cho thương hiệu Versace.

Sức mạnh đến từ những ngôi sao

Versace liên tục tham gia tuần lễ thời
trang cao cấp Haute Couture tại Paris,
Milan, London và được giới chuyên
môn đánh giá cao, qua đó khẳng định
đẳng cấp của Versace trong ngành
công nghiệp thời trang thế giới, tạo
hiệu ứng quảng bá mạnh đối với giới
điệu mộ thời trang. Hiện nay, khách
hàng thường xuyên của Versace là
những người nổi tiếng trong làng
giải trí thế giới như Phil Collins,
Bruce Springsteen, George Michael,
Eric Clapton, Jennifer Lopez, Nicole
Kidman, Bon Jovi, Claudia Schiffer
and Penelope Cruz…

Gianni Versace tuyển mộ các siêu mẫu
thời trang hàng đầu để trình diễn
những tác phẩm của mình. Trong suốt
buổi trình diễn, ông là người đầu tiên
dùng neon hồ quang trong kịch nghệ
thay vì dùng đèn chiếu truyền thống
đánh bóng đã đưa những trang phục
của ông đến đỉnh điểm của sự sáng
tạo. Hơn thế, ông có mối quan hệ
công việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng
thế giới Richard Avedon, đây là người
tạo ra những bức ảnh đình đám, ấn
tượng trong chiến dịch quảng cáo
của Versace.

Với những thành công đã có bề dày
như vậy, Versace luôn duy trì vị trí
và đẳng cấp cho riêng mình. Năm
2011, doanh thu Versace tăng 16% so
với 2010 lên 340 triệu euro bất chấp
những ảnh hưởng tiêu cực từ sự suy
thoái kinh tế thế giới. Ước tính doanh
thu sẽ tăng bình quân 10% năm và
đạt 500 triệu Euro vào cuối năm 2014.
Người yêu mến thời trang luôn tin
tưởng thương hiệu Versace sẽ không
ngừng phát triển và tiếp tục chi phối
làng thời trang thế giới bằng những
bộ sưu tập đầy sức sáng tạo mới.
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CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?
Câu hỏi của chủ đề số 28

Bạn hãy cho biết Tổng công ty CP Phong Phú
được cổ phần hóa năm nào? Hãy cho biết Ban
lãnh đạo Tổng công ty trong giai đoạn đó?
Bạn hãy chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc của
mình trong giai đoạn Tổng công ty chuyển đổi
sang mô hình cổ phần hóa, đặc biệt là những
kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện chủ trương
phát triển đa ngành?
Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia cuộc
thi và trả lời đúng câu hỏi này?

Trả lời câu hỏi chủ đề số 27

1

Bản tin Diễn đàn Phong Phú
(DĐPP) số đầu tiên được ra mắt
vào tháng 11 năm 2004. Người
sáng lập ra Báo Diễn đàn Phong
Phú là ông Trần Quang Nghị - Tổng
giám đốc Công ty Dệt Phong Phú,
nay là Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt
May Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Tổng
công ty CP Phong Phú. DĐPP số báo
đầu tiên có 12 trang, in 04 màu với
tính chất là một bản tin lưu hành nội
bộ. Ban cố vấn của DĐPP gồm có 2
người: Ông Trần Quang Nghị và ông
Phạm Xuân Lập. Ban Biên tập gồm có
10 người: Ông Lê Thanh Liêm (trưởng
ban), bà Lê Thị Hoàng Trang và Lưu
Đặng Thương Thương (phó ban), ông
Võ Văn Thành, Võ Duy Sáng, Nguyễn

Văn Thảo, Đỗ Duy Tâm, Phạm Phú
Chung, Nguyễn Quốc Nguyên (biên
tập viên) và chị Nguyễn Thị Kim Vân
(thiết kế trình bày).
Số báo đầu tiên của DĐPP bên cạnh
sự góp sức của toàn thể anh chị em
CB.CNV Phong Phú còn có sự tham
gia đóng góp ý kiến của chị Nguyễn
Bay - Phóng viên Báo Tuổi Trẻ TP.Hồ
Chí Minh. Đến nay DĐPP đã phát
hành được 28 số báo với tổng số
trang bình quân từ 56-60 trang mỗi
kỳ.

2

Ngày ấy, Ban Biên tập DĐPP
có các anh, chị: anh Liêm,
anh Chung, chị Hoàng Trang,
anh Sáng, anh Thành, anh Thái, chị
Thương, chị Kim Vân… Khi Ban Lãnh
đạo Tổng công ty đặt vấn đề yêu cầu

Công đoàn và Đoàn thanh niên đứng
ra triển khai tờ báo DĐPP, anh chị em
ai cũng lắc đầu, le lưỡi (vì hồi nào tới
giờ có viết báo đâu, lúc ở cấp II, cấp
III thì có tham gia viết báo tường vậy
thôi). Khi đó, anh Liêm đã liên hệ với
chị Nguyễn Bay là phóng viên Báo
Tuổi Trẻ xuống Phong Phú để hướng
dẫn cho anh em chúng tôi. Bây giờ
thì việc làm báo của Tổng công ty đã
thuận lợi hơn vì các anh chị đều là
dân có nghề, thiết kế, trình bày thì có
phần mềm chuyên dùng để hỗ trợ,
chứ làm thủ công như ngày xưa mà
mỗi tháng ra báo một kỳ chắc không
kham nổi.
Tôi thì chẳng rành gì việc trình bày
với biên tập. Nhưng hạnh phúc là
một trong những người đầu tiên
được đọc bài viết của các anh chị em
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CB.CNV gửi về. Vì tôi được phân công
kiểm tra chính tả mà. Đọc tới đọc lui,
đọc xuôi đọc ngược, đọc lúc in ra bản
kẽm vậy mà cũng có khi để lọt lưới
vài lỗi chính tả. Làm báo lúc đó còn
thủ công lắm, chưa chuyên nghiệp
như các bạn ở phòng Marketing bây
giờ đâu. Sau khi đã chỉnh sửa, gọt
giũa các bài viết, thì tới giai đoạn dàn
trang (thường thì khoảng 32 hoặc
36 trang tùy theo số lượng bài viết ít
hay nhiều), sau đó thì in ra bản nháp.
Các trang báo sẽ được trải ra trên nền
gạch, sắp xếp theo thứ tự từ trang
một (trang bìa) đến trang cuối cùng
để thường trực Ban Biên tập đánh
giá, cho ý kiến (công việc này do chị
Hoàng Trang phụ trách). Sau khi cân
chỉnh, góp ý và xin ý kiến của lãnh
đạo, bản thảo sẽ được chuyển cho
nhà in. Lúc báo ra bản kẽm thì tôi,
chị Kim Vân, có lúc là anh Thành, anh
Thái đã có mặt ở nhà in, chia nhau
kiểm tra lại từng trang báo (xem có
bị nhảy chữ, nhảy hàng hay không),
sau đó xong xuôi mới báo cho nhà in
để triển khai in hàng loạt. Tôi nhớ có
một năm, lãnh đạo Tổng công ty chỉ
thị phải có báo DĐPP vào ngày khai
trương đầu năm (mùng 8 Tết), lúc đó
ai cũng toát mồ hôi hột. Tết nhứt mà,
ai cũng nghỉ cả, từ cộng tác viên cho
đến nhà in. Mùng hai, mùng ba tết,
chị Hoàng Trang, anh Thành, tôi và
Kim Vân (lúc đó là nhân viên vi tính,
phụ trách phần trình bày, dàn trang)
còn đang vật lộn với đống bài viết.
Áp lực ngày ra báo càng đến gần,
anh chị em chúng tôi càng lo lắng
không yên. Sáng mùng bốn tết, chị
Trang liên hệ với nhà in, gửi đĩa kèm
theo lịch hẹn: sáng mùng 7 phải có
báo. Khổ nỗi, do kế hoạch của nhà in
bị quá tải, sáng mùng 8 mới có báo.
9 giờ sáng anh Thành khệ nệ ôm

Diễn đàn Phong Phú số đầu tiên

chồng báo lên phòng truyền thống.
Cảm giác khi nhìn thấy tờ báo mới
kịp đến đến tay Ban Lãnh đạo Tổng
công ty, đến tay những khách hàng
thân thiết của Phong Phú trong ngày
mở máy đầu năm thật khó tả, vui có,
hạnh phúc có, xen lẫn với hồi hộp, lo
âu, không biết báo in ra có bị sơ xuất
gì không.
Bây giờ, khi ngồi ngẫm lại những
ngày đầu thực hiện báo DĐPP,
không hiểu làm sao mà chúng tôi có
thể hoàn thành được như vậy (chắc
do áp lực nhưng trên hết đó là tâm
huyết, mong mỏi của Ban Lãnh đạo
Tổng công ty có một đặc san “cây nhà
lá vườn” để qua đó gửi gắm, kỳ vọng
sự đóng góp, sẻ chia, tinh thần trách

nhiệm của đội ngũ CB.CNV).
Ngắm nhìn tờ DĐPP hôm nay, một
ấn phẩm thật chuyên nghiệp với
cách trình bày ấn tượng, bài viết hay,
chủ đề đa dạng, chúng ta càng thêm
trân trọng những đóng góp thầm
lặng, không mệt mỏi của các anh,
chị trong Ban Biên tập, sự cộng tác
của đội ngũ cộng tác viên các công
ty, đơn vị thành viên đã luôn gắn bó,
đồng hành cùng với Diễn đàn Phong
Phú từ ngày ấy… cho đến tận bây
giờ.

