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Tăng tốc
TRẦN QUANG NGHỊ

Chủ tịch HĐQT

Một năm đã trôi qua với những 
kết quả khá ấn tượng về các chỉ 
tiêu, kế hoạch. Doanh thu, kim 

ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, khấu hao, 
tiền lương, thu nhập… đều đạt kế hoạch 
đề ra. Kết quả này là sự nỗ lực phấn đấu 
của toàn thể CB.CNV Phong Phú. Thay mặt 
Hội đồng Quản trị Tổng công ty, tôi xin 
nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc, 
sự nỗ lực cố gắng của các CB.CNV đã tích 
cực đóng góp cho kết quả chung và cũng 
vui mừng thông báo Hội đồng thi đua Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đã đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ tiếp tục tặng cờ thi đua 
của Chính phủ cho Tổng công ty CP Phong 
Phú chúng ta năm 2012.

Kết quả năm 2012 bên cạnh việc hoàn 
thành kế hoạch Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam và Đại hội đồng Cổ đông giao, tôi đề 
nghị chúng ta cùng suy ngẫm một số vấn 
đề sau đây để chuẩn bị tâm thế và khởi 
động trong năm 2013. Một năm dự báo 
còn rất nhiều khó khăn khách quan cũng 
như các tồn tại, hạn chế mà cơ quan Tổng 
giám đốc đã phân tích (đề nghị Tổng giám 
đốc thông báo các tồn tại của Phong Phú 
đến các cán bộ chủ chốt, Công đoàn và 
Đoàn thanh niên).

- Một là: Nhanh chóng phân tích đâu là 
nguyên nhân thành công cũng như chưa 
thành công của các đơn vị thành viên 

Tổng công ty, quan tâm đến tốc độ tăng 
trưởng, tỷ lệ tăng trưởng, tính bền vững, 
tính nhân văn, tính hiệu quả kinh tế - xã 
hội, mức độ hài lòng của người lao động.

- Hai là: Kiểm điểm thực hiện chuỗi liên kết 
và giải pháp cải thiện yêu cầu liên thông, 
cạnh tranh từng đơn vị cũng như khả năng 
cạnh tranh toàn chuỗi, toàn hệ thống.

- Ba là: Tái cấu trúc Tổng công ty theo 
chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, khai thác 
nhanh và hiệu quả tính ưu việt của Phong 
Phú về nhân lực, tài lực, ngoại lực, phát 
huy nội lực, nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến và nghiêm khắc với tính cá 
nhân, cục bộ, bảo thủ, đặc biệt là sự trì trệ, 
vô cảm với yêu cầu phát triển nhanh, bền 
vững của Phong Phú.

- Cuối cùng xin nhắc lại yêu cầu rất không 
mới mà một số CB.CNV Phong Phú không 
nhớ hoặc nhớ nhưng không hiểu, không 
làm đó là phong cách làm việc tốc độ, trí 
tuệ. Trí tuệ để làm việc tốc độ vì nếu không, 
hoặc thiếu thì giải quyết, xử lý công việc sẽ 
chậm và trì trệ. Tốc độ mà thiếu trí tuệ thì 
dễ sai lầm, trí tuệ mà không tốc độ thì sẽ 
mất cơ hội, chậm trễ, kết quả kém. 

Xin chúc các thành viên Phong Phú năm 
mới đạt nhiều thành công, hạnh phúc và 
tăng tốc tốt đẹp.

Thông điệp ban lãnh đạo
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Sản phẩm cho nhu cầu thực

Là người có thâm niên trong lĩnh vực 
bất động sản, ông Lê Chí Hiếu - Chủ 
tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Phát triển 
nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) chia 
sẻ: Hiện nay, các doanh nghiệp bất 
động sản đang tung ra nhiều dự án 
tương đối giống nhau về loại hình, 
phân khúc… Vậy để tạo sự khác 
biệt chúng ta phải cho ra đời những 
dòng sản phẩm có phân khúc nhỏ 
hơn, khác biệt hơn ví dụ những căn 
hộ, biệt thự dành cho 1 người, hoặc 2 
người, sản phẩm bất động sản dành 
cho người có thu nhập thấp, hay căn 
hộ nhỏ cho thuê, motel (vừa ở vừa 
làm việc)…

Đồng quan điểm với ông, bà Lê Thị 
Ánh Ngọc - Giám đốc phát triển dự 
án Tổng công ty CP Phong Phú cho 
biết: Trên thực tế thị trường vẫn đang 
có nhu cầu, nhưng vấn đề là doanh 
nghiệp có bắt được nhịp tiêu thụ 
để đáp ứng tốt cho người mua nhà 
hay không. Những căn hộ có giá 
phải chăng, nằm trong khả năng 
của người mua sẽ được tiêu thụ tốt 
và dự án phải có những điểm nhấn 
tạo ra sự khác biệt. Đồng thời, cần có 
một quy hoạch dự án hiệu quả, lập 
quy hoạch, thiết kế độc đáo, chiến 
lược marketing thông minh và đội 
ngũ bán hàng, chăm sóc khách hàng 
chuyên nghiệp.

PHòNG MARkeTING

Giải pháp nào cho thị trường
bất động sản hiện nay?

Ngày 24/11/2012 vừa qua, Tổng công ty CP Phong Phú đã tổ chức thành công 
hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản”. Đây là dịp 
để CB.CNV trong group Phong Phú có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và 
trang bị kiến thức về hoạt động xúc tiến, kinh doanh bất động sản. 

Ông Trần Quang Nghị - Tổng giám 
đốc Vinatex, Chủ tịch HĐQT Tổng 
công ty CP Phong Phú nhận định: 
Khó khăn lớn nhất của các doanh 
nghiệp hiện nay là vốn, vậy để tháo 
gỡ nguồn vốn, doanh nghiệp cần chủ 
động tìm kiếm các nguồn vốn khác 
ngoài vốn ngân hàng, huy động vốn 
thông qua việc phát hành cổ phiếu, 
trái phiếu... Song song đó, đội ngũ 
CB.CNV phải có tầm nhìn dự báo để 
có hướng đầu tư kỹ thuật đúng đắn, 
quản trị tốt. Và cuối cùng là kỹ năng 
chào bán sản phẩm đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng, biết tận dụng 
các kênh thông tin để marketing và 
quảng bá thương hiệu một cách hiệu 
quả. Có như vậy mới giúp doanh 
nghiệp xoay chuyển được tình hình 
và vượt bão thành công.

tiềm năng từ bất động sản 
thương mại
Tại hội thảo, bà Võ Thị Huyền Lan - 
Tổng giám đốc Công ty Việt Âu, Ủy 
viên HĐQT Công ty CP Dệt Đông 
Nam, Giám đốc Quỹ đầu tư Jaccar đã 
đưa ra những nhận định xác đáng về 
tiềm năng từ thị trường bất động sản 
thương mại tại Việt Nam. Theo bà, xu 
thế chuyển dịch tiêu dùng của người 
dân, đặc biệt là giới trẻ đã tạo bước 

Bà Võ Thị Huyền Lan với tham luận: “Tiềm năng từ thị 
trường bất động sản thương mại tại Việt Nam”

 Bà Lê Thị Ánh Ngọc chia sẻ tại hội thảo với tham 
luận: “Làm thế nào để thành công trong kinh doanh 
bất động sản?”

Ông Trần Quang Nghị phát biểu tại hội thảo. Ông Lê Chí Hiếu chia sẻ những kinh nghiệm của mình 
qua tham luận: “Khủng hoảng kinh tế: Cơ hội nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”

nhảy để phát triển loại hình thương 
mại này. Ở nước ta, hiện nay có 78% 
kênh phân phối truyền thống, 22% 
kênh phân phối hiện đại, hơn thế 
dân số trẻ chiếm 90% chính là điều 
kiện nền tảng để phát triển tiêu 
dùng. Tuy vậy, bất động sản thương 
mại cũng đang chịu chung cảnh khó 
khăn của thị trường bất động sản 
Việt Nam.

Hiện nay, những nhà bán lẻ quy mô 
vừa và nhỏ đang phát triển và mở 
rộng tại Việt Nam như: Vingroup, 
Lotte, Parkson, Coop Mart, Vinatex 
Mart, Metro… Trong khi đó, những 
“con cá mập” thực sự như Walmart, 
Aeon, Vivo, Auchan, Takashimaya, 
Carrefour… vẫn chưa vào Việt Nam. 
Vì thế, cơ hội cho bất động sản 
thương mại - kinh doanh bán lẻ là rõ 
ràng. 

Những dự án đầu tư nổi bật vào 
ngành kinh doanh bán lẻ thời gian 
gần đây cho thấy mức độ hấp dẫn 
của thị trường Việt Nam. Vincom 
Megamall nằm trong tổ hợp Royal 
City với tổng diện tích lên tới 
230,000m2, sẽ trở thành trung tâm 
thương mại lớn nhất Việt Nam. Tập 
đoàn AEON Nhật Bản thâm nhập 
thị trường Việt Nam với 1 dự án 
TTTM với tổng diện tích sàn lên đến 
70,000m2. Takashimaya Nhật Bản đã 
ký kết thuê 15,000m2 sàn của dự án 
Saigon Center GĐII do Keppel Land 
Watco đầu tư… Đây là những cơ 

hội lớn để khởi động lại thị trường 
bất động sản Việt Nam vốn đã chìm 
trong khối băng. 

Trước những cơ hội và thách thức 
đó, nhiều CB.CNV thẳng thắn đặt ra 
những câu hỏi xoay quanh các vấn 
đề như: Những nhận định về thị 
trường bất động sản trong thời gian 
tới, các giải pháp marketing hiệu quả 
trong giai đoạn khó khăn hiện nay, 
những dòng sản phầm bất động sản 
nào hiện nay giao dịch thành công và 
thanh khoản tốt nhất… Hay những 
kỹ năng cần có của một sales để thu 
hút khách hàng… Những câu hỏi 
nhận được những câu trả lời thích 
đáng, những người tham gia hội 
thảo có dịp học hỏi thêm nhiều bài 
học kinh nghiệm quý báu và những 
bí quyết tạo nên sự thành công của 
những người có kinh nghiệm lâu 
năm trong lĩnh vực này.

Kết luận sau hội thảo, ông Trần 
Quang Nghị cho biết: Trước tình hình 
khó khăn trên, nhiều nhà đầu tư rút 
khỏi thị trường được coi là giải pháp 
tối ưu. Nhưng thực tế cho thấy, dù thị 
trường ảm đạm vẫn có những cơ hội 
phát triển. Xét về dài hạn, thị trường 
bất động sản vẫn được coi là thị 
trường tiềm năng, vì đây là nhu cầu 
thiết yếu đối với con người. Khi thị 
trường lâm vào tình trạng khó khăn, 
khi đó nhiều cơ hội sẽ xuất hiện. Nếu 
trụ được trong thời buổi các doanh 
nghiệp tháo chạy, thì doanh nghiệp 
đó sẽ thành công. Muốn đứng vững 
doanh nghiệp phải chuẩn bị cho 
mình một nguồn nội lực vững mạnh, 
có những giải pháp mang tính chiến 
lược và bám chắc thị trường. Đồng 
thời, doanh nghiệp phải chuyển 
hướng kinh doanh, tạo ra nhiều sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.
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Năm nay, hội chợ diễn ra từ 
ngày 12 - 17/10/2012 tại 
Trung tâm triển lãm Quốc 

tế Tân Bình (TP.HCM), với quy mô 
6000m2, thu hút khoảng 300 gian 
hàng của hơn 100 doanh nghiệp 
trong và ngoài nước đến từ các quốc 
gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, 
Hàn Quốc, Hồng Kông… Trong đó, 
số gian hàng tham gia hội chợ tăng 
gần 20% so với năm 2011. Công ty 
CP Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) 
và Công ty CP Quốc tế Phong Phú 
(PPJ) là hai đơn vị đại diện cho Tổng 

công ty CP Phong Phú tham dự 
hội chợ lần này. Với những bộ sưu 
tập jeans năng động, tinh tế, cùng 
với dòng sản phẩm mang thương 
hiệu Mollis. Thời trang Phong Phú 
mang đến cho người mua những 
cảm nhận, trải nghiệm mới lạ và 
độc đáo. Hơn thế, không gian bày 
trí gian hàng của Tổng công ty đã 
phân rõ thế mạnh từng mặt hàng 
chủ lực từ jeans người lớn đến trẻ 
em… cho đến các loại khăn, giúp 
người xem và mua hàng rất dễ 
dàng chọn lựa…

nâng cao năng lực cạnh tranh

Hội chợ thời trang Việt Nam VIFF 
- 2012 nhằm giới thiệu với khách 
hàng trong và ngoài nước năng 
lực sản xuất và xuất khẩu của các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam, 
phản ánh những bước phát triển 
mới nhất của ngành thời trang 
trong những năm qua và giới thiệu 
những bộ sưu tập thời trang mới 
nhất cho mùa Thu - Đông và Xuân 
- Hè 2013. Các doanh nghiệp dệt 
may trong nước tích cực mở rộng 

“Vũ điệu sắc màu 
   Thời trang Việt”

PHòNG MARkeTING

Gian hàng của Phong Phú tham gia triển lãm tại hội chợ.

“Vũ điệu sắc màu - Thời trang Việt” là chủ đề của hội chợ thời trang 
Việt Nam VIFF - 2012. Đây là hội chợ thường niên do Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, UBND TP.HCM, Tập đoàn Dệt May Việt Nam,

và các DN tham quan gian hàng của Tổng công ty.

quan hệ, liên kết hợp tác trong việc 
sản xuất kinh doanh, liên kết chuỗi 
cung ứng trong nước, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và từng bước 
tiếp cận với các khách hàng quốc 
tế ngày càng chuyên nghiệp hơn. 
Đồng thời quảng bá và xây dựng 
trong tiềm thức người Việt Nam 
tính ưu tiên dùng hàng nội địa, 
góp phần thúc đẩy mạnh sự tăng 
trưởng của hàng Việt nói riêng và 
nền kinh tế nói chung.

Ông Hoàng Vệ Dũng - Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam cho biết: “Bằng những cố 
gắng của mình, trong 9 tháng đầu 
năm 2012, tăng trưởng xuất khẩu 
dệt may đã đạt 10 - 15%; và trong 
ba tháng cuối năm 2012, một số 
đơn vị đã có đủ mức hàng bằng 
năm 2011, có lượng hàng gối đầu 
sản xuất để chuẩn bị cho những 
tháng đầu năm 2013. Giữa các đơn 
vị trong ngành cũng có sự cạnh 
tranh mạnh mẽ để cùng phát triển”. 

những sắc màu mới

Hội chợ lần này đã mang đến cho 
thời trang Việt Nam những cái nhìn 
mới và sắc màu mới. Nếu trước kia 
dệt may Việt Nam gia công là chính, 
ít có những thiết kế và mẫu mã mới 
thì hiện nay các doanh nghiệp may 
mặc Việt Nam đã thể hiện được vai 
trò tiên phong trong sự đổi mới. 
Trước tiên chính là việc đổi mới 
mẫu mã, chủ động tạo ra những 
mẫu mới, tạo ra những sản phẩm 
may mặc hoàn chỉnh cung cấp 
cho thị trường và đi tiên phong để 
dẫn dắt xu hướng thời trang trong 
nước. Hơn thế, các doanh nghiệp 
Việt đã bắt đầu cập nhật nhanh các 
xu hướng thời trang theo mùa trên 
thế giới để áp dụng cho thị trường 
nội địa. Trong 1, 2 năm trở lại đây 
Việt Nam xuất hiện những cửa hàng 
thời trang outlet (hàng hiệu giá rẻ) 
để bán ra thị trường.

Bên cạnh hàng may mặc, các phụ 
kiện về thời trang như giày dép, túi 

xách… của các doanh nghiệp tham 
gia hội chợ cũng không ngừng 
được cải tiến cho thấy một diện 
mạo mới trong việc chủ động tạo ra 
những dòng sản phẩm thời trang 
làm thỏa lòng người điệu mộ. 

Điểm nhấn của hội chợ năm nay 
chính là những sắc màu của thời 
trang Việt. Ngoài những bộ sưu tập 
thời trang mang tính ứng dụng cao, 
hội chợ chú trọng đến phần trưng 
bày để tạo điểm nhấn thương hiệu 
hơn là việc xả hàng hay bán lẻ 
như nhiều hội chợ trước đây. Nổi 
bật có thế nhận thấy phong cách 
năng động và trẻ trung với jeans 
của Phong Phú và sự đa dạng các 
loại khăn cho từng đối tượng, công 
dụng khác nhau của Mollis… Với 
một bức tranh thời trang Việt đa 
sắc, hy vọng sự cải tiến từng ngày 
của thời trang Việt nhanh chóng 
góp mình vào dòng chảy chung 
của thế giới trong một ngày gần 
nhất với những thương hiệu mang 
đặc trưng phong cách người Việt.
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hội thao tổng công ty 2012:

Thể thao, sức khỏe và
hiệu quả sản xuất kinh doanh
PHòNG MARkeTING

Hội thao diễn ra từ ngày 
13 - 27/10 đã thu hút hơn 
250 vận động viên trong 
toàn thể group Phong Phú 
tham gia tranh tài ở 08 nội 
dung. Với tinh thần đoàn 
kết, giao lưu, trung thực và 
cao thượng, hội thao năm 
nay đã mang đến cho khán 
giả những trận bóng khó 
quên, những pha cầu đẹp 
mắt và những ván cờ trí 
tuệ. Đồng thời, là dịp thể 
hiện tinh thần thể thao, sức 
khỏe để nâng cao năng suất 
lao động…

tinh thần thể thao phong phú

Hội thao nằm trong chuỗi hoạt động 
hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 
năm ngày truyền thống thanh niên 
công nhân thành phố 15/10/1982 - 
15/10/2012, kỷ niệm 16 năm thành 
lập Công đoàn Dệt May Việt Nam 
14/9/1996 - 14/9/2012 và đặc biệt là 
chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng 
công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ lần 
thứ XIII (2013 - 2015). 

Năm nay, vận động viên tranh tài 
ở các nội dung như bóng đá mini 
nam, bóng đá mini trung tướng 
dành cho những vận động viên có 
độ tuổi từ 35 trở lên; bóng chuyền 
nam; cầu lông nam, nữ và đôi nam 
nữ; cờ tướng nam và cờ tướng nữ. 
Đây là những bộ môn truyền thống 
và là thế mạnh của lực lượng thanh 
niên, công nhân tại Phong Phú. 

Công tác tổ chức hội thao năm nay 
đã được chuẩn bị rất tốt từ khâu bố 
trí sân bãi tập luyện đến khâu hậu 
cần… Đây là một điều kiện thuận 
lợi nhất mà không phải doanh 
nghiệp nào cũng có được. Góp 
phần tạo nên sự thành công và 
chuyên nghiệp của hội thao năm 
nay không thể không nhắc đến đội 
ngũ trọng tài của Trung tâm TDTT 
Quận 9 và Đại học Quốc gia TP.HCM 
- những người cầm cân cho từng 
trận đấu. Bộ phận y tế cũng luôn 
thường trực để chăm sóc các vận 
động viên khi có sự cố xảy ra. Hội 
thao năm nay diễn ra trong không 
khí sôi nổi, cởi mở, các vận động 
viên thi đấu với một tinh thần cao 
thượng. Qua đó, họ thể hiện sự kế 
thừa, phát huy và giữ lửa tinh thần 
thể thao Phong Phú.

Các đội tham gia hội thao chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức.

gay cấn qua từng trận đấu

Ngay sau tiếng còi khai mạc, các 
vận động viên bắt đầu bằng những 
trận đấu tranh tài quyết liệt. Ở mỗi 
khu vực diễn ra các môn thi đấu, các 
cổ động viên như hòa cùng cảm 
xúc của từng vận động viên. Nếu 
như khu vực thi đấu bóng đá, bóng 
chuyền cả vận động viên và cổ 
động viên hò reo nồng nhiệt cùng 
trái bóng tròn thì khu vực thi đấu 
cầu lông là sự xuýt xoa bởi những 
pha dứt điểm đẹp mắt và những 
cảm xúc tiếc nuối. Khu vực thi đấu 
cờ tướng với những thế cờ cân não.

