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hong Phú đã xác định mục tiêu tăng trưởng số hóa là 1 tỷ USD doanh thu. Về giải
pháp thực hiện hay là cách giải bài toán tăng trưởng, Hội đồng Quản trị và thường
trực Cơ quan Điều hành nhận thấy cần thực hiện nhanh các giải pháp sau:

Một là: Giải nhanh bài toán cân đối tài chính.
Do Phong Phú đang thực hiện theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, các công ty con
được tự chủ cao về sản xuất kinh doanh nên doanh thu, dòng tiền chủ yếu nằm ở các
công ty con, nhưng các dự án với khả năng sinh lợi cao vì giá đầu vào thấp lại nằm ở
Tổng công ty và cần nguồn vốn để triển khai.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hai là: Giải quyết các hạn chế trong cả 3 lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.
Hạn chế tồn tại đầu tiên là sự rời rạc, thiếu liên kết và quản trị chưa đạt chuẩn trong lĩnh
vực sợi dệt - lĩnh vực luôn được xác định là cốt lõi và được đầu tư rất nhiều nguồn lực
về người, tài sản nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng trong một số ngành, đơn vị.
Hạn chế tiếp theo là tốc độ giải quyết thủ tục để các dự án bất động sản có thanh khoản,
không gây ách tắc về dòng tiền. Phong Phú hoàn toàn bảo đảm các chỉ tiêu lợi nhuận và
không mất cân đối dòng tiền nếu một trong 2 dự án Đông Nam, Thắng Lợi được đưa ra
thị trường trong năm 2014. Bởi lẽ, sản phẩm đất nền, trung tâm thương mại đang được
thị trường nóng lòng chờ đợi.
Hạn chế nữa là sự chưa chuyên nghiệp của công tác đầu tư tài chính, một công tác đòi
hỏi sự tỉnh táo, bình tĩnh và quyết đoán trên cơ sở nắm rõ thị trường và quy luật.

Ba là: Giải quyết vấn đề động lực phấn đấu, áp lực công việc đi cùng chính
sách và xây dựng nguồn nhân lực.
Một người có quyết tâm nhưng không bền bỉ, có trình độ nhưng thiếu quyết liệt, có tình
yêu thương nhưng thiếu mạnh mẽ và thiếu trách nhiệm thì sẽ không thể thành công
trong công việc và cuộc sống. Một tổ chức mà các thành viên có văn hóa nhưng thiếu
chủ động tự giác, có ý thức trình độ nhưng lười học hỏi và sáng tạo, có tình yêu gắn bó
với gia đình Phong Phú nhưng thiếu động lực phấn đấu và lại thiếu áp lực thường xuyên
do cơ chế đánh giá cán bộ nhân viên của Phong Phú hiện đang nặng về tình mà thiếu/
yếu về lý và chế tài sự không hiệu quả, không phát triển, không bền vững.
Sẽ không có tăng trưởng, phát triển nhanh mạnh bền vững, thậm chí khó khăn và nguy
cơ tụt hậu nếu Phong Phú không giải quyết được các bài toán, các giải pháp cho tăng
trưởng, trong đó có các giải pháp quan trọng nêu trên một cách nhanh chóng và trí tuệ.

6

Thông điệp lãnh đạo

Diễn đàn Phong Phú

Tự khẳng định
Phạm Xuân Trình
Tổng giám đốc Tổng công ty

Thực tiễn cho thấy trong kỹ
thuật, công nghệ, kinh doanh
hay quản lý và nhiều lĩnh vực
khác… có thể có rất nhiều người
am hiểu về lý thuyết và có nhiều
kiến thức, tuy nhiên khi được
giao trực chiến hoặc hoạt động
độc lập, hoặc ở vai trò dẫn dắt
thì không biết bắt đầu từ đâu,
vì không chịu hoặc chưa thực
hành bao giờ. Như vậy về mặt
kỹ năng chưa đạt yêu cầu và tất
yếu là sẽ thất bại.
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ất cứ cấp lãnh
đạo nào cũng
muốn công ty
phát triển lâu dài cho
dù là thu nhỏ hay mở
rộng, cải cách hay
duy trì, định vị sản
phẩm mới hay truyền
thống… điều đầu
tiên phải nghĩ đến ai
là người đảm đương
được nhiệm vụ này và
nhân viên tất cả các
cấp đều mong muốn
mình là người được
chọn để giao việc.
Vậy làm thế nào để
mình tự tin là ứng cử
viên cho một vị trí
nào đó.

Không gì khác hơn
đó là kiến thức, kỹ
năng và thái độ làm
việc, đây được xem
là những yếu tố để
tạo nên hiệu quả của
công việc. Ba yếu tố
này được xem như ba
vòng tròn, nếu ta đặt
lên một mặt phẳng
thì phần giao nhau
của 3 vòng tròn chính
là hiệu quả, thật tuyệt
nếu ba vòng tròn này
chồng khít lên nhau,
cũng thật thất vọng
khi ba vòng tròn này
không có phần giao
nhau hoặc giao nhau
một phần quá nhỏ.

KỸ NĂNG

KIẾN THỨC

HIỆU
QUẢ

THÁI ĐỘ
LÀM VIỆC

Với lý thuyết này,
bản thân mỗi chúng
ta hãy tự thực tập và
xem phần giao nhau
của 3 vòng tròn trên
được bao nhiêu phần
trăm so với 1 vòng
tròn, từ đó tự chúng
ta biết được mình
đang tạo ra hiệu quả
như thế nào cho công
việc.
Thực tiễn cho thấy
trong kỹ thuật, công
nghệ, kinh doanh hay
quản lý và nhiều lĩnh
vực khác… có thể có
rất nhiều người am
hiểu về lý thuyết và có
nhiều kiến thức, tuy
nhiên khi được giao
trực chiến hoặc hoạt
động độc lập, hoặc
ở vai trò dẫn dắt thì
không biết bắt đầu
từ đâu, vì không chịu
hoặc chưa thực hành
bao giờ. Như vậy về
mặt kỹ năng chưa đạt
yêu cầu và tất yếu là
sẽ thất bại.
Cũng có nhiều lúc
có kiến thức, có kỹ
năng nhưng động
cơ và thái độ làm
việc không tuân thủ,
không theo mục tiêu

và cuối cùng là mất
phương hướng và tự
đánh mất mình.
Bóng đá là môn thể
thao khá hấp dẫn,
được nhiều người
biết đến và rất rõ luật,
ai cũng có thể tham
gia bàn luận, khen,
chê (có đầy đủ kiến
thức) nhưng để đá
bóng được thì chỉ có
số ít người làm được
(kỹ năng) và yêu hay
ghét, đam mê hay
không đam mê, cục
bộ hay không cục
bộ (thái độ). Như vậy
trên sân bóng có quá
nhiều khán giả là bình
luận viên, có một số
cầu thủ, và một số cổ
động viên quá khích.
Hãy tự tin thể hiện
kỹ năng, nâng cao
kiến thức và tinh thần
doanh nghiệp để
doanh nghiệp ngày
càng phát triển là tự
khẳng định vị thế của
mình.
Câu chuyện bóng đá
cũng là điều cần suy
ngẫm cho mỗi vị trí
của chúng ta phải
không các bạn.
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Hội chợ thời trang
Việt Nam viff - 2013
KDTT

Hội chợ thời trang Việt Nam “Vietnam Fashion Fair” VIFF
- 2013 với chủ đề “Nhịp điệu thời đại” do Hiệp hội Dệt May
Việt Nam (Vitas) và Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)
tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Bà Hồ Thị Kim Thoa và lãnh đạo Tập đoàn tham quan
tìm hiểu các sản phẩm của Phong Phú

H

ội chợ diễn ra tại Trung
tâm triển lãm Quốc tế Tân
Bình (số 446 Hoàng Văn
Thụ, Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 01 06/11/2013. Năm nay, hội chợ quy
tụ 300 gian hàng của hơn 200 doanh
nghiệp trong nước, các quốc gia và
vùng lãnh thổ đến từ Đài Loan, Hồng
Kông, Hàn Quốc… Số gian hàng
tăng gần 10% so với VIFF 2012. Năm
nay, Tổng công ty CP Phong Phú
đứng ra quy tụ và trưng bày tất cả

các sản phẩm của các đơn vị thành
viên như sợi, vải dệt thoi, vải dệt kim,
sợi, chỉ may, khăn, chăn drap, các sản
phẩm thời trang jeans, áo thun…

Dấu ấn và điểm nhấn
VIFF là hội chợ chuyên ngành thời
trang dệt may được tổ chức hàng
năm nhằm giới thiệu năng lực sản
xuất của các doanh nghiệp dệt may
Việt Nam, phản ánh những bước
tiến mới của ngành trong việc cải

tiến máy móc thiết bị, kỹ thuật công
nghệ để cho ra đời những sản phẩm
dệt may chất lượng và đáp ứng nhu
cầu của khách hàng. Đây còn là cơ hội
giúp các doanh nghiệp dệt may mở
rộng quan hệ, liên kết hợp tác trong
việc sản xuất kinh doanh, liên kết
chuỗi cung ứng trong nước và từng
bước tiếp cận với các khách hàng
quốc tế ngày càng chuyên nghiệp
hơn. Là nơi gặp gỡ giữa doanh
nghiệp và nhà thiết kế trẻ nhằm tạo
đà cho sự phát triển sức sáng tạo để
không ngừng bắt nhịp xu hướng của
thời đại. Hội chợ còn đánh thức tiềm
năng ưu tiên sử dụng hàng nội địa
của người Việt, các thương hiệu Việt
đã chứng minh đẳng cấp riêng của
thương hiệu mình thông qua các bộ
sưu tập theo mùa, xu hướng chung
thế giới.
Nhìn tổng quan hội chợ, cho thấy
bức tranh đa sắc màu của thời trang
Việt Nam, các thương hiệu thời trang
trong nước đã khẳng định được vai
trò, tầm quan trọng của mình trong
chiến lược chung của ngành như
Phong Phú, Việt Tiến, Nhà Bè, Hòa
Thọ, May 10… với những thương
hiệu thời trang mang phong cách rất
riêng. Xuyên suốt những ngày diễn
ra hội chợ là chương trình biểu diễn

Một số hình ảnh gian hàng Phong Phú tham gia triển lãm tại hội chợ

thời trang của các thương hiệu Việt
Tiến, Bình Minh, Len Hà Nội…, xu
hướng sắc màu của Viện Mẫu thời
trang Fadin và sự ra mắt của chiếc
áo vest khổng lồ của May Nhà Bè có
kích thước ngang 2m, cao 3,5m do
10 nhân công lành nghề may trong
2 tháng, sử dụng 23m vải chính và
18m vải lót được Hội đồng xét kỷ lục
Việt Nam đưa vào guinness 2013.
Theo ông Hoàng Vệ Dũng - Phó
Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam: Trước những khó khăn
chung của ngành kinh tế, ngành dệt
may Việt Nam đã có những nỗ lực
vượt bậc, duy trì đà tăng trưởng ổn
định, dự kiến doanh thu nội địa và
kim ngạch xuất khẩu tăng 10 - 15%
so với năm 2012, tiếp tục giữ vững vị
thế dẫn đầu về xuất khẩu. VIFF 2013
tiếp tục tạo ra những dấu ấn và điểm
nhấn riêng của ngành trong tiến
trình hội nhập.

Bắt nhịp cùng thời đại
Với chủ đề: “Nhịp điệu thời đại”,
VIFF năm nay thể hiện đậm nét hơi
thở của thời đại trong bước chuyển
mình vào dòng chảy chung thế giới.
Thời gian qua, dệt may và thời trang
Việt Nam đã có những bước tiến dài
trong việc hội nhập quốc tế như đón
đầu những cơ hội khi gia nhập TPP,
FTA hướng đến sản xuất ODM, OBM,
tham gia vào chuỗi cung ứng dệt
may quốc tế… nhiều sản phẩm dệt
may Việt Nam đã được các đối tác,
thương hiệu nước ngoài tin tưởng
và sử dụng.
Một số doanh nghiệp tham gia hội
chợ đã ý thức hơn về việc quảng
bá, trưng bày sản phẩm. Điển hình
như gian hàng của Tổng công ty CP
Phong Phú rộng 144m2, được thiết
kế và trưng bày theo phong cách
hiện đại phóng khoáng, tạo điều
kiện dễ dàng cho khách hàng tham

quan, tiếp cận và tìm hiểu những sản
phẩm thương hiệu của Tổng công
ty. Đặc biệt là cách bài trí sản phẩm
theo hình thức chuỗi cung ứng từ
sợi, chỉ, vải, sản phẩm may mặc hoàn
tất giúp khách hàng thấy được sự đa
dạng và phong phú trong từng công
đoạn làm ra sản phẩm đầu cuối của
Phong Phú. Trong suốt những ngày
diễn ra hội chợ, những sản phẩm của
Phong Phú luôn được khách hàng
quan tâm tìm hiểu bởi chất lượng và
giá cả.
Với những nỗ lực và chung tay của
các doanh nghiệp trong nước, hy
vọng ngành thời trang Việt Nam
nhanh chóng sánh bước cùng
thời đại, khẳng định được sắc màu
riêng biệt với những sản phẩm chất
lượng, mẫu mã đa dạng, phong cách
chuyên nghiệp…
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Hội thao truyền thống
Tổng công ty 2013
Phòng KDTT

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ
niệm 31 năm ngày truyền thống
Thanh niên công nhân TP.HCM
15/10/1982 - 15/10/2013 và kỷ
niệm 17 năm thành lập Công đoàn
Dệt May Việt Nam 14/09/1986
- 14/09/2013, Tổng công ty CP
Phong Phú long trọng tổ chức Hội
thao truyền thống Tổng công ty
2013. Hội thao diễn ra từ ngày 15 25/10/2013 tại trụ sở chính Phong
Phú (số 48 Tăng Nhơn Phú, Q.9.
TP.HCM), với phương châm: “Rèn
luyện thể thao - Nâng cao sức khỏe
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh”.
Đây là hội thao thường niên nhằm
tạo điều kiện cho CB.CNV Phong
Phú được rèn luyện sức khỏe, giao
lưu văn hóa, thể thao, góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
Các đoàn vận động viên tham gia hội thao

trị tại đơn vị và nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh. Năm nay, hội
thao quy tụ hơn 200 vận động viên
tham gia tranh tài ở các nội dung:
bóng đá mini nam trẻ, bóng đá mini
trung tướng, cầu lồng đôi nam và
đôi nam nữ. Các môn thi đấu tại hội
thao lần này mang đến cho khán giả
sự hào hứng, thú vị. Tất cả những
vận động viên trực tiếp thi đấu phải
nỗ lực hết sức mình để giành được
chiến thắng, mang lại niềm tự hào
vì màu cờ sắc áo của đơn vị.
Tham dự hội thao, Công ty PPYT có
42 vận động viên tranh tài ở tất cả
các nội dung, thành tích đạt được
của đoàn tại Hội thao 2012 là giải ba
bóng đá mini trung tướng. Năm nay
đoàn mang đến thông điệp: đoàn
kết, gắn bó và chung tay vì sự phát
triển của Sợi chỉ may Phong Phú.

Công ty PPF với 31 vận động viên
tranh tài ở tất cả các nội dung,
thành tích tại Hội thao 2012 là vô
địch cầu lông đơn nữ, giải nhì cầu
lông đôi nam nữ. Đoàn mang đến
hội thao thông điệp: làm hết sức,
chơi hết mình, tự tin quyết thắng.
Công ty PPH với 30 vận động viên,
tranh tài ở hai nội dung là bóng đá
mini nam trẻ và bóng đá mini trung
tướng. Tại Hội thao 2012, đoàn đạt
được các thành tích đáng tự hào: vô
địch bóng đá mini trung tướng, cầu
thủ và thủ môn xuất sắc bóng đá
mini trung tướng, giải nhì bóng đá
mini trẻ, giải ba bóng chuyền nam,
giải nhì cờ tướng nam, giải nhì và
giải ba cờ tướng nữ. Thông điệp mà
đoàn mang đến hội thao lần này:
đoàn kết, tự tin, chiến thắng.

Những pha bóng đẹp của các đội

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi cầu lông

tài quyết liệt. Nếu như khu vực thi
đấu bóng đá là những pha đi bóng
đẹp mắt, tình huống ghi bàn đến
nghẹt thở thì khu vực thi đấu cầu
lông là những trận cầu cân sức cân
tài.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Công ty PPJ với 20 vận động viên
tranh tài ở các nội dung bóng đá
mini nam trẻ, cầu lông đôi nam và
đôi nam nữ, thành tích đạt được tại
Hội thao 2012 là giải nhất và giải ba
cờ tướng nam, giải nhất cờ tướng
nữ, giải nhì cầu lông đơn nam, giải
phong cách bóng đá mini nam trẻ.
Đoàn gửi đến hội thao thông điệp:
chung sức, hội nhập và chiến thắng.
Công ty TNHH Coats Phong Phú với
50 vận động viên tranh tài ở tất cả
các nội dung, thành tích đạt được tại
Hội thao 2012 là vô địch và giải ba
cầu lông đơn nam, giải nhì và giả ba
cầu lông đơn nữ, vô địch cầu lông đôi
nam nữ, giải nhì bóng chuyền nam
và giải nhì bóng đá mini trung tướng.
Đoàn mang đến hội thao thông điệp:
tự tin, thi đấu hết mình vì thể thao,

giành thành tích cao nhất cho Coats
Phong Phú.
Ban quản lý cụm Công nghiệp và
các ban phòng Tổng công ty với 20
vận động viên tham gia tranh tài ở
nội dung gồm bóng đá mini nam
trẻ, cầu lông đôi nam và đôi nam nữ.
Hội thao 2012 đoàn giành được các
thành tích như: vô địch bóng đá mini
nam trẻ, vô địch bóng chuyền nam,
giải nhì bóng đá trung tướng, giải ba
cầu lông nam nữ, thủ môn xuất sắc
nhất bóng đá mini nam trẻ. Thông
điệp mà đoàn mang đến hội thao
là: Chung sức vì sản xuất, chung sức
để phát triển, chúng tôi chung sức vì
Phong Phú.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động
viên đã bước vào những trận tranh

Ở nội dung thi đấu cầu lông đã quy
tụ 50 vận động viên tham gia tranh
tài qua 13 trận đấu. Các vận động
viên phối hợp nhịp nhàng và đẹp
mắt, những pha cứu cầu và đập cầu
không thua kém các vận động viên
chuyên nghiệp, tỷ số các trận đấu
cũng không quá cách biệt. Đối với
nội dung thi đấu bóng đá mini nam
trẻ các vận động viên trải qua 10 trận
thi đấu với 40 bàn thắng được ghi.
Bóng đá mini trung tướng thi đấu 07
trận, với 67 bàn thắng được ghi. Đặc
biệt trong suốt giải đấu không có
thẻ đỏ nào được rút ra, số lượng thẻ
vàng cũng ít hơn năm ngoái. Nhìn
chung, các cầu thủ đã có nhiều tiến
bộ về thể lực, kỹ thuật cá nhân cũng
như tư duy chiến thuật và tinh thần
đồng đội.
Phát biểu tại hội thao, ông Trần Ngọc
Nga - Giám đốc điều hành Tổng công
ty, Trưởng Ban tổ chức hội thao cho
biết: Mặc dù trong tình hình sản xuất
khẩn trương, Tổng công ty và các
đơn vị thành viên đang nỗ lực thi đua
hoàn thành kế hoạch SXKD 06 tháng
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Kết quả chung cuộc môn thi đấu cầu lông

cuối năm 2013, nhưng được sự quan tâm đầy trách nhiệm
của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Cơ quan Tổng giám đốc và
sự hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị thành viên tạo điều kiện
cho các vận động viên đại diện cho các đơn vị được tập
luyện và tham gia thi đấu, góp phần quan trọng làm nên
thành công của hội thao năm nay. Hội thao lần này đã tạo
thêm một bầu không khí giao lưu văn hóa, thể thao đúng
nghĩa, tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị với nhau
trên một sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh.