3

Có 32 người tham gia cuộc thi
này và trả lời đúng câu hỏi số 1.
L.Đ.Thương Thương
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Thu ghé ngang Sài Gòn khi tiết trời bỗng se se lạnh
vào buổi sáng sớm. Cái lạnh nhè nhẹ dìu dịu, chẳng
đủ để ai hít hà xuýt xoa. Cái lạnh chỉ vừa chớm, khi
những cơn gió heo may làm tóc ai bay bay trong buổi
sớm tinh mơ. Có cô bé đi phía bên kia đường nhè nhẹ
kéo kín cổ chiếc áo khoác mỏng. Có vậy thôi, mà sao
thấy dễ thương quá. Cứ mải nhìn theo, để rồi phải giật
mình quay đầu giấu ánh mắt nhìn trộm, khi bắt gặp
đôi mắt ai kia trong veo vòng lại khẽ biết cười duyên…

Nghe thu Sài Gòn
“Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”

N

ghe tiếng hát của cô hàng xóm
nhà bên sáng nay sao vang và
xa đến thế. Tôi như chợt tỉnh sau
giấc mơ nồng, nghe nôn nao lòng. Gió
mơn man kẽ lá, dìu dịu khí trời Sài Gòn.
Tấm màn mây khổng lồ chưa kịp vén
lên. Sắc đỏ chui qua tấm màn mỏng
phả xuống dương gian một chút nắng
vàng, nhẹ như rơm nhà nông mùa gặt.
Chú mèo con tập tành đuổi bắt, lá bàng
bay dệt bài học đầu đời, mải miết không
thèm hay biết. Sài Gòn đã vào thu phải
không em!

Xuân Cường
Văn phòng Tổng công ty

Nhìn qua ô cửa nhỏ, gió thổi, nắng đẹp,
trời trong xanh. Những chiếc lá rơi nhẹ,
xoay xoay trong gió. Cây bàng đã lúc lỉu
quả vàng. Gió nhẹ qua, thu ánh vàng lên
vài tán lá, giỡn đùa. Nhẹ như váy áo xúng
xính xuống đường, thiếu nữ Sài Gòn thi
thố sức thanh xuân với gió. Em, cô hàng
xóm bồng bềnh tóc mai gió sớm; chú
Sáu xích lô nhẹ nhàng lách xe qua ngõ
hẹp; mẹ vội vàng áo khoác mỏng bán xôi
ngon. Đường Sài Gòn cũng chậm rãi hơn.
Người người ngược xuôi xe cộ, vẫn như
thể dạo chơi đón gió thu về.

39

Số 28 - tháng 9/2012

Mỗi độ nghe Sài Gòn vào thu, đôi khi chỉ là một
khoảnh khắc. Là lúc con trai con gái cùng nấp dưới
một mái hiên tránh cơn mưa vừa đến. Con trai ngại
ngùng chẳng dám nhìn sang, chẳng dám bắt chuyện.
Để đến khi trời hửng nắng, khi bóng dáng ai kia đã
kịp hòa vào dòng người tất bật trên đường phố, mới
đứng nhìn theo mà thầm tiếc ngẩn ngơ… Mùa thu
đến cũng giống như những cơn mưa Sài Gòn chợt đến
chợt đi, thật nhẹ, mà cảm xúc để lại thật dài, thật sâu.
Nhớ thu xưa, có người cứ thắc thỏm từ khi những cơn
mưa chiều ngày một nhiều hơn, nhẩm tính xem bao
lâu nữa mới đến ngày tựu trường. Một tuần, hai tuần...
mưa Sài Gòn làm dịu nhẹ những ngày thu. Ta nghe
trong mưa chiều vội vã, se sẽ hương thu, cứ gờn gợn
qua quần qua áo, mùa tựu trường sắp đến rồi. Nôn
nao. Ta nghe thấy hương mùa thu qua mỗi con đường
in dấu chân trẻ nhỏ; nào sách vở, bút mực, giấy viết với
bảng đen, ồ thứ nào cũng sáng lên hoài bão như cô
cậu học trò mang hoài bão của thuở thiếu thời. Khắc
khoải, mong đợi theo năm tháng. Không ai gọi tên thu
Sài Gòn, kể cả khi gió heo may về và nắng vàng đang
hát, xôn xao.
Thu về trên những bóng áo trắng tung tăng đến
trường. Đứng thật lâu tại một góc ngã tư buổi sớm,
ngắm những em nhỏ cắp sách đến lớp trong niềm
hân hoan ngày khai giảng. Bỗng thấy mình như được
trở về với những mùa thu năm trước, rồi lẩm bẩm một
mình: “Bao mùa thu qua, bao mùa thu đến, nhanh

quá!”. Ký ức ngày nào giờ vẫn còn đây, vừa xa vừa
gần. Có một mùa thu trong lòng người, là mùa
nhớ. Những kỷ niệm về mùa thu một thời cứ miên
man.
Thật không dễ nhận ra thu Sài Gòn bằng thị giác
của người ngủ nướng. Bởi nắng vẫn vàng ươm
khi đúng ngọ như xuân, hè. Nghe thu Sài Gòn vẫn
mãi không hanh hao vàng, không gầy cơn gió,
chơi trò trốn tìm trên hoa điệp lao xao. Những
nẻo đường dọc ngang, nẻo nào cũng tỏa hương
thu. Nắng cứ vàng, gió cứ thổi, người cứ ngược
xuôi giữa dòng đời...
Ai bảo Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Ai bảo
Sài Gòn không có mùa thu. Sớm nay, trên chuyến
xe ca vẫn hành trình ngược xuôi, chầm chậm đón
đưa những anh công nhân, những cô thợ dệt dọc
theo những con đường rợp bóng cây xanh, tôi
như bỗng nghe mùa thu đang về thật gần. Bỗng
thấy lòng mình khắc khoải, vọng về mãi khúc thu
đẹp của Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên hòa cùng tiếng
mưa thu rơi nhẹ nhàng trên lá sớm mai, tay gõ gõ
nhịp vào không trung, miệng khe khẽ hát:
“…Và em có nghe khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy,
tình ta ngát hương”.
Tôi thì thầm tự hỏi lòng: Có phải không, ta đã yêu
mùa thu Sài Gòn tự bao giờ?

40

Từ trái tim đến trái tim

Diễn Đàn Phong Phú

Số 28 - tháng 9/2012

Diễn Đàn Phong Phú

sinh, chúng ta mới hiểu hết nỗi cực nhọc mà hằng ngày,
hằng giờ họ phải đối mặt. Có người thông cảm, thấu hiểu
thì họ không vứt rác bừa bãi, nhưng cũng có người tiện
đâu vứt rác đấy, không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
Để vượt qua những khó khăn, trở ngại khi chọn nghề vệ
sinh lắm nhọc nhằn và cũng có phút giây mặc cảm, ACE
vệ sinh luôn tâm niệm: “Điều duy nhất chúng tôi làm được
đó là luôn cố gắng làm tốt công việc của mình để giữ cho
môi trường Tổng công ty luôn sạch đẹp”.

Cảm nhận về mùa thu…
H.Đ

Mỗi ngày, mỗi lúc bước đi trên những con đường sạch đẹp của Phong Phú, hãy nhớ
về hình ảnh người vệ sinh Ban quản lý cụm công nghiệp cũng là cách chúng ta quét
rác trong tâm để thấy lòng thảnh thơi, nhẹ nhàng giữa muôn bề bộn sân si trong
cuộc sống…