Cuộc tranh tài cùng trái bóng tròn 
của các đội tham dự đã cho thấy khát 
khao chiến thắng của một tập thể 
đoàn kết chặt chẽ. Với 22 trận đấu 
bóng đã có 155 bàn thắng được ghi 
(trung tướng: 99 bàn thắng/11 trận, 
trẻ: 56 bàn thắng/11 trận). Những 
pha bóng đẹp mắt trên sân và kỹ 

thuật tốt, đẹp mắt đã làm thổn 
thức trái tim của bao cổ động viên. 
Điển hình trong giải đấu năm nay 
có những bàn thắng được ghi rất 
đẹp mắt bởi vua phá lưới ở nội 
dung trung tướng là anh Phạm 
Ngọc Quân (PPH) với 16 bàn thắng 
và nội dung trẻ là anh Hoàng Khắc 
Chí (Coats PP) với 10 bàn thắng. 
Các anh có những pha dẫn bóng 
hồi hộp đến nghẹt thở chẳng 
khác những vận động viên chuyên 
nghiệp. Những vận động viên mặc 
dù đã U50 nhưng vẫn tham gia với 
một thể lực dẻo dai và một tình yêu 
thể thao nồng cháy. Hay những pha 
bắt bóng đẹp mắt, cản bước tiến 
của thủ môn xuất sắc Trần Công 
Hưng, Nguyễn Đăng Khoa… tất cả 
đều để lại những dấu ấn khó quên 
trong suốt mùa giải.

Riêng với bộ môn cờ tướng, 25 vận 
động viên nam và 05 vận động 

viên nữ bước vào những trận đấu 
loại trực tiếp. Những ván cờ tướng 
diễn ra chính là cuộc so tài của 
những con người có sự tính toán kỹ 
lưỡng, nắm bắt từng thế cờ của đối 
phương và có những chiến thuật 
phòng ngự tấn công hợp lý. Có 
những ván cờ diễn ra trong cả giờ 
đồng hồ vẫn chưa đi đến kết quả 
cuối cùng, cũng có những ván cờ 
diễn ra trong chốc lát, có những ván 
cờ thua nhau chỉ vì chậm một nước 
đi. Theo dõi những ván cờ tướng 
cân não chúng ta không khỏi trầm 
trồ trước những thế cờ hay của Lê 
Minh Bảo Lâm (PPJ) hay Hà Trọng 
Thanh Chương (PPH)…

Khép lại hội thao có niềm vui của 
người chiến thắng, một chút tiếc 
nuối của người về đích sau, tất cả 
tạo nên một không khí thể thao 
đúng nghĩa, chân thực và sinh động. 
Những cầu thủ tham gia hội thao 
không phải là những vận động viên 
chuyên nghiệp, họ là những người 
thợ may, thợ dệt, những người 
công nhân, bán hàng… nhưng tất 
cả đã thể hiện một tinh thần thể 
thao nồng nhiệt, một phong cách 
rất Phong Phú và một không khí 
giao lưu văn hóa đậm tinh thần 
thượng võ.

Một trận đấu cờ tướng.
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TT Vận động viên Đơn vị công tác
kết quả

Nam Nữ

01 Lê Minh Bảo Lâm Công ty CP Quốc tế Phong Phú Giải nhất

02 Hà Trọng Thanh Chương Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú Giải nhì 

03 Võ Anh Khoa Công ty CP Quốc tế Phong Phú Giải ba

04 Nguyễn Vũ Kim Trúc Công ty CP Quốc tế Phong Phú Giải nhất

05 Lý Quốc Hoa Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú Giải nhì 

06 Trần Thị Thanh Loan Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú Giải ba

TT Đơn vị Giải thưởng

01 Tổng công ty Giải nhất

02 Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải nhì

03 Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú Giải ba

Ông Phạm Xuân Trình - Phó Tổng giám đốc trường trực Tổng công ty 
trao giải cho các đội chiến thắng ở nội dung thi đấu bóng chuyền nam

Bà Lê Thị Hoàng Trang - Chánh văn phòng TCT, Phó ban tổ chức hội thao 
trao giải ở nội dung cầu lông đôi nam nữ

Một pha tranh bóng đẹp mắt

Kết quả chung cuộc bóng chuyền

Kết quả chung cuộc cờ tướng

 TT Tập thể Cá nhân kết quả

Bóng đá mini nam - trung tướng

01 Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú Giải nhất

02 Tổng công ty Giải nhì

03 Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú Giải ba

04 Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải phong cách

05 Phạm Ngọc Quân (PPH) Cầu thủ xuất sắc

06 Trần Công Hưng (PPH) Thủ môn xuất sắc

Bóng đá mini nam - trẻ

01 Tổng công ty Giải nhất

02 Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú Giải nhì

03 Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải ba

04 Công ty CP Quốc tế Phong Phú Giải phong cách

05 Hoàng Khắc Chí (Coats PP) Cầu thủ xuất sắc

06 Nguyễn Đăng Khoa (TCT) Thủ môn xuất sắc

TT Vận động viên Đơn vị công tác
kết quả

Nam Nữ Đôi nam nữ

01 Vũ Như Phương Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải nhất

02 Lê Trung Hiếu Công ty CP Quốc tế Phong Phú Giải nhì

03 Nguyễn Thế Vinh Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải ba

04 Nguyễn Thụy Thanh Vân Công ty CP Dệt vải Phong Phú Giải nhất

05 Trần Thị Vân Anh Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải nhì

06 Hồ Thị Hạnh Loan Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải ba

07
Vũ Như Phương

Hồ Thị Hạnh Loan
Công ty TNHH Coats Phong Phú Giải nhất

08
Nguyễn Ngọc Thể

Nguyễn Thụy Thanh Vân
Công ty CP Dệt vải Phong Phú Giải nhì

09
Võ Xuân Cường

Nguyễn Vũ Ngọc Trang
Tổng công ty Giải ba

Kết quả chung cuộc cầu lông

Kết quả chung cuộc bóng đá



máy tích cực hưởng ứng hiến máu 
nhân đạo và nhiều đợt hiến máu 
khẩn cấp cho thân nhân của CB.CNV 
trong nhà máy khi cần. Trong năm 
2012, đoàn thanh niên đã vận động 
hiến khẩn cấp 03 đơn vị máu sống 
và 01 đơn vị tiểu cầu.

Tổng cộng trong hai đợt hiến máu 
có hơn 70 thanh niên tham gia và 
hiến được 61 đơn vị máu, vượt 101% 
chỉ tiêu đề ra. Có 
được kết quả này 
là nhờ vào công 
tác tuyên truyền 
tốt, ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc của 
chương trình 
và sự nhiệt tình 
hưởng ứng đông 
đảo đoàn viên 
thanh niên trong 
toàn nhà máy.

Thời gia qua, Nhà máy Dệt Hải Vân 
có 05 thanh niên hiến máu trên 10 
lần, điển hình như anh Võ Tín Hoàng 
(Bí thư Đoàn Thanh niên nhà máy) từ 
năm 2007 đến nay có 14 lần tham 
gia hiến máu. Anh được UBND TP. 
Đà Nẵng tặng bằng khen vì có thành 
tích xuất sắc trong hiến máu nhân 
đạo để cứu người.

ngày hội bán hàng phục vụ 
CB.CnV
PHòNG MARkeTING

Nhằm góp phần cung cấp những 
mặt hàng thiết yếu trong đời sống 

hàng ngày, những sản phẩm may mặc 
đa dạng, chất lượng và phù hợp đến 
tận tay CB.CNV, ngày 13 - 14/11/2012 
tại Câu lạc bộ Thanh niên, Tổng công ty 
CP Phong Phú đã tổ chức ngày hội bán 
hàng phục vụ cho CB.CNV. 

Chương trình do Công đoàn và Đoàn 
thanh niên Tổng công ty phối hợp 
với các đơn vị như: Hệ thống siêu thị 
Vinatex Mart, Công ty CP Quốc tế 
Phong Phú, Công ty CP Dệt Gia dụng 
Phong Phú, Công ty CP Giày An Lạc, 
Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật, Công ty CP Len 
Việt Nam… thực hiện. Các sản phẩm được bày bán bao 
gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm hằng ngày, quần áo 

jeans, len, giày, khăn… Theo ghi nhận, trong hai ngày mở 
bán, số lượng CB.CNV tham gia mua sắm rất sôi nổi, nhất là 
những giờ tan ca, nhiều anh chị rất hào hứng và nhiệt tình 
ủng hộ chương trình.

Công ty pph:
tổ chức hội nghị khách hàng & 
ra mắt sản phẩm mới
PV

Với chủ đề “Hành trang của chúng 
ta”, ngày 23/11/2012 vừa qua, 

Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú 
(PPH) đã tổ chức Hội nghị khách 
hàng và ra mắt sản phẩm mới nhân 
dịp 5 năm cổ phần hóa công ty. 

Ngày 16/11/2007 công ty được hình 
thành và cổ phần hóa từ hệ thống sản 
xuất khăn trực thuộc Tổng công ty CP 
Phong Phú. Những ngày đầu thành 
lập còn nhiều khó khăn, nhưng bằng 
chính sự nỗ lực không ngừng của đội 
ngũ CB.CNV và những mục tiêu định 
hướng phát triển đúng đắn của lãnh 
đạo, công ty đã không ngừng phát 
triển và lớn mạnh. Kết quả sau 5 năm 
doanh thu của PPH tăng từ 503 tỷ  
vào năm 2008 đến 759 tỷ (2011) và 
dự kiến sẽ đạt 850 tỷ vào năm 2012. 

Ngành khăn là thế mạnh của công 
ty, 5 năm qua ngành khăn không 
ngừng phát triển đội ngũ nhân viên 
lành nghề, hoàn thiện mẫu mã, màu 
sắc, kỹ thuật công nghệ… để đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường. Hiện nay, mỗi năm công ty 
sản xuất hàng trăm mẫu mã, với màu 
sắc nguyên liệu mới để xuất sang các 
nước như Lào, Campuchia, Ba Lan, 
Nhật Bản, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Na 
Uy, Phần Lan, Thụy Điển… và một 

hệ thống hơn 500 khách hàng trải 
rộng trên toàn quốc với doanh số 20 
triệu USD/ năm. Bên cạnh việc duy trì 
các thị trường truyền thống, PPH đặt 
mục tiêu mở rộng thị trường tại Nga, 
Trung Quốc, đưa Mollis trở thành 
thương hiệu khăn cao cấp nổi tiếng 
khu vực. Trong lần kỷ niệm 05 năm cổ 
phần hóa này, PPH đã giới thiệu đến 
khách hàng một sản phẩm khăn cao 
cấp mới - Mollis Ecol.

tiếp sức học sinh nghèo
đến trường

Võ TíN HoàNG

Được sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Công 
ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú, ngày 
29/10/2012 Ban chấp hành Đoàn 
thanh niên Nhà máy Dệt Hải Vân (Đà 
Nẵng) đã tiếp sức cho hai học sinh 
nghèo của quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
vui bước đến trường.

Đợt tiếp sức lần này có em Võ Văn Điệp 
(sinh ngày 02/10/1997) là học sinh 
lớp 10/4 Trường THPT Cẩm Lệ và em 
Lê Hoàng Bửu (sinh ngày 15/11/1998) 
là học sinh lớp 9/2 Trường THCS Đặng 
Thai Mai. Mỗi phần quà tiếp sức là một 
chiếc xe đạp Martin trị giá 1.500.000 
đồng/xe. Đây là hai học sinh có hoàn 

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn của 
quận Cẩm Lệ, nhưng bằng ý chí và 
niềm tin các em đã vượt khó học giỏi 
trong nhiều năm liền. 

Nhà máy Dệt Hải Vân: 
ngày hội hiến máu
tình nguyện
V.T.H

Sáng ngày 04/11/2012 tại hội 
trường UBND quận Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng đông đảo đoàn viên thanh 
niên Nhà máy Dệt Hải Vân đã tham 
gia ngày hội Hiến máu tình nguyện 
năm 2012 do Ủy ban Hội Liên hiệp 
Thanh niên quận tổ chức.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử 
cao đẹp mang nhiều ý nghĩa nhân 
văn cho xã hội, đồng thời cũng thể 
hiện truyền thống đoàn kết của dân 
tộc ta. Người nhận máu không chỉ 
nhận sự sống mà còn nhận được 
cả sự sẻ chia, tình cảm, sự quan tâm 
của toàn xã hội nói chung và người 
cho máu nói riêng. Với tinh thần đó, 
hàng năm đoàn viên thanh niên nhà 
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Em Võ Văn Điệp bên chiếc xe đạp mới của mình

Ban lãnh đạo, đại diện Đoàn thanh niên Nhà máy Dệt 
Hải Vân trao xe đạp cho em Lê Hoàng Bửu Em Võ Văn Điệp bên chiếc xe đạp mới của mình
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còn trao đổi những kinh nghiệm để góp phần tăng năng 
suất lao động, chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần 
tăng thu nhập, chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình, nuôi 
con khỏe, dạy con ngoan, thể hiện trọn vẹn vai trò của 
người phụ nữ Việt: Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Công đoàn công ty đã tổ chức phát thanh tuyên truyền 
với nội dung tìm về lịch sử truyền thống vẻ vang, những 
thành tựu nổi bật của Hội LHPN Việt Nam xưa và nay, 
cũng như vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn mới, 
và các hoạt động nữ công của công ty sau Đại hội nhiệm 
kỳ thứ XIII. Đặc biệt là tâm sự, chia sẻ của ông Vũ Đức 
Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam thông qua thư gửi CB.CNV ngành dệt may 
nhân ngày 20/10/2012.

Các công đoàn bộ phận trong công ty chủ động tổ chức 
sinh hoạt dã ngoại cho chị em phụ nữ công đoàn sau 
những giờ làm việc vất vả thông qua những trò chơi tập 
thể hấp dẫn vui nhộn. Điển hình như Công đoàn Nhà 
máy May 2 đã tổ chức cho hơn 100 chị em sinh hoạt tập 
thể tại bãi biển Bãi Dương (Nha Trang). 

Điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 
Ngày phụ nữ Việt Nam của công ty là buổi gặp mặt của 
hơn 40 cán bộ nữ. Tại buổi gặp mặt ông Lê Ngọc Hoan - 
Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc công ty đã thay mặt cho 
lãnh đạo và phái mạnh của công ty đánh giá cao sự đóng 
góp của đông đảo chị em trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của đơn vị. Ông hy vọng chị em phụ nữ của công 
ty tiếp tục phát huy sức mạnh và vai trò của mình hơn 
nữa trong công việc và giữ lửa cho gia đình. 

Sự kiện doanh nghiệp

Bằng sự lao động và sáng tạo 
của mình, phụ nữ đã góp 
phần làm giàu cho xã hội, làm 

phong phú cuộc sống và luôn thể 
hiện vai trò không thể thiếu của 
mình trong các lĩnh vực đời sống xã 
hội. Họ giữ cương vị lãnh đạo ở mọi 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học - 
kỹ thuật, và tại các doanh nghiệp… 
Vai trò của phụ nữ Việt hoàn toàn 
xứng đáng với tám chữ vàng mà 
Đảng, nhà nước và nhân dân ta 
dành tặng: Anh hùng, bất khuất, 
trung hậu, đảm đang.

Hòa cùng không khí chung của cả 
nước hướng về ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10, Công ty CP Dệt May Nha 
Trang đã tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực ý nghĩa nhằm tôn vinh 
những chị em phụ nữ đang miệt 
mài cống hiến tại công ty. Mỗi hoạt 
động mang một thông điệp, một ý 
nghĩa thiết thực, tính nhân văn của 
ban lãnh đạo, cũng như những đấng 

mày râu công ty dành cho chị em, 
đồng thời là lời tri ân cho sự đóng 
góp của họ đối với sự phát triển đơn 
vị.

Công ty đã dành tặng 1888 món quà 
đến từng chị em với những lời chúc 
tốt đẹp. Một món quà nhỏ, một lời 
chúc làm cho chị em cảm thấy một 
ngày dành cho mình thêm ý nghĩa, 

thêm đong đầy. Đồng thời, Ban nữ 
công đã triển khai kế hoạch tổ chức 
sinh hoạt tổ nữ công kết hợp với 
chuyên môn, tuyên truyền các chế 
độ chính sách pháp luật về bình 
đẳng giới năm 2012 để chị em phát 
huy hơn nữa vai trò của mình trong 
công tác tuyên tuyền, tiên phong 
thực hiện các chính sách của Đảng 
và nhà nước. Bên cạnh đó, chị em 

Công ty Cp Dệt May nha trang:

Các hoạt động chào mừng 
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

kIM ANH 

Công ty CP Dệt May Nha Trang

Tham gia trò chơi kéo co dưới nước

giải bóng bàn khu vực miền trung
Võ TíN HoàNG

Nhà máy Dệt Hải Vân

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công 
đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 

(2013 - 2018), ngày 18/11/2012 Công đoàn Dệt 
May Việt Nam tổ chức giải bóng bàn khu vực 
miền Trung. Giải đấu diễn ra tại Trung tâm Văn 
hóa Thể thao quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, quy 
tụ sự góp mặt tranh tài của các đơn vị dệt may 
khu vực miền Trung. Với bốn nội dung thi đấu là 
đơn nam, đôi nam, đơn nữ và đôi nam nữ, giải 
đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp 
dẫn, thú vị.

Sau một thời gian thi đấu quyết liệt, những chủ 
nhân xứng đáng của mùa giải đã được xướng 
tên. Giải nhất đơn nữ, giải nhì đôi nam nữ thuộc 
về Nhà máy Dệt Hải Vân. Giải phong cách được 
trao cho Công ty Dệt Sơn Trà.
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Tôi gặp chị Nước tại một quán cóc bên 
đường và bắt đầu câu chuyện bằng một 
tách cafe với hương vị nồng nàn. Chị 

mở đầu bằng câu hỏi dò về nguồn gốc và quê 
quán thì được biết tôi tên Vải, sinh năm 1964, 
quê quán định cư tại 3 nơi. Đó là Công ty CP 
Dệt Vải Phong Phú, Công ty CP Đầu tư Phong 
Phú Sơn Trà, Công ty CP Dệt May Nha Trang.

Anh em nhà Vải rất đa dạng và phong phú, 
nào là vải jean cổ điển, jean stretch, jean fancy, 
jean wash, vải kaki, katê thời trang, calicot và cả 
vải dệt kim. Đặc biệt hai đứa em jean coating 
và denim dệt kim đang trong giai đoạn hoàn 
thiện và phát triển dành cho phân khúc cao 
cấp với nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội. 
Chúng tôi ra đời trên dây chuyền công nghệ 
tiên tiến, áp dụng hệ thống điều khiển thuốc 
nhuộm indigo tự động, hiện đại của châu Âu, 
hệ thống hoàn tất đa dạng từ đốt lông, rũ hồ, 
làm bóng đến coating, sanfor vải. Bằng công 
nghệ nhuộm màu hiện đại nên anh em nhà 
Vải có đặc tính vượt trội, về màu sắc, kiểu dáng 
đa dạng, độ bền màu cao, wash được nhiều 
cấp ánh màu, có thể coating lên bề mặt làm 
tăng tính thẩm mỹ và tính thời trang. Hay nói 
nôm na là anh em nhà tôi rất đẹp và chuẩn. 
Chị Nước trộm nhìn tôi và cười hiền đồng ý.

Một lát sau, chị Nước nhăn mặt khi hỏi chuyện 
nhà Vải về tình hình kinh tế khó khăn trong 
năm 2012. Kinh tế khó khăn, nhà anh em tôi 
cũng bị ảnh hưởng, nhưng vì lợi thế là anh em 

Đa chiều cảm xúc cùng 
anh em Vải Phong Phú
CHÂU MINH TRí

Phòng Kỹ thuật Công nghệ

Từ tư duy đến hành động

Vải nằm trong chuỗi cung ứng nội bộ của mẹ 
Phong Phú nên có đủ nguồn cung cấp cho 
trong và ngoài nước. Đồng thời, trong vòng 
10 năm tới, nước mình vẫn là nơi sản xuất 
hàng dệt may tiềm năng. Nền kinh tế đang 
mở rộng chào đón các anh em từ nước ngoài 
vào đầu tư. Việc tham gia Hiệp định Đối tác 
Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội 
tốt cho các doanh nghiệp nhà ta có một thị 
trường rộng lớn với các mức thuế quan ưu 
đãi, cơ hội để đổi mới và nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Bên cạnh TPP, nước mình được EU 
chọn làm đối tác thứ ba trong các nước ASEAN 
cùng với Singapore và Malaysia để đàm phán 
về hiệp định mậu dịch tự do (FTA). FTA giữa ta 
và EU được kỳ vọng không chỉ giúp dỡ bỏ 90% 
dòng thuế đối với hàng hoá nhà mình vào EU 
mà còn có thể tăng nguồn vốn đầu tư từ EU 
vào ta. Vì vậy, nhà Vải cũng có phần yên tâm 
đôi chút, nhưng không vì thế mà không làm 
mới mình. Thấy quyết tâm của anh em nhà Vải, 
chị Nước gật đầu tán thưởng và vỗ tay ủng hộ 
anh em chúng tôi cố lên.