TT
01

02

03
Hội thao khép lại với niềm vui của người chiến thắng, chút
tiếc nuối của người về đích sau. Những người tham gia hội
thao không phải là những vận động viên chuyên nghiệp,
họ là những công nhân sản xuất, chuyên viên ở các bộ
phận khác nhau trong toàn Tổng công ty… nhưng tất cả
đã làm nên những trận thi đấu thể thao hồi hộp, hấp dẫn,
mang nét đẹp riêng của tình thần truyền thống thể thao
Phong Phú.
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Ông Trần Ngọc Nga - Giám đốc điều hành Tổng công ty, Trưởng Ban tổ chức hội thao trao
giải cho các đội chiến thắng ở nội dung thi đấu bóng đá mini trung tướng

04
05

06

Vận động viên
Lê Trung Hiếu
Nguyễn Thị Kim Anh
Võ Xuân Cường
Nguyễn Vũ Ngọc Trang
Vũ Như Phương
Nguyễn Ngọc Hân
Võ Trung Kiên
Lê Trung Hiếu
Trần Ngọc Nga
Võ Xuân Cường
Trần Hà Linh
Lê Quốc Sang

Đơn vị công tác

Kết quả
Đôi nam

Đôi nam nữ

Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Giải nhất

Tổng công ty

Giải nhì

Công ty TNHH Coats Phong Phú

Giải ba

Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Giải nhất

Tổng công ty

Giải nhì

Tổng công ty

Giải ba

Kết quả chung cuộc bóng đá
TT

Tập thể

Cá nhân

Kết quả

Bóng đá mini trung tướng

Trao giải cho các vận động viên ở nội dung thi đấu cầu lông đôi nam

Ông Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Chỉ may Phong Việt, Bí thư Đoàn
thanh niên Tổng công ty, Phó Ban tổ chức hội thao trao giải cho các đội chiến thắng ở nội
dung thi đấu bóng đá mini nam trẻ

01

Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú

Giải nhất

02

Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú

Giải nhì

03

Công ty TNHH Coats Phong Phú

Giải ba

04

Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may 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

Chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức hội thao

01

Công ty CP Dệt vải Phong Phú

Giải nhất

02

Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú

Giải nhì

03

Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú

Giải ba

04

Tổng công ty

Giải phong cách

05

Nguyễn Trọng Trường (PPYT)

Cầu thủ xuất sắc

06

Lê Đăng Nhật (PPH)

Thủ môn xuất sắc
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Phong Phú về nhì
tại Hội thao quốc phòng
an ninh - Kỹ thuật PCCC 2013
Phòng KDTT

Đoàn vận động viên Phong Phú tham gia hội thao

Vừa qua, tại Công ty CP Dệt May Thắng Lợi, Cụm Tự vệ 8 đã
tổ chức Hội thao Quốc phòng An ninh - Kỹ thuật PCCC. Kết
quả chung cuộc, đội tuyển tham dự hội thao của Tổng công ty
CP Phong Phú đạt giải nhì toàn đoàn.

C

ụm Tự vệ 8 là 1 trong những đơn
vị thuộc phong trào thi đua quyết
thắng của lực lượng vũ trang
TP.HCM. Trong những năm qua, Cụm Tự
vệ 8 luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ
của Bộ Tư lệnh thành phố và các cơ quan
trực thuộc. Để tăng cường sức mạnh thi
đua cho cụm, ngày 28/05/2013 Bộ Tư lệnh
quyết định bổ sung thêm 4 đơn vị thành

viên mới, điều này tạo thêm sức mạnh và
động lực để các thành viên nỗ lực phấn
đấu, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề
ra. Năm 2013, có 100% thành viên của cụm
hạ quyết tâm đạt danh hiệu quyết thắng,
để thực hiện quyết tâm trên và hưởng ứng
ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, cụm
quyết định tổ chức Hội thao nghiệp vụ
quốc phòng an ninh - Kỹ thuật PCCC.

Hội thao là dịp để các đơn
vị thành viên của cụm có
điều kiện gặp gỡ, học tập,
trao đổi kim nghiệm trên
tinh thần cầu tiến. Qua
đó, từng đơn vị có thể áp
dụng những kinh nghiệm
vào thực tế, tiến đến hoàn
thiện kỹ năng để trở thành
những điển hình tiên tiến.
Các đơn vị có cơ hội nhìn
nhận lại quá trình trưởng
thành của mình, từ đó
có kế hoạch bổ sung các
phương án tác chiến của
đơn vị ngày càng hoàn
chỉnh và phù hợp với thực
tế của đơn vị mình theo
phương châm: Vốn tại chỗ,
lực lượng tại chỗ, chỉ huy
tại chỗ, phương tiện tại
chỗ và hậu cần tại chỗ.
Hội thao với sự tham dự
của các đơn vị như: Tổng
công ty CP Phong Phú,
Công ty CP Dệt May Thắng
Lợi, Tổng công ty Việt
Thắng - CTCP, Tổng công ty
CP May Nhà Bè, Công ty CP
Dệt May - Đầu tư - Thương
mại Thành Công, Công ty
CP Dệt May Đông Á. Các
vận động viên tranh tài
ở các nội dung như chạy
vũ trang 1.500m, tháo lắp
súng CKC, kỹ thuật phòng

Phần thi kỹ thuật phòng cháy chữa cháy các môn phối hợp

cháy chữa cháy các môn
phối hợp.
Ghi nhận tại hội thao, mặc
dù thời tiết không như
mong đợi nhưng các vận
động viên thi đấu nhiệt
tình, hết mình, và thể hiện
sự nhanh nhạy trong các
thao tác mang tính nghiệp
vụ. Ở phần thi kỹ thuật
phòng cháy chữa cháy các
môn phối hợp gồm các
thao tác như vượt qua đám
cháy với nhiều chướng
ngại vật, cứu người khỏi
vùng bị nạn, lắp đặt và
kéo vòi chữa cháy, di tản
đồ đạc ra khu an toàn và
dập đám cháy bằng bình
CO2, ở mỗi thao tác các
vận động viên phải nhanh
nhẹn nhưng cực kỳ chính
xác, thể hiện sự tinh nhuệ

Phần thi tháo lắp súng CKC

trong công tác cứu hộ, cứu
nạn nếu thực tế đám cháy
diễn ra.
Kết quả sau các phần thi
đấu, ở nội dung chạy vũ
trang 1.500m Phong Phú
đạt giải ba và một giải
khuyến khích. Nội dung
tháo lắp súng CKC Phong
Phú đạt giải nhì và nội
dung kỹ thuật PCCC gồm
các môn phối hợp Phong
Phú đạt hạng nhì. Với
tổng điểm sau ba phần
thi là 35, Tổng công ty CP
Phong Phú về nhì toàn
đoàn. Công ty CP Dệt May
Thắng Lợi giành giải nhất
với tổng số điểm chung
cuộc là 40. Với tổng điểm
28, Công ty CP Dệt May Đầu tư - Thương mại Thành
Công về ba.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy vũ trang 1.500m, vận động viên Phong Phú
mang số 7

Phong Phú nhận giải nhì toàn đoàn tại hội thao
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Trao đổi kinh nghiệm Tăng doanh số Phát triển thị trường
PV tin tức
Phong Phu Home Textile

Ban lãnh đạo Nhà máy Dệt Hải Vân trao quà cho các em học sinh

: Ông Nguyễn Văn
Nhiệm - Bí thư Đảng ủy,
Tổng giám đốc Công ty
CP Dệt gia dụng Phong
Phú nhận giải thưởng
Sao vàng đất Việt năm
2013.

Phong Phu Home Textile:
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2013
PV tin tức

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Tổng giám đốc Công ty PPH phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

N

gày 12/10/2013 tại TP.Vũng Tàu, Công ty CP Dệt
gia dụng Phong Phú (PPH) tổ chức hội thảo trao
đổi kinh nghiệm - Tăng doanh số - Phát triển thị
trường.
Hội thảo quy tụ đông đảo anh chị em CB.CNV và các đại
lý trên cả nước của Công ty PPH tham dự. Đây là dịp để
các anh chị em trao đổi, phân tích những kinh nghiệm
trong quá trình bán hàng hiệu quả nhằm nâng cao
doanh số, không ngừng mở rộng thị trường. Những
tình huống thực tế đưa ra tại hội thảo được thảo luận,
trao đổi một cách thấu đáo, giúp những anh chị em
làm công tác bán hàng, phát triển thị trường có thêm
bí quyết trong quá trình giải quyết công việc và sự cố…

Phong Phu Home Textile

S

vinh dự được nhận giải thưởng Sao
vàng đất Việt năm 2013 cùng danh
hiệu TOP 100 thương hiệu Việt Nam
trong hội nhập quốc tế.

đạt 1.845.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau
thế đạt 71.000 tỉ đồng, nộp ngân
sách 46.000 tỉ đồng và tạo việc làm
cho trên 466.000 người lao động.

Vừa qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội
Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ
trao giải Sao vàng đất Việt năm 2013
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà
Nội. Công ty CP Dệt gia dụng Phong
Phú (Phong Phu Home Textile) đã

Năm 2013, giải thưởng được trao cho
200 thương hiệu tiêu biểu đại diện
cho 29 ngành, nhóm ngành và được
chia theo các nhóm TOP 10, TOP 100
và TOP 200. Các doanh nghiệp đạt
giải đã tạo ra trên 743.000 tỉ đồng
doanh thu năm 2012, tổng tài sản

Giải thưởng là cơ hội lớn cho các
doanh nghiệp khẳng định uy tín và
nâng cao vị thế thương hiệu của
mình trên thị trường trong nước và
quốc tế, đồng thời góp phần xây
dựng chỗ đứng, hình ảnh chung của
các thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

ao vàng đất Việt là giải thưởng
cao quý tôn vinh các thương
hiệu tiêu biểu Việt Nam cạnh
tranh thành công và vươn lên tầm
quốc tế.

Sau phần phát biểu khai mạc của Cơ quan Tổng giám
đốc, các nhóm tiến hành báo cáo các tham luận: Tham
luận “Làm thế nào phát triển doanh số và tăng nhanh
việc mở rộng thị trường” của Nhóm hệ thống bán hàng
nội địa và phát triển thị trường. Tham luận “Làm thế
nào để phát triển doanh số, duy trì khách hàng” của
Nhóm hệ thống cửa hàng Mollis. Tham luận “Làm thế
nào tổ chức, quản lý giao hàng nhanh, hiệu quả nhất”
của Nhóm hỗ trợ bán hàng và những trao đổi chia sẻ
kinh nghiệm bán hàng của các anh chị em.
Hội thảo khép lại với những ý kiến nhận xét chỉ đạo của
Cơ quan Tổng giám đốc và trao thưởng cho các nhóm
có đề tài tham luận xuất sắc.

Tiếp sức
học sinh giỏi
Võ Tín Hoàng
Nhà máy Dệt Hải Vân

T

rong Đại hội cháu ngoan Bác Hồ
quận Cẩm Lệ lần thứ IV năm học
2012 -2013, Ban Thường vụ quận
Đoàn Cẩm Lệ tổ chức tặng quà cho 64 em
là cháu ngoan Bác Hồ có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn đã vươn lên trong học tập và
đạt được những thành tích cao qua các kỳ
thi học sinh giỏi cấp quận và thành phố.
Được sự quan tâm giúp đỡ về kinh phí của
Cơ quan Tổng giám đốc Công ty CP Dệt gia
dụng Phong Phú, BCH Đoàn Nhà máy Dệt
Hải Vân trao tặng cho các em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn học giỏi trên địa bàn
quận Cẩm Lệ 10 xuất quà trị giá 3.000.000
đồng.
Trong những năm qua, Nhà máy Dệt Hải
Vân luôn đồng hành của quận Đoàn Cẩm
Lệ tổ chức trao tặng nhiều phần quà đến
các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn và tiếp sức các em học sinh nghèo vui
bước đến trường. Đây là việc làm ý nghĩa
hết sức thiết thực, thể hiện sự quan tâm
chia sẻ và trách nhiệm của doanh nghiệp
đối với cộng đồng.
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Tin tức sự kiện

Đêm hội trăng rằm 2013
TT

Trong không khí vui tươi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung
thu cổ truyền của dân tộc, tối 17/09/2013 (nhằm ngày 13/8 âm
lịch) tại Câu lạc bộ Thanh niên (số 48 Tăng Nhơn Phú B, quận 9,
TP.HCM) Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức Đêm hội trăng rằm
2013 cho con em CB.CNV trong toàn Tổng công ty.

Đ

êm hội diễn ra trong không
khí vui nhộn với sự tham dự
của 823 em là con CB.CNV
đang công tác tại Tổng công ty và
các đơn vị thành viên. Chương trình
nhằm tạo điều kiện cho các em được
vui Tết Trung thu, có những giờ phút
thư giãn bổ ích bên bạn bè.
Đêm hội được dàn dựng công phu
với các tiết mục vui chơi hấp dẫn lôi
cuốn nhiều em nhỏ tham gia. Hoạt
cảnh kể chuyện về sự tích chú Cuội
của chị Hằng giúp các em hiểu hơn
về sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa
và ý nghĩa của ngày trung thu. Đặc
biệt là phần thi làm lồng đèn với
mục đích giúp các em hiểu được
cách làm một chiếc lồng đèn truyền
thống - một thành phần không thể
thiếu trong ngày Tết Trung thu. Sau

khi những chiếc lồng đèn được hoàn
thành cho thấy sự khéo léo nhưng
không kém phần ngộ nghĩnh, thể
hiện trí tưởng tượng phong phú của
trẻ thơ.
Không chỉ hòa mình vào các trò chơi
vui nhộn, các em còn được tặng
những phần cỗ trung thu và chiếc
lồng đèn xinh xắn. Nghi thức rước
đèn: Đội lân đi trước, các em rước
đèn theo sau trong khuôn viên Tổng
công ty đã tạo nên không khí ngày
tết thiếu nhi đúng nghĩa và rộn ràng.
Những ngọn nến lung linh trên
những chiếc đèn trung thu đa dạng
kiểu dáng và màu sắc làm cho Đêm
hội trăng rằm tại Phong Phú thêm
sắc màu và tình thương.
Nhiều phụ huynh không giấu được

Anh Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty trao quà cho các đội thi tham dự trò chơi

cảm xúc khi đưa con em mình đến
tham gia ngày hội, chị Thanh Vân Công ty PPF cho biết: “Khi nhìn con
và các cháu hồn nhiên nhảy múa
theo chú Cuội, chị Hằng thật mê
say, lòng tôi dâng lên một cảm xúc
thật khó tả. Kỷ niệm về trung thu
của ngày xưa được tái hiện thật ấm
áp. Tôi thấy cả không gian ngập tràn
trung thu của tuổi thơ Phong Phú,
của vầng trăng cổ tích, của chú Cuội,
chị Hằng, của những lần các cháu
xúm xít khoe nhau những phát minh
tự xé giấy dán thành những chiếc
lồng đèn xinh xinh, cùng săm soi
chiếc bánh trung thu thật đáng yêu
cùng với hình của những chú heo,
chú gấu. Và hơn hết là ánh mắt của
những bậc phụ huynh chúng tôi, tận
sâu thẳm ẩn chứa nhiều cảm xúc và
lòng cảm ơn khó nói nên lời”.

Lãnh đạo công ty phát thưởng cho các em đạt thành tích cao trong học tập

Dệt May Nha Trang:

Phát thưởng năm học 2012 - 2013
Kim Anh
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Đ

Vừa qua, tại Hội trường Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Công ty
CP Dệt May Nha Trang tổ chức Lễ tổng kết thành tích năm học 2012 - 2013
và phát thưởng cho 650 em có thành tích học tập xuất sắc là con CB.CNV
trong công ty.

ây là một trong những
chương trình trọng điểm
của công ty nhằm cụ thể
hóa phương châm hoạt động của
công đoàn, đoàn thanh niên. Đồng
thời, chương trình nhằm động viên,
khích lệ các em học sinh, sinh viên
có thành tích cao trong học tập, là
dịp để các em gặp gỡ, vui chơi giải
trí sau một năm học tập miệt mài.
Trong đợt trao giải này, công ty đã
trao tặng 650 phần thưởng tương
xứng với danh hiệu mà các em đạt
được với tổng giá trị hơn 100 triệu
đồng. Trong đó, 471 em đạt danh
hiệu học sinh xuất sắc cấp I, 155 em
đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp
II, 11 em đạt danh hiệu học sinh xuất
sắc cấp III, 1 em giỏi 12 năm liên tục,
1 em có thành tích một năm học
sinh giỏi PTTH và hai năm liên tiếp
là sinh viên tiên tiến, cùng với 11 em
đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi
và tài năng cấp tỉnh. Đây là những
thành tích đáng khích lệ của con em
CB.CNV Nha Trang trong việc không
ngừng học tập, trao dồi kỹ năng kiến

thức. Thành tích ấy là niềm tự hào
chung của các em, gia đình nói riêng
và của công ty nói chung.
Bên cạnh phần nghi lễ, chương trình
có nhiều tiết mục điểm nhấn như
xiếc, ảo thuật của nghệ sĩ, múa rối,
aerobic của Đội văn nghệ Nhà thiếu
nhi tỉnh Khánh Hòa. Các bạn nhỏ thể
hiện tài năng, sự hoạt bát của mình
trong phần giao lưu cùng với nghệ
sĩ đoàn xiếc. Ngoài ra, cán bộ công
đoàn, con CB.CNV công ty cũng
đóng góp cho chương trình các tiết
mục “cây nhà lá vườn” thú vị. Tất cả
làm nên không khí một ngày hội
đúng nghĩa dành cho các em. Bên
cạnh đó, các trò chơi tập thể cũng
được các em hưởng ứng nhiệt tình
như đội chuyền bong bóng, đếm số,
ai khỏe nhất… đã làm các em gắn
kết với nhau hơn.
Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hoan - Bí thư
Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT, Tổng giám
đốc công ty gửi lời chúc mừng các
em đã đạt thành tích xuất sắc năm
học 2012 - 2013. Ông biểu dương

và đánh giá cao kết quả mà các em
phấn đấu trong một năm qua để
đạt được. Đây không chỉ thể hiện sự
quyết tâm trong học tập, nền tảng
để các em tiến xa hơn nữa trong
tương lai mà còn ghi nhận sự quan
tâm chăm sóc chu đáo và đúng mức
của quý anh chị phụ huynh đối với
thế hệ tương lai của đất nước. Ông
khẳng định Dệt May Nha Trang sẽ
luôn luôn quan tâm, động viên và
tạo mọi điều kiện thuận lợi để các
em học tập tốt, ba mẹ yên tâm công
tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công
ty giao. Ông cũng kỳ vọng các em
sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng đạt thành
tích cao hơn nữa trong thời gian tới
để trở thành tấm gương sáng mẫu
mực, là con ngoan trò giỏi, cháu
ngoan Bác Hồ. Kết quả học tập của
các em là phần thưởng xứng đáng
nhất để đền đáp công ơn của mọi
người.
Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan
chung, hy vọng năm tới sẽ có nhiều
em đạt thành tích cao hơn nữa.
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Người Phong Phú

Người Phong Phú
xây dựng văn hóa
Y.N

Gần 50 năm hình thành và phát triển, Phong Phú đã khẳng định vị thế
là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn Dệt May Việt
Nam. Để có được thành quả đáng tự hào này, các thế hệ người Phong
Phú đã nỗ lực đoàn kết, sáng tạo và phát triển không ngừng. Không chỉ
lớn mạnh về mặt tiềm lực, Phong Phú còn chú trọng xây dựng và đặt nền
móng cho những giá trị văn hóa doanh nghiệp.

C

ó thể nói, văn hóa Phong
Phú chính là toàn bộ hệ
thống giá trị hữu hình, vô
hình mà người Phong Phú dựng
xây và phát triển. Các thành tố quan
niệm ấy được gia tăng trở thành các
quan niệm, tập quán ăn sâu vào
các hoạt động của doanh nghiệp.
Truyền thống này được kế thừa và
phát huy qua các thế hệ khác nhau
và trở thành một sợi chỉ đỏ xuyên
suốt trên chặng đường phát triển.
Khi xây dựng văn hóa, người Phong
Phú đã kiến tạo nên các giá trị cốt
lõi: đoàn kết, sáng tạo, chuyên
nghiệp, thân thiện, chính trực, trách
nhiệm, nhân văn và tận tâm. Chúng
chi phối đến cách nghĩ, hành động,
xác lập hệ thống và tạo ra nét khác
biệt đối với văn hóa các doanh
nghiệp khác nhau.
Trước tiên, người Phong Phú thừa
hưởng những chuẩn mực tinh túy
của văn hóa gia đình Việt Nam
chính là sự đoàn kết, yêu thương và
gắn bó lẫn nhau, thành viên sống

êm ấm, hòa thuận và tràn đầy niềm
vui, hạnh phúc. Nhân tố này giúp
từng thành viên yên tâm làm việc,
sáng tạo, chắc chắn hoạt động sẽ
rất hiệu quả.
Người Phong Phú xây dựng văn
hóa lấy giá trị con người làm chuẩn
mực, chú trọng xây dựng các mối
quan hệ trên nền tảng cốt lõi, đặt
trách nhiệm đối với công việc và
cộng đồng lên hàng đầu. Trước hết
là trách nhiệm đối với bản thân mỗi
con người văn hóa, không được
phép hài lòng với thực tế mà phải
nỗ lực để bản thân không được tụt
hậu, trách nhiệm đối với công việc,
đối với tập thể. Phong Phú luôn ý
thức trách nhiệm của một doanh
nghiệp đối với từng CB.CNV và với
cộng đồng.
Đồng thời, để doanh nghiệp phát
triển bền vững, luôn luôn đổi mới
thì mỗi thành tố văn hóa trong
“cộng động văn hóa” dưới “nền
tảng văn hóa Phong Phú” phải luôn
chiêm nghiệm, trao dồi kỹ năng để

sáng tạo không ngừng. Sáng tạo là
để phát triển, dám nghĩ dám làm,
dám mạnh dạn trao đổi. Điều này
minh chứng hàng năm các đơn vị
trong toàn Tổng công ty luôn có
những sáng kiến kỹ thuật không
ngừng nâng cao chất lượng sản
phẩm, cải tiến môi trường làm việc.
Để công việc được thông suốt, mỗi
thành viên đảm nhận tại các vị trí
công việc và mắt xích quan trọng
phải thực hiện và giải quyết một
cách nhanh nhạy, hiệu quả. Điều
này đòi hỏi nhân viên phải thật sự
tận tâm chuyên nghiệp, không quản
ngại khó khăn trong công tác, dám
xung kích để nhận những nhiệm
vụ khó khăn. Nhân tố này không
phải vô hình, nó thể hiện thông qua
tác phong làm việc, thái độ ứng xử
trong doanh nghiệp, trang phục,
giao tiếp với khách hàng…
Tại Phong Phú công tác đấu tranh
phê và tự phê bình với những điều
được và chưa được đang được áp
dụng mạnh mẽ. Mọi người đối

xử với nhau một cách chân tình,
không dĩ hòa vi quý, dung dưỡng
mà phải luôn hỗ trợ lẫn nhau, bỏ
đi tính cá nhân vị kỷ vì mục đích
chung của tập thể cố kết.
Đối với khách hàng, Phong Phú
luôn lấy chữ tín đặt lên hàng đầu,
vui lòng khách đến và vừa lòng
khách đi. Những sản phẩm thương
hiệu Phong Phú luôn được khách
hàng trong và ngoài nước tin dùng
bởi chất lượng, cung cách phục vụ
và uy tín. Với quan điểm đứng về
phía khách hàng, lấy khách hàng
làm trung tâm để nắm rõ và phục
vụ tốt nhất các nhu cầu, mong
muốn của họ, chúng tôi thường
xuyên trao đổi, đàm phán, lên kế
hoạch để đảm bảo lợi ích hài hòa
giữa khách hàng và công ty.
Vì lẽ đó, văn hoá mà người Phong
Phú xây dựng bao năm qua giúp
nhân viên thấy rõ mục tiêu, định

hướng và bản chất công việc mình
làm. Tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp
mà người nhân viên luôn ý thức
giữ gìn hình ảnh của mình trong
mắt mọi người. Điều này càng có
ý nghĩa và minh chứng rõ ràng khi
Phong Phú được mệnh danh “cái
nôi đào tạo cán bộ” cho các đơn vị.

tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, chính
trực… làm tăng hiệu quả hoạt
động và tạo sự khác biệt trên thị
trường, đưa con tàu Phong Phú
vững tiến, xác lập vị trí vững vàng
và mở rộng không ngừng trên
nhiều lĩnh vực: dệt may, bất động
sản và đầu tư tài chính.