P

hong Phú mùa thu lại về… Các con đường
đến xưởng lại đầy lá vàng. Mùa thu tuy đẹp,
nhưng cũng là mùa làm việc tất bật, bận rộn
đối với Tổ vệ sinh Ban quản lý cụm công nghiệp.
Như thường lệ, từ sáng tinh mơ các anh chị em
(ACE) đã bắt đầu công tác vệ sinh. Giữa buổi bình
minh sương sớm, tiếng chổi tre vọng lên những
âm thanh quen thuộc. Cần mẫn, chăm chỉ và
bền bỉ là thái độ làm việc nghiêm túc của họ để
thực hiện tốt quy trình công việc của mình. Bình
thường, mỗi người phụ trách ba, bốn con đường,
tùy theo độ dài của chúng. Nhiều khi có một đoạn
đường nhưng phải quét đi quét lại nhiều lần vì có
hôm trời trở gió lá rụng rất nhiều. Với thi sĩ, những
con đường ngập tràn lá vàng rơi là một nét đẹp

lãng mạn để “tức cảnh sinh thơ” nhưng chính
những chiếc lá này đã làm cho ACE vệ sinh thêm
phần vất vả, bởi gom xong đám lá vừa rụng cũng
là lúc đám lá khác lại rơi xuống. Những tháng mưa,
nước đọng làm chiếc chổi tre nặng gấp ba, bốn
lần nên quét xong là mỏi nhừ cả người”. Dẫu vậy,
các ACE vẫn luôn vui cười và tâm sự: “Hôm nay, trời
không nắng nên cũng đỡ mệt. Nhiều khi mệt mỏi
muốn lướt qua nhưng nhìn đường xá sạch bon lại
có một chút rác làm xấu đi nên phải quay lại. Quét
xong thấy lòng nhẹ nhõm, hạnh phúc”.
Cũng như bao công việc khác, công nhân vệ sinh
cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động,
chứ không đơn thuần “chỗ nào bẩn thì quét, xong
việc thì thôi…” Cùng làm việc với những ACE vệ
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Có khi nào đó, chúng ta tự hỏi: Nếu một ngày vắng bóng
những công nhân áo xanh trên con đường đến xưởng,
ngày mai cảnh quan chung của Tổng công ty sẽ như thế
nào?. Con đường tình yêu thân thương liệu có còn giữ
cho mình nét đẹp ấn tượng trong tâm tưởng của những
người con Phong phú nữa không? Vậy nên, trân trọng
công việc vất vả của họ và luôn có ý thức trách nhiệm giữ
vệ sinh chung là điều mỗi cư dân Phong Phú đã và đang
góp phần làm cho đơn vị mình công tác ngày càng thêm
sạch, đẹp và văn minh hơn. Mỗi ngày, mỗi lúc bước đi
trên những con đường sạch đẹp của Phong Phú, hãy nhớ
về hình ảnh người vệ sinh Ban quản lý cụm công nghiệp
cũng là cách chúng ta quét rác trong tâm để thấy lòng
thảnh thơi, nhẹ nhàng giữa muôn bề bộn sân si trong
cuộc sống…

Bây giờ trời đã vào thu
Con đường đến xưởng bước cùng lá rơi
Gió rung cây tiễn lá rời
Tinh mơ đã thấy dáng người thân quen
Vui cùng với tiếng chổi tre
Thu gom, quét dọn bộn bề vẫn tươi
Trời mưa hay nắng không lười
Cần cù chăm chỉ lòng người quyết tâm
Công ty sạch đẹp tháng năm
Tăng cao ý thức nâng tầm nhìn xa
Niềm vui hạnh phúc bài ca
Nét đẹp Phong Phú chan hòa sắc hoa…
Thân tặng anh chị em làm công tác
vệ sinh dưới mái nhà Phong Phú

Lời tự tình…
V.K

Công ty PPYT

Có một ngày chiều thu buông nắng
Sắc lá vàng khẽ rụng dưới thềm nghiêng
Tôi đi giữa khung trời đầy thương nhớ
Lời yêu nào gửi dạ khúc mùa thu
Em yêu kiều bờ tóc xõa ngang vai
Cho liễu rũ bên hồ không buồn thắm
Cho mây trắng ngẩn ngơ quên chốn đậu
Cho tim anh lạc lối giữa trời mơ
Tôi lại bước bên đời không vội vã
Sắc thu vàng khẽ chạm trái tim tôi
Để cùng em những bước đi song hành
Để con tim cùng chung một nhịp thở
Hứa với anh đừng bao giờ gục ngã
Dù thế nào hãy cố gắng lên nha
Dù phía trước là chông gai vất vả
Hạnh phúc này mình vẫn mãi trao tay
Rồi một ngày ánh nắng sẽ chói chang
Xua cái lạnh của không gian xa cách
Mang hơi ấm, tình yêu và nỗi nhớ
Để bên em đi suốt chặng đường đời
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Hoài niệm

…

Bích Vy
Phòng Marketing

M

ùa thu đã về, hương thu gõ
nhịp miên man, gió thu cứ
vi vu bên ngoài cửa sổ, làm
lá vàng thêm xào xạc. Tôi nhẹ bước
đi giữa mùa thu vàng ươm nắng, cái
nắng vàng đủ để tôi hồi tưởng về
những kỷ niệm đã qua, đặc biệt là
những kỷ niệm thân tình về mùa thu
dưới mái nhà Phong Phú.
Tôi còn nhớ như in, mùa thu đầu tiên
khi tôi mới bước chân vào Phong

Mùa thu nay, so với mùa thu xưa đã khác nhiều, tôi từ một
người rụt rè đã trở nên chững chạc, tự tin hơn… Đứng dưới
con đường tình yêu với lá thu bay, tôi chợt hiểu rằng mỗi mùa
thu đi qua làm cho ta thêm trưởng thành…

Phú. Cái cảm giác bỡ ngỡ với mọi
thứ xung quanh cứ thế thường trực
trong tôi. Từ không gian đường đi lối
lại, cho đến công việc còn chút vụng
về, vướng víu. Ngay cả các anh, chị
em đồng nghiệp tôi còn chưa nhớ
hết tên… Hoặc đôi khi muốn bắt
chuyện tâm sự với mọi người nhưng
lại rụt rè… bao nhiêu cảm xúc cứ
đan xen lẫn lộn trong một ngày làm
việc.

Vào những buổi chiều tan ca, một
mình tôi lại thả mình dưới con đường
tình yêu, hay con đường bằng lăng
nhẹ gió. Những con đường ở đây
vào mùa thu với những đợt trút lá,
không gian đượm chút nắng vàng
buổi chiều buồn làm tôi yêu thêm
màu cảnh vật và mọi thứ quanh
mình. Đi giữa con đường ấy, lòng tôi
tư lự về những ngày tháng đã qua, về
những kỷ niệm của thuở niên thiếu,
thời sinh viên với mối tình và những
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kỷ niệm đẹp… Đối với tôi, mỗi ngày
thả bước trên những con đường này
để đến nơi làm việc và chào tạm biệt
cơ quan để trở về nhà sau khi vượt
qua con đường tình yêu là những ký
ức đáng nhớ, bước chân cứ song hành
cùng tháng ngày kỷ niệm nhớ nhung.
Mỗi ngày thu là một câu chuyện để lại
trong tôi nhiều điều lý thú. Cái kỳ thú
của lứa tuổi đôi mươi ngượng ngùng.
Cái lý thú khi được là con của một đại
gia đình có bề dày văn hóa lịch sử mà
các thế hệ yêu thương, trân trọng và
giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những
người mới chập chững bước vào ngôi
nhà chung.
Thời gian dần trôi, tôi bắt nhịp được
với công việc của mình, hiểu hơn các
anh chị em đồng nghiệp. Tôi hòa vào
không khí lao động rộn ràng của toàn
thể CB.CNV Tổng công ty… Rồi những
chương trình do đoàn thanh niên tổ
chức, chuyến đi từ thiện, những buổi
sinh hoạt tập thể đã làm sợi dây giữa
tôi và mọi người càng thêm gắn kết
một cách bền chặt. Tháng ngày cứ

thế chậm trôi… tôi đã nghiệm ra
được nhiều chân lý đáng quý ở đời,
nó nhẹ nhàng, và miên man nhưng
có sức rung động mạnh, như cơn gió
mùa thu làm cho lá vàng rơi khẽ vậy.
Đó là những chân lý của tình người,
của tình đoàn kết gắn bó keo sơn
trong công việc và cuộc sống, là sự sẻ
chia, nỗ lực vì một tập thể vững mạnh
và phát triển... Tôi đã nghiệm ra chân
lý vì sao những người con Phong Phú
lại nguyện cống hiến cả đời mình vì
sự phát triển lớn mạnh của đơn vị,
hay nhiều người dám tiên phong đến
nhận nhiệm vụ để chung tay phát
triển những nơi còn khó khăn hơn...
Đó chính là sự chuyên nghiệp trong
môi trường làm việc, sự đoàn kết gắn
bó, sự quan tâm, san sẻ và lan tỏa yêu
thương để kết nối những trái tim với
nhau… Tất cả thành tố ấy đã kết dệt
nên một giá trị bền chặt được truyền
lưu và lớn mạnh qua nhiều thế hệ.
Mùa thu nay, so với mùa thu xưa đã
khác nhiều, tôi từ một người rụt rè
đã trở nên chững chạc, tự tin hơn…