Nói đi cũng cần nói lại với chị Nước là gia đình 
Vải cũng gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ như 
chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, sức mua suy 
giảm. Điện, xăng, dầu, cước vận chuyển cứ 
vòn vọt mà tăng, làm cho chi phí đầu vào gia 
tăng gây sức ép lớn đến sản xuất kinh doanh 
của cả nhà. Thành thật nhìn nhận, nhà Vải 
vẫn chưa phát huy hết năng lực các thiết bị 
đã được đầu tư, thực hiện chủ trương cao cấp 

hóa, thương hiệu hóa còn chậm dẫn đến hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh so với vốn đầu tư và 
tổng tài sản quản lý chưa cao. Nghe đến đây, 
chị Nước cắt lời tôi bảo anh em nhà anh phải 
bảo ban nhau mà khắc phục khó khăn không 
đáng có trước mắt một cách nhanh chóng, lấy 
sức mạnh mà chiến đấu tiếp chứ khó khăn sẽ 
còn tiếp diễn dài dài. 

Nghe chị Nước động viên thế, anh em nhà Vải 
đâu dám không nghe. Năm 2013 chuẩn bị gõ 
cửa rồi, anh em Vải phải xây dựng lộ trình để 
phấn đấu trở thành đơn vị sản xuất vải denim, 
khaki hàng đầu và uy tín nhất tại Việt Nam 
chứ. Để làm được điều này nhà Vải phải tiếp 
tục đầu tư phát triển về quy mô và chiều sâu 
nhằm tăng khả năng cạnh tranh của hai mặt 
hàng chính là vải jean và khaki. Anh em Vải 
tiếp tục cân đối để đầu tư phát triển một cách 
vững chắc, trong đó ưu tiên tập trung vào lĩnh 
vực sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ may 
xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, củng cố và 
tiếp tục liên kết hợp tác với các doanh nghiệp 
và các địa phương xây dựng chuỗi may mặc 
khép kín, tiến tới xây dựng hệ thống thương 
hiệu thân thiện và gần gũi với khách hàng bắt 
đầu bằng việc không ngừng cải tiến và nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đưa vào 
thị trường tiêu thụ. 

Song song đó, nhà Vải tập trung công tác 
nghiên cứu sản phẩm, công nghệ mới nhằm 
tạo ra các đứa em mới có tính khác biệt cao, 

an toàn khi sử dụng, thân thiện với môi trường. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị 
trường nhằm giữ vững thị trường truyền thống 
của gia đình, tìm kiếm những thị trường tiềm 
năng, phân tích, dự đoán xu hướng phát triển 
để có những bước điều chỉnh chiến lược phát 
triển phù hợp góp phần xây dựng lợi thế cạnh 
tranh bền vững và còn bước ra thế giới nữa. 
Anh em nhà Vải không ngừng học hỏi kinh 
nghiệm để nâng cao khả năng của mình, nhằm 
tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cao.

Tôi vừa nói xong, chị Nước gật đầu tán thưởng, 
ánh mắt chị như mang tâm sự của bao người 
đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với anh em 
nhà chúng tôi. Chị Nước vội để lại một lời cảm 
ơn chân thành và đi nhanh về phía đông người 
giữa cái nắng vàng rực rỡ. Chị mang theo những 
tâm sự, tình cảm của mình để sẻ chia với mọi 
người con dưới mái nhà của mẹ Phong Phú.



từ hoạt động công đoàn

Rèn luyện và

trưởng thành
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NGUyễN VăN THảo

Công ty PPF

Trong suốt quãng thời gian 
qua, tham gia hoạt động 
công đoàn tôi đã rút ra 

nhiều bài học kinh nghiệm cho 
bản thân và muốn chia sẻ với mọi 
người trong đại gia đình Phong 
Phú. Những bài học ấy sẽ giúp 
phát huy hiệu quả công việc và 
cân đối thời gian giữa các hoạt 
động thật hợp lý và khoa học. 
Theo tôi, để mang lại thành quả 
cần bốn vấn đề chính sau:

nhiệt tình và sắp xếp công 
việc hợp lý

Bản thân tôi được phân công 
kiêm nhiệm công tác công 

đoàn của Công ty CP Dệt Vải 
Phong Phú, công tác Đảng, phụ 
trách tổ bảo vệ và phụ trách công 
tác lao động tại Nhà máy Dệt. Do 
tính chất công tác nhân sự có liên 
quan đến chế độ của người lao 
động, cho nên có thể tranh thủ 
đặc tính này để phục vụ cho việc 
giám sát thực hiện chế độ của 
đơn vị đối với người lao động mà 
công đoàn phải quan tâm. Vì vậy 
sẽ giải quyết được hai vấn đề:

- Đơn vị thực hiện đầy đủ các chế 
độ, chính sách theo qui định của 
nhà nước đối với người lao động.

- Đảm bảo được quyền và lợi ích 
hợp pháp của người lao động tại 

đơn vị, mà tổ chức công đoàn 
cơ sở thành viên có trách nhiệm 
giám sát thường xuyên.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt vấn 
đề này, đòi hỏi người cán bộ 
công đoàn phải có tinh thần làm 
việc hăng say, có trách nhiệm với 
công việc đã được phân công.

đặt lợi ích của tập thể lên 
trên hết

Tham gia công tác công đoàn 
là sự tự nguyện nếu bạn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, 
bạn sẽ nhận được sự quý mến, 
tin tưởng của người lao động tại 
đơn vị đối với bạn. Cho nên là 

cán bộ công đoàn mà xem trọng 
lợi ích cá nhân thì bạn không thể 
là một cán bộ công đoàn giỏi và 
càng không thể hoàn thành được 
nhiệm vụ mà tổ chức công đoàn 
giao.

Tổ chức công đoàn là một bộ 
phận được đơn vị phân công tổ 
chức các phong trào, các hoạt 
động công ích phục vụ cho người 
lao động, cho nên người cán bộ 
công đoàn phải đặt lợi ích của tập 
thể lên trên hết, lấy sự hài lòng, 
thỏa mãn của người lao động là 
mục tiêu cuối cùng.

Dựa vào sự hỗ trợ của tổ chức

Bản thân của người cán bộ 
công đoàn không thể trực tiếp 

nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện 

vọng của người lao động, mà 
phải nhờ sự hỗ trợ của ban chấp 
hành, mạng lưới tổ công đoàn và 
các thành viên tích cực của đơn 
vị. Đồng thời, người cán bộ công 
đoàn cũng không thể thực hiện 
tốt các đợt phong trào, các hoạt 
động qui mô lớn mà không có 
sự hỗ trợ của tập thể, của đoàn 
thanh niên. Vì vậy, việc tổ chức 
phân công tốt là cần thiết, phân 
công càng cụ thể thì hiệu quả 
công việc đạt được càng cao.

Ngoài ra không phải mọi vấn 
đề thắc mắc, kiến nghị, tâm tư 
nguyện vọng của người lao động 
nêu ra cũng nằm trong khả năng 
giải quyết, giải thích của bản 
thân, mà người cán bộ công đoàn 
phải biết tranh thủ sự hỗ trợ chủ 
trương của tổ chức đảng, công 

đoàn cấp trên, của lãnh đạo đơn 
vị thì mới giải quyết công việc 
được thuận lợi.

Kiên nhẫn và chân tình

Ông bà ta có câu: “Chín người 
mười ý” cho nên trong tập 

thể sẽ có nhiều tâm tư của người 
lao động, cách nhận thức vấn đề 
của mỗi người cũng không đồng 
nhất với nhau, cách trình bày  vấn 
đề cũng tùy thuộc vào khả năng 
của mỗi người. Một số người lao 
động có trình độ hạn chế thì e dè, 
trình bày tâm tư, nguyện vọng với 
tổ chức công đoàn không diễn 
đạt hết ý. Ngược lại, có một số 
lao động hiểu biết, khi trình bày 
tâm tư, nguyện vọng với công 
đoàn, thì nói gần nói xa. Vì vậy 
để làm tốt công tác vận động, 
thuyết phục và giải thích, trước 
hết người cán bộ công đoàn phải 
có tính kiên nhẫn và nghiêm túc 
lắng nghe, để phân tích và giải 
quyết vấn đề mới thấu tình đạt lý.

Ngoài ra, để có sự gần gũi, tin 
tưởng của người lao động đối 
với cán bộ công đoàn, người 
làm công tác công đoàn phải 
chân tình, tôn trọng những ý 
kiến đóng góp, phản ánh tâm tư, 
nguyện vọng của mọi người lao 
động tại đơn vị. Đối với những 
tâm tư  nguyện vọng chính đáng, 
phải tận tình giải quyết hoặc đề 
xuất lên cấp trên hỗ trợ xem xét. 
Còn những tâm tư, nguyện vọng 
không phù hợp, sẽ tìm cách giải 
thích cho người lao động hiểu và 
chia sẻ với đơn vị.

Từ tư duy đến hành động
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kiến mỗi em bé với những 
hoàn cảnh khác nhau làm cho 
tất cả thành viên trong đoàn 
chạnh lòng… Khi các em mới 
sinh ra đã kém may mắn hơn 
những người bạn cùng trang 
lứa. Nghe các em tâm sự về 
ước mơ, về cuộc sống hiện tại 
của mình làm trái tim chúng tôi 
quặn thắt. Trong chuyến hành 
trình trở về hôm đó, hình ảnh 
vui mừng của các em khi nhận 
được quà, sự chân tình, cũng 
như những suy nghĩ trẻ thơ ấy 
cứ níu lấy tâm trí tôi. Chút nắng 
vàng xuyên qua ô cửa kính như 
những tấm lòng thân ái của con 
người hiện diện khắp mọi nơi. 
Dưới ánh sáng bàng bạc của 
buổi chiều tà, tôi thấy ấm áp 
và hạnh phúc hơn bao giờ hết 
vì những người Phong Phú đã 

luôn luôn đem yêu thương đến 
với mọi người, kết nối từ trái tim 
đến trái tim, tình yêu thương và 
cảm xúc được san sẻ lớn gấp 
trăm vạn lần khi luôn được mọi 
người của mọi thế hệ ủng hộ. 
Lòng tôi nhẹ nhàng hơn bao 
giờ hết.

Qua mỗi chuyến đi, mỗi hoạt 
động cộng đồng của Tổng công 
ty đã để lại trong chúng tôi thật 
nhiều cảm xúc. Không chỉ vì 
được nhìn thấy niềm vui hiện rõ 
trên khuôn mặt các em, không 
chỉ là sự thân thiện của các anh 
chị tình nguyện viên Phong 
Phú, những bài học lớn về nhân 
cách sống đối với bản thân… 
Đó còn là những tình cảm chân 
tình, xuất phát từ tận đáy lòng 
của các anh chị em không một 

chút do dự khi tiên phong, dẫn 
bước… Thành công của mỗi 
hoạt động cộng đồng ở Phong 
Phú, ngoài sự nhiệt tâm của 
những người tham gia, người 
thực hiện còn có sự quan tâm 
ủng hộ về vật chất và tinh thần 
của Cơ quan Tổng giám đốc và 
toàn thể CB.CNV. Tiếng gọi hàng 
triệu trái tim của những mảnh 
đời khó khăn cứ vang mãi, thúc 
giục thế hệ Phong Phú hôm 
nay và mai sau không quản 
ngại gian khó để sẻ chia trách 
nhiệm đối với cộng đồng. Đó là 
ngọn lửa được truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Nơi đây, 
gần 50 năm viết tiếp một khúc 
tráng ca về người Phong Phú và 
văn hóa Phong Phú phát triển 
vững bền như mặt trời hé rạng 
buổi bình minh.

Văn hóa Phong Phú là yếu 
tố quan trọng để gắn kết 
các thành viên thực sự 

mong muốn, làm việc, cống hiến 
và cùng nhau chia sẻ thành quả 
đạt được của Tổng công ty. Nét 
văn hóa đặc trưng ấy luôn được 
ban lãnh đạo đặc biệt quan 
tâm, nuôi dưỡng và tạo điều 
kiện phát triển toàn diện thông 
qua hoạt động cộng đồng với 
nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng. Mỗi hoạt động mang một 
thông điệp của cuộc sống, một ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc. Những 
hoạt động cộng đồng của người 
Phong Phú ngoài mục đích gắn 
kết yêu thương, san sẻ khó khăn 
với cộng đồng còn thể hiện tinh 
thần đoàn kết, tương thân của 
những người con trong những 
chuyến hành trình ấy. 

Đó là những hành trình lan 
tỏa đến với Mái ấm Hoa Hồng 
(Củ Chi), chùa Diệu Giác (Q.2), 
UBND Q.9 (TP.HCM), xã Đại Lào 
(Lâm Đồng)… Trên mỗi chuyến 
hành trình, tuy những con người 
Phong Phú ở những lứa tuổi, 
cương vị khác nhau, nhưng ở 
họ có một điểm chung đem yêu 
thương để chia sẻ với những 
mảnh đời khó khăn bất hạnh. 
Với những tâm hồn cao cả của 
người con Phong Phú không 
quản ngại sự xa cách về không 
gian, cái nắng chói chang để trao 
yêu thương đong đầy cho từng 
người với từng hoàn cảnh khác 
nhau. Có thể nói, những phút 
giây yêu thương ấy cứ quyện lấy 
chân người đến, người đi. Nó kết 
chặt tình thân, xóa đi khoảng 
cách như thể những người con 
của một đại gia đình vậy!

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên 
được đến thăm các bản làng 
của các dân tộc anh em trên dãy 
Trường Sơn huyền thoại thông 
qua chương trình Nghĩa tình 
Trường Sơn mà Phong Phú ủng 
hộ. Tại đây, được chứng kiến 
những khó khăn của người dân 
quê, cũng như được góp một 
chút sức mình và sự phát triển 
của bản làng, cho sự đổi mới của 
quê hương, lòng tôi cảm thấy 
ngập tràn hạnh phúc, xen lẫn tự 
hào vì là người Phong Phú. Làm 
sao quê được những ánh mắt 
trẻ thơ hồn nhiên như búp trên 
cành - và niềm vui khi được tận 
tay vào bếp nhặt từng cọng rau 
để chuẩn bị một bữa ăn thật ấm 
cúng tại Nhà tình thương Diệu 
Giác (Q.2) cho các em mồ côi, cơ 
nhỡ. Trong chuyến đi từ thiện tại 
xã Đại Lào (Lâm Đồng) chứng 

Văn hóa Phong Phú
qua những hoạt động cộng đồng
VINIe TRẦN

Sau gần 50 năm hoạt động, 
Phong Phú đã hình thành, 
phát triển và khẳng định 
được những giá trị văn hóa 
riêng của mình, góp phần tạo 
nên sự gắn kết và sức mạnh 
nội lực trong toàn Tổng công 
ty. Bản sắc văn hóa ấy một 
phần được chuyển tải và thể 
hiện đậm nét qua những 
hoạt động cộng đồng.

Đoàn thanh niên Tổng công ty ra quân làm sạch môi trường tại nhà tình thương Diệu Giác (Q.2, TP.HCM) Đoàn thanh niên Tổng công ty trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đại Lào, Lâm Đồng
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Chung một tình yêu
BúT MớI

Công ty PPF

Có người hỏi tôi: “Chị là người yêu Phong Phú nhất?”

Bằng một tình yêu máu thịt tự nhiên 

Bởi đã có một phần đời ở đó

Cả đam mê và sức lực tuổi hoa niên

Khi vui sướng, lúc đắng lòng, mệt mỏi

Là Phong Phú - Điều đầu tiên tôi nghĩ đến

Ở tuổi gần 50 tôi mới ngộ

Rất nhiều người yêu Phong Phú hơn tôi!

Cứ lặng lẽ vun trồng, cống hiến 

Một tình yêu không thể nói thành lời

Mỗi ngành nghề mang cung bậc yêu thương

Từ Dự án - Đầu tư - Marketing - Kế hoạch

Là các vị Tổng - Phó đang ngày đêm trăn trở

Vắt óc tìm giải pháp cho chiến lược kinh doanh

Rồi giật mình… Sao ngày tháng qua nhanh!

Giấc ngủ không yên, bữa cơm không trọn

Là các anh, chị công nhân ngày đêm cặm cụi

Nâng niu từng mét vải, tấm khăn

Nâng niu từng mũi chỉ, đường kim

Gieo hạt chắc để gặt bông lúa mẩy

Là các công ty thành viên dọc triền đất nước

Như hạt mầm cho những màu xanh hy vọng

Bạn nào biết, bạn đang làm nhiều lắm

Góp sức mình cho Phong Phú lớn nhanh

Là các bạn… sao cứ hồn nhiên thế!

Chẳng băn khoăn, lý giải nhiều lời

Chẳng tranh giành là bạn… hay tôi

Bởi đơn giản - Ta đều yêu Phong Phú

Hiệu quả năng 
lượng” là chiến 
dịch do Bộ Công 

thương phát động với 
sự hỗ trợ của Tổ chức 
Tài chính Quốc tế (IFC) 
và Tổ chức Hỗ trợ Phát 
triển Quốc tế Đan Mạch 
(DANIDA). Đây là một 
trong những trọng tâm 
của chương trình mục tiêu 
quốc gia về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, là tiền đề cho mục 
tiêu xây dựng một nền 
kinh tế tăng trưởng xanh 
của Việt Nam.

Thông điệp “Nhận thức mới - sức 
mạnh mới” của chiến dịch hàm 
chứa một ý nghĩa giản dị, đó là chỉ 
với việc thay đổi cách quản lý, vận 
hành sản xuất, các doanh nghiệp 
dễ dàng khám phá, khai thác thêm 
nguồn lực mới cho sự phát triển của 
mình.

Trước vấn đề cấp bách trên, Quốc 
hội Việt Nam đã thông qua Luật sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả (Luật số 50/2010/QH12), bao 
gồm 12 chương, 48 điều. Luật đề 
cập một cách tổng thể việc sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 
Việt Nam. Những chính sách, biện 
pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả. 

Với bộ luật này, khi đăng ký tham 
gia chiến dịch các doanh ngiệp sẽ 

nhận được những chế độ nhất định. 
Đó là giấy chứng nhận tham gia 
chiến dịch của Bộ Công thương, giải 
thưởng của Bộ Công thương dành 
cho các đơn vị xuất sắc. Đồng thời, 
doanh nghiệp được hướng dẫn 
thực hiện kiểm toán năng lượng 
tại doanh nghiệp mình, được tư 
vấn kỹ thuật trong quá trình thực 
hiện hệ thống quản lý năng lượng, 
được tham gia các khóa đào tạo, hội 
thảo về quản lý năng lượng. Doanh 
nghiệp sẽ nhận được bộ công cụ, 
áp phích, sách hướng dẫn phục vụ 
thực hiện hệ thống quản lý năng 
lượng, được tiếp cận thông tin về 
các chương trình hỗ trợ tài chính 
năng lượng bền vững (IFC, JICA, 
ADB), các nhà cung cấp dịch vụ 
công nghệ và được sử dụng công 
cụ phân tích sử dụng năng lượng 
điện tử E-tool.

Hơn thế nữa, khi tham gia chương 
trình các doanh nghiệp có cơ hội 

quảng bá thương 
hiệu cho đơn vị mình 
bằng một bài giới 
thiệu trên trang web 
của chiến dịch, kết nối 
với trang web của Bộ 
Công thương và có cơ 
hội quảng bá trên các 
phương tiện truyền 
thông. Doanh nghiệp 
có thể được chọn là 
một bài học thành 
công hay trường hợp 
điển hình khi áp dụng 
các mô hình sử dụng 
năng lượng hiệu quả 

và sẽ được giới thiệu tại các sự kiện, 
trên trang web và bản tin của chiến 
dịch.