Người Phong Phú giáo dục nhau
bằng truyền thống của nguồn cội,
bằng những câu chuyện văn hóa
đặc sắc, chính những câu chuyện
về những tấm gương lao động,
những cống hiến hy sinh thầm lặng
như một niềm tự hào vô bờ mà mỗi
thế hệ dẫn dắt để uốn nắn và ghi
nhớ, cùng bảo nhau tiến bộ, tạo
sức mạnh cầu tiến không ngừng.

Như vậy, những giá trị văn hóa
mà người Phong Phú xây dựng
bao năm qua đã xác lập một hệ
thống vững chắc có khuôn khổ và
chuẩn mực để các thế hệ Phong
Phú tiếp tục duy trì và phát huy. Ở
mỗi chặng đường phát triển mới,
người Phong Phú lại tiếp tục sáng
tạo thêm nhiều thành tố văn hóa
mới góp phần làm dày thêm lớp
văn hóa truyền thống bao đời.
Mỗi thành viên trong đại gia đình
Phong Phú hôm nay hãy tiếp tục kế
thừa và phát huy những giá trị văn
hóa cha anh.

Với phương châm được đặt ngay
trong lòng của mỗi nhân viên như
một sợi tơ xuyên suốt lịch sử: Cho
cuộc sống thêm phong phú, chúng
đã đang và tiếp tục đoàn kết, sáng
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Nhìn lại
một chặng đường đã qua…
L.K.N

C

Trong những ngày làm việc cuối
cùng tại Phong Phú để chuẩn bị
bước sang tuổi “an hưởng tuổi già”
bên con cháu, những người bạn
đồng nghiệp lại quây quần bên nhau
ôn lại những chuyện xưa cũ, lâu lâu
lấy ra những tấm ảnh chụp chung
thời “xưa thật là xưa” để ngắm. Khi
những đồng nghiệp hỏi thăm biết
tôi gia nhập đại gia đình Phong Phú
hơn 30 năm ai cũng ngạc nhiên và
có cùng câu hỏi: “Sao chị làm nhiều
năm quá vậy?”. Tôi cũng chợt giật
mình nhìn lại, chặng đường đó quả
thật dài, nhưng sự dài ngắn của cái
hữu hạn thời gian không quá quan
trọng bằng cái mênh mông vô định
của lòng người và những tháng
ngày chất chồng kỷ niệm.
Tôi thấy thời gian tại Phong Phú trôi
qua thật nhanh. Tôi có duyên đến

với những công nhân vận hành
sản xuất đáp ứng chất lượng, thời
gian giao hàng và làm vừa lòng
khách hàng. Ở mỗi vị trí khác nhau
tôi không ngừng cố gắng trao dồi
nghiệp vụ bản thân và phối hợp với
các anh chị em cán bộ hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao mà
không hề nản chí.
Mỗi vị trí đều có sự thử thách riêng,
đã không ít lần tôi gặp trở ngại do
khách quan, chủ quan và xử lý sự
việc thiếu kết hợp chặt chẽ… Nếu
như không có sự “truyền lửa” từ
lãnh đạo, đoàn kết của anh chị em
đồng nghiệp, cùng những công
nhân trong guồng máy cùng nhau
hỗ trợ tôi khắc phục được trở ngại
thì mình khó lòng hoàn thành được

hiều nay, khác với mọi buổi
chiều thường nhật và cảm
xúc trong tôi lẫn lộn không
ngừng với một nỗi nhớ da diết khôn
nguôi. Tôi ngồi đây mà lòng luôn
hướng về mái nhà Phong Phú thân
yêu, nơi mình đã gắn bó nặng tình
trong một chặng đường hơn 30
năm…
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công việc được giao một cách tốt
nhất. Sau mỗi lần như vậy, tôi càng
thấy sức mạnh của tập thể không
thể thiếu trong sản xuất. Sức mạnh
đó được khơi dậy từ những buổi
sinh hoạt đoàn thể, từ những ngày
công ty tổ chức dã ngoại, từ những
ngày chung vui dịp lễ tết…, và từ
những ngày tháng cùng tham gia
sản xuất ở nhà máy.
Niềm vui khi được chung vai kề
bước với các anh chị em trong nhà
máy, trong công ty, trong đại gia
đình Phong Phú vượt qua các trở
ngại đã cho tôi thấy thời gian đi
qua thực sự không dài như con số
hơn 30 năm mà nhiều người vẫn
nghĩ. Tôi mong muốn các bạn đồng
nghiệp trẻ của Phong Phú hôm

Với chị, được làm việc, được truyền thụ kinh nghiệm cho các thế hệ tương lai là một việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Chị Lê Kim Ngân (ngoài cùng bên trái) cùng những anh chị em trong thời gian đầu làm việc tại Phong Phú

mảnh đất này từ trước nhưng thực
sự được công nhận là người của
Phong Phú từ năm 1982 cùng với
nhiều bạn đồng môn. Sự lựa chọn
này bắt đầu từ những vị “tiền bối”
đầy nhiệt tình, vui vẻ, dễ gần mà
tôi có dịp quen biết, hay từ khoảng
không gian xanh mát trước khu tiền
sảnh, từ những hàng cây xanh tỏa
bóng mát trong khuôn viên nhà
máy (lúc đó nơi đây là Nhà máy Dệt
Phong Phú và các phân xưởng…)
và từ những cỗ máy mà tôi được
thấy. Tất cả đều tạo nên những dấu
ấn khác biệt trong tôi và quyết tâm
theo nó đến hết con đường.

Theo thời gian, tôi trưởng thành từ
những công tác khác nhau tại đây,
sau đó được phân công về Nhà máy
Sợi chỉ may - Công ty TNHH MTV Sợi
chỉ may Phong Phú. Trên từng vị trí
công việc được phân công: Là người
thao tác hướng dẫn cho những công
nhân học việc, sao cho công nhân
nắm bắt được công việc, ngày càng
nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu
sản xuất; Là người thí nghiệm theo
dõi sao cho sản phẩm sản xuất ra
đạt chất lượng, lo cho những sản
phẩm công nghệ mới “ra lò” kịp chào
hàng; Là người ở bộ phận kỹ thuật,
người phụ trách sản xuất vùng máy
đơn vị thành viên lo cho guồng máy

nay hãy tự tin thể hiện năng lực
vốn có của mình trong một tập thể
đoàn kết. Truyền thống bao đời của
người Phong Phú luôn đồng lòng,
đồng sức trong công việc, trong xây
dựng và phát triển đơn vị.
Nhìn lại một chặng đường đã qua,
tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng như
cơn gió mùa thu vừa thanh mát,
vừa dịu vợi. Phong Phú hôm nay
đã tiễn chân bao thế hệ anh tài,
đón nhận bao thế hệ trẻ năng
động nhiệt huyết… và còn đó một
chuyến hành trình với tình đoàn kết
không nguôi. Hy vọng những chia
sẻ từ lửa lòng mình cùng những trải
nghiệm thực tế sẽ giúp bạn có cái
nhìn thấu đáo hơn với công việc mà
mình đang làm.
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Phương pháp
và lợi ích của
công tác bảo trì
P.KTCN Tổng hợp

Năm phương pháp
bảo trì công nghiệp
quan trọng
1. Bảo trì phục hồi (hay gọi là
sửa chữa phục hồi)
Phương pháp bảo dưỡng công
nghiệp này cũng được đặt tên
bảo trì chữa cháy (fire-fighting
maintenance) hay bảo dưỡng
dựa trên hư hỏng (failure based
maintenance
or
breakdown
maintenance). Khi phương pháp
bảo trì phục hồi được áp dụng, bảo
trì không được thực hiện cho đến
khi xảy ra sự hư hỏng. Đây được coi
là một phương pháp khả thi trong
trường hợp lợi nhuận lớn. Tuy nhiên,
giống như chữa cháy, loại bảo trì
này thường xuyên gây ra thiệt hại
nghiêm trọng cho thiết bị phương

tiện, con người và môi trường. Hơn
nữa, với sự cạnh tranh toàn cầu và
mức lợi nhuận nhỏ đã buộc các nhà
quản lý bảo trì phải áp dụng phương
pháp bảo trì công nghiệp hiệu quả
và đáng tin cậy hơn.

các máy được duy trì đáng kể tuổi
thọ có ích. Tuy nhiên, phương pháp
này thường dẫn đến bảo trì không
cần thiết, thậm chí làm hư hỏng máy
nếu bảo trì không đúng.

2. Bảo trì phòng ngừa

3. Bảo dưỡng cơ hội

Phương pháp bảo trì công nghiệp
này dựa trên đặc điểm độ tin cậy
các thành phần của thiết bị. Dữ liệu
có thể dùng để phân tích cách thức
hư hỏng của các thành phần máy và
cho phép các kỹ sư bảo trì xác định
một chương trình bảo dưỡng định
kỳ. Các chính sách bảo trì phòng
ngừa cố gắng để xác định một loạt
các công việc kiểm tra, thay thế hoặc
sửa đổi các thành phần của máy với
một tần suất thực hiện dựa trên tần
suất hư hỏng. Nói cách khác, bảo trì
phòng ngừa duy trì được hiệu quả
của việc khắc phục các vấn đề liên
quan đến việc mài mòn các thành
phần máy. Sau khi kiểm tra, không
phải lúc nào cũng cần thiết thay thế
các thành phần, để duy trì hoạt động
phòng ngừa, một hệ thống hỗ trợ ra
quyết định là cần thiết và thường rất
khó để xác định khoảng thời gian
giữa hai lần bảo trì hiệu quả nhất vì
thiếu các dữ liệu lịch sử. Trong nhiều
trường hợp khi các phương pháp
bảo dưỡng được sử dụng, hầu hết

Được thực hiện cùng một thời gian
nhằm thay thế hay kiểm tra các
thành phần khác nhau trên cùng
một máy hoặc nhà máy. Loại bảo trì
công nghiệp này có thể khiến toàn
bộ nhà máy phải ngừng hoạt động
tại thời gian đã định để thực hiện các
công việc bảo trì liên quan cùng một
lúc. Bảo trì cơ hội thường tiến hành
theo cách tiết kiệm chi phí khi mà ít
nhất hai công việc bảo trì được thực
hiện cùng một lúc để giảm tổng chi
phí bảo trì và mất sản xuất. Phương
pháp bảo trì này đòi hỏi phải có sự
phối hợp và hỗ trợ bộ phận sản xuất.
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viên bảo trì thực hiện bảo dưỡng
cần thiết trước khi sự hư hỏng xảy ra.
Phương pháp này thường được áp
dụng cho các máy quay và máy tịnh
tiến như tua bin, máy bơm ly tâm và
máy nén. Tuy nhiên, sự hạn chế chất
lượng và trong thu thập dữ liệu làm
giảm hiệu quả và độ chính xác của
phương pháp bảo trì dựa trên tình
trạng.

5. Bảo trì dự đoán
Phương pháp bảo trì công nghiệp
này không giống như chính sách bảo
trì dựa trên tình trạng, bảo dưỡng dự
đoán thu thập các dữ liệu, thông số
quan trọng cần được kiểm soát để
phân tích nhằm tìm ra một khuynh
hướng thay đổi có thể. Điều này có
thể dự đoán khi lượng giá trị kiểm
soát đạt hoặc vượt quá giá trị ngưỡng.
Các nhân viên bảo trì sau đó sẽ có thể
lên kế hoạch khi nào tùy thuộc vào
điều kiện vận hành các thành phần
cần thay thế hoặc sửa chữa.

Lợi ích từ bảo trì bảo dưỡng
thiết bị
Thực tế hiện nay, ngành dệt may
Việt Nam nói riêng trong điều kiện
sản xuất gặp nhiều khó khăn về đơn
hàng, những đơn vị có đơn hàng nhỏ
lẻ lại phụ thuộc vào sự điều phối của
thị thường. Do vậy, doanh nghiệp
thường gặp phải những hệ lụy từ việc
tiết giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng
và sửa chữa, lược giảm tối thiểu vật
tư phụ tùng thay thế, nội địa hóa linh
kiện, thậm chí chấp nhận giải pháp
chọn giá rẻ và thay thế nhiều lần…
Những vấn đề trên cho thấy một số
doanh nghiệp chưa đặt đúng tầm
quan trọng của công tác bảo trì bảo
dưỡng, dẫn đến việc thiết bị được
khai thác với năng suất và hiệu suất
không cao, máy móc thường xuyên
bị hư hỏng đột xuất, sản phẩm không
đạt yêu cầu…
Tham quan học tập tại các đơn vị
thuộc hàng top trong ngành như

4. Bảo trì dựa trên tình trạng
Quyết định bảo trì được thực hiện
tùy thuộc vào dữ liệu đo được từ
một hệ thống cảm biến. Ngày nay,
một số kỹ thuật giám sát chẳng hạn
như giám sát rung động, phân tích
chất bôi trơn và kiểm tra siêu âm.
Các thông số dữ liệu thiết bị được
theo dõi có thể cho các kỹ sư biết
tình trạng máy, cho phép các nhân

Bảo trì đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tuổi thọ máy móc

Sợi Phú Bài, Sợi Thiên Nam, Dệt Việt
Thắng chúng tôi nhận ra nhiều điều
trong quan niệm và điều hành về
công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
Chúng được minh chứng bằng hình
ảnh những “cỗ máy” được sản xuất
từ những thập niên 60 mà vẫn hoạt
động tốt, không thiếu bất cứ tính
năng nào, thậm chí còn được cải tiến
kể cả chi tiết cơ và điện… Tuy tốc độ
máy không cao như các máy thế hệ
mới nhưng vẫn đảm bảo hoạt động
như thiết kế ban đầu với hiệu suất
máy từ 90% trở lên. Qua trao đổi kinh
nghiệm, chúng tôi được biết đó là kết
quả của một sự quyết tâm cao độ và
bền bỉ từ người lãnh đạo đến người
thợ mới vào nghề. Thành tựu cơ bản
này giúp cho người thợ công nghệ
giảm bớt đi sự mệt nhọc có thể đảm
nhiệm gần 30 máy dệt (thoi) hoặc
hàng chục máy sợi con mà vẫn đảm
bảo năng suất, chất lượng và chúng
được ghi nhận như một trong những
đóng góp cho sự phát triển bền vững
của một doanh nghiệp.
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Hoàn tất chống nhàu
cho vải cotton

Các ưu, nhược điểm và cách khắc phục khi xử lý hoàn tất chống nhàu
Các ưu điểm

Nguyễn Văn Tải

Hoàn tất chống nhàu
là quá trình xử lý vải
cotton với chất liên kết
ngang nhằm tạo cho
vải có khả năng chống
nhàu, khô nhanh, dễ
ủi. Nguyên nhân gây
nhàu do trong quá
trình sử dụng hoặc sau
khi giặt quần áo.

Vải cotton
Nhà máy may

Ngấm ép

Sấy

Xử lý tạo liên kết ngang

Đây là phương pháp thông thường nhất hay sử dụng.
Các chất tạo liên kết ngang, chất xúc tác, chất làm mềm
và các hợp chất khác đều được ngấm ép đều và sấy trên
vải trước khi phản ứng liên kết ngang xảy ra. Quá trình
xử lý tạo liên kết ngang được tiến hành ngay sau khi sấy,
trong khi vải vẫn đang ở dạng mở khổ và trước khi sản
xuất may. Vật liệu dệt được xử lý phù hợp nhất là những
loại vải và trang phục như các loại mặt hàng khăn trải
giường, vải may áo sơ mi và quần thường phục.

Sấy ở nhà máy dệt

Ngấm ép

Xử lý tạo nếp, phom

Hậu quả của việc xử lý
Quá mức

Nhà máy may

Vật liệu dệt được xử lý phù hợp nhất là những loại vải cần
giữ nếp xếp như vải may quần hoặc váy xếp ly. Quá trình
xử lý hoàn tất này được thực hiện sau khi gia công xong
sản phẩm may.
Ngoài ra còn có xử lý hoàn tất chống nhàu trên sản phẩm
may
Ngấm sản phẩm may

Các phương pháp áp dụng:
Quy trình xử lý hoàn tất pre-cure:

Cách khắc phục

Hậu quả của việc xử lý và tối ưu hóa quá trình tạo liên kết ngang

Xử lý hoàn tất post-cure:
Vải cotton

Các nhược điểm

- Cải thiện tính hồi Nhược điểm chung:
nhàu, kháng nhàu
- Giảm độ bền mài mòn, độ bền - Xử lý ở điều kiện ướt, xử lý bằng amôniắc lỏng, bổ sung
silicôn và các chất trợ khác như polyvinyl axêtát, polyurêtan
- Giảm độ co của vải xé và độ bền đứt
khi giặt gia dụng
- Đơn kết hợp sử dụng chất làm mềm
- Cảm giác sờ tay cứng
- Cho bề mặt vải - Bị bẩn trong khi giặt
- Kết hợp với hoàn tất nhả bẩn
mượt, phẳng
- Kết hợp với silicôn chẳng hạn như chất đàn tính
- Kém co giãn
- Tạo cho vải tính khô Nhược điểm riêng:
- Dùng nhựa không formalđêhyt hoặc hàm lượng formalđêhyt
nhanh
- Thải ra một lượng lớn thấp, lựa chọn các sản phẩm và điều kiện xử lý kết hợp (dùng
- Cải thiện tính đàn formalđêhyt
các hoá chất loại trừ formalđêhyt hoặc giặt và sấy khô mới)
hồi, cảm giác sờ tay
- Giảm độ bền ánh sáng và vải - Chọn thuốc nhuộm, chất tạo liên kết ngang và chất xúc tác
và độ rủ và ổn định
phù hợp
màu bị đổi ánh màu
kích thước
- Ố vàng, đặc biệt với vải không - Lựa chọn chất xúc tác, chất làm trắng quang học và điều
- Tăng độ bền phân
nhuộm hoặc vải có tăng trắng kiện áp dụng phù hợp
hủy với ánh sáng và
- Chọn xúc tác (sản phẩm không chứa amôniắc), chất tạo liên
quang học
giặt gia dụng
kết ngang phù hợp, nếu cần thì phải giặt
- Có mùi khó chịu
- Cải thiện độ bền
- Chọn chất liên kết ngang, sử dụng các sản phẩm giặt không
màu giặt của nhiều - Lưu lại clo gây nên ố vàng và
có clo
giảm bền
thuốc nhuộm

Ban Đầu tư Tập đoàn Dệt May Việt Nam (tổng hợp)

Các tên gọi khác nhau của hoàn tất chống nhàu:
• Hoàn tất “Easy-care”
• Hoàn tất “Wrinkle free”
• Hoàn tất “Wash & wear”
• Hoàn tất “Anti crease”
• Hoàn tất “Crease resist”
• Hoàn tất “Durable press”
• Hoàn tất “Non - iron” …
Phương pháp thực hiện: Đưa dung dịch nhựa lên vải, sau
đó sấy và xử lý nhiệt để thực hiện phản ứng hóa học giữa
nhựa và vải.
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Tách nước