Đứng dưới con đường tình yêu với lá
thu bay, tôi chợt hiểu rằng mỗi mùa
thu đi qua làm cho con người thêm
trưởng thành. Mùa thu nào cũng có
lá vàng, cũng có gió thu heo may, đó
là thứ gia vị không thể thiếu để cấu
thành nên mùa thu. Cũng như để
thành công không thể thiếu tài năng,
sự khổ luyện và một môi trường làm
việc tốt.
Mỗi mùa thu đi qua trong tôi nhẹ
nhàng như từng chiếc lá. Chính mùa
thu là điểm khởi đầu cho tôi nhiều bài
học giá trị. Rồi từng mùa thu vẫn cứ
nhịp nhàng qua đi theo vòng quay
bất tận của thời gian, nhưng những
cảm xúc, tình yêu của mùa thu xưa và
nay luôn có sự đổi khác bởi chủ thể
mùa thu. Đâu đó, trong âm vang khẽ
rơi của lá vàng, tôi tìm lại được hình
ảnh năm nào của mình khi mới bước
vào Phong Phú. Hoài cổ với tôi là để
vin vào quá khứ, soi xét và phấn đấu
trong hiện tại và làm bàn đạp hướng
về tương lai.
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Vườn xưa
Nguyễn Hữu Chung
Coats Phong Phú

Anh trở lại khu vườn xưa trái chín
Dòng thời gian trên tóc mẹ bạc màu
Con chim chích đâu còn buông tiếng hót
Tháng năm nhòa theo dáng mẹ xanh xao.
Em lận đận với tay bồng tay bế.
Màu thời gian bao phủ nét xuân thì
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Chào Phong Phú!
Nguyễn Xuân Phong
Đội cơ xa

Anh về Phong Phú thăm em,
Nhân ngày Quân đội Việt Nam anh hùng.
Trường Sa sóng biển chập chùng
Phong Phú hội nhập rộn ràng thoi đưa
Thành phố mưa nắng thuận hòa
Phong Phú đoàn kết không ngừng vươn xa

Hoa ổi trắng cùng những chùm mận đỏ

Hội đồng quản trị: Đức - Tài

Mãi ngọt ngào theo những cánh chim di

Phòng, ban, nhà máy ngại gì khó khăn

Anh vẫn nhớ những ngày xưa thơ ấu

Ba ca, bốn kíp sẵn sàng

Mỗi buổi trưa lén mẹ chạy sang vườn

Cơ xa đưa đón rộn ràng ngày đêm

Em cầm khoèo giật những chùm mận đỏ
Rớt ngay đầu, em khóc để anh thương

Dệt May Phong Phú đi đầu
Đa ngành lĩnh vực, cổ phần thành công
Công đoàn từ thiện xa gần

Em bắt đền anh xếp nhiều thuyền giấy

Lòng dân, ý Đảng sáng ngời Việt Nam

Chở bồ quân em thả trước ao nhà
Thuyền bị chìm giữa dòng em lại khóc

Xin chào Phong Phú! Chào em

Không thể nào chở nổi ước mơ qua…

Anh về biển đảo. Xuân này cưới em.

Anh bôn ba nơi xứ người cơm áo
Em hai mươi buồn bã cánh bướm vàng
Chưa có dịp thăm khu vườn của mẹ
Nay trở về thơ ấu đã sang trang
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Không đề
Bút mới

Bình An lối về
ĐỒNG AN
Tặng Hn!

Không cần biết lạc quan hay đau khổ,
Khi sớm mai thức dậy lúc bình minh
Chỉ đơn giản là tôi đang sống
Thầm lặng dệt nên những mét vải cho đời.

Ta về Bình An một ngày biển lặng
Trời thu xanh trong ánh mắt em xanh
Sóng khẽ hát bản tình ca thuở ấy
Để bâng khuâng theo lối biển ta về

Giữa tiếng ồn ào của máy móc quanh tôi
Giữa bao mối lo âu và tràn trề hy vọng

Chiều Bình An anh nghe lòng thổn thức

Giữa bao thị phi, tranh đua, lợi lộc

Sóng rì rào khắc khoải nhịp yêu thương

Tôi chỉ viết những gì đã trải nghiệm.

Em vẫn đợi như con thuyền đợi bến
Tháng năm trôi như biển khát khao bờ

Đừng vội ước mỗi sớm mai thanh tịnh
Mà hãy chọn thời gian khuya một chút cho mình

Em ví mình như sóng biển ngoài kia

Ngồi quán cóc với một vài người bạn

Vỗ miên man không lìa bờ cát trắng

Nói đôi điều hoặc có thể lặng thinh.

Mình thương nhau trong tháng ngày giông bão
Nỗi ngọt ngào từ nước mắt đầy vơi

Thế kỷ XXI ngập tràn năng lượng
Tôi khởi đầu cùng bạn vững tới nơi

Biển vẫn xanh, sóng muôn đời vẫn thế

Vang vọng mãi trong tôi và trong bạn

Vẫn cồn cào như anh nhớ về em

Như bao người, chúng ta sống để yêu.

Thương tóc ngắn ủ đôi bờ vai ấm
Mến yêu ơi hạnh phúc đón ta về.
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Cảm ơn cuộc sống

Đèn trời
Trang Nguyễn
Công ty PPJ (Đà Nẵng)

Đ

èn trời hay còn gọi là thiên đăng. Đèn
thường được thả vào những đêm trời
trong xanh và gió nhẹ. Đèn trời được
làm bằng giấy bổi mềm, màu trắng với tính
năng nhẹ và dai, hoặc làm bằng giấy pơ-luya
nhiều màu và rất mỏng. Khung đèn tròn làm
bằng dây thép, đường kính to hơn nón lá một
chút. Đèn trời có dạng ống, một đầu được
dán kín, đầu kia có khung dây thép ràng xung
quanh để buộc chặt gùi bấc (còn gọi là tim đèn)
ở chính giữa. Gùi bấc được thấm dầu lạc và đốt
lên khi thả đèn.

Gửi ước mơ theo
chiếc đèn trời

Khi thả đèn, chúng tôi chọn một bãi ruộng
rộng rãi, bằng phẳng cách trung tâm phố cổ
Hội An không xa. Đêm tháng tám âm lịch, trời
trong xanh và nhiều sao, cơn gió đêm thổi rào
rạt những ruộng lúa đang chín vàng, trĩu hạt.
Hương lúa hòa lẫn mùi thảo mộc và hương vị
đồng quê làm không khí trong lành thật dễ
chịu. Đã từ rất lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm
giác đồng nội này.
Bọn chúng tôi, cả người lớn và trẻ con cùng
chung tâm trạng háo hức để đốt đèn. Tiếng cười
đùa ý ới làm sôi động một góc không gian vốn
đỗi yên bình như phố cổ ngày đêm nghiêng
mình bên dòng sông Hoài.
Khi thả đèn, điều quan trọng nhất mà các thành
viên tham gia luôn tâm niệm, đó là điều ước.
Người lớn có lẽ ước mong cuộc sống bớt vất vả,
lo toan và sung túc, sức khỏe dồi dào để làm
việc. Trẻ con ước muốn học giỏi, có nhiều quần
áo, đồ chơi đẹp… Có thể đó chỉ là những ước
muốn rất đời thường, hoặc có những ước mơ
cao xa hay rất đỗi thầm kín trong lòng mà không
thể thổ lộ cùng ai. Ý nghĩ rằng điều ước có thể
trở thành hiện thực sau đêm thả đèn càng làm
chúng tôi thêm niềm tin và sự phấn khích.
Đã đến lúc thả đèn!
Gùi bấc được đốt cháy. Cứ hai người cùng nâng
một chiếc đèn. Tay giữ chặt khung đèn, khi lửa

bắt đầu bén, gùi bấc bốc cháy bùng. Chúng
tôi hồi hộp đợi không khí bên trong đèn nóng
dần lên. Tay nâng đèn cao dần, cao dần. Một…
hai… ba…! Thả đèn nào.
Giữa nền trời đêm yên tĩnh và đầy sao, các
đốm lửa bên trong đèn trời mỗi lúc cháy một
mạnh hơn. Những đốm lửa nhỏ ấy nâng đèn
ngày càng bay lên cao mãi và xa dần cho đến
khi mất hút khỏi tầm mắt. Đèn mang theo
những điều ước thuần khiết, dễ thương để bay
vào bầu trời cao xanh đến với những đấng tối
cao màu nhiệm để điều ước mỗi người nhanh
chóng thành hiện thực…
Những hình ảnh thân thương của buổi thả
đèn trời được chúng tôi ghi lại, cái thời khắc
con người được thả nỗi niềm mình vào đất trời
với những ước mơ bé nhỏ của cuộc sống. Giữa
bộn bề lo toan của cuộc đời, những phút giây
thế này thật đáng trân trọng biết bao. Trong
phút giây thiêng liêng và riêng tư ấy, tôi lại ước
mong mình có phép màu để giúp nhà máy tôi
(nơi có hơn 800 anh chị em công nhân viên
đang miệt mài ngày đêm làm việc) vượt qua
khó khăn một cách nhanh chóng. Anh chị em
công nhân viên nhà máy đang chung tay góp
sức mình vì sự phát triển chung của đơn vị. Ai
cũng hiểu rằng, trong thời buổi kinh tế khủng
hoảng, vật giá leo thang… thì việc có một
công việc ổn định, một mục tiêu phấn đấu
là điều cần kíp và đáng trân trọng. Chúng tôi
đang nắm chặt tay để trưởng thành hơn và vì
một tập thể phát triển vững mạnh hơn.
Đèn trời đã về với trời xa, tạm biệt nhé những
chiếc đèn trời lung linh chuyên chở bao điều
ước của chúng tôi. Tạm biệt khung cảnh yên
bình nơi Phố Hội với sắc màu lung linh của
những chiếc đèn trời. Chúng tôi ra về lòng
mang nặng sự háo hức và lại ước mong có
thêm một lần thả ước mơ theo những chiếc
đèn trời…
Đà Nẵng, tháng 09/2012