Đây là một chương trình ý nghĩa, 
tiết kiệm được nguồn năng lượng 
quốc gia, hướng đến sự phát triển 
bền vững nền kinh tế. Trong mỗi cơ 
quan, doanh nghiệp, có những việc 
tưởng chừng như đơn giản ai cũng 
biết nhưng hiệu quả mà nó mang 
lại đến bất ngờ như: Tắt thiết bị điện 
khi không sử dụng, tắt các thiết bị 
chiếu sáng khi không sử dụng, để 
điều hòa trên 260C, đóng cửa khi ra 
vào nhằm tránh thất thoát nhiệt, in 
và photocopy 2 mặt, tiết kiệm ngay 
50%, đi cầu thang bộ khi di chuyển 
dưới 4 tầng. Thực hiện những 
công việc đơn giản ấy mỗi ngày 
là cách mỗi CB.CNV chúng ta ủng 
hộ chương trình và chung tay vào 
chiến dịch chung tiết kiệm năng 
lượng quốc gia.

Chiến dịch hiệu quả năng lượng
PHòNG kỹ THUẬT CôNG NGHệ
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tài năng đi cùng phong cách

Calvin Klein không ngừng tìm tòi, 
học hỏi, sáng tạo bằng tất cả đam mê 
của mình nhằm tạo ra những phong 
cách thiết kế mới lạ và độc đáo. Trước 
thời của ông, không ai nghĩ rằng 
trang phục lót của nam có thể gợi 
cảm, cũng không ai nghĩ rằng phụ nữ 
Mỹ sẽ chọn những kiểu trang phục 
không giống mẫu cầu kỳ nhái theo 
kiểu châu Âu. Từ những suy nghĩ vượt 
ra ngoài những khuôn khổ truyền 
thống, ông đã đạt được nhiều thành 
công trong nghề nghiệp và tạo ảnh 
hưởng sâu rộng trong làng thời trang 
thế giới. Ông phát triển những dòng 
sản phẩm có thiết kế đơn giản, tinh 
tế, tiện dụng, mang đặc trưng phong 
cách Mỹ nhưng vẫn thể hiện sự sang 
trọng, thanh lịch và đầy sức sống, đáp 

ứng nhu cầu khách hàng thuộc mọi 
giới và mọi lứa tuổi. Những sáng tạo 
mang tính đột phá và sự khác biệt 
trong phong cách thiết kế của ông 
hoàn toàn nằm ngoài sự ước lệ nhưng 
lại đáp ứng được thị hiếu đã làm nên 
một thị trường rộng lớn riêng cho CK.

Tài năng sáng tạo và nỗ lực không 
ngừng của ông đã được công nhận 
bằng các giải thưởng quan trọng 
trong ngành thiết kế thời trang như 
Coty Award năm 1973, 1974, 1975 
(ông là nhà tạo mẫu trẻ nhất đựơc 
trao giải này), Council of Fashion 
Designers of America Award năm 
1982, 1983, 1986 cho trang phục 
nam và nữ (ông là người đầu tiên 
đựơc trao giải ở cả hai hạng mục 
trong cùng một năm), năm 1993 
ông được chọn là nhà tạo mẫu hàng 

đầu Hoa Kỳ - America’s Best Designer 
Award. Ngoài ra, ông còn là nhà thiết 
kế trang phục riêng cho nhiều đại 
minh tinh của Hollywood như Julia 
Roberts, Gwyneth Paltrow và Helen 
Hunt.

táo bạo trong quảng cáo, tiếp 
thị
Chỉ với tài năng của bản thân, hẳn 
Calvin Klein phải mất nhiều thời 
gian hơn nữa để đến với thành công. 
Chính những chiến lược marketing 
rất khéo léo, táo bạo là một chất xúc 
tác để đưa tài năng của Calvin Klein 
đến với công chúng. Năm 1980, ông 
phát động chiến dịch tiếp thị cho 
dòng sản phẩm quần jeans bó sát 
dành cho phái nữ thông qua sức ảnh 
hưởng to lớn của Brooke Shields. 

Thành công
từ sự khác biệt

Hồ PHẠM

Phòng Marketing

Là một người sành điệu về thời trang hay là một tín đồ mua sắm, hẳn 
bạn phải biết đến thương hiệu thời trang cao cấp CK. CK do nhà thiết 
kế Calvin Klein sáng lập năm 1968, có trụ sở tại Midtown Manhattan, 
New York. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển suốt hơn 40 năm 
trong lĩnh vực thời trang, Calvin Klein trở thành một nhà thiết kế bậc 
thầy, mà ít ai biết rằng ông còn nổi tiếng là một nhà kinh doanh tài ba. 
Thành công của ông và thương hiệu này bắt đầu từ sự khác biệt.

Một nữ diễn viên rất nổi tiếng ở Mỹ 
vào cuối thập niên 70, lúc đó cô mới 
chỉ tròn 15 tuổi. Trong một tư thế 
rất khêu gợi và truyền cảm, Shields 
đã đưa ra khẩu hiệu “Nothing come 
between me and my Calvin - Không 
có gì ngăn cách tôi và chiếc quần 
Calvin”. Thị trường sau đó đã thực 
sự sôi động khi hai trăm ngàn chiếc 
quần jeans đã được bán ra chỉ trong 
tuần đầu tiên và doanh số vẫn liên 
tục tăng lên sau đó.

Chương trình quảng cáo của CK 
thường gây nhiều tranh cãi trong dư 
luận và có tác dụng làm tăng doanh 
số ngay lập tức. Tuy nhiên, CK không 
chỉ thành công bởi sự gợi cảm của 
thương hiệu, mà chính tính mơ hồ 
của thông điệp, điều đó tạo nên sức 
mạnh thương hiệu. Một số thương 
hiệu toàn cầu cố ý làm lu mờ đi ranh 
giới giữa văn hóa và chủng tộc để tạo 
sự hấp dẫn rộng rãi, thì Calvin Klein 
làm mờ đi ranh giới về tuổi tác, giới 
tính và bản năng giới tính. Không có 

gì là ngẫu nhiên khi Kate Moss nổi 
tiếng vì vẻ “lưỡng tính” trong chiến 
dịch quảng cáo của CK. Quần soóc võ 
sĩ quyền anh với Marky Mark cũng là 
một kiểu mẫu điển hình: một khuôn 
mặt trẻ em với một thân thể người 
lớn, một gã đàn ông chính cống 
trong hình ảnh của một người đồng 
tính. 

CK là thương hiệu đầu tiên tung ra 
thị trường loại nước hoa không phân 
biệt giới tính với các nhãn hiệu như 
“One” và “Be”, Uni sex. Sự mơ hồ này 
đã giúp cho CK không bị trói buộc với 
bất kỳ một thị trường riêng biệt nào, 
mà trở thành thương hiệu thời trang 
phát triển mạnh mẽ và phổ biến rộng 
rãi nhất trong số những thương hiệu 
thời trang cao cấp trên thế giới.

Trong từng sản phẩm, từng thời 
điểm, từng chiến lược của Calvin 
Klein đều mang phong cách khác 
biệt so với những tồn tại trong bối 
cảnh xã hội. Những khác biệt này 

ban đầu đều đưa đến những tranh 
cãi, bàn luận, ý kiến trái chiều. Nhưng 
chính những yếu tố này lại càng làm 
cho thương hiệu CK vươn xa, bay cao, 
được mọi người liên tục nhắc đến. 
Mỗi một người tiêu dùng, dù đồng ý 
hay không đồng ý với cách làm của 
CK cũng đều trở thành một nhân tố 
đưa CK đến gần với công chúng và tất 
nhiên số lượng khách hàng sẽ ngày 
càng đông hơn. Nếu không có chiến 
lược marketing tuyệt vời này, thương 
hiệu CK có thể rất thành công tại New 
York nhưng chưa thể thành công trên 
toàn thế giới như hiện nay. Ông đã 
đánh chính diện tâm lý của khách 
hàng, đụng chạm đến những ý kiến 
cá nhân khác biệt nhau, khơi gợi dậy 
những nhận xét mạnh mẽ của người 
tiêu dùng về việc nên hay không nên, 
tốt hay không tốt… một cách thầm 
lặng đầy hiệu quả, nó cũng ăn sâu 
vào tiềm thức của mọi người và giúp 
nâng CK lên tầm cao hơn trong cuộc 
đua của các hãng thời trang hàng 
đầu thế giới.
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Việc tạo dựng một thương hiệu tên tuổi, có chỗ đứng trong lòng mọi người là 
một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Một thương hiệu 
tên tuổi không những khẳng định được vị trí trên thương trường mà còn khẳng 
định sức mạnh và niềm tự hào quốc gia. Theo bình chọn của Interbrand, năm 
thương hiệu sau đây đã làm được điều này.  

5. MiCroSoft 

Bí quyết thành công của Microsoft chính là nhờ vào sự 
lãnh đạo sáng suốt của ban lãnh đạo công ty mà người 
đứng đầu là Bill Gates cùng hoạt động sáng tạo, nhiệt 
tình của đội ngũ các nhà lập trình và quản lý còn rất 
trẻ. Hiện nay, Microsoft đạt được 57,9 tỷ USD (giảm 2% 
so với 2011) giá trị thương hiệu và xếp hạng thứ năm.

Microsoft chiếm lĩnh thị trường với hệ điều hành 
Microsoft Office, cùng các sản phẩm và dịch vụ chủ 
yếu liên quan đến máy tính. Hãng gặt hái những thành 
công vang dội với hệ điều hành Windows 7, trong 18 
tháng bán được 350 triệu bản. Microsoft hiện đang 
tối ưu hóa hệ điều hành Windows 8 để chạy trên các 
thiết bị cảm ứng và tự sản xuất máy tính bảng Surface. 
Đồng thời, họ còn là một trong những ông trùm trong 
lĩnh vực thiết bị chơi game, với sản phẩm Xbox 360 
mang lại sự thoải mái tối đa cho người chơi.

Top 5 thương hiệu đắt giá
nhất hành tinh năm 2012
VINIe TRẦN

1. CoCa – Cola

Với giá trị thương hiệu 
đạt 77,8 tỷ USD (tăng 8% 
so với 2011), Coca - Cola 
vinh dự là thương hiệu 
dẫn đầu thế giới. Trong 
quá trình làm thương 
hiệu, họ thuyết phục 
chính phủ Mỹ sử dụng 
Coca - Cola là thức uống 
chính và hiện diện trong 
hành trang quân đội Mỹ. 
Từ đó, quân đội Mỹ trở thành lực lượng quảng cáo và là 
khách hàng lớn của họ. 

Theo đó, Coca - Cola đồng hành cùng quân đội Mỹ tiến 
sang châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Ngày nay, loại 
thức uống này không ngừng lớn mạnh chinh phục hơn 
200 quốc gia trên toàn thế giới, dù đi đâu thức uống này 
vẫn phản ảnh một phần văn hóa và lối sống Mỹ. Ước tính, 
mỗi giây có hơn 10.450 sản phẩm của hãng được tiêu thụ.

2. apple 
Với giá trị thương hiệu là 76,6 tỷ USD (tăng 129%  so 
với 2011), Apple vinh dự xếp vị trí thứ hai. Apple đã làm 
công chúng phải nín thở chờ đợi mỗi khi có sản phẩm 
mới ra đời, bởi trong mỗi sản phẩm của Apple luôn làm 
người tiêu dùng tin rằng nó sẽ cực kỳ thông minh và 
phong cách.

Logo hình quả táo cắn dở như một biểu tượng cho mỗi 
sản phẩm của hãng được ví như một kiệt tác nghệ thuật 
nhưng còn những phần dở dang cần phải hoàn thiện. 
Thành công của Apple ẩn chưa trong những phần mềm 
độc đáo và khả năng dẫn dắt thị trường bằng việc tạo 
xu thế tiêu dùng công nghệ. Từ sự xuất hiện iPhone vào 
năm 2007, cho đến iPad đã khởi nguồn cho một trào 
lưu công nghệ khác, đó là máy tính bảng. Giá cổ phiếu 
và giá trị vốn hóa của hãng vì vậy cũng tăng “như tên 
lửa”. Từ vị trí thứ 8 (2011) hãng đã vượt lên vị trí thứ 2 chỉ 
sau 1 năm. 

3. iBM 
IBM có giá trị thương hiệu: 75,5 tỷ USD (tăng 8% so với 
2011) và xếp vị trí thứ ba trên thị trường. Gã công nghệ 
dược mệnh danh “Big Blue” là nhà cung cấp máy chủ, 
phần mềm và các dịch vụ liên quan đến công nghệ phục 
vụ cho hoạt động kinh doanh - đã nhận hơn 4.000 bằng 
sáng chế ở Mỹ trong suốt lịch sử phát triển 16 năm gần 
đây của hãng.

Với những sáng tạo không ngừng, từ phần mềm phân 
tích dữ liệu, phát triển điện toán đám mây, đầu tư mạnh 
cho thị trường mới nổi, sáng kiến “Hành tinh thông minh” 
(Smarter Planet), IBM vẫn khẳng định tên tuổi là một 
tượng đài trong ngành công nghệ thế giới. Theo đánh giá 
của Interbrand, thì IBM “vẫn là một ví dụ sách giáo khoa 
về việc sáng tạo, xây dựng và đem đến một thương hiệu 
hàng đầu thế giới”.

4. google

Chỉ mới bắt đầu hoạt động năm 1998, chưa bao giờ quảng 
cáo trên truyền hình hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của một 
công ty quảng cáo hay marketing, không có một hình 
ảnh thương hiệu nào ngoài cái tên Google và chủ yếu dựa 
vào công luận truyền miệng. Vậy mà, Google đã trở thành 
một trong những thương hiệu thành công truyền miệng 
hiệu quả nhất trong lịch sử với giá trị thương hiệu: 69,7 tỷ 
USD (tăng 26% so với 2011) và xếp vị trí thứ tư.

Lợi nhuận của Google không ngừng tăng lên và giá trị 
thương hiệu của hãng cũng được nâng lên sau vụ mua 
lại bộ phận di động của Motorola. Mới đây, giá trị vốn 
hóa của Google đã vượt qua Microsoft. Với các dịch vụ 
được nhiều người sử dụng rộng rãi như: công cụ tìm kiếm, 
Gmail, Google Docs, Google Maps, Youtube, Google TV, 
Google Drive (phần mềm tự lái xe thông minh) và cả nền 
tảng dành cho di động Android (hầu hết đều là dịch vụ 

miễn phí). Google hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 
được phong tặng: “Cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới”.

Ngoài ra, bí quyết thành công của ông trùm này còn là 
việc giữ chân các nhân tài của mình bằng cách dành 
20% thời gian cho nhân viên để họ làm những điều 
mình thích. Do vậy, mà Google được biết đến là công 
ty sử dụng lao động tốt nhất thế giới.

Sổ tay quản trị
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M.C 

Công ty PPYT

Trong ngành công nghiệp thời 
trang, việc nghiên cứu, dự báo 
xu hướng màu sắc theo từng 

năm và từng mùa trong năm là việc 
làm rất cần thiết. Những dự báo này 
giúp các nhà thiết kế định vị được ý 
tưởng thiết kế và người tiêu dùng 
có cơ hội tạo dựng phong cách thời 
trang đầy cá tính. Tại các nước có 
nền công nghiệp thời trang phát 
triển, việc dự báo xu hướng màu sắc 
nói riêng được xem là yếu tố sống 
còn, qua đó nhằm xác định được 
tiềm lực, hướng đi, vị thế của ngành.

Những tuần lễ thời trang tại các kinh 
đô thời trang lớn trên thế giới đều 
đã diễn ra. Từ New York, Luân Đôn, 
Milano và Paris, các xu hướng nổi 
bật của ngành thời trang trong năm 
2013 đã được định hướng một cách 
rõ nét. Xu hướng sắc màu thời trang 
Xuân Hạ 2013 được ví như một chiếc 
cầu vồng rực rỡ sắc màu. Từ màu đỏ 
nồng nàn, màu của những cảm xúc 
cháy bỏng, của sức sống mãnh liệt... 
cho đến những khoảnh khắc rực rỡ 
của màu tím ấp ủ, chờ đợi để bừng 
lên trong chốc lát đã tạo nên vẻ đẹp 
vĩnh hằng. Hay màu xanh của sắc lá, 
của thiên nhiên… những mầm non 
xanh biếc mang trong mình niềm hy 
vọng tươi mới, mang đến cảm giác 
trẻ trung và ngập tràn hạnh phúc. 
Sâu lắng và hút hồn, màu xanh lam 
mang đến cho bạn vẻ đẹp tĩnh lặng 
hơn nhưng kiêu sa và gợi cảm. Màu 
vàng với vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo 
của một buổi sáng trong ánh nắng 
ấm áp mùa hạ. Màu xanh da trời với 

những đám mây bồng bềnh, những 
cung bậc cảm xúc này sâu lắng hơn, 
hay màu nước biển với vẻ đẹp của 
những con sóng miên man tung 
bọt trắng xóa... Một màu mận chín 
có thể thay thế cho màu đen, hồng 
phấn cũng là một sự lựa chọn tuyệt 

vời nếu như bạn cảm thấy đã nhàm 
chán với gam màu trắng tẻ nhạt và 
đơn điệu. Sắc màu trung tính này sẽ 
mang lại cho bạn vẻ ngọt ngào, nữ 
tính, bất kể bạn diện thể loại trang 
phục nào, từ váy liền, quần skinny 
hay áo len, áo khoác…

Xu hướng màu sắc
thời trang Xuân Hạ 2013

Đây là những tone màu chủ đạo thật duyên dáng, quyến rũ dành cho đại chúng.

Những người yêu thích sự phá cách, 
phản ánh đẳng cấp và phong cách 
thời trang thì hãy sử dụng những 
tone màu này.

Tone màu dành cho những ai yêu 
thích sự mới mẻ, linh hoạt với sự pha 
trộn giữa màu tối và màu sáng.

Họa tiết trang trí là sự pha trộn 
màu sắc sặc sỡ cho những ai thích 
sự vui tươi, sắc sảo. 

Màu sắc của vật dụng làm sạch 
gia đình (găng tay, thảm…) 

Những tone màu chủ đạo 
dành cho thời trang nữ

Những tone màu chủ đạo 
dành cho thời trang nam 

Những tone chủ đạo của 
sắc màu thời trang trẻ em

Những tone chủ đạo của

sắc màu thời trang thể thao

Với những dự báo xu hướng màu sắc Xuân Hạ 2013 của Lenzing, hy vọng những 
nhà tạo mẫu thời trang Việt bắt nhịp nhanh với xu hướng này, đồng thời có sự 
phá cách để tạo ra những dấu ấn riêng biệt, độc đáo và mới lạ cho thời trang 
Việt 2013.

Sau đây là những tone màu chủ đạo theo từng lĩnh vực được Lenzing - Tập 
đoàn chuyên sản xuất xơ sợi nhân tạo hàng đầu thế giới dự báo về xu hướng 
màu sắc thời trang Xuân Hạ 2013 như sau:

Sổ tay quản trị



nguồn thức ăn mới. Một chú 
thỏ trắng tai dài chỉ trích vua 
thỏ chỉ biết đến số lượng, dung 
dưỡng thói ăn xổi ở thì, làm hại 
đến sự phát triển lâu dài của 
đàn thỏ.

Vua thỏ thấy thỏ tai dài có lý 
nên lao tâm khổ tứ suy nghĩ. 
Một hôm, có chú thỏ xám 
không hoàn thành nhiệm vụ, 
bạn chú là Đô Đô liền bớt phần 
mình giúp thỏ xám.

Vua thỏ nghe chuyện, khen ngợi 
không ngớt tinh thần giúp bạn 
của Đô Đô. Hai hôm sau, tình cờ 
gặp Đô Đô ở cửa kho, vua thỏ 
cao hứng thưởng gấp đôi cho 
Đô Đô. Lệ mới mở ra, phong 
trào “đóng kịch” lại nổi lên, bầy 
thỏ lại học cách làm vừa lòng 
vua thỏ. Những chú thỏ không 
biết cách làm hài lòng thì tìm 
đến vua thỏ kêu khóc làm vua 

thỏ đứng ngồi không yên.

Có con nói:

- Sao tôi làm việc chăm chỉ mà 
phần thưởng lại thua Đô Đô?

Con khác dè bỉu:

- Lần đó tôi làm việc rất tích cực, 
hóa ra thu nhập lại ít hơn trước, 
thật không công bằng!