Xử lý tạo nếp, phom

Sản phẩm may được xử lý bằng công nghệ là tạo nếp
bền, bằng cách phun hóa chất hoàn tất với một lượng
chính xác lên sản phẩm may trước khi tạo hình cuối cùng
và sau đó xử lý hoặc ngâm (nhúng) toàn bộ sản phẩm
may trong thùng quay, tiếp đó là quá trình vắt ly tâm, sấy,
là ép tạo phom. Cuối cùng, các sản phẩm may được treo
lên mắc trong lò xử lý.
So sánh các phương pháp hoàn tất
Phương pháp áp dụng

Ưu điểm

Xử lý trước (pre-cure)

Năng suất cao

Xử lý sau( post-cure)

Duy trì nếp gấp rất tốt

Xử lý sản phẩm may

Có cảm giác sờ tay rất
mềm mại

Tối ưu hóa quá trình tạo liên kết ngang

Chưa đủ

- Giảm độ bền mài mòn và độ bền xé - Hiệu quả xử lý đạt thấp

- Kiểm soát quá trình xử lý bằng nhiệt độ của vải

- Ố vàng

-Lượng formalđêhyt quá cao - Điều chỉnh nồng độ và loại chất liên kết ngang

- Cảm giác sờ tay thô ráp

- Nguy cơ bị nhiễm hơi độc

- Thời gian và nhiệt độ xử lý thích hợp

- Phá huỷ tính chất của xơ
- Chi phí cao
Các vấn đề gặp phải trong thực tế:
- Lượng kiềm dư sẽ khử chất xúc tác.
- Ngấm không đều sẽ ảnh hưởng tới mức hút dung dịch
và hiệu quả xử lý hoàn tất không đồng đều.
- Xử lý quá sẽ làm giảm độ bền và độ bền mài mòn.
- Dư lượng clo khi xử lý với chất hoàn tất có chứa amít
và amin có thể phản ứng tạo ra cloramin, chất này thủy
phân tạo ra hypoclorơ axít, có thể phân huỷ vật liệu, làm
cho xenlulô bị giảm độ bền một cách đáng kể và ố vàng.
- Các loại vải cotton nói riêng và xenlulô nói chung có
thể được xử lý bằng dung dịch amôniắc tạo cho vải cải
tiến được một vài đặc tính. Amôniắc ở dạng dung dịch
dưới - 300C có thể làm cho xơ trương nở và có được một
số hiệu quả tương tự như khi xử lý kiềm bóng. Cách xử

lý hiện dùng với dung dịch amôniắc khan được gọi là xử
lý hoàn tất Sanforset. Vải xử lý có độ co giảm xuống và
ngoại quan tốt mà độ bền đứt và độ bền mài mòn không
giảm nhiều. Kết quả tốt nhất đạt được bằng cách kết hợp
giữa xử lý amôniắc với xử lý hoàn tất DMDHEU biến tính.
Cách xử lý này thường được dùng cho vải có chất lượng
cao.
- Để giảm lượng formalđêhyt tự do trong vải thành phẩm
thì cần lựa chọn đúng chất liên kết ngang (thường hay
dùng DMDHEU ête biến tính), chất xúc tác và điều kiện
xử lý. Hoặc cho vào dung dịch hoàn tất các hóa chất như
urê, etylen ure và đietylen glycol, tuy nhiên nó sẽ tạo nếp
bền thấp, dư lượng clo cao và độ bền ánh sáng thấp.
- Độ bền của hoàn tất tạo nếp bền và dễ chăm sóc với
giặt giũ nhiều lần giảm từ DMDHEU qua TMM tới DMU.
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Diễn đàn Phong Phú

Nghĩ lớn để thành công
Phan Kim Hằng
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Những vấp ngã đầu đời, những bài học nhỏ
chính là bước đệm để bạn vững tin khi làm việc
lớn. Trước khi quyết định làm bất kỳ việc gì, bạn
nên suy nghĩ thật kỹ để tránh rủi ro không đáng
có. Ai cũng sợ sự rủi ro quá lớn sẽ đến với mình
và không dám đặt mình vào những thử thách
của cuộc sống. Đừng sợ các bạn, hãy tự tin lên.
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S

uy nghĩ là một trong
những nhân tố quan trọng
để giúp bạn tồn tại trong
cuộc sống. Nếu bạn không suy
nghĩ, không xét đoán nó một
cách cẩn thận thì những sai
lầm của chúng ta rất đáng tiếc.
Chúng ta thường quen suy nghĩ
từng vấn đề và giải quyết nó
trong một chừng mực nào đó
nên thường mang lại những kết
quả nho nhỏ.
Vì vậy, bạn hãy tập suy nghĩ lớn
để thành công nhé! Tôi chia sẻ
với các đồng nghiệp Phong Phú
từ những kinh nghiệm của ông
Bill Zanker, chủ tịch - người sáng
lập The Learning Annex, những
kinh nghiệm ấy sẽ giúp ích rất
nhiều cho công việc của bạn.

Thứ nhất:
Bạn cần có “niềm đam mê” vì
bạn không thể ngồi một chỗ để
chờ đợi hợp đồng hay những cơ
hội đến với mình, mà phải làm
những việc mình thích một cách
say mê, không ngại khó khăn
thử thách và kết quả sẽ mang lại
cho bạn những điều tốt đẹp.
- Bạn hãy tự tin đối mặt với áp lực
công việc, cuộc sống bằng cách
không để ý đến những suy nghĩ
và quan điểm tiêu cực. Hãy tập
trung vào việc đang làm để tìm
ra giải pháp tối ưu nhất trong
hoàn cảnh dù tồi tệ nhất.

- Bạn hãy luôn giữ cho mình một
ý chí mạnh mẽ, không bao giờ
bỏ cuộc và luôn luôn vận động
để tìm ra niềm vui trong công
việc và cuộc sống quanh mình.

Thứ hai:
Bạn phát triển “bản năng” thật
sự của mình và hành động theo
chúng. Bạn cần thật sự hiểu biết
về lĩnh vực, công việc mà mình
theo đuổi, khi đó bạn sẽ nắm
bắt được những tín hiệu vô hình.
Đồng thời, bạn sẽ học được cách
lội ngược dòng và có được giác
quan thứ 6. Đến khi phải quyết
định, hãy lắng nghe những gì
bản năng mách bảo để có quyết
định sáng suốt nhất.

Thứ ba:
Bạn hãy kiến tạo “may mắn” cho
bản thân.
- Một số người ngay từ khi sinh
ra đã may mắn hơn những người
khác, đó là sự thật. Nhưng chúng
ta phải biết kiến tạo may mắn
cho mình.
- Bạn phải luôn tiếp nhận thông
tin và ý tưởng mới để học hỏi và
làm mới mình.
- Bạn trong tư thế sẵn lòng thử
sức với những thử thách mới và
sự khó khăn.
- Bạn hãy suy nghĩ những điều

tích cực và mong chờ những gì
tốt đẹp nhất sẽ đến với mình.
- Và bạn nắm bắt cơ hội, chuẩn
bị thật chu đáo mọi thứ trước khi
bắt đầu thực hiện chúng, khi đó
may mắn sẽ mỉm cười với bạn.

Thứ tư:
Bạn hãy tự tạo “động lực” cho
bản thân mình bằng cách tập
trung vào một mục tiêu cụ thể
với niềm đam mê và tất cả sức
mạnh của mình.
- Bạn hãy tăng cường kiến thức
chuyên môn để giúp bạn tạo
động lực vững chắc.
- Một người thầy, người sếp,
người bạn từng trải nghiệm sẽ
giúp bạn tạo động lực.
- Không chối bỏ bản thân mà
không ngừng thử thách bản
thân và luôn cố gắng tạo động
lực cho mình, vì khi bạn đánh
mất nó thì bạn mất tất cả.
Còn nhiều điều, nhiều chuyện
kể của ông Bill Zanker, hãy dành
thời gian cho việc đọc, hãy làm
quen với quan điểm nghĩ lớn để
thành công của ông. Hy vọng,
anh chị em CB.CNV Phong Phú
sẽ tìm thấy những chia sẻ thật sự
thú vị và bổ ích cho bản thân để
cùng chung tay đưa con thuyền
Phong Phú thành công hơn nữa.
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Diễn đàn Phong Phú

Chiếc que diêm

Và bỏ ống heo để mua được nhà
như thế nào?
Và mua nhà được sinh lợi bởi chính
nó nuôi nó ra sao?
Qua biểu đồ minh họa như chiếc
que diêm luôn sẵn sàng phát ra
những tia lửa cuối cùng giúp anh

Tường Hân
Ban quản lý Dự án phía Nam

31

Số 33 - tháng 11/2013

chị em quyết định cơ hội được an
cư cho chính gia đình mình. Điểm
đến tổ ấm yêu thương của anh chị
em luôn luôn có sự chung tay của
Tổng công ty CP Phong Phú thông
qua dự án chung cư Nhân Phú. Với
những chính sách ưu đãi, tiết kiệm
và bỏ ống heo, Nhân Phú sẽ hiện
thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp

Sở hữu căn nhà để an cư lạc nghiệp là ước mơ của bao người
khi xa quê lập nghiệp. Niềm khát khao ấy luôn thường trực một
cách cháy bỏng, khôn nguôi… nó trở thành động lực để bao
người phấn đấu trong công việc, cuộc sống. Nó như một chiếc
que diêm bừng cháy một cách mãnh liệt, có thể thiêu rụi mọi trở
lực quanh mình.

T

uy nhiên, vì hoàn cảnh khác
nhau, nhiều người không đủ
tài, đủ lực hoặc chưa kịp nắm bắt cơ
hội để thực hiện ước mơ lớn của đời
mình. Chiếc que diêm niềm tin về
ngôi nhà bắt đầu yếu dần, yếu dần…
nhưng nó vẫn cố vụt lên để phát ra
những tia lửa dù là mỏng manh nhất
với niềm hy vọng tươi sáng hơn.
Đúng lúc ấy, chính sách phúc lợi về
nhà ở được ấn định, trên dưới một
lòng quyết tâm thực hiện với nỗ lực
phấn đấu tiết giảm, bù lỗ mọi chi phí
có thể, để sớm hình thành quỹ nhà
sở hữu riêng, quỹ nhà cho thuê dài
hạn và mãi mãi với tiêu chí thể hiện
lòng tri ân đến anh chị em đã tận
hiến vì mái nhà Phong Phú. Nó như
một phép mầu để chúng bừng sáng
và cháy một cách mãnh liệt như
một ngọn đuốc và chiếc que diêm
đã hoàn thành nhiệm vụ của mình,
cũng như hoàn thành một sứ mệnh
mang thông điệp “thời khắc an cư
đã đến” với những lời nhắn gửi:
Những anh chị em chưa đủ điều
kiện tích lũy, hiện đang thuê trọ bên

Biểu đồ lạm phát năm 2008 -2012 (nguồn theo cục thống kê)

ngoài bấp bênh không ổn định thì
nay đã có nguồn nhà cho thuê dài
hạn để an tâm làm việc.
Riêng những anh chị em có một ít
tiền tích lũy (khoảng 20% giá trị căn
nhà), hãy tận dụng thời điểm ban
hành chính sách giảm thuế và lãi
suất để nhanh chóng quyết định sở
hữu căn nhà mơ ước (do thời gian

giảm thuế sắp hết và lượng tiền cho
vay có hạn).
Đây chính là cơ hội an cư duy nhất
để anh chị em có được căn nhà bởi
số tiền bỏ ống heo hàng tháng và
tiền đầu tư sinh lợi bởi chính nó nuôi
nó, chưa kể đến số tiền chênh lệch
giá từ suất mua nội bộ trong Tổng
công ty.

Dòng tiền giảm dần (số liệu minh họa có ước thuế 5%)

của anh chị em.
Để chia sẻ thêm thông tin cùng anh
chị em, Ban dự án đã nghiên cứu,
tìm hiểu và phân tích những vấn
đề về trượt giá lãi suất, cũng như
dòng tiền trả lãi giảm dần khi vay
mua chung cư Nhân Phú trong thời
gian dài.
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Diễn đàn Phong Phú

Hỗ trợ tài chính
cho người mua nhà
Ban TCKT

Sau khi Chính phủ công bố gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ thị trường
bất động sản, thị trường đã xuất hiện những tín hiệu mới, một số
dự án thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội và các đơn vị cũng
tung ra những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người mua
nhà có cơ hội sở hữu những căn hộ trong mơ của mình.
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Đ

ón đầu những làn sóng hỗ
trợ của Chính phủ, cùng
sẻ chia nỗi trăn trở của
CB.CNV, Ban lãnh đạo Tổng công
ty CP Phong Phú đã triển khai xây
dựng dự án Chung cư Nhân Phú,
với mong muốn cán bộ công nhân
có cơ hội sở hữu căn hộ như ý cho
tổ ấm yêu thương của mình. Từ
đây, những ước mơ nhỏ nhoi của
CB.CNV Phong Phú đã được thắp
sáng, ước mơ đó không còn xa vời
mà trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
Trong thời gian qua, sự khủng
hoảng của bất động sản kéo dài làm
cho giá nhà đất trở về giá trị thực
của nó, chưa bao giờ giá nhà đất
tiến sát về nhu cầu của người dân
đến thế. Và 30.000 tỷ, gói tín dụng
hỗ trợ của Chính phủ cho vay mua,
thuê nhà thuộc đối tượng nhà ở xã
hội hoặc nhà có diện tích <70 m2 và
giá bán <15 triệu đồng/ m2 - gọi là
nhà ở thương mại. Điển hình như
Chung cư Nhân Phú đã được triển
khai thực hiện với mục tiêu hỗ trợ
tài chính cho người mua nhà có thu
nhập thấp với thời hạn ưu đãi lãi
suất (bằng 50% lãi suất thị trường
trong từng thời kỳ hoặc tối đa là 6%/
năm) lên đến 10 năm theo thông tư
11/2013/TT-NHNN và hàng tháng
chỉ với một khoản 3.500.000 đồng
là bạn đã có thể biến ước mơ thành
sự thật.
Sau khi nghiên cứu các quy định
và thủ tục về chính sách hỗ trợ của
Nhà nước như đã nói trên, chúng
tôi xin được chia sẻ đến quý anh
chị CB.CNV làm việc dưới mái nhà
Phong Phú đang có mong muốn sở
hữu một căn hộ nằm trong một môi
trường sống với đầy đủ tiện ích và
nhân văn như chung cư Nhân Phú.
Các điều kiện để được hưởng gói hỗ
trợ tài chính này như sau:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của
mình, hoặc có nhà ở nhưng diện
tích quá nhỏ, bình quân của hộ gia
đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người.
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh,
thành phố nơi có dự án nhà ở mà
các anh chị muốn mua. Đối với
trường hợp tạm trú thì phải có đóng
bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên.
- Có hợp đồng mua nhà ở theo quy
định của pháp luật. Đối với điều
kiện này, Tổng công ty sẽ đáp ứng
và cung cấp cho ngân hàng khi
khách hàng vay vốn để mua căn hộ
chung cư Nhân Phú.
- Mỗi hộ gia đình chỉ được vay 01
lần hỗ trợ nhà ở theo quy định của
Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày
15/5/2013 của Bộ Xây dựng.
- Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay tối đa
đến 80% giá trị nhà mua.
- Thời hạn cho vay lên đến 15 năm
và thời hạn được ưu đãi lãi suất đến
10 năm (đến năm 2023).

- Tài sản thế chấp: chính căn nhà,
căn hộ đang mua hoặc tài sản khác
nếu có.
Vì vậy anh chị và các bạn hãy nhanh
chóng đăng ký mua căn hộ chung
cư Nhân Phú để vừa có nơi an cư
ổn định cuộc sống vừa được hưởng
chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Ban
quản lý dự án của Tổng công ty rất
hân hạnh được tư vấn và phục vụ
các cư dân của chung cư Nhân Phú,
hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Thông tin: Còn rất nhiều cơ hội để
anh chị em CB.CNV có thể tham gia
chương trình vay ưu đãi:
331 lượt - là số khách hàng được vay
mua nhà lãi suất ưu đãi (6%/năm) từ
gói tín dụng 30.000 tỷ tính đến cuối
tháng 8/2013.
105 tỷ - là số tiền đã thực hiện cho
vay từ gói ưu đãi tín dụng 30.000 tỷ
đến cuối tháng 8/2013.
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Từ tư duy đến hành động

Diễn đàn Phong Phú

Thực hành tiết kiệm
trong doanh nghiệp
Công ty PPH

Tiết kiệm được xem là một trong những nhân tố quan trọng giúp
doanh nghiệp giảm thiểu như chi phí không cần thiết và mang lại
hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp
đã chủ động đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng, ban
hành chính sách tiết kiệm đến toàn thể cán bộ công nhân viên…

C

Để thực hành tiết kiệm
một cách hiệu quả thì mỗi
CB.CNV cần tích cực lao
động, học tập, làm việc

có năng suất, chất lượng,
hiệu quả cao nhất. Đồng
thời biết quý trọng sức lao
động và tài sản của tập
thể, biết sử dụng lao động,
vật tư, tiền vốn của công
ty và chính mình một cách
hiệu quả. Chúng ta phải
kiên quyết chống lại bệnh
lười biếng, vị kỷ; nói không
đi đôi với làm, nói nhiều
nhưng làm ít; không làm
dối, làm ẩu, bòn rút của
công. Mọi người cần đấu
tranh phê và tự phê các
hành vi gây lãng phí, động
viên cùng nhau tích cực
tham gia sản xuất và thực
hành tiết kiệm.

TIẾT KIỆM GIẤY
TIẾT KIỆM THỜI GIAN
TIẾT KIỆM TIỀN

Bùi Trọng Vỹ

ó thể nói, từ doanh
nghiệp quy mô
lớn đến các doanh
nghiệp vừa và nhỏ hoạt
động trong nhiều ngành
nghề khác nhau ở các địa
phương trên cả nước, việc
thực hành chính sách tiết
kiệm đã trở thành một thói
quen tích cực. Đối với Tổng
công ty CP Phong Phú,
trong nhiều năm qua công
tác tiết kiệm luôn được
quan tâm đúng mức.
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Đối với nhân viên
văn phòng:
Mỗi người hãy sắp xếp,
phân loại các tài liệu liên
quan đến công việc thật
khoa học theo từng thư
mục, như vậy sẽ tiết kiệm
thời gian khi dùng đến.
Góc làm việc cần được

chỉn chu, gọn gàng để
thuận lợi cho việc sử dụng
và quản lý tài liệu giấy
tờ. Tuy nhiên không nên
ngày nào cũng lục đục
sắp xếp, dọn dẹp mà mỗi
tuần chỉ nên dành tối đa là
nửa giờ cho công việc này.

Đối với máy vi tính không
nên mở quá nhiều ứng
dụng (nhất là những
chương trình không cần
thiết và không liên quan
đến công việc) sẽ khiến
máy chạy chậm, ảnh
hưởng đến năng suất làm
việc do thời gian “đơ” máy.

thiên nhiên, tắt bớt các
bóng đèn không cần thiết.
Tắt tất cả các thiết bị sử
dụng điện khi không còn
nhu cầu, và trước khi ra
về. Tắt màn hình máy tính
trong giờ nghỉ.

Tổ chức sắp xếp công việc
hợp lý. Ví dụ trong lúc khởi
động máy vi tính, chúng ta
có thể tận dụng làm những
việc khác, hoặc trong lúc
cúp điện có thể làm công
việc không cần đến máy
tính... Không truy cập
internet với mục đích giải
trí, không liên quan đến
công việc trong giờ làm.

Không được sử dụng điện
thoại của công ty với mục
đích riêng, trước khi bắt
đầu gọi điện phải chuẩn
bị nội dung trước, trao
đổi trọng tâm vấn đề. Chỉ
gọi vào di động khi không
thể liên lạc trao đổi bằng
số máy bàn. Sử dụng
tiết kiệm các thiết bị văn
phòng phẩm và sử dụng
máy fax, máy photocopy…
đúng quy định.

Tiết kiệm điện năng bằng
cách tận dụng ánh sáng

Không được sử dụng máy
in để in ấn các tài liệu

Tắt các thiết bị
sử dụng năng lượng
khi không dùng đến

không liên quan đến công
việc, tận dụng giấy cả 2
mặt, kiểm tra kỹ file trên
máy tính trước khi in, tránh
in đi in lại một văn bản
nhiều lần.
Khi có nhu cầu đi công tác,
cần báo sớm với bộ phận
điều xe để có thể sắp xếp
nhiều người đi cùng lúc,
cùng 01 tuyến xe... để tiết
kiệm thời gian và chi phí.
Đối với cá nhân khi giao
dịch với đơn vị bên ngoài,
cố gắng đàm phán để có
được dịch vụ tốt nhất, giá
và các khoản chiết khấu có
lợi cho công ty.
Lạm phát toàn cầu đã đẩy
các doanh nghiệp vào tình
thế đặc biệt khó khăn. Một
trong những yếu tố quan

trọng nhất là cắt giảm chi
phí không cần thiết, tiết
kiệm nguyên nhiên vật liệu,
rút ngắn quy trình công
nghệ, tiết kiệm sức lao
động nhưng vẫn đảm bảo
tiến độ, năng suất và chất
lượng. Đồng thời, công ty
phải nâng cao năng suất
lao động, nâng cao chất
lượng sản phẩm, thiết kế
các mẫu hàng hoá mới,
hạ giá thành sản phẩm để
nâng cao khả năng cạnh
tranh trên thị trường. Điều
này không phải được thực
hiện bởi một phòng ban,
tập thể hay cá nhân nào cả
mà phải là sự phấn đấu của
tất cả CB.CNV của đơn vị.
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Diễn đàn Phong Phú

Quản trị dòng chi phí
nguyên vật liệu (MFCA)
Nguyễn Thị Xoa
Phó Tổng giám đốc Công ty PPYT

MFCA (Material Flow Cost Accounting) là một phương pháp quản lý môi trường
nguyên bản phát triển tại Đức nhưng được ứng dụng rộng rãi tại Nhật Bản. Đây là kỹ
thuật đo lường dòng chảy và tồn trữ nguyên vật liệu trên toàn quy trình sản xuất để
phân tích chính xác sản phẩm hữu ích và phí sản phẩm (theo nguyên liệu, năng lượng,
chi phí hệ thống, xử lý phế thải…), tính toán rõ hao phí và đưa ra các giải pháp xử lý
theo góc nhìn tuyệt đối về lãng phí.

