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Diễn đàn Phong Phú

Ông Trần Quang Nghị

Ông Phạm Xuân Trình

Bà Phạm Minh Hương

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Tổng công ty

Ủy viên HĐQT Tổng công ty

N

ăm
2013,
Phong
Phú
tiếp tục là đơn vị
dẫn đầu Tập đoàn
Dệt May Việt Nam,
đó là thành công
của một đội ngũ lãnh đạo sáng suốt,
quyết liệt và sự nỗ lực không ngừng
của toàn thể anh chị em CB.CNV ở từng
vị trí công việc được giao. Tôi hy vọng
đó là động lực để chúng ta tiếp tục
đoàn kết, trí tuệ, tốc độ và bản lĩnh hơn
nữa, làm nên thắng lợi mới trong năm
2014.
Nhân dịp năm mới - xuân Giáp Ngọ
2014, tôi xin kính chúc toàn thể CB.CNV
Tổng công ty và các đơn vị thành viên,
liên doanh liên kết, đối tác khách hàng,
bạn bè cùng gia đình thật dồi dào sức
khỏe, an khang, thịnh vượng và đạt
được nhiều thắng lợi hơn năm cũ.

Bà Bùi Thị Thu
Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Thường trực Tổng công ty

M

ùa xuân là
thời
khắc
đẹp nhất khi vạn
vật đâm chồi nảy
lộc, tiết trời ấm
áp, lòng người hân hoan. Trong khoảnh
khắc hạnh phúc của đất trời, của lòng
người, xin chúc anh chị em CB.CNV
Phong Phú chúng ta có được một cuộc
sống luôn là mùa xuân và hạnh phúc
tràn đầy.

N

ă
m
2 0 1 4
đã
đến,
một
năm
với những
biến động
không ngừng về thị trường tạo
ra những cơ hội và thách thức.
Vì vậy, chúng ta chuẩn bị tâm
thế để chinh phục chặng đường
mới, mang lại thêm nhiều giá
trị để đưa Phong Phú vươn cao,
vươn xa hơn nữa. Nhân dịp
xuân về, tôi kính chúc toàn thể
CB.CNV Phong Phú một năm
mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an
khang, thịnh vượng.

C

hào xuân
Giáp Ngọ,
chào những
điều tốt đẹp
sẽ đến với tất
cả mọi người.
Tôi kính chúc
Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV
Phong Phú một năm mới “mã đáo
thành công” và sáng tạo hơn nữa
để nâng cao năng suất, chất lượng
cuộc sống. Kính chúc Phong Phú
tiếp tục có những bước đi sáng tạo,
đột phá, không ngừng phát triển
toàn diện về mọi mặt, tiếp tục giữ
vững vị thế dẫn đầu ngành dệt may
Việt Nam và là một thương hiệu uy
tín trên toàn thế giới.

Ông Trần Quang Sáng

Bà Phan Kim Hằng

Ông Trần Ngọc Nga

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Lý Anh Tài

N

Giám đốc điều hành Tổng công ty

M

ột năm mới tốt lành đang đến,
tôi xin chân thành gửi đến tất
cả quý đối tác, ban lãnh đạo và toàn
thể CB.CNV Phong Phú lời chúc sức
khỏe, hạnh phúc, an lành và thành
công.
Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu
Chúc trong gia quyến được an khang
Tân niên lai đáo đa phú quý
Xuân đến an vui vạn thọ tường

Ủy viên HĐQT Tổng công ty

N

hân dịp đón mừng năm Giáp Ngọ - 2014, tôi gửi
đến toàn thể CB.CNV Phong Phú cùng gia đình
thật nhiều hạnh phúc, may mắn, an khang, thịnh
vượng.
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ă
m
2 0 1 3
đang dần
khép
lại,
nhường chỗ
cho
năm
2014 - Giáp
Ngọ. Nhân dịp này, kính chúc tất cả
thành viên trong ngôi nhà Phong
Phú có những ngày tết cổ truyền
thật hạnh phúc và đầm ấm cùng gia
đình, người thân, bạn bè; chúc một
năm mới nhiều sức khỏe, mạnh mẽ
trong quyết định, kiên định trong
công việc, đoàn kết một lòng, để gặt
hái được nhiều kết quả tốt đẹp cho
bản thân cũng như cho Ngôi nhà
Phong Phú chúng ta. Chúc “MÃ ĐÁO
THÀNH CÔNG”.

N

ăm qua
là một
năm thành
công
của
ngành dệt
may
Việt
Nam
và
Tổng công ty CP Phong Phú, đây là
tiền đề để năm 2014 chúng ta tiếp
tục phấn đấu đạt nhiều thành tích
hơn nữa. Một mùa xuân mới đang
đến, xin kính chúc Ban lãnh đạo,
toàn thể anh chị em CB.CNV Phong
Phú vạn sự cát tường, đạt được
nhiều thành công trên chặng đường
mới.

Ông Tạ Cẩm Hùng
Giám đốc điều hành Tổng công ty

Bà Lê Thị Ánh Ngọc
Giám đốc điều hành Tổng công ty

Chúng ta đang bước vào năm 2014, một năm sẽ khó
khăn hơn, lo âu nhiều. Nền kinh tế thế giới phát triển chậm lại, ngoại trừ
một số nước châu Á, nhưng quan trọng hơn cả là việc làm, vì đây không
những là nguồn sống mà còn là lẽ sống của con người. Trong bối cảnh đó,
hy vọng tập thể CB.CNV Phong Phú cố gắng đẩy mạnh quá trình quốc tế
hóa thị trường kinh tế nói chung, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó mở
rộng sản xuất, tạo nhiều việc làm cho công nhân ổn định, tăng thu nhập,
phát triển thị trường nội địa một cách bền vững có định hướng.
Với tinh thần và khí thế trên, hy vọng và vững tin năm 2014 tập thể CB.CNV
Phong Phú sẽ đạt được thành tích tốt nhất, mọi người và gia đình được an
vui, hạnh phúc.

N
N

hân dịp năm mới sắp đến, tôi
xin gửi lời kính chúc đại gia đình
Phong Phú thật nhiều sức khỏe,
hạnh phúc, vui tết sum vầy, tiếp
tục gắn bó và đoàn kết cho những
thành công mới.

ăm 2014 năm Giáp Ngọ với hình ảnh chú
Ngựa - biểu tượng của sự thành công và
chiến thắng, báo hiệu một năm thành công xuất
sắc của Tổng công ty CP Phong Phú dưới sự dẫn
dắt của HĐQT, Cơ quan Tổng giám đốc cùng ban
điều hành mới trẻ, khỏe, trung thành, đầy nhiệt
huyết và trí tuệ. Tôi xin kính chúc Tổng công ty
của chúng ta tiến lên mạnh mẽ, đưa thương hiệu
Phong Phú dệt may và Phong Phú bất động sản thành thương hiệu hàng đầu
trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Kính chúc toàn thể CB.CNV Tổng công ty
và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công..
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Mong ước đầu năm

Diễn đàn Phong Phú

Phong Phú
Xuân mới - Tốc độ mới
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

Kết thúc chặng đua 2013, chuẩn bị vào chặng đua mới 2014 mong
rằng các cán bộ, thành viên của Tổng công ty CP Phong Phú cùng
suy ngẫm và hoạch định tốc độ năm sau, chuẩn bị tốt hành trang
đặc biệt là sức khỏe và năng lực sáng tạo để toàn đội ngũ Phong
Phú tăng tốc, thông minh nhằm hoàn thành chặng đua mới với
thời gian nhanh nhất và an toàn, hạnh phúc nhất.

9

Xuân Giáp Ngọ 2014

L

ại một mùa xuân mới về
với Đất nước và với Phong
Phú chúng ta. Mỗi mùa
xuân về hòa trong niềm vui với
kết quả đáng khích lệ của một
năm cố gắng, tôi luôn dành thời
gian lắng đọng để suy ngẫm về
tốc độ làm việc của năm qua,
tốc độ của cá nhân mình và
tốc độ của cả tổ chức. Tăng tốc
cá nhân thì dễ nhưng tăng tốc
cả tổ chức thì không đơn giản
vì lệ thuộc tốc độ và sức bền
của từng nhóm trong tổ chức
đó, có hay không sự trì trệ của
một hay nhiều bộ phận, sự níu
kéo lẫn nhau, sự lệch hướng, sự
hụt hơi hay quá tải của từng bộ
phận, cá nhân…
Tôi có đọc quyển sách “Vị giám
đốc 1 phút” và chắc ở Phong
Phú cũng có nhiều cán bộ đã
đọc rồi. Quản lý của các tập
đoàn, công ty nước ngoài là họ

từng, từng phút để xử lý công
việc, trong khi chúng ta còn giải
quyết công việc tính theo đơn
vị ngày, tuần. Có khi nào, từng
cán bộ nhân viên của Phong
Phú cuối ngày ngồi lại hoặc
vừa đi vừa nhẫm lại ngày hôm
nay giải quyết được bao nhiêu
việc, bán hàng được bao nhiêu,
năng suất chất lượng của từng
máy, từng nhà máy mình ngày
hôm nay thế nào…, nội dung
chất lượng cuộc họp hôm nay
ra sao, trao đổi, tháo gỡ, quyết
định được những gì. Những
câu hỏi đó đều liên quan đến
tốc độ làm việc và trí tuệ xử lý
công việc.
Lãnh đạo từng đơn vị thì yêu
cầu khó hơn khi cuối ngày
đánh giá tốc độ làm việc của cả
đơn vị, bộ phận nào làm chậm
ảnh hưởng đến kết quả, tiến độ
chung, rồi còn tốc độ trưởng

thành, học tập nâng cao của
từng cá nhân, bộ phận rồi cơ
chế đánh giá tốc độ trưởng
thành, học tập nâng cao của
từng cá nhân, bộ phận, rồi cơ
chế đánh giá tốc độ, rồi chính
sách đãi ngộ cho các đơn vị, cá
nhân có tốc độ cao và duy trì
tốc độ cao tốt, rồi luân chuyển
thay thế nguồn dẫn đầu đơn vị,
bộ phận nếu để trì trệ kéo dài.
Kết thúc chặng đua 2013,
chuẩn bị vào chặng đua mới
2014 mong rằng các cán bộ,
thành viên của Tổng công ty
CP Phong Phú cùng suy ngẫm
và hoạch định tốc độ năm sau,
chuẩn bị tốt hành trang đặc biệt
là sức khỏe và năng lực sáng
tạo để toàn đội ngũ Phong Phú
tăng tốc, thông minh nhằm
hoàn thành chặng đua mới
với thời gian nhanh nhất và an
toàn, hạnh phúc nhất.
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Diễn đàn Phong Phú

Liên kết
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N

ăm 2014 - tiếp tục một năm
đầy thách thức, khó khăn
của kinh tế thế giới, trong đó
có ngành dệt; là sự cạnh tranh khốc
liệt giữa các nước xuất khẩu hàng
dệt may và sức mua yếu ớt của thị
trường nội địa.

- Việc tăng lương tối thiểu, tăng giá
điện, nhiên liệu… liên tục đẩy chi
phí chế biến tăng, giá thành cao,
khó cạnh tranh trong lúc giá đầu ra
bị cạnh tranh quyết liệt từ Ấn Độ,
Bangladesh, Sri Lanka và một số
nước trong khu vực Asean.

- Việc chống bán phá giá sợi PE và
chỉ may của Thổ Nhĩ Kỳ đang áp đặt
mức thuế cao với các công ty sợi Việt
Nam từ 19 - 25% làm cho cuộc chạy
đua về giá vào các nước còn lại và
cung ứng cho các nhà sản xuất dệt
trong nước càng thêm gay gắt.