Một thời gian sau, tình hình càng 
gay cấn, nếu không thưởng hậu 
thì không ai còn muốn làm 
việc. Thế nhưng không ai làm 
việc thì lấy đâu cái ăn? Vua thỏ 
không chịu nổi, phải ban bố 
thỏ nào tình nguyện cống hiến 
cho cả bầy sẽ được thưởng một 
giỏ cà rốt đầy. Bố cáo vừa ban 
đã có thỏ xin làm tình nguyện. 
Vua thỏ nghĩ, thưởng hậu tất sẽ 
có thỏ giỏi. Nào ngờ số thỏ này 

vẫn không hoàn thành nhiệm 
vụ. Vua thỏ giận dữ tới trách 
móc chúng. Bọn thỏ đều trả lời 
như nhau:

- Vua thỏ, xin đừng trách chúng 
tôi. Một khi trong tay đã có cà 
rốt, ai còn muốn đi làm nữa!

Quản lý sự thay đổi là một trong 
những kỹ năng quản lý khó 
nhất, học thuyết củ cà rốt xem 
ra đã không còn hiệu quả lớn 
như mong đợi, một nhà quản 
trị thành công phải biết cách 
hướng cho nhân viên của mình 
có những thay đổi tích cực trong 
công việc. Vậy phải làm những 
gì? Phải chăng nếu không đánh 
vào kinh tế, vào những lợi ích 
vật chất thì chúng ta mong đợi 
sự giác ngộ của nhân viên?

(Sưu tầm)
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Sườn núi phía nam có một 
bầy thỏ. Dưới sự quản lý 
của vua thỏ mắt xanh, 

bầy thỏ có một cuộc sống đầy 
đủ, vui vẻ. Nhưng thời gian gần 
đây số lương thực bầy thỏ kiếm 
về ngày một ít…

Vua thỏ nhận ra nguyên nhân 
chính là do một số thỏ trở nên 
lười biếng, số thỏ đó đã ảnh 
hưởng xấu tới những con khác. 
Số thỏ chăm cho rằng làm 
nhiều làm ít cũng như nhau, 
vậy nỗ lực để làm gì? Từng con, 
từng con cũng lười theo. Thế 
là vua thỏ quyết tâm thay đổi, 
tuyên bố thỏ nào biểu hiện tích 
cực sẽ được thưởng cà rốt.

Việc một chú thỏ xám được 
vua ban thưởng củ cà rốt đầu 
tiên làm dậy sóng trong bầy 
thỏ. Vua thỏ không ngờ tác 
động của việc khen thưởng 

lại mạnh như vậy, nhưng là tác 
động xấu.

Mấy lão thỏ tìm vua kể lể tội lỗi 
của chú thỏ xám, chất vấn vì 
sao vua ban thưởng?

Vua thỏ nói:

- Ta nhận thấy thỏ xám làm việc 
không tồi. Nếu các anh cũng 
có biểu hiện tích cực như thỏ 
xám thì tự nhiên sẽ được khen 
thưởng.

Thế là bầy thỏ phát hiện ra bí 
quyết để được khen thưởng. 
Cả bọn cho rằng chỉ cần giỏi 
“thể hiện” trước vua thỏ là được 
nhận thưởng cà rốt. Một số bác 
thỏ chân chất không giỏi “trình 
diễn” sinh buồn rầu. Dần dà, 
phong cách làm việc đóng kịch 
nổi lên trong bầy. Nhiều thỏ chỉ 
quan tâm làm sao cho vua thỏ 

vừa lòng nên thậm chí không 
ngại gian dối. Truyền thống 
lao động chăm chỉ thật thà của 
bầy thỏ bị huỷ hoại.

Để loại bỏ thói làm ăn gian dối, 
nhờ sự giúp đỡ của nhóm thỏ 
già, vua thỏ ban bố quy định 
khen thưởng. Theo đó, thực 
phẩm bọn thỏ đem về đều 
phải qua nghiệm thu để căn cứ 
vào số lượng mà khen thưởng. 
Một thời gian, bầy thỏ làm việc 
hiệu quả hẳn lên, kho chứa đầy 
thực phẩm dự trữ.

Chỉ cần vua thỏ không để ý, 
năng suất lao động của bầy thỏ 
sau một thời gian đạt tới cực 
đỉnh lại xuống dốc thê thảm. 
Vua thỏ thấy kỳ quái bèn điều 
tra kỹ lưỡng thì biết nguyên 
nhân do nguồn thức ăn ở gần 
bị bầy thỏ khai thác hết nhưng 
không có ai chủ động đi tìm 

HUỳNH ĐứC THỊNH

Công ty cổ phần chỉ may Phong Việt

Đàn thỏ và
củ cà rốt

Sổ tay quản trị
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lòng mọi người. Đây được xem là 
một cuốn cẩm nang quý báu đáng 
duy trì và phát triển, là những bông 
hoa tươi đẹp tô điểm cho không 
gian làm việc sạch sẽ, thoáng mát, 
những nụ cười rạng rỡ của mỗi cán 
bộ là những hình ảnh quen thuộc 
tại Phong Phú. Bên cạnh đó, Phong 
Phú còn hướng tới chất lượng làm 
việc chuyên nghiệp, những buổi 
tập huấn kiểm tra là dịp để mỗi cán 
bộ trao dồi củng cố kiến thức, nâng 
cao nghiệp vụ chuyên môn vì sự 
phát triển chung của CB.CNV.

Đã qua rồi thời chiến tranh khói 
lửa đau thương, nhưng vẫn còn 
đó những mảnh đời bất hạnh trên 
khắp đất nước, người Phong Phú ý 
thức được trách nhiệm với xã hội, 

chung tay xây dựng một thế giới 
tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Tổng 
công ty tổ chức những phong trào 
hiến máu tình nguyện, tặng những 
căn nhà tình nghĩa, những chuyến 
thăm hỏi ân cần tặng quà cho 
những gia đình khó khăn, những 
buổi quyên góp cho đồng bào gặp 
thiên tai, lũ lụt… thu hút được sự 
quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của 
tất cả mọi người, đặc biệt là sự tận 
tâm của các cấp lãnh đạo. Những 
nghĩa cử cao đẹp ấy góp phần thắp 
sáng ước mơ của những người 
nghèo, kiến tạo một cuộc sống giàu 
tình nhân ái.

Đáng trân trọng hơn nữa là tình 
cảm gần gũi yêu thương và sự 
động viên ân cần của lãnh đạo cho 

CB.CNV, các tâm tư nguyện vọng 
của họ được các anh chị lãnh đạo 
lắng nghe chia sẻ. Chính các anh 
chị đã truyền lửa cho chúng ta, 
thắp sáng niềm tin và xây dựng 
tình đoàn kết yêu thương của các 
thành viên trong đại gia đình. Chắc 
chắn mỗi bước đi của Tổng công ty 
sẽ góp phần đáng kể đưa con tàu 
Phong Phú vượt muôn trùng đại 
dương để cập bến thành công mới.

3Có 15 người tham gia cuộc thi 
này và trả lời đúng câu hỏi số 
1.

trả lời Câu hỏi Chủ đề Số 28

1Từ năm 2007, Phong Phú thực 
hiện chủ trương cổ phần hóa 
và thực hiện mô hình Công 

ty mẹ - Công ty con. Công ty được 
chính thức chuyển đổi cơ cấu tổ 
chức quản lý thành Tổng công ty và 
được Bộ Công ngiệp (nay là Bộ Công 
thương) quyết định thành lập Tổng 
công ty Phong Phú. Đến năm 2009, 
Phong Phú thực hiện xong cổ phần 
hóa, tổ chức thành công đại hội cổ 
đông đầu tiên. Hoàn tất đăng ký kinh 
doanh theo giấy phép mới và chính 
thức đổi tên thành Tổng công ty Cổ 
phần Phong Phú.

Trong giai đoạn này, lãnh đạo Tổng 
công ty bao gồm: Ông Trần Quang 
Nghị - Tổng giám đốc, ông Phạm 
Xuân Lập - Phó Tổng giám đốc, ông 
Huỳnh Ngọc Sang – Phó Tổng giám 
đốc.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?

2Với lịch sử hình thành phát 
triển gần 50 năm, Phong Phú 
đã trải qua những bước tiến 

thăng trầm, hành trình ấy đã có bao 
người đến, bao người ra đi, cũng có 
bao người nguyện gắn bó sức mình 
cho sự phát triển lớn mạnh của ngôi 
nhà chung trong đại gia đình Phong 
Phú. Và chúng tôi, những người công 
nhân đã có thời gian gắn bó lâu dài 
với Tổng công ty từ những ngày đầu 
chập chững vào nghề đến nay tóc đã 
nhuốm màu thời gian. Mỗi giai đoạn, 
mỗi sự đổi thay của Tổng công ty đều 
để lại trong lòng chúng tôi những 
tình cảm, cảm xúc không thể nào 
quên, đặc biệt là giai đoạn Phong 
Phú cổ phần hóa.

Khi Tổng công ty cổ phần hóa, nhiều 
công ty con được thành lập, nhiều 
anh chị em chuyển về các đơn vị để 
công tác. Ngày đầu xa nhau ai cũng 
vương vấn những tình cảm, gặp 
và làm việc với những người mới… 

Những giờ tan ca, gặp nhau tay bắt 
mặt mừng kể cho nhau nghe những 
kỷ niệm thân thương ngày nào.

Nhưng có lẽ, ấn tượng và cảm xúc 
sâu lắng nhất đối với chúng tôi 
là tình cảm của những người con 
Phong Phú dành tặng cho nhau 
và những giá trị văn hóa mà người 
Phong Phú tạo dựng. Đã hơn 3 năm 
từ khi Tổng công ty thực hiện xong 
cổ phần hóa và tiến hành đại hội 
cổ đồng đầu tiên, Phong Phú đã có 
những bước tiến đáng kể và gặt hái 
thêm nhiều thành công, khẳng định 
vị trí hàng đầu trong Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam. Trong bối cảnh kinh 
tế còn khó khăn và sự cạnh tranh 
gay gắt của thị trường, Tổng công ty 
không hề cắt giảm lương, thưởng, 
ngược lại không ngừng nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho CB.CNV 
là một việc đáng trân trọng. Hành 
trình phát triển của Tổng công ty đã 
tạo dựng một nét đẹp văn hóa trong 

Câu hỏi Của Chủ đề số 29

1. Bạn hãy cho biết tên các vị lãnh đạo cấp cao 
của Đảng, Nhà nước đã từng đến thăm và làm 
việc với CB.CNV Phong Phú? 
2. Bạn hãy chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm 
đáng nhớ của mình trong một lần được tham 
dự một trong những buổi gặp mặt đó?
3. Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia cuộc 
thi và trả lời đúng câu hỏi số 1?

ĐặNG THỊ NGUyệT

Có thể bạn chưa biết
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Sáng nay, bên hương cà phê nồng nàn, lướt nhanh 
trên một tờ báo, vô tình tôi đọc được những dòng 
thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng:

“Từ ô cửa nhìn ra,
Tôi thấy cô gái - cái cây - ngôi nhà.
Ngôi nhà vôi vữa đang xây
Cô gái đang lớn - Cái cây chưa già
Từ ô cửa sổ nhìn ra…”

Thời gian nhịp nhàng trôi đi theo vòng quay bất tận của 
nó, làm cho sự sống sinh sôi, nẩy nở, không già cỗi và 
không ngừng đọng. Nó vừa như một thực thể hiện hữu 
đi cùng tháng năm vừa như một chứng nhân chứng kiến 
vạn vật thay đổi. Thời gian cũng như một vòng xoắn ốc 
vừa như đường bay lên của mũi tên không hề lặp lại - 
quay về. Tôi cứ miên man liên tưởng câu thơ này, chắc ai 
đó đang viết về Tổng công ty Cổ phần Phong Phú và chắc 
chỉ để dành riêng cho Phong Phú của chúng tôi.

ngôi nhà vôi vữa đang xây

Có thể nói, đây chính sự nghiệp của Tổng công ty CP 
Phong Phú và các công ty thành viên đang thay da đổi 
thịt từng ngày. Không ngừng phát triển, không ngừng 
đổi mới và đang trên hành trình hướng tới tương lai.

Ngôi nhà Tổng công ty được thiết kế theo mô hình một 

BúT MớI

Công ty PPF

tập đoàn, một đại gia đình với tổng công ty mẹ và các 
công ty con. Ngôi nhà là công sức của bao thế hệ đổ 
móng, xây nền và đang được các thế hệ tiếp tục hoàn 
thiện “xây cho nhà cao… cao mãi”. Ấp ủ khát vọng của 
những người con Phong Phú về một tương lai tươi sáng, 
bền vững, trường tồn. Và cũng từ ngôi nhà này, Phong 
Phú bước ra thế giới và chào đón bạn bè quốc tế đến với 
nơi đây.

Cô gái đang lớn  

Chính là các thế hệ Phong Phú đang kế tiếp nhau đảm 
đương công việc, gánh vác trọng trách như bác Giỏi, chú 
Nguyên, cô Đường, cô Quí. Thế hệ này đi qua, có các thế 
hệ khác kế cận đầy sức trẻ là tấm lòng nhiệt huyết như 
anh Nghị, anh Lập, anh Trình, chị Hương, chị Thu, chị 
Hằng, anh Hùng. Họ trẻ như thời gian, như cuộc sống. Lạ 
lắm vì các anh, chị vẫn trẻ như xưa khi còn là người thợ. 
Quen lắm vì các anh, chị vẫn là những người con Phong 
Phú đang từng ngày lớn nhanh về trí tuệ, bản lĩnh và hành 

Phong Phú
Bốn mùa
yêu thương

động để đưa Phong Phú theo quỹ đạo nhịp sống của thế 
giới phẳng. Các anh, chị đang làm hết sức mình vì sự phát 
triển và lớn mạnh không ngừng của Tổng công ty.

Cái cây chưa già

Cây hút nước, khí trời và ánh nắng để sống, lớn lên, đâm 
chồi, nẩy lộc, nở hoa, kết trái, thay lá non xanh để mùa 
sau trẻ lại. Phải chăng ý thơ muốn điễn đạt những sắc 
màu tích tụ, những giá trị truyền thống về nghề nghiệp, 
về văn hóa, về tinh thần đoàn kết gắn bó trong một đại 
gia đình. Đại gia đình ấy chứa đựng tình cảm và tâm hồn 
của mỗi con người Phong Phú hợp lại, tạo nên sức mạnh 
tập thể để bứt phá và phát triển. Phong Phú là cây cao, 
bóng cả tỏa bóng mát chở che cho mọi người.

Phải rồi. Cả ngôi nhà bề thế. Cả cô gái trẻ trung đang 
lớn và cả cây xanh tươi chưa già. Tất cả chính là Phong 
Phú. Phong Phú của tôi, của bạn, của tất cả mọi người. Vì 
Phong Phú sẽ cho cuộc sống thêm Phong Phú.

phong phú - Bốn mùa tôi yêu 

Tôi yêu Phong Phú mùa Xuân trẻ trung giàu ý tưởng, giàu 
sức sống, luôn hăm hở lên đường, luôn muốn được dấn 
thân và cống hiến. Là đầy ắp những sắc màu rực rỡ, bởi 
mọi người làm việc đều mang theo niềm vui như khi đi 
lễ hội, như đêm giao thừa với bao ước vọng đổi mới, sinh 
sôi.

Tôi yêu Phong Phú mùa Hạ đầy mạnh mẽ, can đảm và 
quyết đoán, dám đối mặt với thử thách, khó khăn, tự 
đứng vững, vươn lên trong cạnh tranh và tự tin trong hội 
nhập. Phong Phú mùa Hạ là từng giọt mồ hôi vất vả của 
các anh chị em đang làm việc hết mình vì hiệu quả kinh 
doanh, vì chất lượng cuộc sống cộng đồng, vì lòng mong 
đợi của tất cả cổ đông và vì cuộc sống của chính mình.

Tôi yêu Phong Phú mùa Thu đằm thắm, chín chắn vì trải 
qua mưa xuân, nắng hạ. Nếu như mùa xuân là ước mơ, là 
sự khởi đầu pha một chút lãng mạn thì mùa hạ và mùa 
thu là phép màu biến mong muốn thành hiện thực. Đại 
gia đình Phong Phú đang sở hữu một gia tài khổng lồ, 
với nhiều công ty thành viên, nhiều cơ sở hợp tác… và 
hàng ngàn cán bộ, công nhân viên đầy nhiệt tình và lòng 
dũng cảm.

Tôi yêu Phong Phú mùa Đông với tình cảm ấm áp của 
đồng nghiệp, các thế hệ dành cho nhau, nghĩ về nhau với 
nhiều tốt đẹp, ân cần. Đó là những nụ cười ân tình như 
đốm lửa giữa ngày đông giá rét dành cho đối tác, là món 
quà yêu thương, nghĩa tình dành cho an sinh xã hội, cho 
những bà mẹ Việt Nam anh hùng, là những quyển vở, cặp 
sách cho bé thơ ở những vùng mưa lũ xa xôi, là nén tâm 
hương dành cho những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, 
tự do cho tổ quốc.

Phong Phú đã, đang và sẽ là một phần trong cuộc sống 
của tôi, vì vậy với tôi Phong Phú bốn mùa đều đong đầy 
yêu thương.
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Tình yêu anh đã giúp tôi cân 
bằng cuộc sống, nhận ra giá 
trị thiêng liêng của một gia 
đình và quan trọng hơn nó 
giúp tôi cảm nhận được thế 
nào là hạnh phúc thật sự…

Trên con đường quen thuộc mỗi buổi 
chiều đạp xe, từng cơn gió nhẹ cứ vờn lấy 
mái tóc tôi. Ánh trăng nghiêng nghiêng 

tỏa ánh sáng bàng bạc trên từng cành cây ngọn 
cỏ ven đường. Không gian trở nên tĩnh lặng và 
lung linh đến vô ngần. Thứ ánh sáng dìu dịu ấy 

làm lòng người thêm nhẹ nhàng và thanh thản. 
Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía ánh trăng nghiêng 
như gửi trọn niềm tâm sự của lòng mình. Tôi gọi 
anh:

- Anh ơi, trăng đẹp quá!

Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, cười 
hiền và gật đầu.

- Ừ, trăng đẹp và trong sáng em nhỉ, nhưng 
trăng tròn sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Anh âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến 
như ánh trăng kia phả ánh sáng vào bầu trời 
đêm. Tôi mỉm cười, đạp xe gần anh hơn.

Bầu trời trong xanh, con đường phía trước thêm 
thênh thang, chúng tôi đạp xe song song bên 
nhau…

Và cứ thế, mỗi đêm trên đường đạp xe về nhà, 
tôi đều ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng ngày 
một đầy đặn, tròn trịa hơn. Trăng như lớn dần 
lên theo thời gian, cũng như tình yêu của tôi với 
anh đong đầy theo năm tháng.

Hôm nay 14 âm lịch, anh đến bên tôi thì thầm: 
“Mình đi dạo ngắm trăng em nhé”. Trên chiếc 
xe đạp anh cùng tôi đi trên con đường quen 
thuộc. Từng vòng quay đều của bánh xe nhịp 
nhàng như hơi thở của ánh trăng đêm 19 đã 
đưa chúng tôi đến một chỗ ngồi gần bờ sông. 
Trăng càng lên cao, ánh sáng ngày càng trong 
xanh, bầu trời vằng vặc trong suốt. Ánh trăng 
soi mình e ấp xuống mặt nước phẳng lặng như 
gương để thể hiện vẻ đẹp hoàn hảo của mình, 

Trăng 19
M.M

Từ trái tim đến trái tim

một vẻ đẹp không tỳ vết. Tôi tựa vai vào anh. Nhìn 
ánh trăng sáng, anh thì thầm với tôi: “Anh thích 
trăng những ngày rằm, nhìn trong sáng, thật đẹp 
và quyến rũ”. Tôi biết anh là người cầu toàn, làm việc 
gì cũng mong muốn sự hoàn hảo. Với tôi cũng vậy, 
anh luôn góp ý và muốn tôi hoàn thiện bản thân 
mình hơn. Tự ái vì nghĩ mình cũng không đến nỗi tệ, 
trong công việc thì luôn hết mình để gọi là chứng tỏ 
bản thân có được một vị trí nhất định, còn công việc 
nhà thì có mẹ, có chị rồi, không lo gì nữa…

Anh luôn là người hiểu tôi, đứng bên cạnh tôi 
trong những lúc khó khăn, để rồi cho tôi những lời 
khuyên chân thành từ sự trải nghiệm của bản thân 
mình. Anh bảo với tôi rằng: Người thông minh, bản 
lĩnh thì phải biết cân bằng cuộc sống. Điều đó hoàn 
toàn đúng và có ý nghĩa khi tôi có được công việc 
và môi trường tốt, cho mình tài chính vững chắc, 
thỏa mãn khát vọng chinh phục và chứng tỏ năng 
lực bản thân. Gia đình là nơi để nương tựa, để chia 
sẻ yêu thương, để vun đắp tương lai, cho một cuộc 
sống hạnh phúc và thật ý nghĩa. Thể thao như một 
chất xúc tác không thể thiếu được để cân bằng 
cuộc sống. Em đang có một phần của cuộc sống mà 
nhiều người mong 
ước, nhưng em 
chưa có được cái 
gọi là hạnh phúc 
trọn vẹn.