C

ả thế giới hiện nay đang quan tâm đến tài
nguyên đất, nước, do hiện tượng khai thác
cạn kiệt để phục vụ cho mục đích dân sinh
và phát triển kinh tế. Ngoài ra, vấn đề môi trường
đang làm đau đầu lãnh đạo các nước đang phát
triển, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng
đồng. Riêng mỗi doanh nghiệp còn gặp muôn vàn
khó khăn trong thời kỳ kinh tế suy thoái, chi phí
tăng cao, lợi nhuận giảm nhiều…

Theo truyền thống trong các đơn vị sản xuất, công
cụ để kiểm soát lượng sử dụng nguyên vật liệu và
chi phí là định mức. Phương pháp này đôi khi vẫn
có những chi phí ẩn trong hoạt động.
Một trong những nền sản xuất công nghiệp siêu
việt trên thế giới là nước Nhật. Trong những năm
của đầu thế kỷ 20, họ đã quan tâm đến vấn nạn
cạn kiệt tài nguyên dù là nước. Vì họ không có tài
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nguyên phong phú và sự ấm lên toàn cầu do hiệu
ứng nhà kính. Những nhà khoa học và kinh tế Nhật
bản rất quan tâm đến việc sử dụng nguyên liệu sao
cho hiệu quả nhất, cắt giảm những chi phí không
cần thiết. Họ đã có những phương pháp quản lý
hiệu quả (quản lý sản xuất 5s: seiri - sàng lọc, seiton
- sắp xếp, seiso - sạch sẽ, sheiketsu - săn sóc, shitsuke
- sẵn sàng), sản xuất tối ưu hóa toàn diện (sản xuất
tinh gọn TPS: Toyota Production System). Đến nay,
Nhật vẫn không hài lòng với những kết quả trước
đó và loay hoay tìm những cách quản lý khác để
tối ưu hóa sản xuất (cắt giảm chi phí tối đa) đồng
thời giảm thiểu tác hại đối với môi trường và quản
lý theo dòng chảy nguyên vật liệu MFCA. Dòng chảy
nguyên vật liệu vốn là toàn bộ vòng đời của một sản
phẩm từ khi khai thác tài nguyên đến khi thải bỏ sản
phẩm sau sử dụng. Trong quá trình áp dụng phương
pháp quản lý này, có thể phát hiện được những vấn
đề mới để cải tiến nhằm tăng cả lợi ích kinh tế lẫn lợi
ích bảo vệ môi trường.
Các bước cơ bản của quản trị dòng chi phí nguyên
vật liệu:
1. Thực hiện kiểm tra nguyên vật liệu để dùng cho
việc sản xuất ra sản phẩm gồm có: Chất liệu của
nguyên liệu, phụ liệu; Số lượng nguyên phụ liệu và
tổng số lượng hao phí.
2. Đo đạc lượng nguyên vật liệu sử dụng theo thực
tế hoặc theo định mức.
3. Tính toán và phân tích hao phí: Dòng chảy và tồn
kho của nguyên vật liệu như nguyên liệu, phụ liệu,
vật tư phụ tùng,... dùng trong quá trình sản xuất và
phân phối sản phẩm được tính theo phương diện số
lượng và giá trị tiền, sau đó đều được qui về đơn vị
chuẩn và so sánh bằng tiền.
Các khoản hao hụt chính là hao phí, trong đó chú ý
đến tiền chi phí hao phí do sản phẩm bị lỗi, chất thải,
phế thải,... là những hao phí đo đếm được. Đồng
thời phải xem xét cả những hao phí vô hình và liệt
kê toàn bộ hao phí theo biểu mẫu tự biên soạn và
phân tích các hao phí hợp lý, cộng với những hao
phí không cần thiết.
4. Nghiên cứu cải tiến: Đề ra các cải tiến dựa trên
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những hao phí không hợp lý đã phát sinh. Với những
hao phí hợp lý còn có cơ hội cải tiến để giảm đi lượng
phế thải thì đều tập trung để cải tiến sau đó lập kế
hoạch và thực hiện cải tiến.
5. Đánh giá kết quả sau thực hiện cải tiến: Thống kê
kết quả đạt được sau khi cải tiến, so sánh giá trị tương
đối bằng tiền trước và sau cải tiến. Công bố các hiệu
quả sau cải tiến để nâng cao nhận thức, động cơ làm
việc và thúc đẩy các hoạt động cải tiến được liên tục
nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, nguyên
liệu,… để giảm giá thành sản phẩm, giảm chất thải
và khí thải (nếu có) ra môi trường sống. Phổ biến ý
nghĩa của việc cắt giảm chi phí tối đa và tránh các
hành động tác hại đến môi trường.
Như vậy, MFCA là một góc nhìn mới - có tính “tuyệt
đối từ cách suy nghĩ” hơn là mặc nhiên chấp nhận
lãng phí như định mức. Nó giúp phân tích hợp lý và
chính xác những điểm cần đầu tư, giảm giá thành
sản xuất thông qua việc thay đổi thiết kế sản phẩm,
định mức nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, lập
kế hoạch, đặt mục tiêu cụ thể cho việc cải tiến tại
phân xưởng, nhà máy, cũng như đóng góp vào lợi
ích chung cho xã hội. Với những lợi ích như gia tăng
lợi nhuận, nâng cao năng suất, giảm thiểu tác động
môi trường đã đóng góp vào sự phát triển bền vững
của doanh nghiệp.
MFCA còn chú trọng kiểm soát lãng phí, tìm ra lợi
nhuận ẩn bên trong sự lãng phí. Việc sản xuất sản
phẩm càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn nhất
không còn quan trọng. Thay vào đó là tư duy làm
thế nào để sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng
và nhân công để tăng khả năng bảo vệ môi trường,
giúp người dân sống mạnh khỏe và tăng chỉ số hạnh
phúc. Ông Steve Jobs có một câu danh ngôn rất
hay: “Công việc sẽ chiếm một phần lớn trong cuộc
đời bạn và cách duy nhất để có thể thực sự thỏa mãn
là làm điều bạn tin là đáng giá. Cách duy nhất để làm
điều đáng giá là yêu điều mình làm. Nếu bạn chưa
tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.
Cũng giống như tất cả mọi điều thuộc về con tim,
bạn sẽ biết khi nào bạn tìm thấy nó. Và cũng giống
như những mối quan hệ tuyệt vời, nó chỉ trở nên tốt
hơn cùng với thời gian. Vì vậy, hãy tiếp tục tìm kiếm
cho tới khi tìm thấy nó. Đừng thỏa hiệp”.
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Sổ tay quản trị
Triết lý dân chủ hóa thời trang

Thời trang

giá rẻ và hợp mốt
Hồ Phạm

H&M thương hiệu đến từ Thụy Điển đã làm say lòng
các tín đồ thời trang toàn thế giới bởi phong cách phóng
khoáng, cá tính mà không kém phần sang trọng cùng mức
giá rất bình dân. Được thành lập năm 1947, đến nay H&M
đã không ngừng phát triển và trở thành hãng bán lẻ thời
trang lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Inditex (công
ty sở hữu thương hiệu Zara) của Tây Ban Nha, và vượt qua
hãng bán lẻ quần áo lớn thứ ba GAP Inc. của Mỹ. Sự thành
công của H&M xuất phát từ triết lý kinh doanh mang tính
cách mạng đột phá và những thiết kế thời trang ấn tượng
đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo người tiêu dùng.

H&M được viết tắt từ chữ “Hennes &
Mauritz” do ông Erling Persson thành lập,
ban đầu chỉ là một cửa hàng bán quần áo
và vải vóc. Trong một lần đi Mỹ, ông để ý
đến một cửa hiệu bán quần áo được rất
đông người mua vì giá bán rất rẻ. Sau đó
ông đã áp dụng mô hình này và thành
công rất nhanh. Đồng thời, ông nhận thấy
thời trang vốn được ưa chuộng trong khi
quan niệm chung thời trang luôn luôn
đắt, thậm chí nhiều người còn cho rằng
một sản phẩm quần áo hiếm đến mức
độc đáo và đắt thì mới được công nhận
là thời trang. Vì thế, ở một chừng mực nào
đó, thời trang không phải dành cho đại
chúng. Nhưng nếu bán hàng thời trang
với giá mà số đông có thể mua được thì
cơ hội kiếm lời cũng rất cao. Vì thế, triết
lý kinh doanh của Persson cũng như bản
chất của thương hiệu H&M là quần áo có
chất lượng cao và hợp mốt nhưng giá cả
phải chăng.
Khách tiêu dùng châu Âu bay sang New
York du lịch, bước vào một cửa hàng H&M
trên đại lộ thời trang lừng danh thế giới
Fifth Avenue sẽ ngẩn người vì thấy giá
bán rất vừa phải. Đối với H&M, không
có chuyện ở New York, Paris, Milan hay
London, giá phải cao hơn ở Barcelona hay

Frankfurt. Khẩu hiệu mà H&M đề ra
và trung thành đeo bám suốt một
phần tư thế kỷ qua là “cheap chic”,
tức sang trọng nhưng giá rẻ.
Tính cách mạng trong triết lý và thực
tiễn kinh doanh của H&M được khái
quát lại trong khái niệm “dân chủ
hóa thời trang”. Thời trang nhờ thế
vẫn xa xỉ và sang trọng nhưng ngày
càng được phổ cập và đại chúng.
Cho nên thời trang không còn tách
biệt với cuộc sống. Thời trang vẫn là
sản phẩm của sáng tạo nhưng vì con
người chứ không vì sáng tạo thuần
tuý. H&M đã cho thấy rằng, tất cả các
thương hiệu thời trang thành danh
và thành công, sáng giá và bền vững
trong thế giới thương hiệu đều là
những thương hiệu có giá trị trước
hết ở năng lực đáp ứng nhu cầu đa
dạng của đông đảo người tiêu dùng
chứ không phải ở giá trị nghệ thuật
trong sáng tạo sản phẩm mang tên
nó.

cầu, thị hiếu của nhiều đối tượng
khách hàng khác nhau. Từ quần áo
thuần tuý, H&M cung ứng thêm gần
như tất cả các sản phẩm thời trang
khác có sử dụng da và bông vải sợi.

Ấn tượng cho mọi khách hàng

Những thương hiệu và dòng sản
phẩm thời trang của H&M cứ thế
nhiều thêm, có sản phẩm do H&M
sáng tạo, nhưng cũng có nhiều sản
phẩm thuộc sở hữu của các công ty
thời trang khác đã được H&M mua
lại. Bắt đầu từ việc đặt hàng ở các
hãng khác, H&M tiến tới hợp tác với
nhiều nhà thiết kế thời trang nổi
tiếng thế giới như Karl Lagerfeld,
Stella McCartney… để tạo nên
những sản phẩm thời trang mang
phong cách riêng. Đến nay H&M
đã xây dựng thêm nhiều thương
hiệu nhánh cho các dòng sản phẩm
thời trang đặc trưng của mình bao
gồm: COS, Monki, Weekday, Cheap
Monday, H&M Home và mới đây là
nhãn hiệu Other Stories vừa được
tung ra tháng 03/2013 đã đem đến
nhiều sự lựa chọn mới cho khách
hàng.

Mặc dù các sản phẩm của H&M chủ
yếu được sản xuất hàng loạt để đảm
bảo giá thành cạnh tranh, nhưng
công ty luôn chú trọng đầu tư cho
khâu thiết kế và đa dạng hóa sản
phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu

Đa dạng với các sản phẩm dành cho
mọi giới và nhiều lứa tuổi, khách
hàng có thể dễ dàng tìm kiếm cho
mình, bạn bè và người thân những
sản phẩm thời trang phù hợp với
mẫu mã trẻ trung, ấn tượng, kết

hợp với những thiết kế đơn giản,
tinh tế, màu sắc hài hòa, kiểu dáng
phong phú, hợp mốt và phản ánh
xu hướng thời trang các mùa. Chính
vì vậy thương hiệu H&M ngày càng
được nhiều ngôi sao yêu thích và lựa
chọn làm trang phục cho mình như
Kylie Minogue, Rihanna, Katy Perry,
Beyonce… Hơn nữa, với giá bán
bình dân, phù hợp túi tiền của khách
hàng trong thời buổi kinh tế khó
khăn hiện nay đã khiến H&M ngày
càng chiếm ưu thế trên thị trường
thời trang thế giới.
Hiện nay, thương hiệu H&M đã có
mặt tại 53 quốc gia với gần 3000
cửa hàng, 104.000 nhân viên và trở
thành công ty thời trang lớn thứ
hai trên toàn thế giới. Năm 2012,
hãng xếp hạng giá trị thương hiệu
Interbrand đã xếp hạng H&M đứng
thứ 23 trong các thương hiệu thời
trang thế giới với giá trị thương hiệu
là 16,5 tỷ USD. Sau 65 năm thành
lập và phát triển, H&M đã trở thành
một trong những thương hiệu đại
diện xứng đáng nhất cho Thụy Điển
trong thế giới thương hiệu và H&M
cũng là minh chứng thuyết phục
về triết lý kinh doanh thời trang giá
rẻ và hợp mốt vốn là nhân tố quyết
định làm nên sự thành công và tăng
trưởng bền vững của H&M như ngày
hôm nay.

40

Hỏi - Đáp

Diễn đàn Phong Phú

Sau khi chuyên mục HỎI - ĐÁP ra mắt bạn
đọc, Ban biên tập nhận được rất nhiều ý
kiến phản hồi từ anh chị em CB.CNV trong
toàn Tổng công ty về luật doanh nghiệp,
chính sách cho người lao động, văn hóa
lịch sử công ty… Trong số những thắc
mắc gửi tới BBT trong kỳ này, phần lớn
liên quan đến luật công đoàn. Anh chị em
CB.CNV còn những thắc mắc gì, xin vui
lòng gửi mail về cho Ban biên tập để được
giải đáp nhé.
Sau đây, Diễn đàn Phong Phú giới thiệu
đến bạn đọc một số nội dung mới của
Luật Công đoàn 2012 so với Luật Công
đoàn 1990.

HỎI: Luật Công đoàn năm 2012 có những điểm gì mới?
ĐÁP:

L

uật công đoàn năm 2012 đã được Quốc hội nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ
họp thứ 3 thông qua ngày 20/06/2012, Chủ tịch
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công
bố tháng 07/2012 và có hiệu lực từ 01/01/2013.
Luật gồm 6 chương, 33 điều (Luật Công đoàn năm 1990
có 19 điều) Luật Công đoàn năm 2012 quy định cụ thể
hơn, chi tiết hơn các quyền và nghĩa vụ công đoàn, trách
nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
đối với công đoàn. Trong đó có các quyền mới như đối
thoại, bảo đảm ban hành quy chế hoạt động, điều kiện
hoạt động. Luật Công đoàn đã đưa ra những quy định
cụ thể hơn và bảo vệ lợi ích cho đoàn viên công đoàn
cũng như những người làm công tác công đoàn.

Về chương III: Trách nhiệm của Nhà nước, cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn.
Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp đối với công đoàn.
- Phối hợp với công đoàn thực hiện chức năng, quyền,
nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật; Tạo

điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và
hoạt động công đoàn; Phối hợp với công đoàn cùng
cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp
hoạt động; Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn
cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của
pháp luật. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp
thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.
- Phối hợp với công đoàn tổ chức đối thoại, thương
lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và
quy chế dân chủ cơ sở; Lấy ý kiến của công đoàn cùng
cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến
quyền, nghĩa vụ của người lao động; Phối hợp với công
đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề
liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động; Bảo
đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn
và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các điều
24, 25 và 26 của luật này.

Về chương IV: Những bảo đảm hoạt động của
công đoàn.
Điều 24. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn.
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- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí
nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc
cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động.
- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử
dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với chủ tịch,
phó chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong
01 tháng đối với ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ
phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được
đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp mà ban chấp hành công
đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thỏa thuận về
thời gian tăng thêm.
- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm
việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động
chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn
do công đoàn cấp trên triệu tập; Chi phí đi lại, ăn ở và
sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập
huấn do cấp công đoàn triệu tập chi trả.
- Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử
dụng lao động trả lương, được hưởng phụ cấp trách
nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam; Cán bộ công đoàn chuyên
trách do công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao
động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người
lao động đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp.
Điều 25. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn.
1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không
chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp
đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa
thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối
với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không
có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của ban chấp hành
công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp
trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận
được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động
có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết
định của mình.
3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn
không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc
thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì công đoàn có
trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền
can thiệp, nếu được ủy quyền thì công đoàn đại diện
khởi kiện tại tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
cho cán bộ công đoàn, đồng thời hỗ trợ tìm việc làm
mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo
quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Điều 26. Tài chính công đoàn
1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng
theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam;
2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng
bảo hiểm xã hội cho người lao động;
3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;
4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt
động kinh tế của công đoàn; Từ đề án, dự án do Nhà
nước giao; Từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong
nước và nước ngoài.
Các công đoàn cơ sở tổ chức nghiên cứu, đề xuất,
yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo luật từ ngày
01/01/2013.
Phòng Tổng hợp Pháp chế Tổng công ty
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Chúc các bạn
thành công!
Nguyễn Thanh Phong

tên, vậy hãy đặt tên cho chúng bằng
cách ghi ra giấy những việc phải làm
để sắp xếp hợp lý. Mỗi ngày, trước
khi đi ngủ, bạn hãy xem lại những
việc đã làm được trong ngày và
chuẩn bị những việc cho ngày mai.
Như thế, chẳng những bạn sẽ không
bỏ sót bất kỳ công việc nào mà còn
tiết kiệm được nhiều thời gian.

Công ty PPYT

Thói quen đọc sách luôn mang đến
cho ta nhiều điều thú vị, bổ ích…
và quan trọng hơn có thể ứng dụng
những gì mình đã đọc vào thực tế
công việc, cuộc sống tạo nên những
thay đổi về suy nghĩ và tư duy theo
hướng tích cực. Mỗi quyển sách đều
cho ta những bài học hay, ý nghĩa và
trải qua những trải nghiệm thực tế
giúp trau dồi học hỏi để hoàn thiện
mình, từ đó hiểu ra giá trị của nhân
cách và đạo đức làm người.