Nhớ lại trong năm từ 2001 đến 2011
(lúc Trung Quốc gia nhập WTO)
ngành dệt nhuộm ngày càng mai
một do không thể cạnh tranh giá
với hàng dệt may Trung Quốc, nhiều
đơn vị phải rời bỏ hoặc thu hẹp
mình. Mười năm đầy thử thách gian
nan là niềm tự hào của dệt nhuộm
Phong Phú, không những duy trì mà
còn mở rộng phát triển, một phần
nhờ trái tim khối óc và tinh thần yêu
nghề của cán bộ công nhân viên
Phong Phú, mặt khác nhờ chính

Phạm Xuân Trình
Tổng giám đốc Tổng công ty

Năm 2014 - năm con ngựa Giáp Ngọ, cũng là năm đánh dấu và kỷ
niệm 50 năm thành lập Tổng công ty CP Phong Phú, đòi hỏi phi
nhanh, tiến nhanh lên phía trước, năm mà Phong Phú phải đẩy
mạnh việc liên kết chuỗi nội bộ sợi - dệt - nhuộm - may thật vững
chắc - một năm đầy hứa hẹn, ý nghĩa và thành công.

- Trung Quốc - nước nhập khẩu một
phần lớn sợi cotton của Việt Nam
đã liên tục thay đổi chính sách giá
bông làm cho giá sợi chập chờn và
đơn hàng bất ổn.

sách linh hoạt trong chiến lược phát
triển đa ngành của Phong Phú trên
nền tảng cốt lõi dệt may của mình,
chính sách này đã tạo đà cho dệt
may khi có nguồn từ đầu tư tài chính
và bất động sản hỗ trợ vốn đáng kể.
Năm 2014 cũng là năm bước ngoặt
của ngành dệt Phong Phú khi Việt
Nam gia nhập TPP (Hiệp định đối tác
kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình
Dương) - vừa cơ hội, vừa thách thức.
Sự kiện này đòi hỏi Phong Phú phải
tự đánh giá nội lực và xác định tiềm
năng chọn bước đi thích hợp; một
mặt để đẩy mạnh xuất khẩu vào
12 nước TPP, mặt khác đối phó với
các công ty nước ngoài đầu tư vào
Việt Nam mà họ vốn mạnh về công
nghệ, thiết bị, qui mô và con người;
bởi vì TPP không phải là tất cả nếu
xác định đúng hướng sẽ thành công,
ngược lại sẽ khó khăn chồng chất.
TPP đòi hỏi nước xuất khẩu áp dụng
luật yarn forward, có nghĩa sản
phẩm phải được sản xuất từ sợi, dệt,
nhuộm, hoàn tất may và đóng gói.
Xu thế ngày nay trong bối cảnh kinh
tế hồi phục chậm, các tập đoàn lớn
thay vì chia tách để phát huy sức
mạnh như trước đây, bây giờ lại
liên kết chuỗi, phát huy toàn bộ sức
mạnh nội lực.
Năm 2014 - năm con ngựa Giáp Ngọ,
cũng là năm kỷ niệm 50 năm thành
lập Tổng công ty CP Phong Phú, đòi
hỏi phi nhanh, tiến lên phía trước,
năm mà Phong Phú phải đẩy mạnh
việc liên kết chuỗi nội bộ sợi - dệt nhuộm - may thật vững chắc - một
năm đầy hứa hẹn, ý nghĩa và thành
công.
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Diễn đàn Phong Phú

Hạnh phúc - Mùa xuân

A

nh chị em chúng ta kết thúc
những ngày tháng bận rộn
trong công việc của công ty,
của xã hội để trở về nhà tận hưởng
niềm hạnh phúc bên gia đình thân
yêu.

trách nhiệm dìu dắt cộng sự cấp dưới
của mình…

Nhưng đâu chỉ có mùa xuân mới thấy
hạnh phúc? Vì hạnh phúc thật giản
đơn và luôn tồn tại trong mỗi người,
mỗi khoảnh khắc của cuộc sống.

Với xã hội:

BÙI THỊ THU
Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty

Mùa xuân đẹp nhất vào thời khắc giao mùa khi tiết
trời trở nên ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, màu cỏ
cây hoa lá, màu của phố phường làm xua tan đi bao
nỗi lo năm cũ, mang đến thật nhiều niềm tin và hy
vọng vào một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
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Để cuộc sống luôn là mùa xuân và
hạnh phúc, thì mỗi chúng ta hãy
luôn:

1.
Với gia đình:
Chúng ta hãy làm tròn bổn phận
với người thân yêu của mình với
vai trò trách nhiệm cao nhất có thể
để những người thân yêu tự hào về
mình từ tình cảm nồng nàn thương
yêu nhất.

2.
Với công việc được giao - công ty:
Mỗi người cần tích cực và chăm chỉ
làm việc, từ những việc nhỏ nhất đến
việc lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ,
trọng trách được giao, từ đó có cơ hội
thăng tiến cho bản thân, đồng thời
mỗi ngày hãy sống trọn tình, trọn
nghĩa với anh em đồng đội, cấp dưới
biết chia sẻ với cấp trên, cấp trên có

3.
Chúng ta hãy luôn có lòng tương
thân, tương ái, chung tay với cộng
đồng trên đất nước quê hương mình.

4.
Và còn một món quà vô giá nữa mà
chúng ta đừng quên cho nhau đó là:
Hãy biết tha thứ cho nhau, “đừng quá
chú trọng vào vết đen nhỏ trên tờ
giấy trắng, mà hãy nhìn ra tờ giấy với
nhiều mảng sạch bao la”. Khi tha thứ
cho ai đó, nghĩa là bạn đã trao cho họ
một món quà hạnh phúc vô giá.

5.
Còn gì nữa, tiếp theo xin được trích
từ cuốn sách Hạnh phúc cho cuộc
sống - có trong tủ sách Phong Phú
để mỗi chúng ta cảm thấy cuộc sống
này thật ý nghĩa hơn khi biết tìm ra
hạnh phúc thực sự cho mình để anh
chị em có thêm năng lượng cùng
tiến bước:
Có thái độ sống tích cực: Trong
bất kỳ trường hợp nào, hãy có cái
nhìn lạc quan và biết cảm ơn cuộc
sống đầy thú vị này.

Xây dựng cuộc sống của bạn dựa
trên nền tảng của sự tôn trọng: Hãy
yêu quý bản thân, gia đình, bạn bè
và luôn tử tế với mọi người. Hãy nhìn
vào những điều tốt đẹp nhất ở mọi
người, trong đó có bản thân mình.
Lấy chính trực làm nền tảng cuộc
sống: Hãy sống với những quy tắc
công bằng và trung thực trong mọi
hoàn cảnh.
Chấp nhận những khó khăn và
thách thức của cuộc sống: Hãy làm
việc chăm chỉ mỗi khi bắt tay làm bất
kỳ công việc gì. Nếu thất bại, hạn hãy
dũng cảm bắt tay làm lại.
Say mê học tập: Bạn càng khám
phá nhiều về cuộc sống và thế giới
chừng nào thì càng tốt, hãy coi đó là
một quy trình trải nghiệm của chính
bạn.
Vui vẻ: Hãy nhớ một cuộc sống
hạnh phúc không thể thiếu niềm vui
và những nụ cười.
Suy nghĩ tư duy rộng mở là
khởi điểm của sự khám phá những
trưởng thành: Chúng ta không thể
học thêm bất cứ điều gì mới cho
đến khi chúng ta dám thừa nhận với
chính mình rằng chúng ta chưa biết
hết mọi thứ và có lúc đã sai lầm.
Trong khoảnh khắc này, xin kính
chúc anh chị em trong Phong Phú
chúng ta có được một cuộc sống luôn
là mùa xuân và hạnh phúc tràn đầy.
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Diễn đàn Phong Phú

Mùa xuân ta nói với nhau điều gì…
Ý Nhạc - Quốc Sang

Một năm cũ đi qua, năm mới đã đến. Không khí rộn ràng của mùa xuân
lan tỏa khắp cành cây ngọn cỏ, lòng người. Một mùa xuân mới với bao
niềm mong ước bình dị để không ngừng cho cuộc sống thêm phong phú.
Trước thời khắc quan trọng của đất trời, những anh chị em của đại gia
đình Phong Phú cùng nói với nhau những mong ước dù nhỏ nhoi nhất cho
một năm mới an khang, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Xuân Huy - Căng tin Tổng công ty:
Chị Hàng Thị Đoan Trang
Công ty CP Dệt May Nha Trang:

Để CB.CNV gắn bó lâu dài với
công ty
“Mùa xuân là
khởi đầu cho
những
mong
ước trong một
năm mới. Trong
ngần ấy năm
gắn bó với công
ty, tôi luôn mang
một điều ước là
công ty có nhiều
đơn hàng mới.
Hệ thống máy
hoạt động đều
đặn, liên tục không hư hỏng để anh chị em công nhân
làm việc tốt, tăng doanh thu cho công ty cũng như bản
thân”, chị Hàng Thị Đoan Trang tâm sự.
Chị cũng hy vọng, trong năm tới công ty có nhiều chính
sách ưu đãi hơn nữa để thu hút, phát hiện và bồi dưỡng
nhiều anh chị em công nhân có tay nghề cao và nâng
cao tay nghề hơn nữa. “Sự chăm lo ngày càng tốt hơn của
lãnh đạo công ty chính là động lực, niềm tin để anh chị
em công nhân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ và chất lượng sản phẩm đầu ra. Đồng thời, bản thân
tôi và các anh chị em công nhân luôn nỗ lực hết mình,
chung tay cùng lãnh đạo để làm tốt phần việc của mình,
cống hiến hết khả năng… để đưa công ty phát triển hơn
nữa trong năm Giáp Ngọ - 2014”.

Niềm vui khi được phục vụ
CB.CNV Phong Phú
Trải qua 10 năm
gắn bó với Căng
tin Tổng công ty,
anh Nguyễn Xuân
Huy hiện này là
quản lý tổ phục
vụ bàn. Thời gian
gắn bó và làm việc
tại đây anh gặp
phải những biến
cố. Trong những
lúc khó khăn nhất,
anh được sự động
viên và hỗ trợ kịp
thời của anh chị em, giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ
của mình. Không những thế, anh năng nổ tham gia các
công tác đoàn thể của Tổng công ty và được cử đi học các
lớp nâng cao nghiệp vụ.
Trước thềm năm mới, anh cũng có vài chia sẻ với Diễn
đàn: “Năm mới, tôi mong công ty được ăn nên làm ra,
doanh thu cao hơn, đời sống công nhân được tốt hơn.
Hy vọng sang năm sau, Căng tin sẽ được đón nhiều vị
khách hàng, chuyên gia đến thăm và làm việc tại Phong
Phú. Chung cư Phong Phú sớm đi vào hoạt động, để Căng
tin có nhiều điều kiện được phục vụ, chăm lo cho cán bộ
công nhân viên nhiều hơn như việc phục vụ ăn uống cho
nhà trẻ, siêu thị mini… Từ đó đời sống của anh chị em
tại đây cũng sẽ nâng cao hơn. Còn về phần mình, tôi chỉ
mong sang năm gia đình có nhiều sức khỏe, công việc
thuận lợi hơn”.
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Chị Vũ Thị Hoa - Công ty PPJ:

Hạnh phúc vì là con đại gia đình
Phong Phú
Trước khi đến với đại gia đình Phong Phú vào năm 2008,
chị có hai năm làm việc tại một doanh nghiệp may ở Khu
chế xuất Linh Trung. Chị kể: “Khi còn làm ở đơn vị cũ, áp
lực tăng ca liên tục, cùng với môi trường làm việc ngột
ngạt, chế độ ăn uống không đảm bảo vệ sinh, chất lượng,
cùng đồng lương hạn chế… chị quyết định nghỉ việc và
tìm kiếm công việc mới. Thông qua vài người bạn, chị tìm
đến Phong Phú để nộp đơn. Khi biết tin được nhận vào
làm, chị vui mừng khôn xiết, càng vui mừng hơn khi được
làm việc ở một môi trường tốt, chế độ lương thưởng ổn
định, sự quan tâm chu đáo của công đoàn, lãnh đạo, cũng
như chế độ ăn uống đảm bảo vệ sinh và chất lượng bữa
ăn không ngừng tăng cao”.
Hạnh phúc lớn nhất của chị, cũng như anh chị em trong
xưởng là năm qua công ty đơn hàng đều đặn, bản thân
chị tháng nào cũng đạt năng suất lao động cao, hạnh
phúc của năm cũ cũng chính là niềm mong ước của chị
trong năm 2014. Hằng năm, công ty đều tổ chức cho anh
chị em CB.CNV đi du lịch, năm 2014 chị mong ước công
ty tổ chức cho mọi người du lịch Đà Lạt… để hiểu hơn
về thành phố mộng mơ này và anh chị em có cơ hội giao
lưu, đoàn kết lẫn nhau.