Tình yêu nào mà 
không trải qua 
sóng gió, giận hờn, 
cãi vã, những lúc 
như thế tôi buồn 
và nghĩ rằng mình 
không thể đạp xe 

đi dạo cùng anh vào mỗi buổi chiều hay những 
đêm trăng sáng nữa. Nhưng tôi nhận ra rằng, càng 
yêu tôi anh càng muốn bảo vệ và có những lời 
khuyên chân thành để tôi hoàn thiện mình hơn. Tôi 
cũng thế, tình yêu anh đã giúp tôi cân bằng cuộc 
sống, nhận ra giá trị thiêng liêng của một gia đình 
và quan trọng hơn nó giúp tôi cảm nhận được thế 
nào là hạnh phúc thật sự.

Nhìn bầu trời đêm, chẳng phải nét tỏa sáng dịu dàng 
của những ngôi sao sáng lấp lánh xung quanh làm 
tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của ánh trăng. Chẳng 
phải con sóng nhỏ làm cho mặt sông thêm sôi động 
sao. Và chúng tôi cũng thế, tình yêu làm cho mình 
hoàn thiện nhau hơn. Ngọn gió vi vu nhè nhẹ đã 
đưa nụ hôn của anh đến với tôi thật nồng nàn, ấm 
áp. “Mình đến với nhau em nhé” - Anh thì thầm. Giấu 
mặt vào ngực anh, tôi khẽ gật đầu.

Vậy là 19 âm lịch anh và tôi được nguyện cầu và 
chúc phúc của Quán thế âm Bồ tát cùng các vị chư 
phật. Tôi tung tăng nắm tay anh dạo bước bên 
dòng sông. “Anh ơi, trăng 19 không tròn như trăng 
14 đâu, nhưng cũng không bị khuyết nhiều và vẫn 

đẹp lung linh”.  
Anh mỉm cười, 
ôm chặt tôi vào 
lòng…

Ánh trăng bàng 
bạc tỏa ra từng 
đợt ánh sáng 
lung linh huyền 
ảo, như chắp 
thêm tình yêu 
chúng tôi bay 
cao, cao  mãi…
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Lặng thầm
một người thầy
NGUyễN Hồ HảI

 Nhà máy Dệt Hải Vân

“Tháng ngày gió ủ sương phơi
Giữ hương cho nhụy, gìn đời cho hoa
Sắc hương rồi cũng phôi pha
Thẳm sâu chăng, cõi lòng ta với thầy”

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi như 
một bản nhạc giữa dòng đời, nhẹ 
nhàng nhưng dìu dặt sâu lắng. 
Trong những khoảng lặng của cuộc 
sống, những ký ức không thể nào 
quên của tuổi thơ cứ thế tràn về. 
Những niềm thương, nỗi nhớ cứ thế 
miên man sống lại một cách tươi 
mới. Trong những tháng cuối năm 
này, sự chậm trôi của thời gian để 
lại trong lòng tôi bao dấu ấn sâu sắc 
về mùa hiến chương các nhà giáo. 
Những người thầy ngày đêm âm 
thầm chèo lái con thuyền tri thức 
cập bến bờ vinh quang. Lớp lớp thế 
hệ học trò đã qua đi theo nhịp tuần 
hoàn của năm tháng, những học 
trò của năm xưa giờ lại dắt tay con 
trẻ đến trường… Người thầy ấy vẫn 
lặng lẽ với công việc của mình, lặng 
thầm mà cao cả.

Với tôi, kỷ niệm về một người thầy 
đặc biệt thuở thiếu thời đã hằn lên 
nỗi nhớ như một dấu ấn khó phai 
trong suốt dặm dài của cuộc sống. 
Thầy đã tiếp bước cho bao thế hệ 
học trò nghèo như chúng tôi nên 
người. Bài học về con chữ, về đạo 
làm người, về tình thương cuộc sống 
đều xuất phát từ những tấm lòng, từ 
những điều bình dị nhất của lớp học 
nghèo bên nhánh sông quê.

Nhà thầy nằm bên bờ một con sông 
nhỏ, quanh năm nước chảy hiền 
hòa. Lúc đó chưa có cầu nên hằng 
ngày bạn bè tôi thường qua lại đi 
học trên những con đò. Hàng ngày 
những chuyến đò tất tả xuôi ngược 
đón chúng tôi đến lớp đều rộn vang 
tiếng cười, một khúc sông quê êm 

đềm lại trở nên nhộn nhịp. Thầy xuất 
thân trong một gia đình nghèo lại 
đông anh em. Bố mất sớm, một tay 
mẹ không đủ lo cho mấy anh em ăn 
học. Vì vậy, trong gia đình chỉ mình 
thầy học đến cấp 3. Không những 
học giỏi, thầy còn đánh đàn, thổi sáo 
rất hay. Hoàn cảnh gia đình quá khó 
khăn, thầy đành dừng bước trước 
ngưỡng cửa giảng đường đại học. 
Thấu hiểu nỗi khổ của những người 
dân quê, thầy mở lớp dạy kèm cho 
những đứa trẻ cùng xóm. Lúc đầu, 
thầy chỉ dạy cho những học sinh 
lớp 8, 9, sự nhiệt tình và cách truyền 
đạt dễ hiểu của thầy đã dành được 
sự yêu mến của trò cũng như sự tin 
tưởng của các phụ huynh. Sau đó, có 
người nhờ thầy dạy kèm cho những 
học sinh cấp 3 và cứ thế lớp học 
của thầy cứ đông dần lên theo thời 
gian…

Chúng tôi cũng không nhớ mình là 
thế hệ học trò thứ mấy của thầy, chỉ 
biết ngày đó thầy rất tận tâm với học 
trò, dìu dắt những học sinh yếu kém 
theo kịp bạn bè. Những bạn có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn thầy dạy 
miễn phí. Trong quá trình dạy học 
thầy rất gần gũi với học sinh, đặc biệt 
thoải mái trong cách xưng hô. Thầy 
không quá quan trọng việc học sinh 
xưng hô bằng anh hay bằng thầy, cái 
quan trọng nhất chính là thầy dạy gì, 
các em tiếp thu ra sao và tiến bộ thế 
nào. Có những buổi học căng thẳng 
thầy thường giúp các em có những 
phút giây thư giãn với những bản 
nhạc hay tiếng sáo. Tiếng sáo ấy đã 
để lại trong lòng chúng tôi những 
dư vị ngọt ngào về một người thầy. 
Khó có một lời nào để nói hết tấm 
chân tình của thầy dành cho chúng 
tôi, đâu đó âm vang những câu thơ 
như đưa chúng tôi về những tháng 
năm thuở ấy:

“Trang giáo án một thời không đến 
lớp

Giảng vô tư bên cửa ngõ cuộc đời

Đã biết bao trò qua với lại

Trên con đò xanh cũ, một màu rêu…”

Thế là đã thấm thoát 15 năm trôi 
qua, thời gian 15 năm đủ để phôi 
phai, xóa nhòa những ký ức, để 
người ta nhớ nhớ quên quên những 
chuyện cũ. Nhưng với hình ảnh của 
thầy chiều chiều bên bờ sông để 
tiễn chúng tôi sang sông và những 
bài giảng của thầy đối với những 
thế hệ học trò chúng tôi không thể 
xóa được. Hiện nay, lũ chúng tôi mỗi 
đứa một nơi, một công việc khác 
nhau nhưng mỗi khi có cơ hội gặp 
lại chúng tôi lại không ngớt kể cho 
nhau những kỷ niệm thời còn đi 
học nhà thầy. Phải chăng vì hoàn 
cảnh quá đặc biệt của thầy, cùng với 
những bài giảng hay đã làm chúng 
tôi nhớ đến vậy?

Đời người ai cũng có một người 
thầy của riêng mình để kính trọng. 
Chúng em - những đứa học trò may 
mắn được gặp và được thầy dìu 
dắt xin gửi đến thầy những lời tri 
ân chân thành nhất, hy vọng thầy 
tiếp tục cho những chuyến đò thầm 
lặng sang sông. Tuy cuộc sống còn 
nhiều bộn bề với những lo toan, tất 
tả nhưng những người đã đi qua 
đời ta, cho ta những bài học hay, 
dạy ta những kỹ năng trong công 
việc, góp ý chân tình để ta đi đúng 
hướng, đúng đường… cũng chính là 

những người thầy đáng trân quý. Vì 
thế hãy dành cho họ những lời tri ân 
chân thành nhất, đó là cách để bạn 
có thêm niềm tin, sức mạnh để bước 
hết quãng đường mà mình đã chọn.

Từ trái tim đến trái tim
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Giờ đây, khi tôi gia nhập vào đại gia đình 
Phong Phú với một công việc ổn định, 
sự tận tâm thương yêu của người quản 

lý và cả những anh chị đồng nghiệp thương yêu 
nhau hết mình, bỗng nhiên lòng bồi hồi nhớ lại 
những năm tháng bôn ba của mình. Tôi đã từng 
làm nhiều công việc khác nhau, với những người 
quản lý khác nhau, nhưng có lẽ người sếp đầu 
tiên của tôi đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất.

Ngày ấy, như những người bạn cùng trang lứa tôi 
rời gia đình, quê hương lên thành phố học tập. 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi vừa học vừa 
làm những công việc bán thời gian. Tôi đến giảng 
đường vào buổi sáng, buổi tối đi tiếp thị cà phê. 
Công việc ban đầu khá vất vả vì chưa thông thạo 
đường đi lối lại, sự vụng về trong giao tiếp, bán 
hàng... Tôi lặn lội đến từng nhà, từng cơ quan để 
tiếp thị cà phê. 

Để công việc trở nên thuận lợi, chúng tôi được 
huấn luyện rất kỹ càng. Và người quản lý trực tiếp 
của tôi - anh đảm nhiệm việc ấy. Những kỹ năng 
mà anh truyền đạt trong việc thuyết phục khách 
hàng, nắm bắt tâm lý… quá lạ, quá mới đối với 
chúng tôi, những bài học đầu tiên ấy giúp những 
người mới như tôi tự tin hơn. Tôi lĩnh hội những 
vấn đề ấy rất nhanh và áp dụng cũng hiệu quả, vì 
thế doanh số bán hàng lúc nào cũng cao hơn các 
bạn trong nhóm và trở thành nhân viên được sếp 
yêu quý nhất. Một ngày tôi lang thang bán hàng 
và vô tình gặp anh, anh hỏi thăm hôm nay tôi bán 
được nhiều không? Lúc đó tôi ngậm ngùi muốn 
khóc, tôi bảo hôm nay tâm trạng em không vui 
nên chưa bán được gói nào! Anh và tôi ghé vào 
một quán nước ven đường cùng trò chuyện. Ngồi 
trong quán nhìn ra đường mắt tôi nhòa đi, tôi đã 
khóc, khóc thật nhiều cho những khó khăn lo lắng 
hiện tại mà tôi chưa giải quyết được. Đây là lần đầu 
tiên tôi khóc trước mặt người lạ. Anh hỏi tại sao em 
buồn, tôi trình bày nguyên nhân là cuối tuần này 
tôi thi hết học kỳ mà học phí chưa đủ đóng, tôi đã 
gọi về quê hỏi thăm ba mẹ nhưng thấy tình hình ở 
nhà cũng khó khăn nên thôi không dám mở lời. Tôi 
đang phân vân và buồn không biết mình nên theo 
đuổi tiếp việc học hay bỏ dở để đi làm kiếm tiền 
trước đã. Anh nhẹ nhàng an ủi tôi cố gắng vượt 
qua để tiếp tục việc học. Sau lần đó anh chuyển tôi 
qua làm nhân viên bán hàng qua điện thoại (cũng 
là công việc bán thời gian) tại công ty với thu nhập 
khá hơn và tôi không phải lang thang bán hàng 
ngoài đường như trước nữa.

Như thường lệ, tôi đến trường và hay ra lan can để 
nhìn xuống sân, hôm đó là thứ 7 tôi đang nhìn xa 
xăm, lòng rất buồn vì cứ nghĩ tới ngày mai mình sẽ 
không được đến trường nữa, bỗng dưng tôi nhận 
ra một hình dáng quen quen. Ôi sếp mình sao lại 
ở đây nhỉ, anh đi đâu vậy hay là có người thân ở 
trong này? Tôi mừng vì gặp được người quen, nghĩ 

bụng vậy nên tôi chạy nhanh xuống cầu thang ra 
sân trường đón anh.

- Em à, phòng tài vụ trường em ở đâu, anh đến đó 
có chút việc. Chút xíu nữa anh em mình gặp sau 
nhé. Nói rồi anh bước nhanh về hướng phòng tài 
vụ của trường. 20 phút sau anh xuất hiện trước 
phòng tôi và chìa ra tờ phiếu thu học phí ghi rõ 
tên tôi. Nhìn thấy những thông tin sinh viên của 
mình thật chính xác trên đó, tôi nghẹn ngào xúc 
động mà không thể thốt ra thành lời. 

Do học phí của trường tư thục thời đó rất đắt đỏ 
và sau này tôi mới biết đó là tháng lương cuối 
cùng của anh (do công ty anh làm ăn thua lỗ). 
Anh cũng cần tiền để sinh sống trong khoảng thời 
gian thất nghiệp đó nhưng anh lại nghĩ cho người 
khác nhiều hơn bản thân mình. Tôi xót xa khi biết 
khoảng thời gian sau đó có ngày anh đã phải nhịn 
đói... Tôi luôn tự nhủ mình đã nợ anh, một món nợ 
rất lớn và mong sau này ra trường cố gắng chăm 
chỉ làm việc để có điều kiện trả ơn lại cho anh.

Sau lần gặp cuối cùng này, tôi và anh mất liên lạc 
với nhau. Tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng 
phấn đấu nhiều hơn nữa để học tập và làm việc. 
Phấn đấu sống tốt, giúp đỡ người khác và làm 
những việc có ích là cách để tôi thực hiện lời cảm 
ơn với anh. Bài học tình người mà anh đã dạy tôi 
cho tôi nhiều sức mạnh, niềm tin vượt qua tất cả 
mọi trở lực sau đó. 

Đã 10 năm trôi qua từ ngày tôi gặp anh, giờ đây 
tôi đã tự chủ được về tài chính mà tôi vẫn chưa có 
cơ hội gặp để trả nợ anh với lời biết ơn chân thành 
nhất tự đáy lòng mình. Trong lòng tôi dù mai này ở 
đâu làm gì, tôi vẫn không thể nào quên được anh 
người sếp đầu tiên dạy cho tôi nhiều thứ mà cái 
quý nhất là lòng nhân nghĩa ở đời.

Kỷ niệm về
người sếp đầu tiên

Tăng Phương Uyển

Nhà máy Wash Công ty PPJ

Bài học tình người mà anh đã dạy cho tôi như tiếp thêm cho tôi sức 
mạnh niềm tin để vượt qua tất cả mọi trở lục của cuộc sống.
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Ký ức tuổi thơ
Vân Lê 

Phòng Invoice, Công ty TNHH Coats Phong Phú

Đêm sáng trăng 

Ta cùng nhau nô đùa hát hò

Trên cánh đồng quê bát ngát lúc giao mùa

Hỏi ai còn nhớ...

Bốn mùa tuổi thơ trên quê hương

Hồn nhiên trong sáng

Trai gái vô tư

Vịn vai nhau nhảy múa đá cầu

Bắt bọ vừng nướng lá chanh thơm ngát.

Trăng thanh gió mát

Tựa lưng nhau ngồi đợi ánh sao băng

Nguyện ước mông lung...!

Hỏi ai còn nhớ...

Bốn mùa tuổi thơ trên quê hương

Hồn nhiên trong sáng?

Đêm đông giá rét 

Quây quần bên bếp lửa nướng khoai

Lọ dây dính mép, nhìn nhau cười…

Trưa hè nóng bức

Bày đồ chơi nơi gốc mít sau nhà

Chờ mẹ chợ về chia nhau miếng bánh

Cùng ăn vui biết bao nhiêu!

Thời gian thấm thoắt

Tuổi thơ vỗ cánh bay đi

Cuộc sống mưu sinh mỗi người mỗi ngả

Bộn bề lo toan đồng cơm, đồng áo...

Đâu còn nhớ chuyện ngày xưa

Để đến khi...

Kỷ niệm lùa về đỏ hoe mắt ướt.

Vương víu tâm hồn...

Nuối tiếc bâng khuâng!

Lớp học người thợ dệt
h.Đ

(Kính tặng các cô, các chị nữ công nhân Nhà máy Dệt - Tổng 
công ty CP Phong Phú một thời…)

Bảng đen không có, không phấn trắng

Chẳng trường, chẳng lớp, trống không vang

Ngày đêm tiếng máy vang rền xưởng

“Nối dệt” - “Vê thô”… Cô dạy trò

Trưởng thành từ thợ thời thiếu nữ

Bén duyên ngành dệt tuổi trăng tròn

Bao năm phấn đấu, nghề trui luyện

Bàn tay thợ giỏi khắc tên vàng

Bao mùa xuân đến, đi vẫn vậy

Vẫn  một tình yêu gắn bó nghề

Thăng trầm cuộc sống lòng không nản

 Bạn cùng cỗ máy dệt gấm hoa…

Cùng niềm tin đó, cô bền bỉ

Chắt lọc tinh hoa nối nhịp cầu

Một ngày mỗi lớn, sợi bền chắc

Nối những bàn tay thợ giỏi nghề

Từng trang giáo án vốn nghề quý

Góp phần kinh nghiệm, kỹ năng cao

Dựng xây vun đắp thế hệ mới

Nâng tầm nghề dệt tiếng vang xa…

Nắng mới
Kim nhUng

Công ty PPJ (Đà Nẵng)

Tháng đông lại về

Cây mưng bừng bừng trăm ngọn lửa

Mưa vẫn dầm dề

Cho cơn rét luồn vào da, vào thịt

Ngày yêu nhau ta vẫn mong trời rét

Để lửa tình sưởi ấm trái tim khô

Tay trong tay, môi hồng má thắm

Men tình nồng cháy bỏng giữa mùa đông

Đi cùng năm tháng

Tình yêu đã thăng hoa, đơm quả

Ngồi bên nhau ta vui sao ngày nắng

Tiếng trẻ cười, vang khắp mảnh vườn xanh

Đi cùng đời mới

Niềm vui đã nhân đôi, lan tỏa

Lời cho nhau ta mong sao ngày tháng

Bếp lửa hồng thắp sáng mãi ngày vui…

Thao thức
Đỗ Thị DUng 

Trời khuya, gió lạnh, mưa rào

Thương anh, thương chị bước vào ca ba

Tinh thần hăng hái vững vàng

Êm ru máy chạy an toàn quyết tâm

Dù cho chớp giật, sét ầm

Tay nghề vẫn chắc, rét căm chẳng mành

Khó khăn không chút phàn nàn

Liên hoàn khép kín nhịp nhàng sợi - may

Công nhân sức khỏe dẻo dai

Máy bông, máy chải, máy thô quay đều

Thức khuya đếm nhịp máy kêu

Thêm thương người thợ ca đêm tận tình
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Tìm màu kỷ niệm
P. Đ 

Phòng Kinh doanh

 

Rồi ta lại ra đi

Đến một nơi làm mới

Cơn mưa chiều tháng bảy

Cuốn một năm qua mau!