Nguyễn Thị Hương
Công ty PPJ

Anh đứng bên em trong tiếng máy chạy rầm rì
Bao tâm huyết em dồn vào tấm áo
Đường kim, mũi chỉ cần cù không nghỉ
Em kiên trì phấn đấu: năng suất cao
Mùa thu về, thành phố rộn rã tiếng cười
Em vào ca lòng nôn nao bao mơ ước
Từ một cô thiếu nữ quen ruộng đồng, sớm trưa, mưa nắng
Nay em đã trở thành công nhân nhà máy…
Sau mỗi buổi tan ca em về đầy phấn khởi
Tạm xa rời tiếng máy rộn rã quen
Căn nhà nhỏ - tiếng trẻ thơ ríu rít làm tình yêu trỗi dậy
Tay em thêm nhanh, thêm những tấm áo mới tinh khôi
Ngày mai em lại hào hứng lên đường vào ca vui vẻ
Phong Phú đã cho em tương lai tươi sáng đầy hy vọng
Đất nước hội nhập toàn cầu thế giới
Em nguyện mang tâm huyết gửi vào bao tấm áo
Anh đứng bên em lắng nghe tiếng máy thầm thì
Cảm ơn Phong Phú đã cho em cuộc sống đổi mới
Và anh đã mang đến tình yêu, hạnh phúc
Chân trời mới tươi sáng - Phong Phú đón em về.
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Đơn giản hóa…
Huỳnh Đỗ Toàn
Xưởng may PPGM - Công ty PPJ

C

on người khi sinh ra không ai
hoàn hảo cả, chính điều này là
động lực để mỗi chúng ta vươn
lên, hoàn thiện bản thân mình. Tinh
thần con người là một công cụ đầy
quyền năng, nếu bạn muốn cuộc sống
của mình hướng về sự bình an, thanh
thản thì nên làm những việc tốt và luôn
giữa cho tâm hồn mình thanh thản nhất.
Tôi bỗng nhớ đến những lời chia sẻ đầy
chân tình của T.g Richard Carlson trong
Biến bi kịch thành hài kịch - Tất cả đều là
chuyện nhỏ: “Cuộc sống không phải là
một vụ báo động khẩn cấp. Chúng ta
hay thổi phồng sự việc và trầm trọng
hóa những việc nhỏ nhặt. Chúng ta
quên mất rằng cuộc sống thực ra không

quá tệ như ta nghĩ. Chỉ cần nhắc nhở
bản thân rằng cuộc sống không giống
như một bộ phim nhiều tập với đủ các
vấn đề kịch tính, chúng ta có thể dễ
dàng bình tâm hơn. Mỗi khi bị kích động
hay nhìn sự việc một cách nghiêm trọng
(điều này rất thường xảy ra), tôi tự trấn
an bằng cách cười mình vì sự lo lắng thái
quá của bản thân. Bằng cách này tôi có
thể xoay chuyển tình huống thành ra dễ
chịu hơn và vở bi kịch của tôi trở thành
một vở hài kịch vui vẻ...”. Tác giả thật lạc
quan khi chuyển hóa những điều tưởng
chừng như nghiêm trọng thành những
vấn đề đơn giản hóa, chính cách nghĩ
thông minh này giúp ông vượt qua mọi
trở lực cuộc sống. Còn chúng ta thì sao?
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Trong dòng chảy bất tận của cuộc sống này,
bạn cũng có thể làm bất cứ điều gì từ những
việc nhỏ cũng mang lại cho bạn cảm giác
khoan khoái khi làm người tử tế và hữu dụng.
Cuộc sống có khi là một khay công việc tràn
đầy, dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa
cũng không bao giờ hoàn thiện được chúng.
Bởi đơn giản khi bạn hoàn thiện việc này sẽ có
việc khác thay thế. Để có thể tận hưởng cuộc
sống một cách trọn vẹn mà vẫn đảm bảo công
việc, bạn phải biết lựa chọn ưu tiên cho công
việc quan trọng và cần hoàn thành, phần còn
lại bạn vẫn có thể trì hoãn giải quyết từ từ, khi
đó bạn vẫn có thời gian để tận hưởng cuộc
sống.
Từ khi sinh ra, chúng ta đã bắt đầu một chuỗi
kiến thức nền tảng về sự học hành. Ông bà,
cha mẹ dạy ta cách khôn ngoan, làm người;
học cách nhường nhịn, yêu thương từ anh chị
em; học cách sống kiềm chế, giản dị và chịu
đựng từ người quét rác; hoặc học một đứa trẻ
ở cách sống và cười hồn nhiên. Từ những kiến
thức nền tảng đó, bạn nỗ lực học hỏi trong
sách vở và những người xung quanh mình để
hoàn thiện hơn về phương pháp làm dù cho
điều đó thật đơn giản và nhỏ nhoi. Bạn đừng
nên kiêu hãnh, hoặc bướng bỉnh mà không
chịu học hỏi, như thế bạn sẽ đánh mất nhiều
cơ hội tìm ra những cách làm đơn giản mà
tuyệt vời để nâng cao kiến thức cho bản thân
và cải thiện cuộc sống cho mình. Bạn phải
luôn luôn lắng nghe, cởi mở tiếp cận những
ý kiến đóng góp của từng người về những
khuyết điểm của mình. Điều quan trọng là bạn
cần can đảm đối mặt với chính mình, khiêm
nhường và gạt bỏ cái tôi ích kỷ qua một bên.
Kiên nhẫn cũng vậy, đây là đức tính sẽ theo
bạn trên suốt dặm đường đời, hành trình của
cuộc sống luôn mưu cầu sự bình yên và yêu

thương. Kiên nhẫn giúp bạn biết thông cảm
cho sự vô tình của người khác. Thiếu lòng kiên
nhẫn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đầy sự bực
tức, thất vọng, phiền hà và giận dữ. Có được
lòng kiên nhẫn, con người có thể tận dụng
được nhiều niềm vui của cuộc sống, và cảm
thấy thú vị với những ý nghĩa thật diệu kỳ.

Như vậy, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều
thú vị mà con người cần khám phá để sống
hết mình, có những cống hiến trọn vẹn. Đời
người chỉ có một lần được sống và một thời
tuổi trẻ mà thôi. Con người có quyền lựa chọn
phong cách sống riêng cho bản thân mình,
có người tìm được, nhưng cũng có lắm người
không. Đâu là nguyên do. Không phải cuộc
sống không dành cho ta những điều hoàn
hảo, mà chính chúng ta không biết đón nhận
những giá trị quý báu ấy mà thôi.
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Những khoảng lặng…
Ngô Trung Nghĩa
Xưởng may PPGM - Công ty PPJ

Cuộc sống luôn tươi đẹp nếu chúng ta biết chọn cho mình cách sống lạc quan

M

ột học giả từng phát biểu: “Đằng sau tất
cả những gì đang xảy ra đều ẩn chứa một
ý nghĩa nào đó để chúng ta cảm nhận, trải
nghiệm và suy ngẫm”. Thật vậy, con người đang sống
trong một thế giới mà cuộc sống và số phận chứa đầy
điều bất ngờ, những nghịch lý ngẫu nhiên vượt ra
ngoài những dự định và ước muốn của họ. Bản thân
tôi sau khi đọc xong cuốn sách Hạt giống tâm hồn Những khoảng lặng cuộc sống lại rất tâm đắc với các
vấn đề đặt ra trong mỗi bài viết, tuy đơn giản nhưng
đầy ý nghĩa.