Anh Nguyễn Thái Trung - Công ty PPYT:

Tạo phong trào thi đua trong
sản xuất
“Chương trình: Sáng tạo không ngừng - Hiệu quả
nâng cao đã tạo ra phong trào thi đua trong lao động
sản xuất một cách rầm rộ, mỗi người công nhân cảm
thấy tự tin thể hiện những điều mình nghĩ, nâng cao
năng suất trong lao động” - anh Nguyễn Thái Trung
tâm sự với chúng tôi khi được hỏi về ấn tượng trong
năm qua của mình tại Công ty PPYT.
Trở thành công nhân vận hành máy sợi từ năm 1998,
anh Nguyễn Thái Trung đem tình yêu của mình vào
công việc. Trong ngầy ấy năm gắn bó với nhà máy,
công ty, anh rút ra những bài học kinh nghiệm quý
báu để truyền đạt cho các thế hệ đi sau. “Để lao động
chất lượng, làm ra những sản phẩm đẹp ngoài am
hiểu về máy móc, thao tác nhanh nhẹn người công
nhân lao động trực tiếp cần có một tinh thần làm
việc thoải mái, cầu tiến và cả một tình yêu đối với sản
phẩm mình làm ra” - anh chia sẻ.
Là một Đảng viên, chiến sĩ thi đua, là tổ sản xuất giỏi…
bản thân anh và những anh chị em trong tổ luôn nỗ
lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương
mẫu đi đầu trong công tác. Anh cũng mong muốn sẽ
tìm được nhiều hơn nữa những bạn trẻ nhiệt huyết,
có tay nghề để đào tạo cho công ty. Lãnh đạo đơn vị
nên tiếp tục triển khai các chương trình thi đua, sáng
tạo… tăng năng suất lao động một cách rầm rộ để
tạo động lực, đánh thức tiềm năng trong từng CB.CNV
để họ phấn đấu và ra sức cống hiến cho sự phát triển
chung của công ty.
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Diễn đàn Phong Phú

Chị Du Mộng Thùy Như
Công ty PPF:

Anh Huỳnh Quốc Tuấn
Công ty CP Dệt May Nha Trang:

“Mã đáo thành công”

Gắn lao động với công tác Đoàn

Chị Phạm Thị Tú Anh - Công ty PPF:

Phong Phú là mái nhà thứ hai
của tôi
23 năm gia nhập mái nhà Phong Phú với công việc
đứng máy dệt, chị Phạm Thị Tú Anh cảm thấy gắn bó
sâu sắc với công việc mà mình đã làm trong ngần ấy
năm. Với chị, Phong Phú như ngôi nhà thứ hai của
mình vậy.
Khi được hỏi về động lực gắn bó với công việc, chị tươi
cười: “Như bao người công nhân khác, đầu tiên chị đi
làm cũng vì đồng lương để nuôi sống bản thân và gia
đình, dần dà qua thời gian dài gắn bó chị cảm thấy
yêu thích công việc mà mình đang làm. Là phụ nữ,
bên cạnh công việc hằng ngày còn phải đảm bảo cuộc
sống gia đình và con cái nên chị luôn cố gắng hài hòa
những phần việc của mình”.
Thời gian gắn bó với đại gia đình Phong Phú đã để lại
trong chị những tình cảm khó quên, nhiều năm liền
chị đạt danh hiệu lao động giỏi… Danh hiệu chiến sĩ
thi đua năm 2013 vừa là niềm vui, động lực lớn để chị
tiếp tục cống hiến và giúp đỡ nhiều anh chị em công
nhân mới vào nghề để hoàn thành tốt công việc của
mình. Chị mong ước một mùa xuân an lành, làm ăn
phát đạt đến với Phong Phú và gia đình nhỏ bé của
mình, Tổng công ty có thêm nhiều người con có tâm,
có tài đến góp sức và chung tay phát triển. “Hạnh phúc
là làm được những điều mình thích bằng cả tấm lòng”,
chị tâm sự.

Từ công nhân dệt thoi, đến công nhân may và giờ đây
là Tổ trưởng Tổ thành phẩm thuộc Nhà máy May 1, anh
Huỳnh Quốc Tuấn hăng say với công việc mà mình đang
làm. Bên cạnh đó, anh còn tham gia đội bóng đá của
công ty, nhiều lần ra quân “chinh chiến” với các đơn vị
khác trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam và mang lại thành
tích cao.
Mùa xuân mới mang theo những hơi ấm nồng nàn tràn
ngập khắp nơi, gieo vào lòng người những mong ước
cho một năm mới sung túc và thành công. Anh cho biết:
“Mình mong công ty sẽ có những thay đổi lớn để không
ngừng phát triển hơn nữa. Đặc biệt là Nhà máy May 1
luôn hoàn thành tốt những chỉ tiêu, kế hoạch được giao”.
“Hy vọng trong năm mới công tác đoàn của công ty sẽ
được đẩy mạnh và lan tỏa hơn đến những anh chị em
công nhân nhà máy. Cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt
động cộng đồng thiết thực thể hiện tinh thần, sức trẻ của
công nhân Nha Trang”, anh tâm sự. Đồng thời, Tuấn mong
muốn, anh chị em đoàn viên thanh niên Nha Trang có cơ
hội tham gia những hoạt động chung của Tổng công
ty như hội thao, từ thiện… để biết, giao lưu với nhiều
anh chị em tại các đơn vị thành viên của mái nhà chung
Phong Phú.
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Chị Huỳnh Thị Hương
Công ty PPJ:

Để lãnh đạo quan tâm
đến từng CB.CNV
Nhẹ nhàng trong lối trò chuyện, thân
thiện trong từng cử chỉ là những gì
chúng tôi cảm nhận khi tiếp xúc với
chị. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những
kỉ niệm những tháng năm chị mới vào
Phong Phú - năm 1997.
Khi được hỏi về mong ước lớn nhất
của chị trong năm 2014, chị tươi cười:
“Là một người đang được đào tạo
thành một thợ đa nhiệm, chị sẽ cố
gắng hoàn thành việc học để từ đó
trở thành một người thợ đa nhiệm
giỏi nghề và giỏi cả công tác quản lý.
Năm mới tết đến, mong mỏi gia đình
nhỏ của mình được bình an, con cái
chăm ngoan học giỏi. Riêng bản thân
chị nỗ lực để đạt năng suất lao động
thật cao để có mức lương tương ứng
chăm lo tốt hơn cho gia đình nhỏ của
mình. Theo chị, để lãnh đạo quan tâm
chăm sóc hơn nữa cho từng CB.CNV
thì bản thân mỗi người phải cố gắng,
nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc.
Sự nỗ lực ấy không chỉ thể hiện qua
năng suất, chất lượng sản phẩm mà
còn thể hiện qua thái độ sống, hành
vi ứng xử với mọi người trong tập thể
và văn hóa Phong Phú”.

“Từ khi vào làm việc ở Phong Phú đến
nay, tôi luôn nhận thấy công ty luôn
không ngừng cải thiện để nâng cao
điều kiện làm việc, chất lượng cuộc
sống cho từng CB.CNV” - Chị Thùy
Như tâm sự.
Là một công nhân có thâm niên gắn
bó với nghề dệt, chị Du Mộng Thùy
Như rất hào hứng khi kể về những
công việc mà mình đang làm với một
niềm vui, sự tự hào. Chính tình yêu,
sự gắn bó và nỗ lực của bản thân chị
đã nhiều lần chiến thắng hoàn cảnh
để tiếp tục gắn bó với công việc và
Phong Phú.
Chia sẻ về mong ước đầu năm, chị cho
biết: “Tôi mong muốn sang năm mới,
công ty phát triển hơn năm cũ. Công
ty phát triển thì công nhân chúng tôi
có công việc ổn định hơn. Về mình
tôi chỉ có mong muốn, năm sau công
ty tạo điều kiện môi trường làm việc
tốt hơn, thoáng mát bảo vệ sức khỏe
công nhân. Hy vọng những đổi mới
của lãnh đạo sẽ đưa công ty chạy
nhanh như ngựa trên hành trình đến
đích. Nhân dịp tết đến xuân về, tôi xin
gửi đến tất cả anh chị em Phong Phú
cùng lãnh đạo một năm mới hạnh
phúc, an lành”.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh
Công ty PPH:

Cùng chung sức, cùng
đồng lòng
Chúng tôi gặp chị tại Câu lạc bộ Thanh
niên Tổng công ty khi chị và một số
anh chị em Công ty PPH đang tất bật
hoàn thành nốt những tiết mục văn
nghệ chuẩn bị cho chương trình văn
nghệ liên hoan mừng xuân của Tổng
công ty. Niềm vui cho một năm mới
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao hiển hiện trên khuôn mặt chị.
Trong lúc trò chuyện thi thoảng chị
dừng lại cười hiền: “Mong ước thì
nhiều nhưng mình khó nói quá”. Chị
trầm ngâm: “Truyền thống Phong
Phú là các thế hệ đùm bọc lẫn nhau
để cùng phát triển, nó trở thành nét
văn hóa biểu trưng riêng biệt. Vì thế,
mong ước của mình là sự chung sức
chung lòng của từng cá nhân, mỗi cá
nhân góp sức nhỏ bé của mình phấn
đấu không ngừng đưa công ty phát
triển hơn. Về bản thân, mình mong
năm tới công việc sẽ luôn trôi chảy và
có thể phát triển bản thân nhiều hơn.”
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ứ mỗi lần chuẩn bị thư mời
để gửi anh chị em CB.CNV
tham gia viết bài cho Diễn
đàn Phong Phú, Ban biên tập phải
họp trao đổi để quyết định chủ đề.
Chủ đề của từng số Diễn đàn rất
quan trọng, nên Ban biên tập phải
thống nhất được ý kiến chung, có
lần phải tranh luận kịch tính. “50
mùa xuân hội tụ” là chủ đề được
quan tâm và đem ra phân tích kỹ
lưỡng của Ban biên tập.