Dù nghìn lần hoài niệm

Nuối tiếc cũng thế thôi

Thời gian đi, đi mãi

Kỷ niệm dần phôi pha…

Tôi về ngang xưởng sợi

Nhặt mớ bông rơi vãi

Thơ thẩn bên thùng bông

Nhớ một thời chinh chiến 

Mùa đông là mùa lòng mình lắng 
lại để cảm nhận cuộc sống trôi 
qua, để thấy rõ hơn sự ấm áp 

của hạnh phúc, nỗi cô đơn lạnh lẽo của 
những mảnh đời chưa trọn vẹn và để 
thấy trong cuộc đời này cần lắm tình 
yêu thương. Mỗi người có một cảm nhận 
khác nhau về mùa đông... nhưng tất cả 
sẽ đều là những kỷ niệm khi ta thảng 
thốt giật mình mỗi mùa đông đi qua. Ai 
chẳng có những mùa đông cho riêng 
mình với những cung bậc cảm xúc khác 
nhau. Có ai đó nói rằng vì mùa đông lạnh 
nên chúng ta cần hơi ấm, vì mùa đông 
lạnh nên bàn tay cần lắm một bàn tay 
đan cài. Và phải chăng vì mùa đông lạnh 
nên ai đang cô đơn bỗng thảng thốt, 
quay quắt đi tìm hạnh phúc cho riêng 
mình.

Để lấp đầy
mùa đông? TrUng Chánh

Phòng Kỹ thuật Công nghệ

Thay lời mùa đông 
Em đừng như mùa xuân
Vội vàng hoa cũng nở
Để lụi tàn lần nữa 
Em đừng như mùa hạ
Để nắng chói chang
Mưa ào ạt đến
Cũng đừng như mùa thu
Chẳng của riêng ai
Trời xanh đắm đuối
Em hãy như mùa đông
Lắng trầm suy tư !!!
Vàng rơi từng chiếc lá
Dù tháng năm gió heo may thổi cả
Để nắng sớm mai thay sắc mọi lòng
Anh sẽ đi qua cái quyến rũ mùa xuân
Trong cái nóng bỏng mùa hạ
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
Đến bên em se giá lạnh mùa đông
Để tình yêu nguyên vẹn mãi say thầm 
Thu nắng bốn mùa em gửi lại
Anh sẽ đón mùa đông trở lại 
Đến bên em se giá lạnh mùa đông !!!

Bạn tôi thường bảo những người thích 
mùa đông thường là những người sâu 
sắc và trầm tĩnh vì họ nhận ra mùa đông 
là mùa nhớ, mùa của những kỷ niệm tràn 
về. Trong suy nghĩ trẻ thơ, mùa đông 
trong tôi là hình ảnh đêm noel với ông 
già tuyết trên cỗ xe tuần lộc, là gió lạnh 
cùng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Lớn lên, nhìn 
lại những mùa đông đã đi qua, tự dưng 
có một cảm nhận thật khác thay cho suy 
nghĩ ngây ngô ngày nào. Những miền ký 
ức về là hình ảnh là đêm noel với ông già 
tuyết trên cỗ xe tuần lộc, là gió lạnh cùng 
gió lùa ngoài cửa sổ, nhưng vẫn thấy có gì 
như dang dở, như rối rắm, tựa như chiếc 
khăn len đan gần xong lại tháo ra, cuộn 
tròn lại cất vào ngăn tủ để chờ mùa đông 
sau...

Mùa đông năm nay lại về trên những 
chiếc áo khoác rực rỡ màu sắc, trong căn 
nhà ấm áp với cây thông noel, và con 
đường quanh co hắt hiu ánh đèn vàng 
trong từng cơn gió lành lạnh. Mùa đông 
này trong tôi có những xúc cảm thật lạ, 
như thoảng hương hoa lan, hoa hồng. 
Mùa đông trong tôi luôn đẹp, và bây giờ 
nó vẫn đẹp như một thiên đường, một 
thiên đường lấp lánh một ánh mắt trìu 
mến và ấm áp lạ lùng. Tất cả chỉ là sự 
khởi đầu cho mùa xuân, phải không mùa 
đông?

Biết tìm đâu con cúi 

Neps đã về Zero

Biết tìm đâu dáng ngọc

Tan ca đẹp kiêu sa

Em muôn trùng diệu vợi

Về đâu đời mêng mông

Hôm nay chiều thứ tám 

Ta ngồi đây thẫn thờ

Chất lượng đang xấu đi

Sẽ không kịp chuyến đò

Em phương trời có biết

Ta phải làm sao đây

Dòng đời xô hai hướng

Tôi - Em hai ngả đường

Để mỗi khi giao sợi. 

Bâng khuâng nhớ một người…
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Ở hai đầu nỗi nhớ…
Đào Thủy

Công ty PPF

Sáng nay, cả không gian dìu dịu se se lạnh, cái 
lạnh khẽ chạm nhẹ nhàng vào da thịt làm ta 
cảm nhận được sự khác biệt của thời tiết so 

với thường ngày. Khuôn viên xinh xắn quanh khu 
phố nay bỗng vắng hơn những bước chân người 
buổi sáng. Con đường quen thuộc hằng ngày ra 
bến xe ca bớt tấp nập như trước, đâu đó chỉ có 
một vài người công nhân đi vào ca sớm lướt qua 
thật nhanh. 

Tôi đã dậy từ rất sớm theo thói quen, nhưng vẫn 
còn nằm co ro trong chiếc chăn đủ ấm, đưa ánh 
mắt nhìn ra khu đất phía khung cửa sổ xa xăm với 
ánh mắt dìu vợi. Tôi mơ hồ nhận ra rằng, có phải 
Sài Gòn đã… sang đông! Một mùa đông hiếm hoi, 
muộn màng qua chút gió ẩm, chút nắng lạnh, 
chút mây xám và chút nghĩ suy nhàn nhạt trong 
lòng, bởi lẽ Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Cái 
nắng mưa làm cho con người tất tả với bộn bề 

công việc và cuộc sống. Thế mà hôm nay, Sài Gòn 
dịu mình để bước sang đông, cái chuyển yểu điệu 
nhẹ nhàng pha lẫn sự nồng nàn.

Với một chiếc áo khoác ngoài nhẹ nhàng như 
thường lệ, tôi lại hòa mình vào dòng người đang 
nườm nượp đổ về các đích đến quen thuộc mỗi 
ngày, bất chấp sự thất thường của thời tiết. Con 
người lúc nào cũng học được cách thích nghi 
thật nhanh, nhất là khi đang bị cuốn đi trong một 
guồng quay mạnh mẽ của cuộc sống. Làm sao để 
đừng bị kẹt nơi vòng xoay, làm sao để đừng xếp 
cuối hàng trong bãi để xe chật hẹp, làm sao để 
đừng trễ những cuộc hẹn, làm sao để trở về kịp 
một bữa cơm chiều… Từng ấy chuyện cũng đủ để 
người ta bỏ qua chút vụn vặt: Vì sao khi Sài Gòn 
chợt nắng, chợt mưa? Mà cũng có gì đâu, chỉ cần 
một chiếc áo khoác là đủ đi qua hết các mùa, ngày 
nóng thì tránh được cái nắng bỏng rát, ngày lạnh 
thì tránh được cảm giác rùng mình khi chạy xe 
ngược chiều gió... Nhưng có lẽ nếu cứ để những 
điều giản đơn ấy lặng lẽ ra đi không một sự quan 
tâm mảy may nào thì cuộc sống còn gì thú vị.

Đường phố vẫn tấp nập như mọi ngày, có khác 
chăng là giữa biển người đông đúc ấy có thêm rất 
nhiều màu sắc ấm áp của những chiếc áo khoác, 
áo len. Tranh thủ lúc đứng chờ đèn đỏ, ai đó kéo lại 
chiếc cổ áo cho kín hay đút vội đôi tay vào túi để tự 
làm ấm cho mình trong chốc lát. Rồi những vòng 
xe lại lăn bánh trên con đường như mờ hơi sương 
mỏng. Những ánh nắng buổi sáng dường như đã 
chạy trốn không còn lấp lánh trên vai, bầu trời như 
thoáng chút tâm sự không còn xanh trong những 
ngày nào. Có người xuýt xoa thích thú với sự đổi 
thay, một sự xuýt xoa vừa đủ để phản ứng lại với 
sự đổi thay của thời tiết. 

Nhiều người nhăn nhó với sự đổi thay này, có lẽ vì 
quanh năm sống với thời tiết ấm áp. Tôi bước đến 
cơ quan với một chiếc áo len đủ ấm đúng kiểu con 
gái Đà Lạt. Có lẽ đã rất lâu rồi, tôi mới có cơ hội 
để thực hiện điều đó. Không khí nơi đây như đưa 

tôi về với những tháng ngày sống ở quê hương, 
một buổi sáng lành lạnh mát trong của năm nào. 
Khoác một chiếc áo len mỏng lên người, tôi thấy 
lòng mình bớt lạnh, cảm giác như đang được 
sống một ngày bình yên ngay trên mảnh đất quê 
hương mình. Chẳng biết chút lạnh ấy là vô tình 
hay hữu ý, là từ mùa đông phương Bắc xa xôi hay 
từ mùa sương rơi nơi phố núi tràn về, chỉ biết rằng 
tôi đang đi và sống giữa những mùa dấu yêu cho 
đôi vai đầy kỷ niệm.

Cô bạn thân bảo với tôi rằng vào dịp tết, Sài Gòn 
vắng lặng khi mà những người xa quê như tôi trở 
về quê hương. Một sự vắng lặng đến nao lòng. 
Vì chưa từng trải qua, chứng kiến điều đó nên 
tôi không thể nào hình dung được khi Sài Gòn 
thôi không nườm nượp những dòng người, thôi 
không ồn ã tiếng còi xe. Sự bình yên của thành 
phố không ngủ này có giống sự bình yên của bao 
miền quê khác trên dải đất hình chữ S hay không. 
Và chỉ có những người con của Sài Gòn mới cảm 
nhận hết điều này. 

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến 
vùng đất này, một miền đất cho tôi nhiều giá trị và 
sự trưởng thành trong cuộc sống. Để rồi hôm nay, 
đi giữa lúc chớm đông của Sài Gòn tôi chợt hiểu 
rằng, mỗi vùng đất đều tạo cho tôi những dấu ấn 
riêng, những tình cảm riêng mà mỗi khi nhớ về tôi 
không sao quên được. Tấm lòng tôi ở hai đầu nỗi 
nhớ có sự khác biệt. Tôi nhớ về phố núi với màu 
dã quỳ vàng rực bên vạt đường dưới nắng nhẹ se 
se lạnh. Tôi nhớ về Sài Gòn với những cánh mai 
vàng ươm nắng xuống phố mỗi độ xuân sang, hay 
những dòng xe tấp nập mỗi buổi chiều tan ca.

Sài Gòn đã chớm đông… và cũng là lần đầu tiên 
tôi thấy có sự tương đồng trong nỗi nhớ, một nỗi 
nhớ bình yên, thanh thản. Một ngày nào đó tôi sẽ 
thả hồn mình lang thang trên những cung đường 
loang loáng màu nắng…  Một màu nắng vàng của 
đất phương Nam.

Từ trái tim đến trái tim
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Trường xưa
ngUyễn hữU ChUng 

Coats Phong Phú

Lâu lắm không về thăm trường cũ

Chẳng biết tường rêu có đổi màu?

Ngày đi bao mộng vàng ấp ủ

Một thời hoa mộng thoáng qua mau

Ghế đá, hàng cây - Giờ đã khác?

Gốc phượng già nua tuổi có còn

Hành lang rộn tiếng cười ai trong vắt

Tóc đuôi gà nhún nhảy gót chân son

Ai mải mê nhặt phượng hồng ép vở 

Ta ngây ngô lấy trộm trái tim hồng

Đôi mắt ướt bên cổng trường khép mở

Giận một người, giận mãi suốt mùa đông…

Ta nhớ ngày thi năm cuối cấp

Ai chúc ta công thành danh toại

Khắc khoải ta mong ngày đỗ trạng

Danh đề bảng hổ rạng ghi công

Ta ước mơ ngày trạng nguyên bái tổ 

Rước kiệu anh đi trước võng nàng

Trò chơi xưa chỉ còn trong cổ tích 

Nơi cổng trường sâu nặng những đa mang

Ta không quên, bây giờ ai có nhớ ?

Kỷ niệm xanh còn in đậm dáng hình

Xin gởi lại ngôi trường xưa yêu dấu

Những tháng ngày tươi đẹp tuổi học sinh 

Hồ Cốc chiều mưa
Đồng An

Tặng Hn!

Mình về Hồ Cốc chiều mưa

Hoàng hôn thấp thoáng cho vừa nhớ nhung

Đường xa lữ khách ngập ngừng

Mưa giăng trắng lối sau lưng ướt mềm

Em cười giấu lạnh vào đêm

Giấu hương vào tóc môi mềm vào anh

Đã thương như thể để dành

Đã yêu như thể cùng anh cuối trời

Biển đêm mưa ấm hơi người

Sóng ru câu hát một đời lãng du

Ngập ngừng Hồ Cốc vào thu

Đời như biển rộng lòng như vô cùng

Tơ trời ai thả ngang lưng

Để neo em lại vui cùng với ta 

Ngọt bùi năm tháng phôi pha

Tình em thêm lớn, tình ta càng đầy
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Trong công việc, ai cũng muốn 
hiệu quả đạt đến mức cao nhất, 
do đó trong quá trình thực hiện 

cũng vấp phải những sai lầm đáng kể. 
Mà sai lầm lớn nhất là việc suy nghĩ 
muốn đạt hiệu quả công việc cao thì 
phải làm việc ồ ạt, làm năm bảy việc 
một lúc, tranh luận và giải quyết công 
việc thật nhanh… như vậy hiệu quả 
công việc mới đạt đến đỉnh điểm.

Tuy vậy, có nhiều ý kiến cho rằng nếu 
bạn tĩnh lặng, tập trung vào một việc 
một lúc, từ tốn, chậm rãi, tìm hiểu tận 
gốc ngọn… thường được xem như 
thiếu chỗ đứng trong môi trường 
kinh tế sôi động, đầy cạnh tranh.

Sự thât là, nếu bạn tĩnh lặng và sáng 
suốt trong mọi tình huống để giải 
quyết công việc một cách rốt ráo, có 
khoa học thì bạn sẽ mang lại hiệu 
quả công việc cao hơn nhiều so với sự 
nóng vội, nhanh chóng, bởi lẽ khi bạn 
tĩnh lặng:

- Bạn sẽ luôn thấy công việc đến với 
mình một cách nhẹ nhành thư thái, 

và sự đón nhận công việc cũng không 
quá gấp gáp, công việc được xem như 
niềm vui trong cuộc sống. Đồng thời, 
bạn có thể giảm bớt căng thẳng áp 
lực khi có quá nhiều công việc ập đến 
cùng một lúc.

- Bạn có thời giờ suy nghĩ kỹ hơn, để 
thực hiện một cách kỹ lương hơn, nên 
độ chính xác và hiệu quả mang lại sẽ 
lớn hơn, giảm thiểu mức tối đa khả 
năng bị hỏng việc, hoặc phải sửa đi 
sửa lại nhiều lần. 

- Với tinh thần làm việc thoải mái, có 
hiệu suất sẽ tạo được sự lan tỏa đến 
đồng nghiệp và những người chung 
quanh mình, sự tĩnh lặng ấy tạo động 
lực để đồng nghiệp cùng nhau hỗ trợ 
công việc. Hơn thế, sự tĩnh lặng trong 
công việc của bạn sẽ làm người khác 
có khuynh hướng muốn làm việc 
quan trọng, việc lớn, hay tự tin giao 
việc cho bạn mà không hề lo lắng. 

Dần dà, khi bạn đã quen với phong 
cách tĩnh lặng trong công việc sẽ đẩy 
nhanh nhịp độ công việc lên, khi đó 

hiệu suất giải quyết sẽ nhanh chóng 
và càng hiệu quả hơn. Trong quá 
trình giải quyết công việc một cách 
có chiều sâu, bạn có cơ hội tìm hiểu 
ngọn nguồn vấn đề, học hỏi và tích 
lũy được nhiều kinh nghiệm đáng 
quý trong công việc, đặc biệt là tính 
kiên trì.

Nếu bạn làm việc quá nóng vội, giải 
quyết công việc hời hợt để lấy thành 
quả thì uy tín của bạn sẽ bị giảm sút, 
sự chín chắn và niềm tin của cấp trên, 
đồng nghiệp đối với bạn cũng bị mai 
một, khi đó họ không đủ sự tự tin để 
giao việc cho bạn giải quyết.

Sự tĩnh lặng giống như nhà tu hành, 
luôn để lòng mình sáng và tĩnh lại 
trước những thử thách tham - sân - 
si của cuộc đời để răn mình. Họ luôn 
tỉnh táo và bình tĩnh trong mọi tình 
huống, điều này ít nhiều có thể cho 
chúng ta những bài học kinh nghiệm 
trong cuộc sống và xã hội. 

Tĩnh lặng là cái gốc của thành công 
lớn, cho dù việc bạn làm là việc gì! 

Tĩnh lặng…
T.Q 

Tổ đầu tư tài chính

Nếu bạn tĩnh lặng và sáng suốt trong mọi tình huống để giải quyết công việc một cách 
rốt ráo, có khoa học thì bạn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với sự nóng vội…

K.h

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng nên người mới gọi là tâm điểm

Tâm của người quan trọng hơn và nó diễn tả nhân cách của một con người

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên

Tâm gian dối thì cuộc sống bất an

Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù

Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá

Cho nên, hãy đem tâm của mình đặt trên ngực để yêu thương

Đặt trên tay để giúp đỡ người khác

Đặt trên mắt để thấy nỗi khổ của tha nhân

Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ

Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh

Đặt trên tai để biết nghe lời góp ý của người khác

Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh chị em

Thân xác không có tim là thân xác chết

Con người vô tâm thì chỉ biết lo cho mình

Cuộc sống của họ dễ chất chứa những hận thù

Và trở thành mối đe dọa của nhiều người 

Vậy, hãy trao cho nhau trái tim nồng ấm yêu thương…

(Sưu tầm)

Một phút suy ngẫm
           chữ
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Món ăn
từ buổi gặp mặt

hỢP ngUyễn 

Văn phòng Tổng công ty

Từ khi Tổng công ty cổ phần 
hóa, đồng nghiệp bạn bè 
chúng tôi làm việc tại các 

đơn vị khác nhau, người bận bịu 
việc riêng, chuyện gia đình nên ít có 
dịp gặp mặt. Tuy vậy, trong tâm trí 
chúng tôi đứa nào cũng nhớ về một 
thời cùng chung một mái nhà, đó là 
những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà 
mỗi khi gặp nhau đều rôm rả nhắc 
lại. Và thật không có gì vui bằng, một 
ngày bỗng dưng có người: “Alô, chị 
hả? Chủ nhật này sang nhà em chơi 
nhé, thấy nhớ mọi người quá nên 
họp mặt một hôm, chị cố gắng thu 
xếp để tham dự nha”. Tiếng của H 
vang lên trong điện thoại, tôi chưa 
kịp hỏi gì thêm, chỉ kịp: “Ừ... ừ”. Trong 
suy nghĩ phải cấp tốc làm sao sắp 
xếp công việc nhà vào ngày chủ 
nhật tới cho ổn thỏa để được đến 
nhà H như đã hẹn. 

Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm xách 
giỏ đi chợ, nấu một nồi bánh canh 
cua giò heo để sẵn cho má. Thường 
ngày, má tôi ở nhà một mình, ra vào 
làm bạn với cái tivi và cây kiểng. Tuy 
không nói ra nhưng tôi biết má cô 
đơn lắm. Vì vậy theo thông lệ vào 
ngày chủ nhật tôi nhận nhiệm vụ 
nấu một món gì đó, rồi anh em sum 
họp ăn uống để má sống vui sống 
khỏe khi có các con bên cạnh. Vậy 
là lo xong việc nhà, tôi yên tâm đến 
tham dự buổi gặp mặt.  