Đ

i một ngày đàng học một
sàng khôn, giúp tôi khám
phá những điều thú vị từ
những quyển sách hay, cùng những
bài học thực tế mà tôi tâm đắc.
Trong chuyến hành trình với “Quà
tặng vô giá”, tác giả Jim Stovall sẽ
đưa bạn vào một cuộc hành trình
thú vị. Qua từng trang sách, bạn sẽ
tích lũy thêm nhiều bài học giá trị
cho bản thân, cũng như tầm quan
trọng trong cách nhìn đối với công
việc, tình bạn, giá trị của ước mơ,
của sự thử thách; giá trị của sự cho
đi, lòng biết ơn, công việc - đồng
tiền… Những điều thiêng liêng về
gia đình, hạnh phúc xung quanh ta,
đôi khi vì công việc, bon chen trong

cuộc sống đời thường làm ta quên
đi điều tưởng chừng như rất bình
dị ấy nhưng lại là món quà vô giá
đưa bạn tìm thấy niềm vui trong
cuộc sống và thành công. Từ trải
nghiệm trong suốt quãng thời gian
công tác, được rèn luyện và trưởng
thành từ đại gia đình Phong Phú tôi
rút ra nhiều bài học kinh nghiệm
cho bản thân và muốn chia sẻ với
mọi người. Hy vọng những bài học
ấy giúp chúng ta nhận ra giá trị
cuộc sống, sống có ý nghĩa hơn.
Tìm thấy niềm vui trong công việc
và làm việc với tất cả tấm lòng: Bạn
cần hiểu rõ bản thân, những điểm
mạnh và điểm yếu để chọn cho

mình công việc phù hợp. Khi bạn
tìm thấy niềm vui qua những công
việc hàng ngày do chính mình làm
ra, những sản phẩm có ích cho đời
và dành hết tâm huyết cho công
việc thì hiệu quả làm việc của bạn
mới đạt được năng suất cao nhất.
Bạn cần có thái độ làm việc nghiêm
túc, chăm chỉ. Nếu bạn hời hợt và
xem công việc là của mọi người,
bạn sẽ khó có cơ hội thăng tiến vì
không một lãnh đạo nào đặt niềm
tin, giao trách nhiệm cho người
không hết lòng vì công việc!
Lên danh sách những việc cần làm
mỗi ngày: Thực tế lúc nào bạn cũng
bận rộn với những công việc không
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Đừng đứng núi này trông núi nọ: Xu
hướng chung của khá nhiều bạn trẻ,
các bạn mới ra trường thường mong
muốn có việc làm với mức thu nhập
cao và điều kiện làm việc tốt. Do đó,
các bạn luôn đứng núi này trông núi
nọ và không ngại nhảy việc khi nghe
công ty khác có lương hấp dẫn hơn.
Theo tôi, bạn hãy bắt đầu từ việc làm
tốt những việc đơn giản, phù hợp
với khả năng của mình để nâng cao
năng lực và trao dồi kinh nghiệm. Sự
nỗ lực trong công việc sẽ giúp bạn
nắm giữ những kiến thức từ thực
tế, khi đã hội đủ kinh nghiệm và kỹ
năng bạn hãy nghĩ tới việc vươn cao
hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó,
quan tâm đến các chế độ chính sách
dành cho người lao động, qui mô
của công ty, công tác đào tạo và cơ
hội phát triển nghề nghệp cũng là
một trong những yếu tố quan trọng
để bạn lựa chọn.
Thử thách những công việc ngoài
khả năng và tìm kiếm những ý
tưởng mới: Làm việc không phải
lúc nào cũng theo trình tự sẵn có
mà luôn phải tìm tòi học hỏi, sáng
tạo những ý tưởng mới để nâng
cao khả năng tiềm ẩn của bản thân

và kỹ năng nghề nghiệp. Bạn đừng
ngại thất bại khi phải làm những việc
ngoài khả năng của mình, nếu gặp
những vấn đề hóc búa hãy tìm gặp
những người giỏi về lĩnh vực bạn
đang cần hướng dẫn thêm. Thành
công sẽ mỉm cười nếu bạn biết cách
vượt qua những khó khăn trong
công việc. Đừng ngần ngại nếu bạn
muốn thử nghiệm điều gì đó.
Ước mơ và hãy dám thực hiện để
biến ước mơ thành sự thật bằng
chính niềm tin và nỗ lực trong công
việc. Mục tiêu là những ước mơ có
thời hạn, với mục tiêu rõ ràng cụ
thể, phù hợp với mục đích và hoàn
cảnh sống của mỗi người, có thể
phân thành từng bước nhỏ, đồng
thời xác định thời gian cho từng giai
đoạn thực hiện với tư thế sẵn sàng
và quyết tâm bạn mới có thể hành
động để đạt được mục tiêu ấy.
Hãy vui và trân trọng với những
gì mình có: Bạn hãy biết ơn những
ai yêu quý và quan tâm đến mình,
trân trọng những điều mà người
khác đang làm cho mình. Sự biết
ơn và trân trọng không những làm
cho mình trở nên tốt hơn mà còn
thúc đẩy lòng trung thành từ những
người đã giúp đỡ mình. Hãy hài lòng
với những gì mình có và cố gắng tìm
kiếm thêm những điều bạn muốn!
Cười lên và sống vui mỗi ngày:
Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời
gian thì không chờ đợi ai. Hãy trân
trọng những phút giây mình đang
sống và làm cho nó trở nên có ý

nghĩa hơn, hãy luôn mỉm cười khi đó
cuộc sống của bạn sẽ bớt mệt mỏi và
căng thẳng.
Quý trọng tình thân và gia đình: Gia
đình là nơi bình yên và an toàn nhất
trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đó là
nơi vững chãi để đảm bảo luôn có
thể quay về và cũng là nơi luôn cho
bạn yêu thương cho dù điều gì đó có
thể xảy ra.
Cuộc sống thật vô cùng đa dạng và
phong phú, nó là một cuộc hành
trình mà bạn có thể tận hưởng từng
bước khám phá, hãy trân trọng từng
khoảnh khắc và sống có ích để cảm
thấy cuộc sống tươi đẹp hơn… Chúc
các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong
cuộc sống.

DĐPP dành 02 trang trong
chuyên mục THẮP LỬA TRÁI TIM
để giới thiệu giới thiệu những
quyển sách hay, độc đáo nhằm
mở rộng tầm nhìn, nâng cao
kiến thức và khuyến khích văn
hóa đọc trong toàn Tổng công ty.
Những tóm tắt cảm xúc của bạn
về quyển sách chia sẻ với bạn
đọc sẽ được Ban biên tập chọn
đăng ngoài nhuận bút theo
quy định, tác giả còn nhận được
phần quà là một quyển sách.
Vậy còn chờ gì nữa, hãy nhanh
chóng gửi những chia sẻ của bạn
về cho chúng tôi nhé.
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trận bão nên bà con cũng có nhiều
kinh nghiệm… Nó đáp lại câu hỏi
của bạn với giọng đầy âu lo.
Tiếng thở dài của nó như bị nuốt
chửng giữa cơn mưa dai dẳng. Từ
ngày nó 18 tuổi đã bước chân vào
Sài Gòn, chưa bao giờ nó cảm thấy
Sài Gòn mưa nhiều và mưa lạ đến
như vậy. Mưa như trút cho hết nước,
để làm mát cho những ngày nắng
gắt… Mưa cho thấm bao nỗi buồn
của những đứa con xa xứ khi chạnh
lòng nghĩ về quê hương đang gồng
mình trong bão tố.

Qua những
ngày mưa
Mưa…
Mưa… mưa, lại mưa.

ngày mưa làm cho bầu cảm xúc của
nó thêm nặng trĩu và nỗi nhớ nhà
ngày một hằn sâu.

Những cơn mưa tầm tã và dai dẳng
mấy ngày qua làm cho Sài Gòn trở
nên đẫm nước. Nó cảm thấy khó
chịu vì những cơn mưa thế này,
bởi lẽ từ nào đến giờ Sài Gòn chỉ có
những cơn mưa bất chợt, chợt đến
và chợt đi một cách vội vã. Những

Sáng nay là ngày nghỉ cuối tuần,
như thường lệ ngày nghỉ nó thường
ngủ nướng đến đúng ngọ mới dậy,
nhưng không hiểu sao sáng nay nó
lại dậy từ rất sớm. Sau những bài tập
thể dục quen thuộc, nó lại dọn dẹp
nhà cửa cho mọi thứ ngăn nắp hơn

chiều miền Trung dồn dập và dữ dội.

khôi vỹ

và tự mở một khúc nhạc quê hương
để thưởng thức. Nó ra phía lan can
ngồi, đưa ánh mắt nhìn xa xăm
trong cơn mưa nặng hạt. Trước mặt
nó từng nụ bông giấy nhỏ thấm đầy
nước rơi lả tả xuống sàn như một nốt
nhạc buồn cho một ngày mưa ồn ã.
Từng cơn gió len qua khe cửa nhỏ
làm buốt cả da người. Cái buốt lạnh
của da thịt hay chính tâm hồn của
nó khi nghĩ về mưa - những cơn mưa

Chiều nay bão đổ bộ vào miền Trung
đó nhỏ - Tiếng một người bạn cùng
phòng
Ừ, mình lo quá không biết sao nữa Nó trả lời câu hỏi của người bạn,
nhưng ánh mắt nhìn xa xăm về phía
những giọt mưa.
Thế nhỏ đã gọi điện về nhà chưa, tình
hình ba mẹ chuẩn bị chống bão thế
nào?
Mình gọi rồi, hiện đang mưa lớn và
gió mạnh lắm. Ba mẹ đã chuẩn bị
mọi phương án chống bão rồi… Quê
mình năm nào cũng phải đón từ 3-5

Dòng cảm xúc của nó cứ miên man
dạt dào theo từng nhịp rơi của nụ
hoa giấy và tiếng nhạc buồn. Nó
như sống lại những ký ức tuổi thơ
một thời. Ở quê nó mỗi lần có bão
ba và anh trai lại dùng những cây
củi lớn để chống các vách đất, bởi
quê nó còn nghèo, bà con chủ yếu ở
nhà tranh vách đất. Nó phụ mẹ kéo
những tấm bao bố để che chắn gió
mưa cho chuồng bò, chuồng lợn,
các luống rau, cho đến việc chuẩn
bị nhiều đồ ăn cho những ngày mưa
bão, đặc biệt là rau và cá khô, đậu
phộng…
Ngãy bão, ba nó và anh trai cùng với
một số thanh niên trai tráng trong
làng lo chuyện đê đập và phụ giúp
một số người già trong làng tránh
bão an toàn. Nó thường phụ mẹ lo
công chuyện gia đình và làm những
món ăn đơn giản ngày mưa như
bánh xèo, bánh ổ (bánh đúc), khoai
mì… để đãi cả nhà lúc quây quần.
Sau cơn bão, nước sông quê lại lớn,
cuốn trôi bao nhiêu là củi, rác rưởi...
Nó và lũ trẻ trong làng hay tập trung

ra xem nước lớn, bắt dế và nhổ nấm
mối… Thường khi nước lũ ngập bãi,
dế ngộp nước ngoi lên bám vào các
bụi cây. Nó và các bạn nhỏ xách đụt
đi bắt dế về nướng hoặc chiên bột…
hay sau khi nước rút ra các bụi bãi
bên sông để nhặt củi đem về phơi
khô mà nấu bếp… Có khi nó cùng
với lũ trẻ trong làng chờ trời nhẹ gió,
lẽn chạy đến gốc xoài nhà bà Hai,
cây mận nhà chú Út, cây cóc nhà cô
Ba… để nhặt quả rụng. Vô số những
kỷ niệm tuổi thơ trong ngày mưa
bão mà nó đã trải qua, giờ nghĩ lại
nó cảm thấy hạnh phúc về những
tháng ngày ấy, những tháng ngày
tuổi thơ dữ dội và êm đềm. Bao kỷ
niệm đẹp thuở ấu thơ của nó cứ xếp
đầy trong lòng, là phần hành trang
mà nó luôn mang theo trên bước
đường đời, mỗi lần có tâm trạng, nó
lại lục ra để ôn lại.
Đã hơn một giờ trôi qua mà nó vẫn
ngồi đó. Cơn mưa cuối tuần vẫn
không có dấu hiệu ngớt mà ngày
một dai dẳng thêm. Nó nhớ về
tháng ngày đã qua, nhớ về bố mẹ,
anh trai và những kỷ niệm đẹp thuở
thiếu thời trong mỗi mùa bão giông.
Nó đã bảy năm xa quê. Mỗi năm nó
chỉ về quê có một lần vào dịp tết
Nguyên đán. Vì thế những ngày mưa
ở quê bảy năm qua nó chưa một lần
chứng kiến, những thất thường của
thời tiết làm tăng thêm nỗi lo của
nó trong những ngày mưa gió. Nó
đã đi qua những ngày mưa và thấy
yêu hơn những ngày nắng. Nhưng
những ngày mưa của nó cũng ngập
tràn những kỷ niệm đẹp và thân
thiết. Nó luôn nghĩ về quá khứ và
nghĩ về những người dân quê còn
gian lao để biết cố gắng phấn đấu
hơn trong công việc và cuộc sống.
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Thu quyến rũ
Lê Hữu Mẫn
Nhà máy Dệt Hải Vân

A

nh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngã màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui bên muôn hoa
Và trên những bông hồng đẹp xinh…
Mùa thu đi vào thơ ca và làm lay
động tâm hồn của bao người, mặc
dù cuộc sống còn bề bộn công việc
nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được
mùa thu đang gõ cửa bên thềm.
Thu như người tri kỷ, mỗi khi gió
heo may về lại kéo thu đến trong
sự chuyển mình nhẹ nhàng của trời
đất. Dù là lòng người vô tình nhưng
thu không bao giờ lỗi hẹn, luôn âm
thầm nhẹ nhàng theo nhịp bước
của thời gian. Thu đang đến, một
mùa thu mới dưới mái hiên đại gia
đình Phong Phú.

Nàng thu kiều diễm lướt qua không
quên khoác lên đất trời những sắc
màu lung linh. Nhưng hạ cũ vẫn
còn chút luyến lưu trút hết nỗi
niềm lên những trận mưa giông
cuối mùa chạy đua cùng thời gian.
Nếu sắc đỏ là màu chủ đạo của hạ
thì thu lại ưa chuộng sắc vàng của
những hàng me đang mùa thay lá.
Thu lướt qua đến đâu, con đường
lại tràn ngập lá vàng rơi rải khắp lối.
Có những chiếc lá rơi vèo xuống
đường như chấp nhận kết thúc,
có những chiếc lá cứ vòng vèo rồi
giăng mắc vào người qua đường
như còn luyến lưu, vương vấn một
cuộc tình trước lúc chia xa.
Không chỉ có sắc vàng, thu về ta còn
bắt gặp những đám mây trắng trôi

bồng bềnh trên nền trời cao thẳm,
mây lững lờ như đang phân vân, do
dự một nửa sang thu, một nửa vẫn
còn vắt ngang mùa hạ. Thu về, mọi
thứ dường như trôi chậm hơn. Con
sông cứ dùng dằng không chịu
chảy như muốn ghi nhớ mãi hình
bóng hàng dừa trước lúc hòa mình
vào biển cả. Hoa lục bình chùng
chình giữa dòng dệt nên những
tấm thảm tím biếc như muốn đọ
sắc đỏ của phượng vĩ mùa hạ. Ta
cũng không quên những hương
thơm quyến rũ chỉ mùa thu mới có.
Đó là hương thơm thoang thoảng
của lúa đang thì con gái, hương
hoa sữa nồng nàn đã đi vào thơ ca
của biết bao thi sĩ, mùi dịu nhẹ của
hoa ổi phả vào trong gió sớm.

Thu về, lòng người ấm lại để tạm
quên đi những tất bật, đua chen của
cuộc sống thường nhật. Người vô
tình thì cho rằng thu là mùa của sự
lãng quên, vô tình và tẻ nhạt. Nhưng
với tôi, thu về đánh thức bao cung
bậc cảm xúc. Nếu các thi sĩ gọi thu là
mùa của sự lãng mạn, mùa của thi ca
thì với tôi, mùa thu là mùa của hoài
niệm, mùa của sự chiêm nghiệm. Tôi
nhận ra mùa thu trong mắt của con
thơ. Đó là niềm vui, sự háo hức chờ
đón ngày tựu trường để xúng xính
trong bộ đồng phục của một cậu trò
nhỏ. Niềm vui được đón Tết Trung
thu, rước đèn họp bạn, rộn ràng
trong tiếng trống múa lân.
Tôi chợt nhớ tuổi thơ của mình trong
ký ức. Lúc ấy tôi cũng hân hoan, háo

hức, nhưng bây giờ tôi còn nhớ ra
cả nỗi lo lắng, vất vả hiện hữu trong
đôi mắt của mẹ. Tôi đâu biết rằng mẹ
đã khó nhọc như thế nào để tôi có
được những ký ức êm đềm của tuổi
thơ. Thu không chỉ đem lại vẻ đẹp
cho đất trời mà còn là sợi dây kết
nối hiện tại với những hồi ức thân
thương của quá khứ.
Thu đến, đại gia đình Phong Phú lại
rộn ràng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, tăng tốc sang xuân.
Khắp nhà máy, đường qua lối lại
vào công ty tràn ngập những sắc
màu, cung bậc cảm xúc của những
mùa thu đã qua, những nhịp lao
động rộn ràng và cả không khí khẩn
trương nữa. Bao nhiêu tâm sự trong
lòng người dường như có dịp để thổ

lộ cùng mọi người, bởi ai cũng hiểu
rằng mùa thu là mùa của sự tri ân,
xúc cảm, tình yêu, nỗi nhớ và hoài
niệm. Phải chăng có đi qua những
ngày mưa mới thấy yêu hơn những
ngày nắng và trải qua mùa thu ấm
áp mới cảm nhận hết được giá trị của
những điều hạnh phúc giản đơn.
Mái nhà chung Phong Phú của
chúng tôi đón 49 mùa thu quyến rũ,
mỗi mùa một niềm vui, một sự vững
tiến và cả những cảm xúc mới khởi
tạo. Thu mới, thu quyến rũ, hương
thu và tình thu… tất cả như một dư
âm ngọt ngào đánh thức lòng người
trên hành trình tiến bước của con
tàu Phong Phú.
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Kỷ niệm
hoạt động
công đoàn
KA
Công ty CP Dệt May Nha Trang

R

ời giảng đường, tôi
nhận công tác tại công
ty từ tháng 12/1994 và
được gia nhập tổ chức công
đoàn trong môi trường mới.
Tôi bỡ ngỡ vì chưa hiểu nhiều
về tổ chức này, cũng như
những hoạt động của nó. Thời
gian, được sự hướng dẫn của
những anh chị đi trước và tìm
hiểu, tôi được biết Công đoàn

Việt Nam là tổ chức chính trị
rộng lớn của giai cấp công
nhân, đại diện bảo vệ các
quyền, lợi ích chính đáng cho
người lao động. Công đoàn
là thành viên trong hệ thống
chính trị xã hội do Đảng lãnh
đạo, có quan hệ hợp tác và
phối hợp các tổ chức chính trị
xã hội khác…

Nói ra có vẻ “to tát”, nhưng với
tôi công đoàn là cái gì rất gần
gũi. Trong nhiều chức năng,
nhiệm vụ, tôi vẫn tâm đắc
nhất sự thể hiện quan tâm
đối với người lao động khi
ốm đau, tang chế, gia đình
gặp khó khăn…
Có một kỷ niệm không bao
giờ quên khi tôi còn là nhân

viên thống kê phân xưởng của
một nhà máy. Tháng 6/2001 mẹ
tôi bị bệnh nặng. Khi biết thời
gian gần mẹ không còn dài tôi
mất cân bằng, buồn bã. Trong
suốt thời gian này, anh chị em
trong xưởng, các bạn đồng
nghiệp và nhất là các cán bộ
công đoàn, thủ trưởng đã kịp
thời động viên, giúp đỡ để tôi giữ
vững tinh thần và vượt qua trở
lực cuộc sống.
4 tháng sau khi mẹ tôi mất, cảm
giác mất người thân lại tăng lên
gấp bội. Cũng chính lúc đó tổ
chức công đoàn lại đến thăm hỏi
động viên cả về tinh thần lẫn vật
chất. Tôi cảm thấy mình thật hạnh
phúc vì được sinh hoạt trong tổ
chức này và luôn quan tâm đến
mọi người, nhất là lúc khó khăn.
Thời gian phấn đấu, tôi trở thành
người cán bộ công đoàn. Từ vai
trò chủ tịch công đoàn phân
xưởng, ủy viên BCH công đoàn
nhà máy. Tôi tự rút ra bài học phải
biết quan tâm, chia sẻ với mọi
người, mặc dù đó là một việc rất
nhỏ.
Tháng 8/2006 tôi được điều động
công tác đến nhà máy khác. Sau
đại hội công đoàn lần thứ nhất
(nhiệm kỳ 2007 - 2009) tôi được
bầu làm chủ tịch công đoàn. Bản
thân cũng rất vui nhưng cũng
không ít lo lắng để lãnh đạo được
tốt phong trào công đoàn của
nhà máy. Làm sao để tất cả người

lao động luôn tin tưởng, cảm giác
gần gũi như trong gia đình khi
sinh hoạt công đoàn.

thường, nhưng đối với tôi là cán
bộ công đoàn trẻ thì đó cũng là
một kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi còn nhớ mãi, sáng ngày
2/4/2007 chị tổ trưởng công
đoàn cho hay chị N trên đường
đi làm ra trạm xe đưa đón, không
may bị tai nạn giao thông, chấn
thương sọ não, phải nhập viện
cấp cứu. Khi chúng tôi vào thăm,
chị N vẫn chưa tỉnh, đầu sưng to,
chân tay xây xát. Hoàn cảnh gia
đình chị khó khăn, hai vợ chồng
đều là công nhân, một con nhỏ.
Lúc đó, tôi nghĩ mình phải làm
một việc gì để thể hiện sự quan
tâm chia sẻ của công đoàn.

Nhiệm kỳ thứ hai tôi lại trúng cử.
Bằng kinh nghiệm hoạt động
nhiệm kỳ đầu, chúng tôi lại tiếp
tục thực hiện những công việc ý
nghĩa, giúp đỡ nhiều công đoàn
viên gặp khó khăn. Công đoàn
nhà máy duy trì việc quyên góp
ủng hộ cho nhiều trường hợp
khác nhau với số tiền lên đến
hàng chục triệu đồng. Mỗi lần
làm việc có ích ấy, chúng tôi cảm
thấy vô cùng hạnh phúc và nhận
thêm nhiều tình cảm tin yêu của
đoàn viên công đoàn.

Sáng hôm sau, sau cuộc họp
tổ trưởng công đoàn các tổ, tôi
nêu sự việc và đưa ra ý tưởng
quyên góp ủng hộ tiền giúp chị
N. Ngoài số tiền thăm hỏi trích từ
quỹ công đoàn nhà máy, toàn thể
CB.CNV nhà máy quyên góp được
3.320.000 đồng. Tối đó chúng tôi
vào thăm hỏi, chồng chị cầm số
tiền trên tay rưng rưng xúc động,
không nói nên lời. Tuy số tiền
không lớn, nhưng chúng tôi cảm
thấy đã làm một việc ý nghĩa và
thể hiện tình cảm của đoàn viên
công đoàn trong đơn vị.