Trước khi đi đến thống nhất chủ
đề này, Ban biên tập đưa ra một
số phương án như: Phong Phú - 50
mùa xuân, Phong Phú - chào xuân
50, Sải bước cùng xuân, Phong
Phú - 50 mùa xuân sum họp, Tiếng
pháo giao mùa… Sau khi phân
tích, đánh giá, Ban biên tập đưa ra
những lý do chọn chủ đề này như
sau:
Xét về góc độ thiên văn
học thì hội tụ là nơi tập trung các
tia sáng lại với nhau tại một điểm
gọi là điểm hội tụ. Chùm sáng tạo
nguồn sức mạnh dồi dào, có thể

thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Phong Phú từ khi đặt viên
đá đầu tiên vào năm 1964 đến nay
đã tròn 50 năm. Hành trình 50 năm
hình thành và phát triển, Phong
Phú trải qua những bước tiến
thăng trầm đáng tự hào, những
con người gây dựng thương hiệu
phải đổ bao nhiêu tâm huyết, trí
tuệ, sức lực… trên mảnh đất này.
Xuân 50 là xuân hội tụ những thế
hệ đã và đang góp phần xây dựng,
phát triển Phong Phú trong chặng
đường đã qua.
Phong Phú hôm nay tiếp
tục đổi mới toàn diện để vươn vai
phát triển, thực hiện được điều này
cần hội tụ những ý kiến, những
sáng tạo, những nhiệt huyết hơn
nữa của tất cả các thành viên.
	Ông bà ta có câu “tre già
măng mọc”, vì vậy Phong Phú luôn
là nơi hội tụ của những thế hệ trẻ
đầy tài năng, là điểm đến, môi
trường đào tạo những con người
toàn tài tiếp tục đưa Tổng công

50
Ban biên tập

Diễn đàn Phong Phú
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ty vượt thách thức, chinh phục
những hải trình mới.
Phong Phú là nơi hội tụ
những sản phẩm thương hiệu với
chất lượng không ngừng nâng
cao, làm cho cuộc sống thêm
Phong Phú, mãi là điểm đến tin
cậy của khách hàng trong và
ngoài nước.
Và thiết thực nhất, trong
năm 2014, Phong Phú sẽ hội tụ
được nguồn lực từ tất cả các đơn
vị thành viên để chinh phục thách
thức, đón đầu TPP và hướng đến
đạt doanh thu 1 tỷ USD.
Từ những ý kiến trên, Ban biên tập
đã quyết định chọn chủ đề “50
mùa xuân hội tụ” cho ấn phẩm đặc
biệt chào xuân Giáp Ngọ - 2014.
Hy vọng, tất cả thành viên Phong
Phú sẽ tiếp tục hội tụ và phát triển
trong chặng đường mới. Nhìn lại
chặng đường 50 năm qua, chúng
ta cùng đọc vang bài vè về Tổng
công ty CP Phong Phú trong xuân
này nhé:

mùa xuân
hội tụ

Nghe vẻ, nghe ve,
Nghe vè giới thiệu.
Tổng công ty hiệu
Phong Phú cổ phần.
Ngày xưa tiền thân,
Là Nhà máy Dệt.
Tên cũng giống hệt
Phong Phú ngày nay.
Viên đá đầu tay
Đặt làm nền móng
Từ trước giải phóng
Một chín sáu tư (1964)
Trụ sở an cư
Tại Tăng Nhơn Phú
Thêm B là đủ
Trọn vẹn tên phường
Cho bạn tỏ tường
Là thuộc quận Chín (Q.9)
Đến nay nhẩm tính
Năm chục năm trời
Xây dựng cơ ngơi
Thuận thời phát triển.
Đạt nhiều vinh hiển,
Trên mỗi chặng đường.
Đó là tấm gương.
Cho toàn ngành dệt.
Sức mạnh đoàn kết,
Mang lại thành công.
Được thế thượng phong,
Như rồng gặp nước,
Phong Phú lần lượt,
Mở rộng thị trường.
Tự tin đảm đương,
Thêm nhiều lĩnh vực.
Ưu tiên hạng nhứt,
Vẫn là dệt may.
Vì trước đến nay,

Nó là thế mạnh.
Không gì so sánh,
Với cái bề dày,
Kinh nghiệm tràn đầy,
Lại luôn đổi mới.
Mẫu mã phơi phới,
Chất lượng vươn cao,
Dịch vụ hạng sao,
Nhân viên chuyên nghiệp.
Lĩnh vực kế tiếp,
Góp vốn đầu tư.
Xây khu chung cư,
Trung tâm thương mại,
Du lịch sinh thái,
Cao ốc văn phòng,
Resort biển Đông,
Và khu công nghiệp.
Kèm theo thỏa hiệp:
Giúp vợ chồng son,
Hạnh phúc vẹn tròn,
Khi xây tổ ấm.
Điểm hẹn mua sắm.
Du lịch bạn bè.
Gia đình hội hè,
Vui chơi giải trí.
Môi trường hết ý!
Sạch đẹp an toàn.
Là mốc vàng son,
Cho tương lai bạn.
Phần bất động sản,
Mang tính chuyên sâu.
Phục vụ nhu cầu,
Thêm hương cuộc sống.
Lĩnh vực mở rộng,
Vươn tới tầm cao.
Chiến lược dồn vào,
Đầu tư tài chính

Phương châm đã tính,
Hạn chế rủi ro,
Thận trọng nhất cho:
Cổ đông, đơn vị.
An tâm quản lý,
Đẩy mạnh ngoại giao.
Hợp tác cùng nhau,
Tạo thành điểm nhấn.
Đó là dấu ấn.
Từ công ty con,
Trở thành tập đoàn,
Kinh tế vững mạnh.
Dang rộng đôi cánh.
Hướng đến mục tiêu.
Nâng cao thật nhiều,
Tiềm lực kinh tế.
Không chỉ như thế.
Phong Phú đề ra,
Mục tiêu đó là,
Chất lượng cuộc sống.
Chăm lo nền móng.
Đến cộng đồng mình
Mãi mãi phồn vinh
Ấm no hạnh phúc
Gia đình sung túc
Thịnh vượng nước nhà.
Phong Phú của ta
Vươn tầm xa mới…
Trần Khắc Luynh
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Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Một năm vượt bão thành công
YN

Kết thúc năm 2013, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đạt
được những con số ấn tượng. Trong đó, xuất khẩu dệt may vượt
ngưỡng 20 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 18%, vượt trên 1
tỷ USD so với mục tiêu đặt ra ban đầu.
Những con số ấn tượng
Trong khối các nước xuất khẩu dệt
may, năm nay Việt Nam là quốc gia
có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn
nhất đạt 18%, đó là khẳng định của
ông Lê Tiến Trường - Phó Tổng giám
đốc Thường trực Vinatex. Xuất khẩu
dệt may Việt Nam ước đạt 19,8 tỷ
USD, tăng 16,9% so với năm 2012
và chiếm 15% tổng kim ngạch xuất
khẩu của cả nước. 2013 là năm đầu
tiên ngành xuất khẩu thêm được
mặt hàng phụ liệu may mặc với trị
giá hơn 500 triệu, đưa kim ngạch
toàn ngành vượt mốc 20 tỷ USD.
Hoạt động sản xuất kinh doanh và
doanh thu của Vinatex trong năm
2013 đạt trên 45.593 tỷ đồng, tăng
12% so với cùng kỳ năm 2012. Kim
ngạch xuất khẩu đạt 2,9 tỷ USD,
tăng 12%; kim ngạch nhập khẩu
1,2 tỷ USD, tăng 10% so với cùng
kỳ và tổng doanh thu nội địa đạt
trên 22,5 tỷ USD, tăng 15% so với
năm 2012. Thu nhập bình quân của
người lao động trong toàn Vinatex
đạt 5.206.000đ/người/tháng, tăng
10% so với năm 2012.

Các doanh nghiệp hàng đầu Tập
đoàn tiếp tục khẳng định vị trí của
mình như Phong Phú, Việt Tiến, Nhà
Bè, May 10… Riêng Phong Phú với
tổng doanh thu đạt 7.128 tỷ đồng,
lợi nhuận đạt hơn 317 tỷ, kim ngạch
xuất khẩu đạt 200 triệu USD, thu
nhập bình quân của người lao động
đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng.
Tập đoàn đã triển khai được 42 dự
án với tổng mức đầu tư 6.360 tỷ
đồng, chủ yếu tập trung vào lĩnh
vực sợi và dệt, nhằm chuẩn bị cho
các hiệp định thương mại tự do, đặc
biệt là TPP.

Tận dụng ưu thế từ TPP
Để chuẩn bị cho công tác đón đầu
TPP, Tập đoàn tập trung thực hiện
chiến lược phát triển những mặt
hàng có đẳng cấp cao, theo hướng
ODM, giảm dần tỷ lệ sử dụng
nguyên liệu từ nhập khẩu, tận dụng
lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn là
có đội ngũ thiết kế thời trang, thiết
kế kỹ thuật có khả năng làm hàng

ODM và FOB, có kinh nghiệm trong
xử lý kỹ thuật những mặt hàng khó,
nhờ vậy đã tạo ra giá trị gia tăng
lớn, lợi nhuận cao.
Ông Lê Tiến Trường cho biết, TPP
quan trọng với ngành dệt may vì
trong 12 quốc gia tham gia TPP
gồm cả Việt Nam, có tới 2 thị trường
lớn của ngành dệt may là Mỹ và
Nhật: 43% kim ngạch xuất khẩu dệt
may của Việt Nam vào Mỹ, 12% vào
Nhật và 4% vào các nước TPP còn
lại. Như vậy, có tới 60% kim ngạch
xuất khẩu của dệt may Việt Nam
được xuất vào các nước trong khối
TPP.
Động thái của Tập đoàn thúc đẩy
liên kết chuỗi sợi - dệt - nhuộm
hoàn tất - may bằng việc 18 doanh
nghiệp thành viên (gồm 9 doanh
nghiệp cung ứng vải và 9 doanh
nghiệp tiêu thụ vải) đã ký kết Biên
bản Thỏa thuận Hợp tác khung. Cụ
thể, các bên sẽ hợp tác trong cung
ứng - tiêu thụ vải phù hợp với khả
năng của từng đơn vị, tuân thủ định
hướng chiến lược của Tập đoàn. Với

Công nhân Công ty CP Dệt May Nha Trang đang tất bật cho lô hàng cuối năm

sự hợp tác này, các doanh nghiệp sẽ
khai thác tối đa sức mạnh của đơn
vị mình, tạo hiệu quả kinh doanh,
tăng vị thế và sức mạnh của từng
doanh nghiệp, đón đầu TPP một
cách hiệu quả.
Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám
đốc Tổng công ty CP Phong Phú
cho biết: Để tận dụng thành công
TPP, các doanh nghiệp dệt may Việt
Nam phải liên kết được dệt và may,
tạo sức mạnh tổng hợp. Phong Phú
đang kêu gọi các đơn vị ngoài Tổng
công ty tham gia trao đổi, thống
nhất với nhau từ khâu thiết kế đến
khi ra sản phẩm cuối cùng nhằm
tạo nên một thị trường nội khối đa
dạng và phong phú; quan trọng
nhất là tất cả mẫu mã, vải, nguyên
phụ liệu trước khi đưa vào sản xuất
đều được các bên xác nhận là đúng
ngay từ đầu.

Chuẩn bị bước tiến cho 2014
Các chuyên gia kinh tế nhận định,
2014 là năm tiếp tục với những diễn
biến phức tạp. Một số tổ chức quốc
tế như WB, IMF đều dự báo nền kinh
tế thế giới có thể tăng trưởng 3,6%
so với 2,6% năm 2013. Trước tình
hình chung ấy, Tập đoàn phấn đấu
đạt doanh thu tăng 12%, kim ngạch
xuất khẩu bao gồm nguyên phụ
liệu dệt may tăng 12%.
Bên cạnh thị trường Mỹ và Nhật
Bản, thị trường châu Âu cũng còn
rất nhiều cơ hội để tăng thị phần
cho ngành dệt may. Với hơn 250 tỷ
USD kim ngạch nhập khẩu vào EU/
năm, hiện thị phần của Việt Nam
mới chỉ chiếm 1% (2,4-2,5 tỷ USD),
trong khi ở Mỹ là 8%, Nhật là 4-5%.
Ngoài ra, ngành dệt may cũng rất
quan tâm đến 2 thị trường lớn là Ấn
Độ và Trung Đông.