Cuộc sống vốn có nhiều nghịch lý, nhiều thách thức
mà khi trải qua con người mới cảm nhận được. Dịch
giả Như Quỳnh chia sẻ: “Khi còn là một đứa trẻ, tôi
rất ghét mọi người gọi mình là trẻ con, nhưng khi trở
thành người lớn đối diện với cuộc sống nhiều lo toan,
đối phó với nhiều thử thách phức tạp. Lúc đó, tôi lại
ước mong mình được trở lại cuộc sống của thời ấu
thơ”. Có lẽ mỗi ai trong chúng ta cũng từng có một lần
suy nghĩ như thế khi gặp những trở ngại trong cuộc
sống. Một nghịch lý khác cũng làm ta băn khoăn: “Có
người thường làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền,
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đến khi đã có tiền lại phải tốn rất nhiều tiền chỉ để đổi
lấy sức khỏe”. Nghịch lý ấy đã vượt qua ngoài sự kiểm
soát và ước muốn của con người. Vì thế, cuộc sống
luôn đặt ra thử thách đòi hỏi con người phải có niềm
tin, nghị lực và ý chí để vượt qua, cũng như được mất
là quy luật của cuộc sống bởi điều kiện sống về vật
chất lẫn tinh thần không ai giống ai.
Ai cũng có quyền mơ ước, khát khao hướng đến một
cuộc sống như mong muốn nhưng ta cũng phải
trân trọng những gì ở hiện tại. Các bạn hãy sống với
những thực tại mà mình đang có đừng cố tìm những
cái xa vời, trái với hiện thực để rồi khi đã mất đi những
gì hiện có thì hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Hiện
tại là điểm tựa để ta bước tới tương lai.
Cuộc sống luôn tươi đẹp nếu chúng ta biết chọn
cho mình cách sống lạc quan. Có thể nói đây là yếu
tố quan trọng, cần thiết đối với cuộc sống của mỗi
người. Bởi nó là chất xúc tác, là điều kiện góp phần
làm cho suy nghĩ của con người trở nên phóng
khoáng hơn, theo chiều hướng tích cực hơn, cách
giải quyết vấn đề cũng nhẹ nhàng hơn, không tạo áp
lực cho bản thân. Ngọn lửa tình yêu giúp con người
chiến thắng được bệnh tật, vượt qua trở lực của cuộc
sống một cách phi thường. Câu chuyện kể về một cô
bé không may mắn khi mới 9 tuổi đã phải chứng kiến
việc cha mẹ mình ly hôn, cũng từ đó cô mắc phải một
căn bệnh khó hiểu làm cô không thể đi lại được nữa,
nhưng cũng chính nhờ trong thời gian chăm sóc cô ở
bệnh viện cha mẹ cô bé đã biết thông cảm cho nhau
hơn. Họ quyết định tổ chức đám cưới một lần nữa.
Sau đó một thời gian cô đã cử động được chân và cô
bé đã đi lại được bình thường. Các bác sĩ không tìm
ra nguyên nhân gây bệnh nhưng cô bé biết rõ rằng
chính gia đình đã giúp cô lấy lại được thăng bằng,
tình yêu thương đã giúp cô vượt qua nỗi đau trong
tâm hồn mình.
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Bên cạnh sự lạc quan, tình yêu thương trong sáng,
sự quan tâm giữa người và người cũng là một biện
pháp tinh thần làm nên sức mạnh giúp con người
đến với nhau gần hơn. Như trong câu truyện Chiếc
bình vỡ của dịch giả Thùy Dương, nói về David là vận
động viên điền kinh nhưng do mắc phải một căn
bệnh hiểm nghèo anh đã phải cưa đi một chân. Sau
đó, anh trở thành một người khép kín, mắc bệnh trầm
cảm. Khi được chữa trị tâm lý anh yêu cầu được đến
chỗ những người có hoàn cảnh giống mình để nói
chuyện và động viên họ vượt qua nỗi đau mất mát.
Khi anh đến thăm một cô gái mắc bệnh ung thư di
truyền. Sự yêu thương, giúp đỡ của anh đã làm cho
cô gái vượt qua mặc cảm của bản thân.
Hay chính tình mẫu tử thiêng liêng đã có sức níu giữ
người mẹ trong bản dịch Điều kỳ diệu của tình yêu của
Đặng Hòa đã cố gắng chống chọi với căn bệnh ung
thư giai đoạn cuối để được cùng con gái mình đón
mừng đứa cháu ngoại chào đời trước khi bà nhắm
mắt lìa đời. Căn bệnh ung thư của bà đã ở giai đoạn
cuối khi con gái bà mang thai, chính tình yêu từ con
gái, tình yêu đối với mầm sống đang lớn lên từng
ngày trong cơ thể con, bà đã chờ được đến ngày để
nhìn thấy sinh linh nhỏ bé kia. Để rồi, khi ra đi bà rất
thanh thản và mỉm cười mãn nguyện.
Là người ai cũng phải trải qua những cung bậc cảm
xúc hỷ - nộ - ái - ố, để vượt qua tất cả điều đó chúng
ta cần phải lạc quan, biết yêu thương chia sẻ, hãy
tôn trọng gìn giữ ký ức, nhìn về quá khứ để sống tốt
hơn ở thực tại, hoàn hảo ở tương lai. Hãy xem quãng
đời mình đang sống là quãng đời đẹp nhất. Những
khoảng lặng cuộc sống đã thức tỉnh những giá trị bền
vững của cuộc sống, giúp ta hiểu sâu sắc hơn về các
giá trị của cuộc đời, đồng thời biết chọn cho mình
một cách sống đẹp, có ích cho đời.
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Đừng buồn
dù có phải chia tay
Bút mới
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sự đau buồn sẽ kéo dài hay nhanh chóng
nguôi ngoai. Rồi thời gian sẽ làm cho vết
thương lòng của bạn được chữa khỏi, cái cũ
đã đi qua để nhường chỗ đứng cho cái mới
và hành trình cuộc sống cứ thế tiếp diễn…

Công ty PPF

“Hội ngộ rồi chia li, cuộc đời vẫn thế…”. Đó
chính là quy luật của cuộc sống, quy luật ấy
luôn thường nhật và là hành trang để mỗi
người mang theo trên con đường đời.
Chia tay dẫu biết là buồn, nhưng chia tay
cũng là khởi đầu cho những gặp gỡ mới với
những bất ngờ. Quy luật cuộc sống như một
vòng quay tròn của tạo hóa, nên những gì
thuộc về bạn chắc chắn sẽ còn mãi và sẽ tìm
đến với bạn…
Những câu chuyện diễn ra hàng ngày, bản
thân chứa đựng nhiều điều được và mất. Ví
như có một ngày bạn cầm trên tay chiếc ipad
lướt web để tải những bản nhạc, những tấm
hình… mà mình yêu thích về máy. Nhưng do
virus hoặc những lý do bất khả kháng nào
đó, những file tải về của bạn bị mất đi. Đó là
sự chia tay.

Hay vào một ngày, bạn phải thu dọn sạch
sẽ mặt bằng để chuyển máy này đi, nhận
máy kia về, phải chuyển từ bàn làm việc này
sang bàn làm việc khác. Bạn bần thần nhìn
lại những máy móc cũ, chỗ làm việc cũ với
những cung bậc tình cảm khác nhau… Bạn
đón nhận những cái mới với cảm giác vương
chút vướng víu, mới lạ chưa thật sự quen
thuộc. Đó là chia tay một cái cũ để đón nhận
một cái mới, cho một chặng đường mới.
Vậy, hà cớ gì khi nghe hai chữ chia tay bạn
phải nghĩ đến một cuộc tình tan vỡ, một sự
mất mát đau thương của cuộc sống. Chúng
ta nên đón nhận cái mới một cách nhẹ nhàng
và chia tay cái cũ một cách thanh thản, vì
chia tay luôn hiện hữu trong cuộc sống
thường nhật dưới những hình thức khác
nhau. Và dù muốn dù không chúng vẫn làm
bạn phải boăn khoăn suy nghĩ và đau buồn.
Tùy theo tâm trạng, tính chất, hoàn cảnh mà

Nhiều khi người ta cố nghĩ đến sự chia tay
một cách bình thản nhất bằng những suy
nghĩ tiến bộ và tích cực hơn hay rút ra những
bài học kinh nghiệm cho bản thân mình.
Lần sau, khi tải những bài hát, hình ảnh…
mình sẽ lưu giữ một cách khoa học hơn, và
những bản nhạc, hình ảnh lần này sẽ đẹp và
chất lượng hơn lần trước. Hay sau khi thay
đổi máy cũ bằng máy mới mình sẽ có những
máy móc, thiết bị tốt, hiện đại và tiết kiệm
hơn. Đồng thời, mình phải cố gắng học hỏi
những cách tiếp cận, vận hành máy mới tốt
nhất để đem lại kết quả và sản lượng công
việc cao nhất và đương nhiên là cao hơn máy
cũ. Đó là những tiến bộ mà cái cũ không thể
làm được.
Tháng ngày cứ thế dần trôi, mỗi người lần
lượt thực hiện những cuộc chia tay của riêng
mình. Chia tay để bắt đầu một hành trình
mới, chia tay để đổi thay làm mới mình, chia
tay để hướng đến những đỉnh cao và sự phát
triển mới…
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Xu hướng của sự phát triển giống như hình
xoắn ốc, những yếu tố tích cực của cái cũ
luôn được kế thừa và phát huy một cách
hiệu quả ở cái mới. Sự phát triển đó luôn
bảo tồn những nhân tố tích cực, thích hợp
với quy luật tiến triển của xã hội. Vì thế, vấn
đề là mỗi người cần phải biết chấp nhận sự
chia tay những điều cũ và bảo lưu để nó tái
hiện trên cơ sở cao hơn. Quy luật cuộc sống
luôn luôn biến đổi không ngừng và tịnh tiến
từ thấp đến cao, từ cái chưa hoàn thiện đến
hoàn thiện và con người cũng phải thế, biết
chấp nhận chia tay để hoàn thiện hơn.
Những thông điệp của cuộc sống ấy như
một nốt nhạc trầm vút ngân trong bản đàn
mà âm điệu cứ dìu dặt. Thông điệp cuộc
sống ấy giúp con người có thêm niềm tin,
động lực để bước tiếp và viết nên những
vinh quang cho mình. Và tôi cũng như bạn,
chúng ta hãy gạt bỏ những lối suy nghĩ lạc
hậu, cũ kỹ để tiếp nhận những điều mới mẻ
hơn trong cuộc sống. Chia tay là sự thay đổi
để gia tăng gia vị cho cuộc sống, và những
thứ nếu thực sự thuộc về mình thì nó vẫn sẽ
ở lại và vẫn còn đó… Và chúng ta hãy vui lên,
tự tin hơn dù có phải chia tay!
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Kỷ niệm tuổi thơ
với