Do nhận nhiệm vụ công tác mới
từ tháng 3/2011, tôi không đảm
nhận chức vụ chủ tịch công đoàn
nhà máy nữa, nhưng kỷ niệm lần
đầu tiên mình làm được một việc
có ý nghĩa đối với mọi người sẽ
không bao giờ quên. Hiện tại với
vai trò cán bộ công đoàn ở cương
vị mới, bản thân tôi luôn tự nhủ
phải cố gắng nhiều hơn nữa
trong công tác, trong nhiệm vụ,
trong hoạt động công đoàn. Tôi
hiểu rằng để người lao động xem
tổ chức công đoàn như gia đình
thứ hai của mình, được quan tâm,
chia sẻ, động viên, tạo niềm tin
yêu, làm cho họ luôn tin tưởng,
nâng cao trách nhiệm và gắn bó
lâu dài với doanh nghiệp là trách
nhiệm của mỗi người hoạt động
công đoàn.

Hơn một tháng sau, chị N đã bình
phục và đi làm trở lại. Ngày đầu
tiên chị gặp tôi cảm ơn sự quan
tâm chia sẻ của công đoàn nhà
máy đến người lao động. Đối với
mọi người có lẽ là chuyện bình
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Giờ đây Phong Phú còn
bắt nhịp cho tình cảm của
tôi và anh, chúng tôi xây
dựng thành một gia đình
hạnh phúc và không thể
thiếu nhau. Tôi đã nhận
từ Phong Phú nhiều hơn
những gì mình có, vì vậy
tôi cảm thấy cuộc sống đã
mỉm cười với mình nếu
biết cố gắng vượt qua khó
khăn! Tôi đang rất hạnh
phúc, yêu cuộc sống này!

Diễn đàn Phong Phú

H

ôm nay, giống như bao ngày
hạnh phúc khác từ khi tôi có
anh. Người ta thường nói, giấc
mơ là chiếc gương phản chiếu suy
nghĩ, cảm xúc, hay những nỗi ám ảnh
thường trực trong lòng mỗi người.
Có lẽ vậy, anh tràn ngập trong tôi
với “một nỗi ám ảnh yêu thương” rất
hạnh phúc. Chủ nhật, tôi mơ màng
cảm nhận cuộc sống thường nhật
quanh mình bằng như âm thanh
quen thuộc như tiếng cười đùa trẻ
thơ, tiếng chó sủa và cả tiếng gọi
nhau của hàng xóm… Chúng gợi lại
trong tôi bao cảm xúc về cuộc sống
hiện tại của mình.

Chưa kịp tỉnh ngủ, trong tâm trí tôi
lại luẩn quẩn những câu hỏi: Ai đã se
duyên cho chúng tôi? Nếu ngày ấy,
em không đi về phía anh, không gặp
nhau. Giờ này, ta thế nào?...
Tìm đáp án cho những câu hỏi này
không khó chút nào! Đó chính là gia
đình Phong Phú! Nếu ngày ấy, tôi
không đến với Phong Phú thì chắc
chắn sẽ không có được tình yêu đẹp
như thế này. Tôi lại thầm cảm ơn mái
nhà chung này đã cho tôi gặp được
anh, gặp được một tình yêu lớn của
đời mình. Điều này đồng nghĩa với
việc bước vào Phong Phú, tôi bước

Tình yêu lớn

của tôi
Võ Thị Ngọc Trinh
Nhà máy Nhuộm, Công ty PPH
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vào chân trời mới với vô vàn tình
yêu thương từ đồng nghiệp, anh
chị em cho đến tình cảm lứa đôi.
Tôi biết rằng cuộc sống là chuỗi
ngày cố gắng và phấn đấu, nhưng
tôi hài lòng với cuộc sống hiện
có và giữ gìn, phát huy nó. Gia
đình nhỏ và gia đình lớn của tôi
thật hài hòa và chu tất. Ở đâu tôi
cũng nhận được những tình yêu
thương của mọi người, để thấy
mình có ích và thêm yêu thương.
Gần hai năm trước, tôi là một sinh
viên mới ra trường trong một sự
đổ vỡ tư tưởng. Tôi như một con
nhộng nằm quen trong cái kén
yên ấm, nay cái kén đã rách và
chúng không còn dành cho tôi
nữa. Thật khó khăn để tập thích
nghi với cuộc sống mới không
chút dễ chịu, tôi phải tự thân
lo cho cuộc sống không còn sự
chống lưng của bố mẹ. Tình yêu
đẹp cũng không còn, thay vào đó
là sự bươn chải, va chạm với đời.
Công việc chẳng liên quan tí gì tới
chuyên môn, lại toàn những việc
trước giờ tôi vốn dĩ rất ghét. Môi
trường làm việc chẳng mấy thiện
cảm. Mỗi sáng thức dậy, tôi nghĩ
tới việc đến công ty giống như
sắp phải chịu cực hình vậy! Tất cả
những điều đó cộng gộp lại bóp
nghẹt làm mệt mỏi cả thể chất lẫn
tinh thần, tôi cảm giác mình thật
cô độc, lẻ loi. Vì thế, tôi phải gồng
hết sức mình để trải qua những
ngày tháng thật đáng sợ này,
nhiều lúc thấy bất lực, đau buồn
và bi quan.
Ý thức được rằng mình phải cố
gắng hết sức để vượt qua giai
đoạn chông gai này nên tôi luôn

tìm cách vượt qua, tháo gỡ dần
dần mọi chuyện. Và tìm một công
việc phù hợp là việc tôi nên làm
nhất, duyên phận đã đưa tôi đến
với Công ty PPH. Ở đây, tôi được
làm việc đúng với chuyên môn
của mình. Gia nhập vào đại gia
đình Phong Phú, tôi được sống,
làm việc trong một môi trường
chuyên nghiệp, văn minh và thật
nhân ái. Hằng ngày được giao
lưu, tiếp xúc với các anh chị đồng
nghiệp, cô chú công nhân hiền
lành, tốt tính, thân thiện dễ mến
tôi thấy khác hẳn với sự cay nghiệt
ở những nơi khác.
Tôi thấy dễ chịu, đầu óc nhẹ
nhàng hơn, cùng với sự thoải mái
đó, là sự yêu thương và quan tâm
từ gia đình và bạn bè làm tâm
trạng tôi mỗi lúc một tốt hơn,
tươi vui hơn mà quên đi những
chuyện không vui, khó khăn trước
mắt. Không những vậy, giờ đây
Phong Phú còn bắt nhịp cho tình
cảm của tôi và anh, chúng tôi xây
dựng thành một gia đình hạnh
phúc và không thể thiếu nhau. Tôi
đã nhận từ Phong Phú nhiều hơn
những gì mình có, vì vậy tôi cảm
thấy cuộc sống đã mỉm cười với
mình nếu biết cố gắng vượt qua
khó khăn! Tôi đang rất hạnh phúc,
yêu cuộc sống này! Nơi đây đã cho
tôi những tình yêu lớn.

Trung thu
yêu thương
Lê Thị Năm
Coats Phong Phú

Trung thu cho bé nay khác rồi
Tôi đứng đây vui với đất trời
Mái nhà Phong Phú thân thương ấy
Lòng tôi xao xuyến lệ muốn rơi
Đỏ rực góc trời, chờ đón tết
Đèn lồng cao thấp, nhạc đung đưa
Con trẻ háo hức, lòng thấp thỏm
Mong chờ giờ phút hội Trung thu
Những món quà nho nhỏ đơn sơ
Nhưng đong đầy yêu thương gắn bó
Bao trò chơi hướng nghiệp bổ ích
Dẫn dắt con đến những bến bờ
Thành công phía trước con ước mơ
Không chỉ có mình con lẻ bước
Hãy vững tin và con sẽ làm được
Tương lai tươi sáng đó đang chờ
Niềm vui không tả hết bằng thơ
Lòng cảm nhận sự quan tâm, chăm chút
Đời sống tinh thần, tương lai phía trước
Đại gia đình Phong Phú dựng xây.
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Diễn đàn Phong Phú

Viết cho con
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của mẹ được thực hiện sau bao tháng
năm ấp ủ.

Nắng thu vàng

T.Q
Tổ đầu tư tài chính

Cuộc sống dù thăng trầm biến đổi thế nào mẹ cũng sẽ
luôn tha thứ cho các con. Mẹ vay thương yêu từ bà ngoại
để các con sau này trả lại cho những đứa con của mình.

H

ồi mới sinh các con, lúc nào
mẹ cũng thèm được ngủ.
Nhiều lúc ước ao giá như
nhét được các con trở lại trong bụng
một hôm để được ngủ cho đẫy mắt.
Thỉnh thoảng “chó cái trốn con”, mẹ
“đẩy” các con cho bà ngoại trông,
chui vào một góc nhà ngủ say như
chết. Thế mà chỉ nghe các con ré lên
một tiếng là mẹ tỉnh rụi và chạy đến
ngay. Hai đứa đã biến mẹ từ một
người đành hanh, ham chơi thành
một người biết nhịn nhường, lo lắng
và hy sinh cho người khác.
Từ khi các con chào đời, mẹ đã gửi
những khao khát tuổi thơ của mẹ
vào hai đứa. Mẹ làm nhiều việc để
có tiền mua cho các con những bộ
quần áo đẹp, những thứ đồ chơi mà
lúc nhỏ mẹ chẳng dám nghĩ đến. Mẹ
học bà ngoại cách chế biến các món

rau củ thành thức ăn mặn cho người
lớn và để dành thịt cá cho chén cơm
của hai đứa thêm đậm đà. Mẹ đưa
các con về quê thăm họ hàng để
biết quê hương xứ sở, nguồn cội,
biết hiếu kính tổ tiên ông bà. Mẹ
đưa các con đi du lịch, đi biển, thăm
thú đó đây để con biết thêm những
chân trời mới, mở rộng tầm nhìn và
những giấc mơ tuổi thơ bay cao.
Mẹ dạy con những điều hay, ý đẹp,
những lẽ phải ở đời, dạy con biết
thương yêu quan tâm đến những
người quanh mình… Mẹ ôm hôn
các con mỗi buổi sớm mai trước khi
đi làm và hằng đêm trước khi đi ngủ
cho thỏa nỗi nhớ thương. Mẹ mong
sau này các con lớn lên, mẹ con mình
vẫn ôm hôn nhau mỗi ngày như khi
các con còn nhỏ. Lời yêu thương là
để sẻ chia chứ không phải làm rượu
chôn sâu dưới đất.

Lúc nhỏ, mẹ từng muốn được đi
học đàn, học vẽ ở câu lạc bộ thiếu
nhi thành phố. Nhưng lên năm, sáu
tuổi mẹ đã biết nhóm lò trấu, nấu
cơm. Bảy, tám tuổi đã biết đi chợ,
xách nước, chẻ củi, lau nhà. Đi học
nửa buổi, nửa buổi phải giúp bà
ngoại mọi việc trong nhà. Lớn hơn
một chút, kỳ nghỉ hè là lúc mẹ phụ
gia đình chằm nón kiếm tiền mua
sách vở và quần áo cho năm học
mới. Mẹ có quãng tuổi thơ tuy thiếu
thốn nhưng đầy trải nghiệm thú vị
và hạnh phúc. Bây giờ con gái mẹ đã
biết múa tay trên phím đàn piano;
con trai đã biết cầm cọ, pha màu
nguệch ngoạc vẽ bậy trên tường
nhà. Các con đang sống cho những
đam mê của mẹ ngày xưa còn dang
dở và mỗi lần nhìn thấy các con thực
hiện điều đó lòng mẹ dâng tràn
niềm hạnh phúc vô bờ. Giấc mơ xưa

Nhiều lúc mẹ đắm đuối với việc kiếm tiền
đến độ hầu như giao các con cho ông bà
ngoại chăm sóc. Cái lý do ngớ ngẩn mà
mẹ thường bấu víu vào để tự an ủi mình
là lo lắng cho tương lai các con. Bây giờ
mỗi khi nhớ lại, mẹ luôn tự trách mình và
thương bà ngoại hơn. Mẹ tin là bà ngoại
không giận mẹ. Cũng như sau này, dù có
thế nào, mẹ cũng sẽ luôn tha thứ cho các
con. Mẹ vay thương yêu từ bà ngoại để
các con sau này trả lại cho những đứa con
của mình. Cuộc sống như giọt nước mắt
chảy xuôi.
Mẹ thấy, bà Lộ cạnh nhà mình năm nay đã
tám mươi tuổi nhưng bà vẫn lo lắng cho
bác Hai từng bữa ăn giấc ngủ, từng chiếc
áo thẳng nếp khi đi làm. Đôi khi mẹ bắt
gặp bà giặt quần áo cho bác Hai, cái cách
bà treo quần áo vào mắc và vuốt thẳng
các góc mới âu yếm và cẩn trọng làm sao!
Không biết ông con trai 45 tuổi của bà
có biết rằng để có được sự chỉnh chu ấy
mỗi khi đứng dậy, bà phải bám vào thành
ghế cho khỏi ngã và bàn tay run run chậm
chạp vì mỏi mệt.
Và mẹ biết rằng, được chăm lo và yêu
thương các con mình là hạnh phúc của
mọi bà mẹ trên thế gian này.

Bút mới
Công ty PPF

Nhặt làm gì em mùa hạ cũ đã vơi,
Những mảnh vỡ thời gian không ghép thành
hạnh phúc.
Mùa hạ đã xa như người du mục
Để đón mùa thu vàng rực cỏ tình yêu.
Em đừng mãi đắm chìm trong mùa hạ
Bởi mùa thu đang tới rất gần
Chàng hoàng tử bước ra từ khu vườn cổ tích
Đến bên em để thổi giấc chiêm bao.
Hãy cất mùa hạ vào chiếc hòm bí mật
Và quên đi câu thần chú nhiệm mầu
Ngày mùa thu hôm nay của em ngày rất thật
Trải lòng ra hong dưới nắng thu vàng.
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Phong Phú:

Bốn mươi chín năm đã vẹn
Bút mới
Công ty PPF

(Kỷ niệm ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà
máy Dệt Sicovina nay là Tổng công ty CP Phong Phú
14/10/1964 - 14/10/2013)
Bốn mươi chín năm đã đến rồi
Bao nhiêu kỷ niệm ngập trong tôi
Trẻ già, trai gái đều tâm huyết
Xây nên Phong Phú đến tuyệt vời
Bốn mươi chín năm đã đến rồi
Vẫn còn sung sức tuổi đôi mươi
Cổ phần xoay chuyển theo năm tháng
Phong Phú hôm nay đã rạng ngời
Bốn mươi chín năm đã đến rồi
Mở cờ trong bụng tuổi gần hưu
Lớp trẻ ngày nay đầy bản lĩnh
Hội nhập bốn phương sắp kịp rồi
Bốn mươi chín năm đã đến rồi
Tầm cao, tâm sáng, dáng uy nghi
Vui đi để rồi sang trang mới
Thi đua phấn khởi tới cờ sao
Mấy vần thơ nhỏ để kính chào
Phong Phú hôm nay đẹp làm sao
Phiến đá sang trang mùa 49
Tình người - Tình đá quyện lòng nhau.

Thu lao xao
Phú Đức

Phòng Kinh doanh

Chiếc điện thoại nằm im
Không thèm nói một lời
Cuộc sống là chờ mong
Và lòng mình vẫn đợi.
Mây cứ trôi lang thang
Bay về phía trời xa
Nói dùm với người ta
Rằng là: Ta không nhớ…
Gió muôn đời vẫn thổi
Sóng lòng em nghiêng chao
Hương mùa thu lao xao
Xạc xào vùng kỷ niệm.
Mây vô tình cứ trôi
Gió vô tình mãi thổi
Mưa vô tình vẫn rơi
Sóng vô tình không gọi...
Điện thoại vẫn nằm im
Em ngàn đời vẫn đợi
Giọt mưa chiều rớt xuống
Tan vỡ trái tim côi.
Suốt đêm em nằm khóc
Mưa tràn đến bên kia
Giờ này mưa vẫn rơi
Và lòng ai... có ướt?
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Thương
miền Trung…

Mắc nợ mùa thu
Nguyễn Hữu Chung
Coats Phong Phú

Bùi Bá Thăng
Công ty PPJ

Túp lều tranh xơ xác.
Gió đập vỡ tan tành.
Nước ập vào ngang mái.
Tranh bồng bềnh chơi vơi.
Lạc trôi, lúa cũng trôi.
Áo quần cùng chăn chiếu.
Đua nhau về biển khơi.
Thôi bỏ hết, bỏ hết.
Mau đi thôi, đi thôi.
Đi sang nhà hàng xóm.
Nơi mái ngói tường vôi.
Tất cả do tạo hóa.
Một điều đơn giản thôi.
Còn người là còn của.
Cuộc sống sẽ sinh sôi.
Ôi miền Trung thương yêu…

Anh mắc nợ mùa thu vàng năm cũ
Vốn lẫn lời chưa trả lại thời gian
Mãi thao thức những đêm dài không ngủ
Khoác vàng thu lên biền biệt non ngàn
Quên sao được bóng hình con thuyền giấy
Trôi bềnh bồng trong đôi mắt em xinh
Gom lá khô, cho em, dành cả đấy
Đốt mùa thu say men lửa ân tình
Hoa cúc vàng khiến mùa thu nghiêng ngả
Chiều ôm đàn vỗ nhịp hát đơn côi
Em thánh thiện ngoan hiền như chiếc lá
Nên mùa thu đã quyến rũ anh rồi*
Và thế là mùa thu, anh mắc nợ
Mong một ngày trả lại nửa mùa yêu
Bài thơ xưa giữ hoài trong tập vở
Chờ mong người trở lại chốn cô liêu

*Lời một bài hát
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Hãy tin

Tôi cảm thấy giận và trách bản
thân mình, nhiều lần cố gắng
tập nói nhưng khi đem áp dụng
thì không mấy khả quan.

mình làm được
HỮU LUÂN

Tôi nhận thấy rằng mỗi người đều có năng lực
bản thân tiềm ẩn nhất định, vì thế hãy tự tin
thay đổi, nếu không rất có khả năng bạn sẽ tiếc
nuối. Và tôi tâm đắt với câu nói của Danielle
Kennedy: “Sự thay đổi hoặc sẽ khép chặt quá
khứ của bạn lại, hoặc sẽ mở ra cánh cửa để bạn
đi vào tương lai”.

T

huở bé, tôi là một đứa nhút nhát,
ngại tiếp xúc với đám đông,
không thích giao tiếp. Mặc dù bài
vở nhớ vanh vách nhưng mỗi lần thầy
cô trả bài đứng trước lớp tôi không tài
nào thốt nên lời và nhiều lần nhận con
điểm 0 oan uổng. Có lần tôi quả quyết
với cô giáo là mình thuộc bài nhưng vì
sợ không nói được. Cô cho tôi ngồi tại
chỗ và viết, kết quả thật như mong đợi.
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Vào đại học, nhiều bạn bè thấy
tôi viết tốt, khả năng lập luận
câu cú bài làm chắc chắn nên
đã tin tưởng giao cho làm nhóm
trưởng. Nhưng không ít lần các
bạn thất vọng vì giữa nói và
viết của tôi không ăn nhập gì
với nhau, dẫn đến nhóm nhiều
lần điểm không như mong đợi.
Tôi cảm thấy xấu hổ, tự trách
mình ghê gớm, thậm chí mắng
nhiết bản thân. Nhiều lần thất
bại trong giờ tranh luận chỉ vì
không biết nói chứ kiến thức thì
không hề thua. Tôi đặt sự quyết
tâm cao độ bằng sự thay đổi.
Tôi đọc rất nhiều bài báo, nhiều
sách vở về nghệ thuật sống,
nghệ thuật thay đổi bản thân
nhưng cũng không mấy hiệu
quả. Tôi tình cờ gặp một người
thầy khi ông hướng dẫn đề tài
nghiên cứu khoa học cho tôi.
Quá trình tương tác, ông hiểu
được khả năng của tôi và biết
được tôi vấp phải điều gì? Ông
phân tích cho tôi tường tận
những nghệ thuật mà ông và
bạn bè ông đã vượt qua bản
thân thế nào, mỗi bài học quả
thật là một chân lý sống đắt. Và
tôi lấy hết can đảm để đổi thay.
Bằng quyết tâm cao độ và thử
thách lớn trước mắt là tôi phải
đứng trước hàng trăm sinh viên
và hội đồng giám khảo để bảo
vệ đề tài nghiên cứu khoa học

mà mình tốn rất nhiều thời gian
và tâm sức để thực hiện nó. Lúc
đầu tôi lúng túng trong cách
trình bày và bị giáo viên phản
biện chê trách, thậm chí hạ bệ.
Tôi điềm tĩnh, lấy hết can đảm
và vận dụng sự hiểu biết của
mình để đáp trả những câu hỏi
phản biện từ phía giáo viên
và các bạn sinh viên một cách
khôn ngoan và thuyết phục. Kể
từ giây phút đó, tôi bắt đầu tự
tin năng lực giao tiếp của mình
và dần dà tôi đã bỏ lại quá khứ
nhút nhát trước đám đông của
mình, càng ngày càng tự tin và
ăn nói hay hơn rất nhiều.
Trước khi gia nhập đại gia đình
Phong Phú, tôi có thời gian vài
năm công tác tại tòa soạn báo.
Lúc sếp giao các chuyên đề vượt
quá sức của mình khi không có
người thực hiện, tôi nghĩ rằng
mình không thể nào vượt qua
được… nhưng cuối cùng bằng
sự nỗ lực phấn đấu, bằng sự học
hỏi cách làm của những anh chị
em đồng nghiệp, tôi đã chiến
thắng sự nhút nhát tồn đọng
trong bản thân mình và hoàn
thành tốt công việc được giao.
Cuối năm tôi vinh dự nhận được
thành tích lao động xuất sắc,
và là người trẻ nhất trong số
đó. Đứng trước mọi người phát
biểu cảm ơn, tôi không còn
nhút nhát mà tự tin nói lên từ
tấm lòng mình những điều suy
nghĩ. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh
năm nào của mình từng bỏ lỡ
rất nhiều cơ hội chỉ vì không tin
mình làm được.