Để thực hiện thành công các chỉ
tiêu đề ra, Vinatex xây dựng các giải
pháp mang tính trọng tâm như: xây
dựng đề án chiến lược về đào tạo
nguồn nhân lực từ năm 2014 - 2020
và định hướng 2020 - 2025; củng cố
thị phần tại các thị trường xuất khẩu
truyền thống, đẩy mạnh thị trường
mới nổi; tập trung đầu vào cho khâu
thiết kế kỹ thuật trọn gói để hướng
sản xuất theo phương thức ODM và
tiếp tục đổi mới, phát triển doanh
nghiệp.
Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho
bước tiến mới, Vinatex công bố
quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp
cao. Theo đó, ông Phạm Phú Cường,
ông Đặng Vũ Hùng và ông Bùi
Nguyên Tiến hiện là Giám đốc điều
hành Tập đoàn, giữ chức vụ Phó
Tổng giám đốc Tập đoàn từ ngày
1/1/2014.
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Phong Phú chủ động
hội nhập để tăng trưởng
Cẩm Hà

50 năm xây dựng và phát
triển, Tổng công ty CP Phong
Phú đạt được những kết quả
đáng tự hào, giữ vững nhịp độ
tăng trưởng hàng năm, là một
trong những cánh chim đầu
của ngành dệt may Việt Nam.
Nhân dịp tết đến xuân về,
ông Phạm Xuân Trình -Tổng
Giám đốc Tổng Công ty CP
Phong Phú có cuộc trao đổi
thân mật về những kết quả
Phong Phú đã đạt được trong
năm 2013 và mục tiêu 2014.
Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú

NGÀNH DỆT:
KỲ TÍCH VÀ NIỀM TỰ HÀO
Xin ông cho biết những kết quả Phong
Phú đã đạt được trong năm 2013 và
mục tiêu phấn đấu năm 2014?
Năm 2013, mặc dù phải hoạt động
sản xuất kinh doanh trong bối cảnh
nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
nhưng toàn thể CB.CNV Phong Phú
đã nỗ lực vượt khó thành công và gặt
hái được những kết quả đáng khích
lệ. Tổng doanh thu đạt 7.128 tỉ đồng,
lợi nhuận đạt hơn 317 tỉ đồng, kim
ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD,

đảm bảo thu nhập ổn định cho người
lao động với mức 5,3 triệu đồng/
người/tháng, thưởng tết âm lịch bình
quân 12 triệu đồng/người và 5 trăm
ngàn tiền lì xì đầu năm.
Bước sang năm 2014, dự báo tình
hình thị trường còn nhiều khó khăn,
tuy nhiên với sự quyết tâm cao từ
ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV,
Phong Phú phấn đấu doanh thu
7.300 tỷ đồng, lợi nhuận 352 tỷ đồng,
kim ngạch xuất khẩu 215 triệu đô la
Mỹ, thu nhập bình quân của người
lao động đạt 5,5 triệu đồng/người/
tháng.

Giải pháp của Phong Phú trong việc
duy trì và phát triển ngành dệt, nhuộm,
hoàn tất ra sao trong khi nhiều doanh
nghiệp đã phá sản?
Năm 2001 đến 2011, khi Trung Quốc
gia nhập WTO, trong vòng 10 năm
ngành dệt của Trung Quốc đã chiếm
lĩnh thị trường thế giới, trong đó
có Việt Nam. Giai đoạn này gặp sự
cố cạnh tranh khốc liệt các doanh
nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn,
cứ mỗi năm có vài doanh nghiệp
dệt, nhuộm phá sản hoặc gom dần
dẹp bớt. Trước đây khi đàm phán với
khách hàng, đi làm thị trường nghe
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Trung Quốc chào giá là tôi muốn bỏ
nghề, bởi tính ra không bằng giá
nguyên liệu của mình mua vào (chưa
kể chi phí chế biến như mua thuốc
nhuộm, vật tư phụ tùng…).
Trong 10 năm vật lộn vất vả, ngành
dệt của Phong Phú vẫn đứng vững và
phát triển. Tôi cho là cả một kỳ tích và
niềm tự hào. Sở dĩ có được thành quả
đó là do các thế hệ lãnh đạo doanh
nghiệp qua các thời kỳ đã liên tục
áp dụng các phương pháp cải tiến
kỹ thuật, đầu tư đổi mới thiết bị và
công nghệ để tạo ra hiệu quả doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, Phong Phú tiến
hành mạnh mẽ công tác cải tiến, tổ
chức bộ máy quản lý, tổ đội sản xuất
theo hướng tinh gọn; liên tục củng
cố và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp
gắn bó với khách hàng truyền thống
lâu năm của Tổng công ty nhằm nâng
cao doanh số xuất khẩu. Chúng tôi
chủ động nhanh nhạy nắm bắt thông
tin thị trường là một trong những yếu
tố làm nên sự thành công của Tổng
công ty trong việc điều chỉnh cơ
cấu mặt hàng, quan tâm giải quyết
nhanh các sản phẩm tồn kho, quản lý
chặt chẽ việc thực hiện các định mức
kinh tế, kỹ thuật và các chuẩn mực
của doanh nghiệp.
Hiện nay, sản phẩm dệt kim của
Phong Phú (tại dệt Nha Trang) từ khâu
kéo sợi, dệt, nhuộm và may mỗi năm
sản xuất được 2.500 tấn; sản phẩm
khăn bông, gia dụng như khăn, áo
choàng tắm, chăn, drap, gối… trên
5.000 tấn/năm; vải cotton các loại
(jeans, khaki) đạt 20 triệu mét/năm;
sản phẩm chỉ may các loại và sợi PE
đạt trên 10.000 tấn/năm và nhóm sợi
cotton đạt trên 20.000 tấn/năm.

TẬN DỤNG CƠ HỘI
ĐỂ PHÁT TRIỂN
Theo ông, khi TPP có hiệu lực sẽ mang
đến những thuận lợi, khó khăn thách
thức gì cho ngành dệt may Việt Nam
(DMVN) nói chung và Phong Phú nói
riêng?
Theo tôi, nếu TPP được ký kết, ngành
DMVN sẽ có những thuận lợi và khó
khăn đan xen như: giá xuất khẩu
sẽ được điều chỉnh, tuy nhiên điều
chỉnh như thế nào và bao nhiêu còn
tùy thuộc nhiều yếu tố vì TPP ký kết
trong 12 nước tham gia hiệp định này
phải thực hiện theo nguyên tắc xuất
xứ từ sợi trở đi (yarn-forward). Khi
chúng ta xuất khẩu vào các nước trên
sẽ được giảm thuế ở mức thấp nhất
và cũng phải chia sẻ quyền lợi giữa
các nước nhập khẩu với các nước
xuất khẩu. Các nhà cung ứng nguyên
phụ liệu trong nước cho ngành may
có cơ hội thử sức và khẳng định năng
lực của mình, do đó sẽ diễn ra cuộc
cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty
dệt nhuộm trong nước và các công
ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
về chất lượng, giá cả và đặc biệt là
nguồn nhân lực, tuy nhiên lợi thế vẫn
nghiêng về các doanh nghiệp FDI.
Hiện nay, các công ty sản xuất hàng
dệt kim có qui mô lớn của Việt Nam
có công suất từ 3.000 đến 6.000 tấn/
năm, trong đó các công ty có nguồn
vốn đầu tư nước ngoài có công suất
từ 10.000 đến 40.000 tấn/năm. Các
nước có nguồn cung cấp nguyên phụ
liệu trước đây như Trung Quốc, Ấn
Độ, Đài Loan cung cấp chủ yếu cho
thị trường Việt Nam sẽ không ngồi
yên và nhảy vào đầu tư, đưa ra một
loạt chính sách: giảm giá, hỗ trợ, cùng
chia sẻ với các doanh nghiệp may để

giành lại lợi thế. Họ sẽ tăng giá bán
từ vật liệu, hóa chất, thuốc nhuộm,
ngành công nghiệp phụ trợ… mà
Việt Nam còn non yếu. Bằng chứng
trong những tháng gần đây, Trung
Quốc tăng giá thuốc nhuộm từ 4050%. Đây sẽ là những thách thức của
ngành DMVN khi TPP có hiệu lực.
Phong Phú với một bề dày kinh
nghiệm, máy móc thiết bị, công nghệ
hiện đại. Các sản phẩm jeans, dệt kim,
gia dụng của Phong Phú được sản
xuất trên quy trình khép kín từ khâu
kéo sợi, dệt, nhuộm hoàn tất và may.
Với quy trình sản xuất khép kín như
hiện nay, Phong Phú có lợi thế trong
khâu chủ động nguyên liệu và cạnh
tranh giá, vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt
cho Phong Phú khi TPP có hiệu lực.
Vậy Phong Phú đã có chính sách gì để
chủ động và phòng ngừa những diễn
biến của thị trường khi TPP có hiệu lực?
Nhận thức sâu sắc nguồn nhân lực là
nhân tố quyết định thành công của
doanh nghiệp, vì vậy trong chiến
lược phát triển của mình, Phong Phú
tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng cho sự phát triển
mở rộng của công ty. Với chính sách
về nguồn nhân lực cùng một lúc
phải chú trọng: đào tạo, tuyển dụng
và duy trì đội ngũ, đó là ba nhiệm
vụ cốt lõi. Phong Phú kịp thời phát
hiện những cán bộ có năng lực để có
chính sách đào tạo, tạo điều kiện để
họ phát triển. Chúng tôi chú trọng
phát triển thị trường và kỹ thuật dệt,
nhuộm, may, không ngừng nâng cao
giá trị sản phẩm, cải tiến mẫu mã,
hạ giá thành… là những việc làm
thường xuyên.
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Phong Phú cũng sẵn sàng phát triển,
mở rộng khi thị trường cần như:
Nguồn vốn, thị trường, nguồn nhân
lực… để khi cần thiết thì trên cơ sở
dệt kim có thể mở rộng từ 2.500 tấn
lên 3000 - 4.000 - 5.000 tấn; dệt vải
có thể lên 30 - 40 triệu mét; khăn lên
5.000 - 7.000 tấn, trên nền tảng chuẩn
bị sẵn sàng để mở rộng chứ không
phải mở rộng để đón đầu TPP, bởi TPP
vẫn còn nhiều vấn đề mà mỗi doanh
nghiệp phải tự lượng sức mình và
chọn đường đi nước bước phù hợp
với nguồn lực cũng như thế mạnh
của mình. Thị trường Mỹ, Nhật Bản và
châu Âu vẫn là thị trường chính của
Phong Phú, đồng thời chú trọng phát
triển thị trường Trung Quốc đầy tiềm
năng.
Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản
phẩm nội địa khăn Mollis, chăn-drapgối Hera, quần áo jeans… Khẳng
định thương hiệu, chất lượng về
nguyên liệu như vải denim, khaki, sợi
chỉ may… là những sản phẩm cốt lõi

Diễn đàn Phong Phú

đáp ứng cho các doanh nghiệp may.
Đầu tư mở rộng thêm một số dự án
như dự án may, dệt kim, may quần
áo jeans, phát triển sản phẩm khăn
bông và sản phẩm gia dụng, liên
doanh cho thuê sản phẩm dệt gia
dụng với Nhật để cung ứng cho các
hệ thống khách sạn lớn tại Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa
doanh nghiệp. Phong Phú luôn thực
hiện với phương châm công khai,
minh bạch và xây dựng niềm tự hào
của doanh nghiệp, duy trì truyền
thống tốt đẹp, thực hiện tốt “đoàn kết,
tốc độ và trí tuệ”, tương thân tương ái
hỗ trợ lẫn nhau. Phát huy những mặt
mạnh của Phong Phú trên tinh thần
hội nhập kết hợp giữa ngành dệt và
doanh nghiệp tạo thành sức mạnh
liên kết trong nội bộ.
Nhận định của ông về ngành DMVN
trong năm 2014?