chiếc bánh khoai mì
Hợp Nguyễn
Văn phòng Tổng công ty

T

ôi nhớ ngày còn bé, mỗi khi má tôi đi chợ về lúc nào
trong giỏ cũng có một vài món để bà chuẩn bị cho
các con ăn xế vào lúc 15 giờ chiều (bữa cơm chiều
của gia đình thường ăn rất trễ). Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm
thật “hoành tráng” vậy mà mới 4, 5 giờ chiều anh em tôi đứa
nào cũng bụng đói cồn cào, mè nheo đòi má cho ăn… Vậy
là thành thói quen sợ các con đói bụng, má tôi luôn “phục
vụ” cả nhà một bữa xế thật ấn tượng!
Má tôi thường lựa chọn thực đơn tùy theo nguồn thực
phẩm của hai mùa mưa nắng. Trong các món ăn bữa xế tôi
nhớ hoài món bánh khoai mì hấp. Má nói: Khoai mì ngon
nhất là những củ khoai mì mọc trong mùa mưa, củ khoai mì
đen nhánh bám đầy đất, để rồi khi được bóc vỏ lộ ra phần
thịt no tròn trắng trẻo. Từ khoai mì, dưới bàn tay của má
đã làm rất nhiều món, nào là khoai mì chiên làm bánh cay,
khoai mì nướng, khoai mì luộc chấm muối mè, khoai mì nạo
ra làm bánh khoai mì…
Sau bữa ăn xế là đến bữa cơm chiều đầy ấm cúng và chan
chứa tình thân thương của hai tiếng gia đình. Eo ơi, thích
thì có thích thật nhưng tôi vẫn nhớ hoài cái cảm giác của
toàn thể gia đình tôi (mọi người trong gia đình từ lớn tới
bé) phải chờ một người vĩ đại và quan trọng nhất đó là ba
tôi trong mỗi bữa cơm chiều. Lý do cũng rất đơn giản thôi,
trong bữa cơm chiều ba tôi là nhân vật chính đem lại niềm
vui cho cả nhà nên má tôi lúc nào cũng dạy tất cả chúng
tôi phải chờ ba về rồi cùng ăn. Và cũng nhờ bí kíp đó của
má tạo thành thói quen mà ba tôi dù có bận công việc gì đi
nữa cũng ít khi vắng mặt trong bữa cơm chiều của gia đình.
Hôm nay, khi ngồi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa tôi bỗng nhớ
ba thật nhiều! Ba ơi! Giờ đây, ba đã xa thật xa cả nhà rồi!
Mùa Vu Lan lại về và các con của ba lại cùng nhau rưng rưng
nước mắt đốt nén nhang trầm dâng lên bàn thờ của ba với
tất cả tấm lòng tôn kính và thương nhớ về ba - Người cha
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yêu quý, đáng kính đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng
tôi nên người. Ba luôn dạy cho chúng tôi ghi nhớ là anh
em một nhà phải biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ
lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh… Và quan trọng nhất là
các con phải sống trung thực, thật sự trải lòng với mọi
người và mở rộng vòng tay nhân ái trong cuộc sống…
Mùa thu lại về, đâu đó trong không gian bàng bạc
hương thu… Trên đường phố rộn ràng, tấp nập và tưng
bừng với những gian hàng bán bánh trung thu, lồng
đèn muôn kiểu, muôn sắc. Vậy mà mọi thứ dường như
vẫn không gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt nào bằng
sự hoài niệm về với tuổi thơ. Những món ăn đậm chất
đồng quê của má năm nào đã theo anh em chúng tôi đi

suốt chặng đường đời. Giờ đây, khi chúng tôi đã trưởng
thành và lập nghiệp khắp bốn phương trời nhưng mỗi
lần nhớ lại chuyện xưa, trong lòng vẫn đau đáu về chiếc
bánh quê năm nào. Chiếc bánh khoai mì không chỉ có
vị ngon của bánh, vị ngọt của đường, vị thơm đồng
nội của khoai mì, vị béo của dừa mà còn có cả tình yêu
thương vời vợi của má dành cho anh chị em tôi.
Kỷ niệm gia đình luôn mang lại cho chúng ta những giai
điệu hạnh phúc giữa bề bộn cuộc sống. Hy vọng, bài
viết này với món bánh khoai mì dễ làm, dễ thực hiện
sẽ làm cho không khí mọi nhà thêm niềm vui và tràn
đầy tình thân ấm áp trong mùa trung thu năm nay các
bạn nhé.

Bánh khoai mì
Nguyên liệu:
3 chén khoai mì bào nhuyễn
4 muỗng canh đường
2 muỗng bột năng
6-7 cọng lá dứa
1 chén dừa non

Cách làm:
Làm nhân dừa: Cho dừa và đường vào chảo trộn đều. Xào dừa và đường cho quyện lại với nhau.
Khi dừa trong, quậy bột năng nhanh tay cho vào quậy đều, chờ cho nhân dừa trong và dẻo có
thể bỏ thêm đậu phộng rang vào trộn đều tắt bếp. Vo nhân dừa thành từng viên để sẵn.
Khoai mì vắt ráo nước trộn đường. Bột năng, nước cốt dừa vo tròn dùng tay nhấn cho dẹp lại
cho nhân vò viên vào, bao khoai mì lại cho vào nồi hấp. Dưới đáy xững hấp để lá dứa vào rồi cho
khoai mì lên, hấp cho tới khi khoai mì trong và dùng tăm xiên không dính là bánh chín. Đem
bánh ra lăn qua cơm dừa, để nguội và dùng. Bánh khoai mì dùng nóng ngon hơn để nguội.

Ngọt ngào

hương thu
D

ường như chẳng có món thời
trang nào có thể song hành cùng
người yêu thời trang suốt bốn mùa
như đồ jeans. Đây cũng được xem là thiết
kế dễ chịu cho mọi phong cách thời trang.
Tiết trời đang vào độ thu được xem là thời
điểm lý tưởng để bạn tự tin và có những
phút giây lãng mạn cùng thời trang jeans
Phong Phú. Với những chiếc váy jeans nhẹ
nhàng, mềm mại giúp bạn nữ trở nên dịu
dàng, e ấp. Đồng thời, những chiếc quần
jeans ống dài kết hợp với áo sơmi điệu đà,
áo pull trẻ trung cho bạn những phút giây
ngọt ngào bên người yêu giữa mùa thu
xao xuyến. Bạn hãy thể hiện mình thành
những chàng trai, cô gái hạnh phúc và cực
kỳ thời trang với những thiết kế jeans của
chúng tôi trong mùa thu này nhé.
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Lựa chọn khăn
cho trẻ em
PV tin tức
Phong Phu Home Textile

Làn da của em bé sơ sinh và trẻ nhỏ rất mong manh
và nhạy cảm, do đó những sản phẩm tiếp xúc với
da của bé phải được lựa chọn một cách kỹ lưỡng và
cẩn thận. Ngoài sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa
trẻ em, phấn rôm, quần áo của bé, các loại khăn
thường dùng như khăn sữa, khăn tắm, khăn choàng
là những sản phẩm rất cần được lưu tâm vì mật
độ tiếp xúc với da bé mỗi ngày. Lựa chọn khăn sao
cho phù hợp với trẻ em là một việc rất quan trọng,
nhưng không phải bà mẹ nào cũng biết cách chọn
khăn sao cho an toàn với bé yêu của mình.