Cuộc sống như một tác phẩm
nghệ thuật vậy, ăn, mặc, đi lại,
nói năng, viết lách, ứng xử…
đều có chuẩn mực riêng của
nó và trở thành một nghệ thuật
của sự thành công. Bởi vậy mới
có người là diễn giả, là MC, lại
có người là nhà văn, nhà báo,
người mẫu… Ở mỗi lĩnh vực
muốn thành công đều có một
chuẩn mực nghệ thuật.
Vậy bạn hãy suy nghĩ xem mình
cần làm gì để tiếp nhận thực tế
này. Để dám thay đổi, bạn cần
điều chỉnh thái độ sống của
mình. Hãy dành chút thời gian
để suy ngẫm và hình dung mọi
việc sẽ diễn tiến như thế nào khi
đã có sự thay đổi. Bạn nên tập
trung nhìn vào những khía cạnh
tích cực của sự thay đổi và sẵn
sàng chào đón những điều tốt
đẹp sẽ đến. Lắm lúc chúng ta
muốn làm một việc gì đó nhưng
lại sợ bị người khác chê cười, sợ
thất bại hay không đạt được kết
quả như mong muốn! Nhưng
nếu không làm sẽ có cảm giác
bứt rứt vô cùng khó chịu! Nó
âm ỉ trong lòng khiến chúng ta
luôn có cảm giác nuối tiếc vì đã
không cố gắng, hãy mạnh dạn
mà thực hiện chúng.
Đừng lo lắng, đừng sợ hãi cũng
đừng bao giờ để bị hối tiếc…
Hãy làm những gì mà bạn
muốn, hãy trao gửi tình yêu
thương đến những người mà
bạn yêu quý dù có thể tình cảm
ấy không được đáp lại, hãy cháy
hết mình cho những đam mê và
công việc.
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Sự trợ giúp của tinh
dầu:

Cho không gian ngôi nhà
thêm thơm mát
NGỌC LAM

Những hóa chất độc hại đang hiện diện trong ngôi nhà của bạn thông
qua những hương thơm hóa học sử dụng hằng ngày. Vì vậy, bạn nên sử
dụng cách làm thơm mát không gian ngôi nhà bằng các hương thơm tự
nhiên. Hương thơm tự nhiên không chỉ giúp ngôi nhà bạn dịu nhẹ mà
còn bảo vệ sức khỏe cho người thân. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm các
phương pháp vừa đơn giản, vừa hiệu quả sau nhé.

Đ

ể ngôi nhà tràn ngập mùi hương, trước tiên bạn hãy dọn dẹp thật sạch và khử những mùi
hôi khó chịu. Có nhiều cách để khử mùi, nhưng dễ dàng nhất là sử dụng giấm ăn, chỉ cần đặt
những bát giấm trắng tại các góc trong phòng sẽ giúp bạn trung hòa hết các mùi hôi, nếu nặng
mùi hãy pha loãng chúng và xịt trực tiếp nơi phát ra mùi. Sau khi trung hòa mùi hôi, bạn có thể sử dụng
các phương pháp sau:

Đặt hoa trong nhà:
Bạn hãy trồng những loại cây hoa vào những
chậu nhỏ và đặt chúng vào các nơi trong không
gian nhà bạn. Cây xanh giúp điều hòa không
khí trong lành, làm cho không gian trở nên tươi
mát hơn. Hoa sẽ giúp không gian thêm rực rỡ
và hương hoa giúp cho tâm hồn bạn thư thái.
Hoặc bạn có thể mua hoa tươi về cắm trong
phòng, tùy theo sở thích có thể chọn các loại
hoa phù hợp với mình. Có thể kết hợp với các
chậu cá cảnh sẽ làm cho không gian trở nên
mát mẻ hơn nhiều.

Tận dụng hương thơm các loại thảo mộc:
Bạn có thể sử dụng nhiều loại thảo mộc trong nhà để
tạo mùi thơm như húng quế, nhân sâm, rau mùi, quả
hồi, quế… Hoặc mùi thơm của sả, lá dứa được đặt ở lối
có gió, bệ cửa sổ… sẽ giúp ngôi nhà bạn thơm lâu hơn.

Tận dụng các loại vỏ trái cây có mùi để gia tăng
mùi hương:
Sau khi ăn cam, quýt
bạn đừng vứt bỏ vỏ
của chúng có thể tận
dụng để tạo mùi. Bạn
có thể sử dùng cùng
với chanh, đặt chúng
trong nước sôi để
tạo hương, hoặc bỏ
chúng trên túi hút bụi.

Đuổi các loại côn trùng có mùi hôi:
Các loại côn trùng và bọ gậy thường sinh sôi nảy nở ở
nơi ẩm thấp như bếp, nhà tắm, phòng giặt… chúng
sẽ gây ra những mùi hôi cho căn nhà của bạn và ảnh
hưởng đến không gian chung. Hãy đuổi chúng bằng
cách cho các loại gia vị và rau thơm như xô thơm,
nguyệt quế, đinh hường… vào túi và đặt vào nơi
chúng hay sinh sống.

Bạn có thể trộn một
tách dứa với tinh dầu trà
xanh, sau đó chà xát nó
trên các cạnh của cửa sổ.
Khi những làn gió mạnh
thổi vào, ngôi nhà của
bạn sẽ tràn ngập mùi
thơm. Hay pha loãng
tinh dầu với nước để xịt
lên các đồ đạc, trong
các xó... nơi có nhiều đồ
đạc dễ gây mùi. Để đa
dạng hơn, bạn có thể sử
dụng những hương thơm khác nhau cho những khu vực
khác nhau trong nhà. Ví dụ như hoa oải hương cho phòng
khách, hương gỗ đàn hương cho phòng ngủ và hương bạc
hà cay cho phòng tắm.

Tận dụng mùi thơm của thức ăn:
Không phải mùi thức ăn nào cũng làm ô nhiễm không khí
nhà bạn. Một vài mùi có thể khiến không gian nhà bạn trở
nên hấp dẫn hơn như mùi bánh mì nướng, mùi hoa quả
chín, mùi đậu phộng, đậu nành rang và trà xanh pha nước
chanh…
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Canh cá thác lác khổ qua
Nguyên liệu:
- Cá thác lác: 200g
- Xương heo: 300g
- Khổ qua: 4 trái
- Ớt sừng: 1 trái
- Bột nêm, mắm, tiêu, hành, ngò…

Cách làm:

Khổ qua xào trứng

Bữa cơm gia đình
từ trái khổ qua

Nguyên liệu:
- Thịt băm: 100g
- Khổ qua: 3 trái
- Trứng vịt: 1 quả
- Hành lá, ngò rí
- Ớt sừng: 1/2 quả
- Muối, tiêu, nước mắm, dầu ăn, nước tương, bột ngọt.

Cách làm:
- Khổ qua chẻ đôi, bỏ ruột, cắt lát dày 3 ly, rửa sạch lại bằng
nước lạnh pha muối để khi xào khổ qua giòn hơn. Hành lá
phần đầu đập dập, cắt nhỏ, phần lá xắt khúc 1cm. Ngò rí
rửa sạch, để ráo. Ớt xắt lát.

Hợp Nguyễn
Văn phòng Tổng công ty

Mỗi lần chế biến những món ăn cho bữa cơm gia đình
từ trái khổ qua, trong lòng tôi gợi lại bao kỷ niệm thân
thương năm nào dưới mái nhà Phong Phú. Ngày ấy,
những năm 1978 ở khuôn viên Phong Phú lúc đó chỉ
có một bếp ăn là Nhà ăn bây giờ. Mấy chị em thường
tập trung bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện sau giờ
nghỉ. Thời bao cấp bữa cơm công nhân còn nghèo nàn
lắm, cơm trộn khoai, có khi trong cơm lẫn nhiều bông
cỏ… Để tăng thêm gia vị cho bữa ăn, các chị lớn tuổi
thường làm những món ăn thêm mang theo như cà
pháo mắm tôm, dưa chua… đặc biệt là món khổ qua
dầm mắm nêm.
Khi ăn, khổ qua không đắng lại giòn, có độ mặn mà vừa
đủ của mắm nêm thật tuyệt. Sau này dù tôi cố gắng

nhiều lần để thực hiện nó nhưng không thể đạt được
hương vị như thế. Món ăn không chỉ ngon, nó còn
chứa đựng tình cảm của anh chị em dành cho nhau mà
chúng tôi không thể nào quên.
Khổ qua là một dược liệu có tính mát, không độc, có
tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Món ăn chế biến
từ khổ qua thanh mát có tác dụng giải nhiệt cho cơ
thể vừa có mùi vị thơm ngon. Cách chế biến món ăn
đơn giản không cầu kỳ, không tốn nhiều thời gian, phù
hợp với túi tiền, nguyên liệu dễ kiếm phù hợp với cuộc
sống của chị em phụ nữ muốn tiết kiệm chi phí cho gia
đình. Món ăn đơn giản nhưng hương vị thơm không
thể chê được. Các bạn hãy cùng tôi vào bếp thực hiện
vài món ăn ngon từ khổ qua cho bữa cơm gia đình nhé.

- Thịt băm ướp với 1 muỗng đầu hành băm, ½ muỗng nước
mắm, 1muỗng nước lạnh (để thịt không bị dính cục khi
xào) và ½ muỗng bột nêm, để thấm. Trứng vịt đánh tan,
nêm 1 ít bột ngọt và ¼ muỗng nước mắm.
- Phi thơm 1 muỗng đầu hành băm, cho thịt vào xào, cho ít
tiêu, thịt vừa chín tới cho ra đĩa.
- Phi thơm 1 muỗng đầu hành băm, cho khổ qua vào xào,
nêm 1 chút muối và 1/3 chén nước, đậy nắp lại khoảng 2
phút, cho tiếp hành lá, thịt và trứng vào xào đến khi trứng
vừa chín.
- Cho khổ qua xào trứng ra đĩa, rắc thêm tiêu, ngò rí, ăn
kèm nước tương hoặc nước mắm ngon với ớt xắt lát và
cơm nóng.

- Xương nấu sôi, lọc lấy nước dùng.
- Cá thác lác cho vào tô nêm ít muối, hành ngò,
hạt nêm quết nhanh tay 5 phút cá dai, vo viên tròn.
- Khổ qua rửa sạch, chẻ đôi, bỏ ruột, xắt mỏng,
hành ngò xắt nhuyễn. Ớt xắt lát mỏng.
- Đun sôi nước dùng, cho cá thác lác vào, nấu sôi,
nêm gia vị. Đổ khổ qua vào, chờ nước sôi nêm lại
lần nữa cho vừa ăn và tắt bếp. Múc canh ra tô cho
hành ngò và ớt xắt vào, rắc tiêu lên, ăn nóng với
cơm. Yêu cầu thành phẩm món canh còn giữ màu
xanh tự nhiên của khổ qua.
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Chất liệu bóng (High shine)

Những món thời trang không thể thiếu
trong Thu - Đông 2013

Chất liệu vải bóng rất được ưa
chuộng trong mùa Thu - Đông
2013. Hãng thời trang H&M đã
kết hợp hài hòa cả ba xu hướng
nổi bật của mùa trong chiếc váy
midi hồng và bóng bẩy. Hãy mặc
chiếc váy này với áo T-shirt đơn
giản hoặc áo sweater và bạn đã
sẵn sàng tỏa sáng.

Viện mẫu thời trang (Fadin)

Giữa một “rừng” thông tin về xu hướng
thời trang Thu - Đông 2013 tràn ngập ở
khắp mọi nơi, chắc hẳn sẽ khiến các bạn
không khỏi bối rối và chưa biết sưu tầm
những gì thật sự nổi bật và hợp mốt cho
mình. 10 món thời trang sau đây sẽ thật
sự hữu ích cho bạn trong việc chọn lựa
trang phục xuống phố.

Trang phục quá khổ
(Oversized)
Những chiếc áo sweaters thì
luôn rộng rãi và thoải mái.
Hãy kết hợp chúng với những
chiếc váy bút chì ôm hoặc
váy midi, bạn sẽ trở thành
tâm điểm của cả nơi làm việc.

Trang phục da
(Leather)

Họa tiết in ngụy trang
(Camo print)
Hoa văn ngụy trang đã
tràn lên cả những chất liệu
cao cấp như lụa, chất liệu
dệt jacquard. Nhãn hàng
Baum und Pferdgarten
của Đan Mạch đã tung ra những sản phẩm cao cấp, ví
dụ như chiếc áo in họa tiết ngụy trang tuyệt đẹp này.

Trang phục may đo (Masculine Tailoring)

Đừng vội cất hết những
trang phục da của bạn
vì chúng vẫn còn được
ưa chuộng. Những chiếc
váy da vừa thích hợp cho
công sở cũng như những
buổi tiệc nhẹ nhàng sau
giờ làm và giúp bạn thêm
phần sang trọng.

Stella McCartney đã trình làng trang phục may đo
gồm áo vest với chất liệu mỏng nhẹ và quần tây lửng
(cropped trousers) được kết hợp với giày brogue cho
nữ giới nhưng lại mang nét đẹp của sự nam tính và
mạnh mẽ.

Họa tiết in lông thú (Animal print)
Một trong những họa tiết cổ
điển nhưng vẫn luôn nổi bật
là họa tiết in lông thú. Sẽ thật
hoàn hảo khi kết hợp những
đôi bốt đến mắt cá chân in họa
tiết da hươu cao cổ và da báo
với quần skinny jeans trong
mùa đông.

Một cái gì đó màu hồng (Something pink)

Túi đeo một bên vai (Satchel)

Màu hồng được biết đến như màu của mùa thu
nhưng ẩn hiện một chút khói xám làm cho màu
hồng trở nên nhạt nhòa hơn. Một chiếc áo khoác
ngoài nhẹ nhàng là lựa chọn tuyệt đẹp cho mùa
Thu - Đông.

Trong mỗi mùa thì luôn có một chiếc túi được mọi
người mong muốn nhất, “quán quân” năm nay thuộc
về chiếc túi của Mulberry. Chiếc túi này có cấu trúc
phức tạp hơn những chiếc túi khác của hãng này,
với tay cầm (top handle) và dạng khóa cài giống như
chiếc túi của người đưa thư.

Hoa văn mùa đông
(Winter floral)
Màu xanh sặc sỡ và đỏ sậm sẽ
kết hợp một cách tương phản
với màu đen và xanh navy,
chính điểm này sẽ khiến cho tủ
quần áo của bạn có chút tươi
sáng hơn trong những tháng
mùa đông lạnh lẽo.

Họa tiết hình răng chó săn
(Houndstood)
Hoa văn dệt răng chó săn là
một hoa văn truyền thống
nhưng vẫn bừng sáng trên
runway của mùa Thu - Đông
2013, có thể nhận thấy rất rõ
trong bộ sưu tập của Dior và
Mulberry. Như thường lệ, Zara
đã có một cú hích mạnh với
họa tiết này, điển hình là chiếc
đầm công sở rất dễ thương đã
bắt đầu bán trên thị trường và
online.
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Vì sao sợ?
Bác sĩ hỏi trưởng khoa mặt mày tái xanh:

Phụ nữ
tìm chồng nhậu
Định nghĩa
về phụ nữ
Có truyền thuyết cho rằng vì
thương Adam đơn côi, Thượng
đế bèn lấy một chiếc xương sườn
của Adam để tạo ra người phụ nữ.
Thế nhưng cũng nhiều người cho
rằng thấy Adam buồn, Thượng đế
lấy một chút kiêu sa của hoa hồng,
một chút dịu dàng của nhành lan,
một chút tinh khiết của cành huệ
trắng đem trộn các chất đó với
một chút tinh ranh của con khỉ
già, một chút độc ác của con rắn,
một chút hung dữ của con sư tử
và thế là Eva người phụ nữ đầu
tiên xuất hiện.
Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:
- Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như
Phi châu, một nửa hoang vu chưa
khám phá, một nửa đang được
các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm
tòi khảo sát.
- Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như
Á châu, thâm trầm và huyền bí.
- Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như
Mỹ châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn
với một kỹ thuật tinh vi.
- Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như
Âu châu, bao lần chiến tranh tàn
phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.
- Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực
châu, ai ai cũng biết mà không
muốn đặt chân tới.

Một phụ nữ đến gặp thanh tra viên tại trụ sở cảnh sát để trình báo
việc chồng cô đi nhậu bỗng dưng mất tích:
- Tôi muốn tìm chồng…
- Anh ta cao bao nhiêu?
- Tôi không rõ.
- Anh ta gầy hay béo?
- Không gầy nhưng khỏe mạnh, tôi nghĩ vậy.
- Mắt anh ta màu gì?
- Tôi không rõ.
- Tóc anh ta?
- Hình như màu đen thì phải.
- Anh ta mặc gì?
- Tôi không nhớ chính xác nữa.
- Vậy có ai đó đi cùng anh ta gần đây nhất không?
- Có, con cún Romeo của tôi, đeo một sợi dây bằng vàng có quả
chuông màu xanh, cao 30 inch, khỏe mạnh, mắt màu xanh, lông
màu đen nâu, không bao giờ sủa và chẳng thích ăn rau. Chúng tôi
thường dùng bữa, đi dạo cùng nhau.
Người phụ nữ bắt đầu khóc nức nở. Thấy thế, viên thanh tra bèn
an ủi:
- Ồ, vậy thì chúng ta nên tìm kiếm con chó trước nhỉ?!

- Này anh kia, lẽ ra bây giờ anh phải ở trong phòng
mổ, sao anh lại bỏ chạy ra đây?
- Vì tôi nghe cô y tá nói: Anh không nên hoảng loạn
như vậy. Mổ ruột thừa là một trong những phẫu thuật
đơn giản nhất trong các loại phẫu thuật”.
- Cô ta nói đúng mà, có gì đâu anh phải sợ.
- Thì đúng. Nhưng cô ta không nói với tôi mà nói với
anh bác sĩ trẻ đang đứng mổ.

Nhân vật chính
Cảnh sát giao thông chặn một người lái xe chạy quá
tốc độ trên đường.
Nhưng thưa ông, tôi xin giải thích...
- Tốt hơn là anh hãy im lặng. Nếu không, tôi mời anh
về đồn cho đến khi sếp của tôi trở lại.
- Nhưng thưa cảnh sát, tôi chỉ muốn nói...
- Tôi đã bảo là im lặng mà! Anh không nghe, bây giờ
thì theo tôi về đồn.
Chờ cả giờ sau, viên cảnh sát chép miệng: “Rủi cho
anh là sếp tôi đang dự lễ cưới của con gái ông ta.
Anh chịu khó chờ ông ta dự tiệc cưới xong, trở lại để
xử lý, giải quyết việc này”.
- Tôi chính là chú rể đây!

Nguyên tố thứ 115
Nhân ngày 20/10, một nhà hóa
học đã tìm ra nguyên tố mới gửi
tặng chị em và chúc chị em một
ngày vui, nhiều hoa và quà tặng.
Nguyên tố hóa học: Đàn bà
Số thứ tự: 115*
Tên gọi: Đàn bà
Ký hiệu: Fm
Người phát hiện đầu tiên: Adam
Khối lượng nguyên tử: 50 kg,
nhưng tồn tại các đồng vị có khối
lượng nguyên tử 40 - 150 kg

Phân bố: Khắp mọi nơi
Tính chất vật lý:
- Có thể tan chảy khi bị tác động
- Tự động sôi sùng sục nhưng
cũng tự động lạnh như băng
- Hệ số giãn nở: tăng theo tuổi tác
- Có khả năng co giãn khi đè vào
một số điểm
Tính chất hóa học:
- Phản ứng tốt với vàng, bạc, bạch
kim và một số kim loại quý hiếm
- Hấp thụ các chất đắt tiền với số
lượng lớn
- Có thể tự phát nổ

- Bão hòa nhanh trong cồn 40 độ
- Độ hoạt động phụ thuộc thời
gian trong ngày
Lĩnh vực sử dụng:
- Được dùng nhiều với mục đích
trang trí, nhất là trong những siêu
xe.
- Có tính tẩy rửa và dọn dẹp cao
- Có tác dụng giảm stress và thư
giãn.
*Trong bảng tuần hoàn Mendeleev, ô nguyên tố thứ 115 ghi:
“Chưa khám phá”!
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