Năm 2014 ngành DMVN sẽ tiếp tục
phát triển tốt, không có gì biến động
lớn về xuất khẩu, thậm chí sẽ tốt hơn
khi gia nhập TPP. Thị trường xuất
khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định,
xuất khẩu sợi không sụt giảm, riêng
xuất khẩu sợi PE có thể sẽ bị chững
lại, bởi thị trường chính của Việt Nam
là Thổ Nhĩ Kỳ đang bị áp thuế chống
phá giá, mặt khác Trung Quốc là nước
có thế mạnh về sản xuất sợi PE với giá
bán rất cạnh tranh. Vì vậy xuất khẩu
sợi PE của Việt Nam năm 2014 sẽ dự
báo khó khăn hơn sợi cotton. Ngành
may mặc sẽ phát triển mạnh trong đó
cả vốn đầu tư của nước ngoài cũng
như các doanh nghiệp nội tại nhờ tác
động của TPP. Do đó kim ngạch xuất
khẩu của ngành DMVN sẽ tốt hơn,
sức mua từ thị trường nội địa giảm,
nhưng nhìn chung xuất khẩu dệt
may Việt Nam trong năm 2014 sẽ có
những bước khởi sắc./.
Xin cám ơn ông!
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Thành tích nổi bật của
Tổng công ty năm 2013
CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Đồng thời, công
ty đã 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.

CỜ ĐƠN VỊ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA TẬP ĐOÀN DỆT
MAY VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Công Thương - bà Hồ Thị Kim Thoa trao hoa chúc mừng cho các đơn vị đạt
danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, trong đó ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng
công ty thứ 2 từ phải qua.

Tập thể CB.CNV Tổng công ty CP Phong Phú đã hoàn
thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu
phong trào thi đua năm 2013.

CỜ ĐƠN VỊ XUẤT SẮC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Ông Tạ Cẩm Hùng - Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Vải Phong Phú (thứ 2 từ trái qua),
ông Lý Anh Tài - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ may Phong Phú (thứ 3 từ trái
qua) và ông Lê Ngọc Hoan - Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may Nha Trang (thứ hai từ
phải qua), cùng một số đơn vị nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Tập đoàn Dệt May
Việt Nam.

- Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ may Phong Phú
- Công ty CP Dệt vải Phong Phú
Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú (thứ 2 từ trái
qua) cùng các đơn vị nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Bộ Công thương.

- Công ty CP Dệt may Nha Trang
Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vượt
mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
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10 sự kiện nổi bật

của Phong Phú năm 2013
Phòng KDTT

2

1

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội diễn ra ngày 27/04/2013 với sự tham gia của Lãnh
đạo Tập đoàn, cùng 233 cổ đông đại diện cho 61.638.986
cổ phần, đạt tỷ lệ 98,62% vốn điều lệ của Tổng công ty.
Năm qua là một năm vượt khó thành công của Phong
Phú với sự quyết tâm cao độ của đội ngũ CB.CNV và sự
chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty. Với những
kết quả vượt mức kế hoạch trong năm và những chỉ tiêu
kế hoạch trong năm tới, cổ đông thể hiện sự tin tưởng
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban lãnh đạo, với
mức chia cổ tức là 25% trên mệnh giá. Phong Phú tiếp
tục cũng cố không ngừng về mọi mặt để tận dụng lợi
thế mà TPP mang lại và không ngừng gia tăng lợi ích cho
cổ đông. Theo đó, các đơn vị thành viên của Phong Phú
cũng tiến hành đại hội với mức chia cổ tức cao.

4

Mở bán chung cư Nhân Phú

Với thông điệp “Nhân Phú – Tổ ấm yêu thương”, Tổng
công ty CP Phong Phú đã chính thức mở bán chung
cư Nhân Phú vào ngày 18/04/2013. Khu chung cư rộng
4.078m², diện tích xây dựng là 1.450m², gồm hai block
chung cư cao 11 tầng với 194 căn hộ có diện tích giao
động từ 45m²- 65m². Chung cư hiện đại với nhiều tiện
ích của một mô hình đô thị kiểu mới, điểm nhấn là nhà
trẻ 24/24 giờ, căng tin phục vụ với các suất ăn mang về
tiện lợi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Diện tích
cây xanh toàn khu là 1.221m² giúp cho anh chị em cùng
gia đình giải lao, rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm
việc căng thẳng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng công ty ban
hành nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ trực tiếp cho CB.CNV
để sở hữu những căn hộ mơ ước.

3

Rộn ràng ngày hội phái đẹp Phong Phú

Ngày hội phái đẹp Phong Phú trở thành ngày hội
thường niên của Tổng công ty, nhằm tôn vinh những
đóng góp của chị em phụ nữ trong công tác và
cuộc sống. Năm nay chương trình diễn ra vào ngày
08/03/2013 với nhiều phần thi đua hấp dẫn như: thiết
kế thời trang với chủ đề “nét đẹp Phong Phú”, tạo hình
rau củ quả… Đây là cơ hội để anh chị em CB.CNV trong
toàn Phong Phú có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau
thông qua những phần thi thố hấp dẫn và hồi hộp.

5

Đồng hành cùng thương hiệu Phong Phú

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động:
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời
giới thiệu, quảng bá, cung cấp những sản phẩm Phong
Phú đến tận tay CB.CNV. Trong năm qua, Công đoàn phối
hợp với Đoàn thành niên tổ chức các đợt bán hàng cho
công nhân vào tháng 4, tháng 10 và dịp cuối năm. Tham
gia chương trình gồm các sản phẩm khăn của Công ty
PPH, sản phẩm jeans của Công ty PPJ… và các mặt hàng
nhu yếu phẩm khác từ các đơn vị liên kết bên ngoài.
Chương trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống
của CB.CNV Phong Phú và đánh giá đúng tầm quan trọng
của mỗi cá nhân là một đại sứ quảng bá thương hiệu của
Tổng công ty.

Phong Phú bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc mới
Ngày 03/06/2013 Tổng công ty CP Phong Phú long trọng tổ
chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám
đốc. Theo đó, ông Phạm Xuân Trình được Ban chấp hành Đảng
ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam giao nhiệm vụ giữ chức vụ Bí
thư Đảng ủy và HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú bổ nhiệm
chức danh Tổng giám đốc theo quyết định số 30/QĐ-HĐQT.
Ông Phạm Xuân Trình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh
đạo các cấp, đối tác khách hàng và đặc biệt là toàn thể CB.CNV
đã tin tưởng, tín nhiệm ông trong suốt thời gian qua. Ông cũng
thể hiện quyết tâm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
và mong muốn sự hỗ trợ, hợp tác của tất cả mọi người để không
ngừng đưa con tàu Phong Phú phát triển bền vững.
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Hội trại sức trẻ Phong Phú

Hội trại do Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức vào
ngày 23-24/03/2013 tại Khu du lịch sinh thái Thác Mai Bàu nước sôi (Định Quán, Đồng Nai). Hội trại thu hút hơn
230 đoàn viên thanh niên trong toàn Tổng công ty tham
gia với 01 trại chỉ huy và 04 tiểu trại. Trong chuyến hành
trình sức trẻ ấy, đoàn đã về lại Khu di tích chiến thắng
La Ngà (Định Quán, Đồng Nai) đặt vòng hoa tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ, tổ chức kết nạp cho 47 đoàn viên
mới, thăm hỏi và tặng 31 phần quà trị giá hơn 22 triệu
đồng cho 29 gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ và 2
mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn thăm và tặng quà tại chùa
Pháp Hoa nơi đang nuôi dưỡng 165 trẻ mồ côi, neo đơn,
có hoàn cảnh khó khăn. Hội trại với nhiều chương trình,
trò chơi tập thể hấp dẫn nhằm rèn luyện kỹ năng sinh
hoạt đoàn, thắt chặt tình giao lưu đoàn kết giữa các bạn
đoàn viên thanh niên trong toàn Phong Phú với nhau.

Ngày 04/07/2013 Tổng công ty tổ chức hội nghị người
đại diện phần vốn, sơ kết đánh giá hoạt động sản xuất
trong 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng
cuối năm 2013. Tổng số người đại diện vốn của Phong
Phú là 26 người, hiện đang nắm giữ 75 vị trí khác nhau.
Số vốn được Phong Phú cơ cấu đầu tư vào lĩnh vực sản
xuất dệt may, kinh doanh bất động sản… Trong năm qua,
Tổng công ty triển khai 16 dự án lớn nhỏ góp phần tăng
doanh thu và mở rộng quy mô sản xuất. Trong 06 tháng
đầu năm 2013, Phong Phú tiếp tục phát huy tinh thần
của một doanh nghiệp dẫn đầu Tập đoàn với mức tăng
trưởng mạnh và doanh thu trên 50% so với kế hoạch.

9

Hội thao truyền thống Tổng công ty 2013

Hội thao diễn ra từ ngày 15 - 25/10/2013 tại trụ sở chính Tổng công ty (số 48 Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM), với
phương châm: “Rèn luyện thể thao - Nâng cao sức khỏe - Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Hội thao 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 trị tại đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với hơn 200 vận động viên tham gia tranh tài
ở các nội dung bóng đá mini nam trẻ, bóng đá mini trung tướng, cầu lông đôi nam và đôi nam nữ. Hội thao diễn ra
trong không khí giao lưu, cởi mở và đoàn kết để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người.

10
8

Đêm hội trăng rằm 2013

Chương trình diễn ra vào tối 17/09/2013 (nhằm ngày
13/08 âm lịch) tại Câu lạc bộ Thanh niên Tổng công
ty. Đêm hội 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, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty đối
với thế hệ tương lai của đất nước. Chương trình được dàn
dựng công phu với các tiết mục vui nhộn, nghi thức phá
cỗ và rước đèn trung thu mang lại cho các em cảm giác
thích thú và phấn khích.

Phong Phú tham gia
Hội chợ thời trang VIFF - 2013

Hội chợ thời trang Việt Nam VIFF - 2013 diễn ra từ
ngày 01 - 06/11/2013 tại Trung tâm Triển lãm quốc
tế Tân Bình diễn ra. 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, chỉ may, khăn, chăn drap, các
sản phẩm thời trang jeans, áo thun… Phong Phú
với gian hàng 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 thông tin. Các sản phẩm được bài trí
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.
(Tổng hợp)
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Lễ công bố bầu bổ sung Ủy viên HĐQT
và bổ nhiệm cán bộ chức danh Tổng công ty

cán bộ lãnh đạo chính là những vị
“tướng” của công nhân mình, để mỗi
người công nhân cảm nhận được
vai trò của người điều hành. Bởi lẽ
sứ mệnh của Phong Phú là không
ngừng nâng cao chất lượng cuộc
sống con người, nhất là người công
nhân. Người lãnh đạo Phong Phú cần
quyết liệt, đương đầu và cùng nhau
giải quyết những vấn đề quan trọng
mang tính chiến lược nhưng phải
rất trí tuệ, tốc độ, “văn võ song toàn”.
Lãnh đạo chính là bộ mặt để đối tác,
khách hàng nhìn vào đánh giá doanh
nghiệp, vì vậy cán bộ Phong Phú phải
thể hiện tư duy, tầm nhìn, trí tuệ…
đi đầu trong mọi công tác để làm
gương cho CB.CNV.

Phòng KDTT

Ngày 7/1/2014 tại văn phòng đại diện số 159 Điện Biên Phủ, Q. Bình
Thạnh, TP.HCM, Tổng công ty CP Phong Phú đã long trọng tổ chức
Lễ công bố nghị quyết bầu bổ sung ủy viên HĐQT và quyết định bổ
nhiệm cán bộ chức danh Tổng công ty.
HĐQT Tổng công ty chúc mừng bà Bùi Thị Thu

Tân Phó Tổng giám đốc - ông Trần Ngọc Nga, tân Giám đốc điều hành - bà Lê Thị Ánh Ngọc, ông Tạ Cẩm Hùng
và ông Lý Anh Tài ( thứ tự từ phải qua)

Chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

T

ham dự buổi lễ có sự hiện diện
của ông Trần Quang Nghị Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt
may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng
công ty; ông Phạm Xuân Trình - Tổng
giám đốc Tổng công ty; cùng quý ông
bà trong HĐQT, ban kiểm soát, công
đoàn, đoàn thanh niên, trưởng phó
các ban phòng,… của Tổng công ty.