Chất lượng là yếu tố quan trọng
hàng đầu
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại
khăn bông không đảm bảo nguồn gốc,
xuất xứ. Nhiều loại khăn sử dụng các loại
hóa chất thuốc nhuộm độc hại rất dễ gây
kích ứng và tổn thương cho làn da của
trẻ sơ sinh, đặc biệt có chứa nhiều chất
gây ung thư. Các bà mẹ hết sức lưu ý đến
nguồn gốc, xuất xứ của các loại khăn
khi chọn mua cho con mình. Những sản
phẩm khăn uy tín, có chất lượng, thương
hiệu như Mollis luôn đảm bảo nguyên
liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, không
sử dụng các loại hóa chất độc hại trong
quá trình sản xuất. Khăn Mollis đạt tiêu
chuẩn quốc tế, tuyệt đối an toàn cho
người sử dụng, đặc biệt là với làn da nhạy
cảm của con trẻ.
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Khăn có chất lượng tốt là khăn khi
sờ bằng tay có thể cảm nhận được
bề mặt mịn màng, mềm mại, sau
khi sử dụng không bị khô cứng, thô
ráp, không gây trầy xước và tổn hại
đến làn da của bé. Ngoài ra, khi giặt,
nếu khăn bị ra màu, đổ lông tức là
khăn không đảm bảo yêu cầu về
chất lượng, rất dễ gây kích ứng cho
làn da trẻ. Đặc biệt với khăn ăn, khăn
sữa, phần lông bị xù lại dễ gây bụi,
làm ảnh hưởng đến hô hấp vốn còn
đang non yếu của các bé. Với các
khâu lựa chọn nguyên liệu, công
nghệ dệt khăn hiện đại, chất lượng
được kiểm soát nghiêm ngặt, khăn
Mollis luôn đảm bảo chất lượng,
an toàn cho sức khỏe và hoàn toàn
thân thiện với môi trường. Chính vì
thế, Mollis đã được chọn là nhà cung
cấp khăn bông cho bệnh viện phụ
sản Từ Dũ.

Màu sắc, thiết kế
Với trẻ em, màu sắc, kiểu dáng và
thiết kế của khăn cũng cần được lưu
tâm để đảm bảo tính thẩm mỹ phù
hợp với các bé. Khăn dùng cho trẻ
em thường có những họa tiết, hình
ảnh mang màu sắc tươi vui, làm cho
các bé trở nên đáng yêu hơn khi

được choàng bởi những chiếc khăn
xinh xắn.
Với công nghệ dệt hiện đại, chọn lựa
nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên
nhiên kỹ càng, những chiếc khăn
choàng cho bé mang hình thỏ, gấu,
ếch… của Mollis luôn là lựa chọn
thú vị mà các mẹ dành cho bé.

Các loại khăn chuyên dụng
Nếu bị bối rối khi đứng giữa vô vàn
các loại khăn tắm, khăn choàng cho
trẻ mà không biết đâu mới thực sự
là loại khăn tốt nhất cho con mình,
các bà mẹ có thể tìm đến một vài
loại sản phẩm chuyên biệt dành cho
trẻ em của Mollis. Các loại khăn này
được thiết kế dành riêng cho làn
da mỏng manh, nhạy cảm của trẻ
nhỏ, ngoài ra còn có các chức năng
đặc biệt như kháng khuẩn, ngăn tia
cực tím, cung cấp chất dưỡng da,…
giúp da bé ngày càng khỏe mạnh và
luôn mịn màng.
Sản phẩm khăn sữa Mollis với
100% nguyên liệu từ Bamboo (sợi
tre thiên nhiên) có cấu trúc tổ ong,
được trồng và chăm sóc suốt 6 năm
trong điều kiện đặc biệt, mang lại

Khăn choàng của Mollis giúp bé thêm xinh và bảo vệ bé khi đi đường

cho sản phẩm sự mềm mại, không
bị khô cứng sau nhiều lần giặt, thoát
khí và hút ẩm tốt. Sản phẩm có tính
năng kháng khuẩn vượt trội, ngăn
ngừa tia hồng ngoại.
Sản phẩm khăn sữa bamboo Mollis
có 02 loại gồm khăn tay kích thước
25 x 25 cm và khăn tắm kích thước
70 x 75 cm

Sản phẩm khăn sữa trẻ em của Mollis có tính năng
kháng khuẩn là một món quà đầy ý nghĩa dành tặng
cho các bé yêu

Ngoài việc chọn lựa khăn sao cho
phù hợp với bé, việc bảo quản khăn
trong quá trình sử dụng cũng rất
quan trọng. Không nên phơi khăn
trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt,
ngâm khăn lâu trong nước xà phòng
vì rất dễ làm khăn bị ẩm mốc, lão
hóa sợi khăn và tạo điều kiện cho
vi khuẩn sinh sôi. Đối với khăn của
em bé, các bà mẹ lưu ý nên xả bằng
nước muối hoặc dầu gội đầu, để vừa
không làm mất những tính năng ưu
việt của các loại khăn đặc biệt, vừa
không sợ mỹ phẩm có tính xút cao
gây kích ứng cho da bé. Ngoài ra,
khăn cần được thay sau 3 tháng sử
dụng.
Việc sắm thêm khăn mới cho bé
cũng là một ưu tiên của các bà mẹ
yêu con, nhưng quan trọng nhất,
vẫn là chọn được một chiếc khăn
vừa đảm bảo chất lượng, lại vừa
thích hợp cho làn da của trẻ nhỏ. Hy
vọng những lưu ý này sẽ giúp những
người mẹ trẻ có thêm kinh nghiệm
trong việc mua sắm và chăm sóc bé
cưng của mình.
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Tình yêu
muôn lối
Vinie Trần
(Sưu tầm)
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Lời tỏ tình

Ngăn ngừa hành vi xấu

Ngày xưa ở vương quốc nọ có một hoàng
tử rất ư là đẹp trai. Chàng yêu 1 nàng công
chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp
thay chàng phải chịu một lời nguyền của mụ
phù thủy hung ác, chàng chỉ được nói 1 từ
trong 1 năm, thế là chàng phải thầm thương
trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được
nói lên 8 tiếng: “ANH YÊU EM, EM LÀM VỢ
ANH NHÉ”. Cuối cùng sau bao năm chờ đợi
chàng đã đến quỳ trước mặt nàng mà thốt
lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng
bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, nàng rút
headphone ra khỏi tai rồi nói:

Hai vợ chồng đi cùng một cô gái xinh đẹp
trong chiếc thang máy nhỏ. Người chồng mê
mẩn ghé sát vào cô gái. Bỗng nhiên, cô này
quay phắt lại, tát bốp vào mặt ông ta và mắng:

- Anh nói gì em nghe không rõ !

Trọn tình
Hai anh bạn lâu ngày gặp nhau, một chàng
trai hỏi bạn:

- Đồ đê tiện! Chừa cái thói cấu véo phụ nữ
trong thang máy đi nhé!
Lúc ra ngoài, ông chồng nhăn nhó với vợ:
- Khổ quá, anh có véo cô ta đâu cơ chứ!
- Tôi véo đấy! - Bà vợ
nói - Tôi sợ rằng nếu
không làm như vậy thì
anh còn có hành vi tồi
tệ hơn!

Thiệt là trùng hợp

- Cô ấy đã chạy theo một thằng cha khác, từ
hôn và trả nhẫn lại cho tớ. Bây giờ tớ đang đi
tìm xem thằng ấy ở đâu.

Đoán nghề

Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi
nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì
một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên
cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện:

Cô giáo:

- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.

- Để làm gì kia chứ? Cậu có đánh hay giết hắn
thì cũng chẳng thay đổi được gì…

- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem
thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết,
lớn lên các em sẽ làm gì?

- Cuộc tình của cậu đã đến lúc chuyển thành
đám cưới chưa?

- Không, tớ chỉ muốn bán lại chiếc nhẫn!

Cô bé Masha nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi, Masha yêu quý, lớn lên em sẽ trở
thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.

Tặng số điện thoại
Chàng trai nói với người yêu: Sắp tới
là sinh nhật cậu bạn thân nhất mà anh
chẳng biết tặng quà gì nữa?
- Sao thế anh?
- Bởi nó quá đầy đủ rồi: Giám đốc một
công ty lớn đang ăn nên làm ra, đẹp trai,
có du thuyền và cả chiếc xe thể thao xịn...
Nghe đến đây, cô người yêu thỏ thẻ:
- Hay là anh tặng... số điện thoại của em
cho anh ấy đi.

- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành
bác sĩ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi
chứ, đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em
đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là thằng
công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …

Triết lí trong tình yêu

Người phụ nữ đáp:

Chàng: Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ
mong quá lâu!

- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng.
Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?

Nàng: Anh có muốn em ra đi không?

- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của
tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi
và cho ra một quả trứng rất xinh.

Chàng: Không! đừng có nghĩ tới chuyện đó
Nàng: Anh có yêu em không?

Chàng: Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!

- Thật là trùng hợp. Nhiều năm nay vợ
chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa
báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng!
Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?

Nàng: Anh có muốn hôn em không?

- À, tôi đã đổi con gà trống khác.

Chàng: Mỗi khi anh có cơ hội.

- Thật là trùng hợp!

Chàng: Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng không đủ!
Nàng: Anh có bao giờ lừa dối em không?

Nàng: Anh có đánh em không?
Chàng: Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!
Nàng: Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?
Chàng: Ừ!
Nàng: Anh yêu!
Vài năm sau... Xin đọc ngược
lại từ dưới lên!!!!