Đồng hồ chỉ 11h, từ nhà tôi qua nhà 
H cũng gần, vừa tới trước cửa nhà H, 
trong bếp đã có tiếng vọng ra mừng 

rỡ của H và mọi người làm tôi ấm 
lòng. Cả hội tay bắt mặt mừng, rồi 
đứa này ngắm nhìn đứa kia thì thào 
bàn tán về chuyện sức khỏe, công 
việc, chuyện chị em phụ nữ chúng 
mình. Ái chà! Nhiều thức ăn từ gian 
bếp tỏa ra thơm nức mũi. Nói về nấu 
ăn thì H thuộc người khéo tay nhất. 
Trong bếp các món ăn đã được sẵn 
sàng chờ khai tiệc, nào là mực ống 
nhồi cá thác lác nướng, chả cá thu ăn 
kèm rau răm, món bún rạm (giống 
như bún riêu cua). Nhưng một món 
ăn mà tôi vô cùng thích thú, muốn 
giới thiệu đến các bạn và quyết tâm 
tìm hiểu để làm cho gia đình thưởng 
thức đó là món gỏi da cá nhám. 

Theo lời H, đây là món đặc sản Bình 
Định - quê chồng cô ấy. Muốn làm 
được món gỏi này phải mua da cá 
từ ngoài quê đem vào. Nguyên liệu 
làm nên món ăn là 300g da cá đã 
được chiên giòn, 500g rau dấp cá, 
500g bắp chuối non, 300g rau húng 
cây, 01 trái xoài xanh, một nửa trái 
thơm, 100g đậu phộng rang và một 
ít cần tây, ngò rí, tỏi, đường, ớt, nước 
mắm. Đầu tiên, ta rửa sạch các loại 
rau, ngâm muối và rớt ra để ráo. 
Bắp chuối bào sợi ngâm chanh cho 
trắng, vớt ra để ráo. Xoài, thơm bào 
sợi. Thơm xắt cọng nhỏ. Đậu phộng 
giã hột. Pha một chén nước mắm tỏi 
ớt sền sệt không chua hơi mặn một 
chút để sẵn.

Món này chỉ ăn khi nào mọi người 
chuẩn bị vào bàn mới trộn để giữ 
cho da cá được giòn, ăn như vậy mới 

ngon. Tất cả loại rau, bắp chuối, xoài, 
thơm  được bỏ chung vào một thố 
rộng trộn đều, da cá bóp nhỏ miếng 
vừa ăn, rưới nước mắm vào nhanh 
tay trộn đều và cho ra dĩa rồi rắc đậu 
phộng lên trên.            

Nhìn bàn tay thoăn thoắt của H khi 
trộn gỏi, chúng tôi đã thấy thèm. 
Món ăn thật ngon, đậm đà hương 
vị quê nhà. Đó là vị béo béo giòn 
giòn của da cá, vị chua chua của xoài 
và ngọt của thơm, mằn mặn của 
nước mắm, cay cay của ớt cộng với 
mùi thơm của rau, bùi bùi của đậu 
phộng tạo ra món gỏi độc đáo, ăn 
rồi không thể nào quên, cứ muốn ăn 
thêm mãi.

Thưởng thức xong một bữa tiệc 
ẩm thực thật đậm đà khó quên thì 
mọi người được vợ chồng H thông 
báo kế hoạch đi karaoke. Chúng 
tôi say sưa hát với nhau nghe, hát 
những bài hát kỷ niệm một thời. 
Chúng tôi chia tay nhau khi đồng 
hồ đã chỉ đúng 4 giờ chiều, ngoài 
trời nắng nhẹ nhẹ, hàng cây xanh 
hai bên đường được gió lay vừa đủ 
với những chiếc lá khẽ rơi nhẹ, con 
đường trước mặt trở nên thơ mộng 
làm cho buổi chiều chủ nhật thêm 
nồng nàn! Trong giây phút chia tay 
quyến luyến mỗi chúng tôi đều hiểu 
rằng : “Cuộc đời đó có bao lâu mà 
hững hờ…”. Vì vậy hãy bên nhau, yêu 
thương và cùng nhau sẻ chia những 
tình cảm với nhau, cũng giống như 
tôi và những người bạn dù xa nhau 
những vẫn nhớ và yêu thương nhau.

Gỏi da cá:
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Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang 
yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện 
thoại, hai người chuyện trò tưởng 

chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn 
là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, 
không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ 
từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng 
nói trong không trung, và một nỗi buồn man 
mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay không hiểu vì một 
lý do rất ngớ ngẩn nào đó.

Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một 
anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy 
rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi 
về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người 
dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất 
an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất 
mát mơ hồ.

Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ 
là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm 
thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu: 
Hẹn gặp lại thì đầu dây bên kia đã vang lên 
tiếng “cạch” cúp máy.

Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh 
chói tai đó như đóng băng lại trong không 
trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ hay như 
mũi kim đâm suốt vào tim.

Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới 
giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu 
ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây 
vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. 
Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô 
gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải 
thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu 
đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” 
đợi nghe cô nói xong câu: Tạm biệt. Cảm xúc 
đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai 
vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì 
chẳng thốt lên lời, luống cuống nói: Tạm biệt.

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó 
gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự 
tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia 
vọng đến tiếng của chàng trai: Sao em không 
cúp máy?.

Tiếng của cô gái như khản lại: Tại sao lại muốn 
em cúp máy trước?. Quen rồi - Chàng trai bình 
tĩnh nói: Anh muốn em cúp máy trước, như 
vậy anh mới yên tâm.

Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy 
nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì. Cô 
gái hơi run run giọng. Vì vậy, anh thà nhận sự 
mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ - Chàng trai 
đáp lời.

Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những 
giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí 
ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu 
ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe 
cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người 
mà cả đời này cô mong đợi.

Điều giản dị…
T.Q 

Tổ đầu tư tài chính

Nghệ thuật sống

“Tình yêu đôi khi thật giản 
đơn, chỉ một chút đợi chờ, 
đã có thể nói lên tất cả”.
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Thân thiện môi trường
Đây là dòng sản phẩm được ứng dụng từ kết quả 
nghiên cứu công trình khoa học “Nghiên cứu khả 
năng sử dụng nguồn chất màu tự nhiên sẵn có ở 
Việt Nam để nhuộm vải sinh thái” của Phó Giáo sư 
- Tiến sĩ - Nhà giáo ưu tú Hoàng Thị Lĩnh, người đã 
có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy 
và nghiên cứu trong ngành dệt may - thời trang 
thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội với đội 
ngũ cán bộ kỹ thuật của Phong Phu Home Textile.

Giống như thế hệ khăn Mollis, sản phẩm khăn 
sinh thái Mollis - Ecol cũng được sản xuất từ 
những nguyên liệu tự nhiên như 100% cotton, tre, 

gỗ sồi, đậu nành, tơ tằm, silk, sợi hoạt tính làm từ 
xơ dừa,… Đặc biệt, phần màu nhuộm được chiết 
xuất dung dịch màu từ nguyên liệu sẵn có trong 
thiên nhiên như lá cây, vỏ cây, quả và củ nên sản 
phẩm khăn Mollis - Ecol sẽ có mùi thơm tự nhiên, 
độ mềm mại, thấm hút tốt và bền màu theo thời 
gian. Ngoài ra, Mollis - Ecol còn có các tính năng 
ưu việt khác như có ngăn tia cực tím, khử mùi, 
kháng khuẩn giúp an toàn và bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng. 

Hiện nay, khăn Mollis - Ecol được xem là thế hệ 
sản phẩm tiên tiến, thân thiện với môi trường vì 
các chất màu để nhuộm khăn sau khi tách chiết 

 mollis - Ecol:
“Sản phẩm hoàn toàn từ nhiên nhiên”
Thủy mỘC

Công ty PPH
Ngày 23/11/2012, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Công ty Cổ 
phần Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) vừa cho ra mắt sản phẩm mới 
khăn bông sinh thái Mollis - Ecol với tính năng vượt trội, nguyên 
liệu hoàn toàn từ thiên nhiên. 

từ lá, vỏ thải bỏ của các loại cây cho bóng mát, cây 
ăn quả, một số loại có thể trồng trên các vùng đồi 
núi, các bã thải được ủ thành phân vi sinh phục vụ 
cho cây trồng. Đặc biệt, nước thải sản xuất sau khi 
nhuộm dễ xử lý hoặc dễ phân hủy sinh học không 
gây ô nhiễm môi trường.      

Sản phẩm chất lượng cho mọi gia đình
Thương hiệu Mollis của Công ty PPH là một trong 
những thương hiệu hàng đầu trên thị trường về 
khăn bông cao cấp tại Việt Nam được người tiêu 
dùng yêu thích và tín nhiệm. Với hơn 200 mẫu 
mã và chủng loại; từ dòng sản phẩm dành cho 
gia đình, khách sạn, resort & spa cho đến các sản 
phẩm dành cho du lịch; bộ khăn trẻ em, áo choàng 
tắm,… được thiết kế độc đáo, tinh tế và sang 
trọng với nhiều màu sắc và hoa văn đẹp mắt, ấn 
tượng. Mollis luôn đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng 
cao nhất của người tiêu dùng. Hiện nay, các sản 
phẩm khăn Mollis đều được sản xuất từ nguyên 
liệu thiên nhiên, không sử dụng hóa chất gây hại 

và trải qua các khâu kiểm định chất lượng an toàn 
cao trước khi tung ra thị trường, đạt chứng nhận 
Oeko-tex Standard 100 - không gây hại cho con 
người và hoàn toàn thân thiện với môi trường. 

Khăn Mollis luôn mang lại cảm giác tin tưởng cho 
người sử dụng bởi các yếu tố như chất lượng, an 
toàn và bảo vệ sức khỏe cho người dùng. Hầu hết 
các sản phẩm của Mollis được sản xuất từ nguyên 
liệu tự nhiên như 100% cotton, tre, gỗ sồi, đậu 
nành, tơ tằm, silk, sợi hoạt tính làm từ xơ dừa,… 
nên khăn luôn mềm mượt thấm hút tốt, ngăn tia 
cực tím, kháng khuẩn, bổ sung axít amin, thân 
thiện với môi trường.

Đặc biệt, sản phẩm khăn cao cấp Mollis được sản 
xuất trên dây chuyền công nghệ, máy móc thiết 
bị hiện đại, tự động của Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, 
sản phẩm hoàn toàn thân thiện môi trường, mang 
tính khác biệt cao, ngay cả đến bao bì, kích thước, 
trọng lượng cũng được nhà sản xuất quan tâm 
đến từng chi tiết.

Công ty cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú xin trân 
trọng thông báo đến Quý khách hàng và người 
tiêu dùng, kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2012 chúng 
tôi chính thức thay đổi địa chỉ showroom  khăn cao 
cấp Mollis; chăn, ra, gối cao cấp Hera tại khu vực 
Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

Thông tin địa chỉ cũ: 

185BC Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Tel/Fax: 08 3991 0802

Email: mollis.sg@phongphuhome.com 

Thông tin địa chỉ mới:

489 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 03, TP. hCm 

Tel/ Fax: 08 3931 6331

Email: mollis.sg@phongphuhome.com   
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Chọn trang phục jeans
cho người gầy

Thời trang luôn thay đổi theo 
mùa, tất cả các trang phục luôn 
nằm trong sự chi phối của quy 
luật đó. Nhưng đối với jeans là 
một trường hợp ngoại lệ, jeans tự 
tách mình ra khỏi dòng chảy của 
thời trang để tạo dựng một phong 
cách và đặc tính riêng. Mặc jeans 
không bao giờ sợ lỗi mốt, chúng 
phù hợp với cả nam và nữ với tất 
cả các mùa trong năm. Tuy nhiên, 
nhiều bạn nam với dáng gầy 
tỏ ra lúng túng khi chọn những 
chiếc quần jeans và phối trang 
phục không hợp với vóc dáng của 
mình. Hãy tham khảo những tư 
vấn sau để tự tin hơn trong cách 
diện quần jeans nhé.

Loại quần:

Để che giấu khuyết điểm phần mông và phần đùi 
đối với các bạn nam gầy, chúng ta nên chọn quần 
jeans ống côn đứng với những chi tiết nhấn nhá, 
các vết chắp vá hoặc các đường cắt rách. Những 
điểm nhấn nhá sẽ tạo điểm nhấn cho người đối 
diện. Quần jeans ống côn đứng giúp chân bạn 
bớt gầy hơn. Hoặc có thể chọn những chiếc quần 
buông vừa phải, đũng quần rộng không bó sát.

Màu sắc:

Vì người gầy nên trông không được khỏe mạnh, 
vì thế nên chọn những chiếc quần jeans có tông 
màu be, ghi đá, trắng ngà, màu đất, xám bạc, 
lông chuột trông bạn sẽ ngầu và mạnh mẽ hơn. 
Tránh sử dụng màu đen, nâu sẽ làm bạn trở nên 
già hơn.

Phối đồ:
Bạn nên phối hợp quần jeans với áo thun cổ tròn, trái tim với 
những màu sắc như màu lòng tôm, đỏ nhạt, đỏ nhung hoặc 
đỏ boọc đô, vàng mơ, café sữa nhạt. Có thể kết hợp với các 
loại áo sơ mi hoặc thun có cổ kẻ caro vừa và nhỏ để che giấu 
nhược điểm trên cơ thể gầy. Bạn sẽ trở nên trẻ trung và sành 
điệu hơn nếu mặc áo thun rộng vừa cổ trái tim hoặc tròn bên 
trong, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo sơ mi dài tay, xoắn 
cao, hoặc có thể khoác áo jeans bên ngoài.

Sắc màu Phong Phú

Không nên chọn  phụ 
kiện quá màu mè, 
trông bạn như một cây 
hoa di động

Không nên chọn  kiểu 
quần ống túm, tông 
màu tối sẽ làm bạn 
thiếu nổi bật

Phụ kiện:
Bạn nên sử dụng thắt lưng 
bản rộng, ngắn màu nâu 
sẫm hoặc nâu vàng… với 
độ dài vừa phải với họa tiết 
đơn giản. Bạn kết hợp với các 
vòng đeo cá tính ở tay, mang 
dép Dr Marlens hoặc giày 
vải. Lưu ý nhỏ khi chọn thắt 
lưng và giày vải phải cùng 
tông màu hoặc na ná màu với 
nhau sẽ tạo sự hài hòa và đẹp 
mắt. Tùy theo sở thích mỗi 
người, thời tiết có thể thêm 
các loại phụ kiện như nón, 
khăn quàng cổ… Tùy theo 
phong cách và sở thích mà 
bạn có thể phối những màu 
sắc phù hợp với tuổi tác của 
mình. Trẻ trung năng động, 
teen, sinh viên, bụi bặm…

Chúc các bạn tự tin xuống 
phố cùng jeans trong mùa lễ 
hội này.
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Sự tích giá xăng tăng
Ngày nảy ngày nay, ở đất 
nước nọ có một vị quan, 
làm to lắm… nên có một 
cô con gái rất xinh đẹp 
mà không biết gả cho ai 
để xứng đôi vừa lứa.

Một hôm, xuất hiện hai 
chàng tuấn kiệt đến xin 
cầu hôn tiểu thư nhà vị 
quan nọ. Một chàng tên 
Kim Tinh, một chàng tên 
Thổ Tinh.

Kim Tinh xuất thân từ 
châu Âu xa xôi, con nhà 
đại tỷ phú, một bước lên 
xe (hơi), bước xuống… 
cũng xe (hơi). Bên cạnh 

đó, chàng còn có tài 
design xe rất giỏi, sản 
xuất cực nhanh, luôn 
cho ra đời những dòng 
xe mới.

Thổ Tinh thì lại thao túng 
mặt đất, chặn nước ngăn 
sông làm thủy điện, 
đào mỏ khai thác than, 
khoan dầu chế xăng, 
nhớt. Vị quan kia thấy 
hai chàng thật xứng với 
con gái mình, nhưng ko 
biết chọn ai, bèn ra một 
điều kiện:

- Ngay ngày hôm sau, ai 
mang đến “Mẹc 4 thì, Li 
(Limozin) 6 cửa, Jaguar 

8 xilanh”, thì sẽ được lấy 
tiểu thư làm vợ.

Sáng sớm hôm sau, Kim 
Tinh mang đầy đủ lễ vật 
đến trước và rước nàng 
tiên trong mộng về 
nước, đã thế còn được 
phép mang bán xe cũ 
vào đất của quan nọ 
bán.

Thổ Tinh đến sau, mất 
người đẹp, lòng căm tức 
lắm nên nuôi hận. Từ 
đó hàng năm, giá điện, 
giá xăng dầu, chất đốt 
cứ tăng vòn vọt, khiến 
muôn dân lầm than, 
trăm họ cơ cực!

Những phát hiện mới
gây chấn động…!

Vụ đánh thuốc mê được sách báo 
nhắc tới đầu tiên

Chất gây mê đầu tiên được nhắc tới trong 
sử sách, xuất hiện ở nước ta là vào thời 
Nguyễn. Người đầu tiên là nạn nhân của 
chất gây mê này chính là Thúy Kiều. Để hả 
lòng hả dạ sự ghen tuông Hoạn Thư đã 
sự dụng thuốc gây mê đối với Thúy Kiều, 
điều đó được Nguyễn Du mô tả như sau:

Thuốc mê đâu đã tưới vào

Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì.

Bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại

Vừa qua hiệp hội các nhà khoa học và 
các nhà báo nổi tiếng trên thế giới đã tổ 
chức bình chọn danh sách những người 
có bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại. Rất vinh 
dự, ứng viên của Việt Nam đã được xếp 
ngay ở vị trí thứ đầu bảng, đó chính là Sọ 
Dừa (Nhân vật chính trong câu chuyện cổ 
tích cùng tên). “Cả cơ thể anh ta mới sinh 

ra chỉ có mỗi hộp sọ nhưng 
có thể điều khiển được bao 
nhiêu là thứ, bộ óc ấy không 
vĩ đại nhất mới là lạ!” - Đại 
diện ban giám khảo nói.

Thánh Gióng mắc bệnh

Mới đây các nhà hài hước học 
đã chứng minh được rằng nhân 
vật Thánh Gióng trong chuyện 
cổ tích cùng tên của Việt Nam 
là có thật và Thánh Gióng mắc 
căn bệnh đột biến tuyến yên lúc 
lên 3 tuổi. Bằng chứng: 
“... Sau hôm gặp sứ giả, 
chú bé lớn nhanh như 
thổi. Cơm ăn mấy cũng 
không no, áo vừa mặc 
xong đã căng đứt chỉ...”

Con vật nào lên vũ trụ đầu tiên?

Lâu nay người ta vẫn cho 
rằng: Con vật đầu tiên từ trái 
đất lên vũ trụ là chú chó Lai 
ca (Liên Xô đưa chú lên vào 

thập kỷ 60, thế kỷ XX). Điều này hoàn toàn 
không chính xác, bởi vì trong câu chuyện 
cổ tích Việt Nam Cóc kiện trời đã làm 
sáng tỏ điều đó. Mà cổ tích thì thường có 
từ thời “ngày xửa ngày xưa, xưa đến nỗi 
không ai còn nhớ được” và đương nhiên 
phải có trước tàu vũ trụ và chó Lai ca. Con 
vật đầu tiên lên vũ trụ (lên trời) trong tác 
phẩm này là tập thể các con vật như cóc, 
cua, cáo, ong và gấu.

Nghề làm mắm của Việt Nam có 
tự bao giờ?

Nghề làm mắm của Việt Nam có từ 
rất xa xưa, có thể xưa nhất thế giới. 
Bởi trong câu chuyện cổ tích Tấm 
Cám, Tấm đã dùng xác của Cám muối 
mắm gửi về quê cho mụ dì ghẻ ăn. 
Sau khi ăn mụ dì ghẻ khen ngon.

Sự tích phố Quần Ngựa
Chuyện kể rằng vào thời Pháp thuộc người 
ta cũng cấm xe không chính chủ nên có 
khá nhiều người đã chọn phương tiện giao 
thông là ngựa để đi lại trong thành phố. 
Tuy nhiên, ngựa mặc dù là phương tiện 
giao thông thân thiện với môi trường, điều 
khiển bằng giọng nói, không sợ “chết máy” 
khi trời mưa… Nhưng ngựa lại hay tùy tiện 
bĩnh ra đường, việc này bị phạt rất nặng. Để 
khắc phục tình trạng trên, người dân thời 
đó đã sáng chế ra một loại quần mặc cho 
ngựa để hứng chất thải. Loại quần này phổ 
biến đến mức có hẳn một con phố chuyên 
bán loại quần này. Đó chính là phố… Quần 
Ngựa ngày nay.