Tổng công ty công bố quyết định số
06/NQ-ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung
bà Bùi Thị Thu hiện đang giữ chức vụ
Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng
công ty vào HĐQT với vai trò là ủy
viên. Đồng thời, ông cũng công bố
các quyết định về việc bổ nhiệm có
thời hạn cán bộ chức danh bổ sung
vào ban điều hành của Tổng công ty.

Ông Phạm Xuân Trình thay mặt HĐQT

Theo đó, ông Trần Ngọc Nga đang giữ

chức vụ Giám đốc điều hành được bổ
nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc
Tổng công ty. Ông Tạ Cẩm Hùng hiện
đang là Tổng giám đốc Công ty PPF
giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng
công ty. Ông Lý Anh Tài hiện đang là
Tổng giám đốc Công ty PPYT giữ chức
vụ Giám đốc điều hành Tổng công ty
và bà Lê Thị Ánh Ngọc hiện đang là
Giám đốc phát triển dự án giữ chức
vụ Giám đốc điều hành Tổng công ty.

Ông Phạm Xuân Trình gửi lời cảm
ơn đến HĐQT đã quan tâm, xem xét,
đánh giá cũng như theo dõi hoạt
động của cán bộ Tổng công ty trong
suốt thời gian qua để chấp thuận việc
bổ sung vào ban điều hành một đội
ngũ lãnh đạo mới trẻ, khỏe, đầy đủ
năng lực, trình độ và phẩm chất đạo
đức. Điều đó giúp cho ban điều hành
của Phong Phú ngày càng mạnh mẽ,
quyết liệt để thực hiện các chiến lược
mới của Tổng công ty. Ông cùng với

đội ngũ lãnh đạo trẻ sẽ liên kết, nỗ
lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng
lợi mà HĐQT đã giao phó trên các
lĩnh vực sợi, bất động sản, dệt thoi,
dệt kim và các lĩnh vực khác để đưa
Phong Phú ngày càng phát triển.
Tại buổi lễ ông Trần Quang Nghị đánh
giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của
Phong Phú, đây là một bước đột phá
mới trong công tác bổ sung nhân sự
trong quá trình phát triển. Mỗi người

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Nga đại
diện cho những cán bộ được bổ
nhiệm gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh
đạo Tổng công ty đã tạo mọi điều
kiện trong thời gian qua để anh chị
em phấn đấu trong công tác, chứng
minh năng lực bản thân và đã được
tin tưởng bổ nhiệm vào những vị trí
quan trọng hơn trong Tổng công ty,
đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến
tất cả các anh chị em đồng nghiệp đã
phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ cho từng cá
nhân hoàn thành tốt công tác trong
thời gian qua; với cương vị mới được
bổ nhiệm không chỉ là niềm vinh
dự của bản thân mà là còn những
trọng trách lớn trong công việc, vì
vậy nhiệm vụ của từng cá nhân sẽ
quyết tấm chinh phục những chặng
đường khó khăn đang ở phía trước,
góp phần vào sự phát triển chung
của Tổng công ty.
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Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng công ty trao giải đặc biệt cho anh Nguyễn Minh
Tài, chị Bùi Thị Ánh Hương và chị Quách Thị Vân đến từ Công ty PPF.

Toàn cảnh chương trình liên hoan mừng xuân

Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CB.CNV

Ấm áp lễ hội mừng xuân
Phong Phú 2014
pHÒNG KDTT

Một số tiếc mục văn nghệ đầy sắc màu của các đội tham gia chương trình hội diễn văn nghệ.

Lễ hội mừng xuân Giáp Ngọ - 2014 với chủ đề Xuân hội tụ đã mang không khí
xuân rộn ràng trên mọi miền quê hương đến với đại gia đình Phong Phú. Năm
nay, Tổng công ty đứng ra tổ chức liên hoan chung cho tất cả các đơn vị thành
viên, chương trình diễn ra vào ngày 18/01/2014, nhiều nội dung hấp dẫn, đặc
sắc… với sự tham gia của hơn 2000 CB.CNV Phong Phú.

B

ước chân vào Phong Phú
khắp không gian đã tràn
ngập mùa xuân, các đường
đi lối lại ngập tràn hoa với những
tiểu cảnh gợi lên hồn tết Việt, khơi
dậy trong lòng người những kỷ
niệm về một cái tết sum họp, ấm
áp nghĩa tình. Không khí ấy được
thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của
những người tham dự lễ hội. Bởi
lẽ, chương trình không chỉ là một
ngày hội để mọi người vui vẻ, chúc
tụng, thăm hỏi, quan tâm, sẻ chia
nhau trước thềm xuân mà còn là

truyền thống văn hóa của người
Phong Phú.
Lễ hội mừng xuân Giáp Ngọ 2014
thật sự là một bữa tiệc tinh thần
đặc biệt, bởi quy tụ được sự hiện
diện đông đủ của Ban lãnh đạo
Tổng công ty, quý vị đại biểu, và
tất cả những người con của đại gia
đình Phong Phú. Ngay từ sáng sớm,
Câu lạc bộ Thanh niên đã sôi động
với giải bóng đá tứ hùng gồm Ban
quản lý cụm Công nghiệp, Công
ty PPH, Công ty PPYT, Công ty PPF.

Buổi chiều mọi người dùng tiệc tất
niên thân mật. Lễ hội thực sự trở
nên sôi động với phần chúc tết của
toàn thể lãnh đạo Tổng công ty, các
đơn vị thành viên qua nhạc phẩm
Tình ca mùa xuân của Nhạc sĩ Trần
Hoàn.

các đội: Ban phòng Tổng công ty,
Công ty PPH, Công ty PPJ, Công ty
PPF, Công ty PPYT, Công ty CP Xúc
tiến Thương mại và Đầu tư Phong
Phú, Công ty TNHH Coats Phong
Phú. Mỗi đơn vị là một chương trình
được biên đạo khác nhau, đa dạng
các thể loại như đơn ca, song ca,
tóp ca, múa, kịch, diễn thời trang…
mang đến cho đêm hội những sắc
màu tươi mới, sự vui nhộn, ca ngợi
đất nước, mùa xuân, con người
Phong Phú. Kết quả chung cuộc
giải nhất thuộc về Công ty PPJ, giải
nhì thuộc về Công ty PPH và giải ba
thuộc về Công ty PPYT.

Điều đặc biệt trong lễ hội mừng
xuân năm nay, tổ chức thi hội diễn
văn nghệ, mỗi đơn vị tự dàn dựng
một chương trình văn nghệ của
riêng mình và biểu diễn trong vòng
25 phút. Tham gia chương trình có

Xen lẫn chương trình văn nghệ là
phần quay số trúng thưởng với
nhiều giải thưởng hấp dẫn. Năm nay,
giải đặc biệt là 3 chiếc xe máy Wave
anpha, cùng với các giải thưởng giá
trị khác như tivi, điện thoại di động,

ipad mini, máy nghe nhạc, nồi cơm
điện… với tổng trị giá giải thưởng
hơn 250 triệu đồng. Nhiều anh chị
em không giấu được cảm xúc vui
mừng khi nhận được những giải
thưởng có giá trị từ chương trình,
cũng như những tình cảm mà lãnh
đạo Tổng công ty gửi gắm.
Phát biểu chúc mừng năm mới, ông
Trần Quang Nghị - Tổng giám đốc
Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ
tịch HĐQT Tổng công ty bày tỏ sự
vui mừng trước những thành công
mà Phong Phú đã đạt được trong
năm qua. Phong Phú tiếp tục là cánh
chim đầu của ngành dệt may Việt
Nam. Góp phần vào thành công của
Phong Phú hôm nay ngoài sự chỉ
đạo sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo
chính là sự cống hiến của từng quý
anh chị em CB.CNV, mỗi người một
công việc, một sự đóng góp. Ông

Trần Quang Nghị mong muốn mọi
thành viên trong đại gia đình Phong
Phú tiếp tục phát huy sức mạnh đại
đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và tốc độ
để đưa thương hiệu Phong Phú cất
cánh trong năm 2014. Ông cho biết,
sự quan tâm chăm lo đời sống cho
CB.CNV Phong Phú là cả một quá
trình dài từ lúc khó khăn đến lúc
vinh quang, chứ không phải mang
tính chất nhất thời. Chung cư Nhân
Phú chính là minh chứng cho việc
chăm lo đời sống của CB.CNV mà
chưa có đơn vị nào trong Tập đoàn
có thể làm được.
Lễ hội mừng xuân Phong Phú 2014
khép lại trong không khí hân hoan
của mùa xuân mới với những thắng
lợi mới. Niềm vui của một năm
thành công vương vấn trên môi mỗi
người như thay một lời chúc xuân
ấm ấp, hạnh phúc.

34

Dấu ấn xuân

Diễn đàn Phong Phú

35

Xuân Giáp Ngọ 2014

Đột phá

để thành công
CÔNG TY PPYT

Một góc nhà máy sợi chỉ may

Khi nghe ai đó nói rằng: “Tôi
dám làm, dám thay đổi, dám
chịu trách nhiệm, dám...” thì
nghĩ ngay người đó thật dũng
cảm, có cá tính, rất năng động,
không chịu ngồi yên và luôn luôn
tìm kiếm sự khác biệt so với hiện
tại. Chính vì lẽ đó, thành công sẽ
đến với những cá nhân, tập thể
dám có những tư duy đột phá để
sáng tạo không ngừng.

T

ôi muốn kể cho các bạn nghe hai
sự kiện xảy ra tại công ty tôi - Công
ty PPYT mà từ “DÁM” không chỉ
dành cho một người mà cả tập thể đã
“DÁM” đi từ tư duy đến hành động.

Sự kiện thứ nhất: Dám đầu tư Dám làm
Trước đây nhà máy sợi cũ có 24,320 cọc
sợi hoạt động từ năm 1964, năng suất
thấp, chất lượng sản phẩm không ổn
định, tốn nhiều sức lao động của công
nhân. Lãnh đạo công ty đã quyết định
đầu tư một dây chuyền kéo sợi hiện đại
của châu Âu, đáp ứng được yêu cầu của
khách hàng. Những khó khăn bước đầu
chuyển giao công nghệ dây chuyền sản
xuất hoàn toàn mới so với dây chuyền cũ.
Tiếp theo là chuỗi ngày miệt mài nghiên
cứu thử nghiệm và chuyển từ công nghệ
kéo sợi cổ điển sang công nghệ sợi Slub,

rồi thì không còn là những dòng sản
phẩm xơ fancy bình thường mà đòi
hỏi phải khác lạ, mang tính độc đáo.

Sự kiện thứ 2: Dám theo dõi thị
trường nguyên liệu để thương
mại bông xơ sợi

tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đột
phá cho công ty.

Nhà máy sợi hiện đại đó sản xuất
chưa được bao lâu thì thị trường
biến động, từ nhu cầu tăng đột
biến sợi PE chỉ may, công ty đã dám
chuyển đổi sản phẩm để dây chuyền
chuyên sản xuất sợi cotton sang sản
xuất sợi chỉ may, đáp ứng được sản
lượng tăng cao của thị trường và
đồng hành cùng khách hàng Coats
phục vụ xã hội.

Trong thị trường sợi hiện nay có cả
trăm nhà sản xuất lẫn vạn người
mua đi bán lại và tiêu thụ sợi. Tuy
biết vậy nhưng nhân viên kinh
doanh vẫn hàng ngày, hàng giờ như
con ong chăm chỉ kiếm thêm khách
hàng mới, thị trường mới để bán
hết sợi theo năng lực sản xuất cũng
như tìm hiểu để cung cấp cho khách
hàng những sản phẩm họ cần dù
công ty không sản xuất được.

Vậy đó, nền tảng cho tư duy đột
phá là sáng tạo không ngừng, thích
khám phá cái mới, hành động một
cách khôn ngoan để đem nhiều
điều tốt đẹp hơn cho công ty và
cộng đồng.

Dám thay đổi công nghệ từ sợi
ring, sợi slub sang sợi sicro, sợi bọc
thun,…để có các sản phẩm mang
tính khác biệt cao nhằm tăng tính
thời trang tôn vinh giá trị khách
hàng.

Diễn biến thị trường nguyên liệu
bông xơ còn nhiều kịch tính hơn
nữa. Phòng Kinh doanh đã đêm
đêm theo dõi diễn biến thị trường
và liều lĩnh tận dụng cơ hội để xúc
tiến thương mại bông, xơ tạo cơ hội

Câu chuyện của PPYT thành công
không chỉ có lòng dũng cảm hay
quyết đoán của lãnh đạo mà còn có
cả một tập thể CB.CNV gắn kết với
nhau bền chặt, trong mỗi công việc
đã cùng chung sức chung lòng, đã
dám nghĩ dám làm, dám thay đổi,
cùng cố gắng vượt qua những thử
thách trở ngại, cùng quyết tâm đưa
thương hiệu Phong Phú tỏa sáng
trên thị trường quốc tế.
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10 năm

của công ty tại thời điểm đó. Thán
phục bởi những anh chị em cộng
tác viên và những người thực hiện
không phải đội ngũ làm báo chuyên
nghiệp mà là những CB.CNV kỹ
thuật, sản xuất… nhưng đã tạo ra
một ấn phẩm đặc biệt về nội dung
lẫn hình thức.

Diễn đàn Phong Phú
Ban biên tập
Diễn đàn Phong Phú số đầu tiên

Bản tin Diễn đàn Phong Phú số đầu tiên được ra mắt vào tháng 11/2004.
Người sáng lập là ông Trần Quang Nghị - Tổng giám đốc Công ty Dệt
Phong Phú - hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ
tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú. Đến nay, Diễn đàn đã tròn 10
tuổi. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn đã xuất bản
được 34 kỳ và có sự thay đổi lớn về nội dung lẫn hình thức.
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Ấn tượng số đầu tiên
Cầm trên tay cuốn Diễn đàn không
khác là bao so với các ấn phẩm báo
chí đương thời. Đặc biệt, Diễn đàn
mang đậm sắc màu văn hóa người
Phong Phú. Từ 12 trang in cho số
phát hành đầu tiên đến nay trung
bình mỗi số Diễn đàn giao động từ
64 đến 68 trang, có sự phân chia
chuyên mục rõ ràng, từ thị trường, kỹ
thuật công nghệ, cho đến thông tin
pháp luật, nghệ thuật sống, sẻ chia
tình cảm…
Trong số 34 kỳ Diễn đàn Phong Phú
có 9 kỳ xuân vào các năm 2005 đến
2014. Mỗi kỳ Diễn đàn là một chủ đề,
một thông điệp riêng nhìn lại những
điều đã và chưa làm được, mong ước
và sẻ chia tình cảm của CB.CNV, cũng
như bám sát chiến lược phát triển
chung của Tổng công ty.
Nhìn lại cuốn Diễn đàn đầu tiên đặt
nền móng cho sự ra đời một ấn phẩm
đặc biệt của đại gia đình Phong Phú,
chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc
động và thán phục. Bồi hồi bởi một
chặng đường đã đi qua, những sẻ
chia, tâm sự và hình ảnh thân thương

Kể về kỷ niệm thực hiện số đầu tiên,
chị Lưu Đặng Thương Thương - Phó
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
tâm sự: Ngày ấy Ban biên tập Diễn
đàn gồm anh Lê Thanh Liêm, chị Lê
Thị Hoàng Trang, anh Võ Văn Thành,
anh Võ Duy Sáng, anh Nguyễn Văn
Thảo, anh Đỗ Duy Tâm, anh Phạm
Phú Chung, anh Nguyễn Quốc
Nguyên, chị Nguyễn Thị Kim Vân và
tôi. Các anh chị em không phải là con
nhà nghề nên có sự trợ giúp của chị
Nguyễn Bay - Phóng viên Báo Tuổi
Trẻ. Các công đoạn làm báo còn thủ
công, nên sau khi biên tập, chọn lọc
hình ảnh, dàn trang và in bản nháp,
các trang báo trải khắp trên nền
gạch để đánh số thứ tự, đánh giá cho
ý kiến, tuy cực nhọc nhưng anh chị
em cảm thấy rất hạnh phúc khi cầm
được cuốn Diễn đàn hoàn chỉnh trên
tay và trao đến từng anh chị em công
nhân.

Nỗ lực lan tỏa yêu thương
Chặng đường 10 năm qua của Diễn
đàn cho thấy những nỗ lực của
người sáng lập, Ban lãnh đạo, Ban
biên tập và đặc biệt là sự chung tay
góp sức của toàn thể CB.CNV Phong
Phú. Diễn đàn được chuyển đến tận
tay những công nhân trực tiếp đứng
máy sản xuất, là nơi tiếp sức sẻ chia
những tâm tư, nguyện vọng từ lãnh
đạo đến từng CB.CNV. Thời gian qua,
mặc dù còn nhiều khó khăn, thách

thức, đôi lúc sai sót bị khiển trách…
nhưng những người thực hiện vẫn
một lòng mang những thông điệp
tinh thần để kết nối đại gia đình
Phong Phú thêm bền chặt, lan tỏa
yêu thương đến mọi người. Diễn đàn
trở thành một người bạn đường khó
quên đối với CB.CNV, đặc biệt dịp tết
đến xuân về. Có thể nói, Diễn đàn là
một ấn phẩm đúng nghĩa của những
người con cùng chí hướng và trở
thành nét văn hóa riêng.
Có lần khi về quận 9 để phỏng vấn
anh chị em viết bài, lân la tìm hiểu về
tình cảm của anh chị em trước mỗi kỳ
Diễn đàn…, nhiều anh chị em xúm
xít hỏi thăm Ban biên tập khi nào có
số mới, cũng như kể lại những cảm
xúc khi được cầm cuốn Diễn đàn mới
trên tay thế nào… Chúng tôi cảm
thấy hạnh phúc vô bờ trong tình yêu
thương mà mọi người dành cho ấn
phẩm đặc biệt này. Nhiều anh chị em
còn lưu giữ những Diễn đàn từ thời
xưa, có người photo những số cũ lại
để làm tư liệu và cảm thấy hạnh phúc
khi có bài đăng trên đó.
Chào xuân Giáp Ngọ, Ban biên tập
mong muốn mang đến những thông
điệp cho một năm sum họp của đại
gia đình Phong Phú. Diễn đàn sẽ
mãi là cầu nối, nơi quy tụ sức mạnh,
trí tuệ, gửi gắm tâm tư, tình cảm, để
cống hiến cho sự phát triển chung
của đơn vị. Phong Phú chào xuân
50, Diễn đàn tròn 10 tuổi đánh dấu
chặng đường phát triển đã đi qua
và bước sang chặng đường mới. Ban
biên tập mong muốn tiếp tục nhận
được sự quan tâm chỉ đạo của Ban
lãnh đạo, quý anh chị em CB.CNV để
Diễn đàn ngày càng gần gũi và hấp
dẫn hơn đối với tất cả mọi người.
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Thanh niên Phong Phú với

Hành trình xanh

“

”

Võ Xuân Cường

Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty

Tiếp nối truyền thống bao thế hệ, tuổi trẻ Phong Phú tiếp tục khẳng định và
phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo trong các hoạt động đoàn
và phong trào thanh niên. Không chỉ góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững
mạnh, tuổi trẻ Phong Phú tiếp tục khẳng định vai trò trong sự phát triển
chung của doanh nghiệp.
MỘT NĂM NHÌN LẠI
Năm 2013 với khẩu hiệu: “Sáng tạo, tốc độ, trí tuệ,
đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp”,
tuổi trẻ Phong Phú đẩy mạnh và nâng cao chất
lượng các phong trào thi đua, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ của mình. Mỗi đoàn viên, thanh
niên đã khẳng định và thể hiện tốt trách nhiệm,
vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và
phát triển doanh nghiệp, đất nước.
Tuổi trẻ Phong Phú đã đẩy mạnh các hoạt động
phong trào tại đơn vị, góp phần quan trọng trong
việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống của
thanh niên. Tổ chức đoàn đã cổ vũ đông đảo đoàn
viên thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp và
tạo điều kiện để họ tự học tập, rèn luyện nâng cao
nhận thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
Đoàn Tổng công ty xác định nhiệm vụ chính trị
trọng tâm: “Tự hào người công nhân Phong Phú”.
Các cơ sở đoàn đã hăng hái đăng ký và quyết tâm
đảm nhận ít nhất 2 công trình thanh niên, sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ với tổng giá trị
làm lợi hơn 05 tỷ đồng. Công trình thanh niên
“Đồng hành cùng thương hiệu Phong Phú” của
Đoàn Tổng công ty được tổ chức thường xuyên
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và liên tục 02 tháng/lần thu hút hơn
5.000 lượt CB.CNV và khách hàng
tham quan, mua sắm với giá trị làm
lợi hơn 3 tỷ đồng. Đây chính là hình
ảnh mang thương hiệu của thanh
niên Phong Phú trong những năm
qua.
Đoàn Tổng công ty triển khai nhiều
hoạt động tuyên truyền, giáo dục về
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
pháp luật trong đoàn viên thanh
niên; lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh và phong trào thanh niên Việt
Nam… theo phương châm hành
động “Sống và làm việc theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tuổi trẻ Phong Phú đã đẩy mạnh
thực hiện tốt các chương trình hành
động lớn “Năm xung kích” và “Bốn
đồng hành” thông qua việc thực
hiện các chương trình hành động.
Đó là những chương trình đẩy mạnh
công tác giáo dục chính trị, phát huy
tính vai trò xung kích, tình nguyện
của đoàn viên thanh niên với thông
điệp thân thiện, nhân ái đến với cộng
đồng, xã hội; nâng cao chất lượng và
mở rộng các phong trào hành động,
phát huy năng lực vốn có và khai
thác có hiệu quả các nguồn lực đơn
vị đáp ứng nhu cầu phát triển của
thanh niên…
Để làm tốt vai trò của mình, Đoàn
Tổng công ty đã đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, thấu hiểu
tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.
Đoàn tập trung giải quyết những
vấn đề thiết thực như chăm lo lợi ích
chính đáng của thanh niên, đồng
hành cùng họ trong các hoạt động.
Đoàn quan tâm môi trường làm việc,

tăng thu nhập, cải thiện đời sống,
nhu cầu vui chơi, giải trí trong thanh
niên, thực hiện tốt nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh, xung phong tình
nguyện và hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao…

2014 - HÀNH TRÌNH XANH
Hướng đến năm 2014 và chuẩn bị
cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Tổng công ty nhiệm kỳ XIV
(2014 - 2017), tuổi trẻ Phong Phú
quyết tâm thực hiện một số mục tiêu
trọng tâm:
Tập trung thực hiện đề án “Phong
Phú xanh” theo chủ trương chỉ đạo
của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng
công ty; chung tay xây dựng xưởng
máy, công ty với môi trường và mỹ
quan xanh, sạch, đẹp; phối hợp với
các đơn vị phía Nam của Đoàn Thanh
niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Vinatex) thực hiện chương trình
“Trồng cây đầu xuân”.
Đoàn tiếp tục phát huy vai trò đoàn
viên thanh niên thông qua các
công trình, phân việc thanh niên;
các chương trình xung kích trong
lĩnh vực sản xuất, cải tiến kỹ thuật
công nghệ, thao tác vận hành thiết
bị, nâng cao năng suất chất lượng,
giải quyết hàng tồn kho… Công tác
trọng tâm của Đoàn Tổng công ty là
thành lập và mạnh dạn thử nghiệm
“Xưởng may Thanh niên” do đoàn
viên quản lý; đảm nhận, mở rộng mô
hình “Đồng hành cùng thương hiệu
Phong Phú” với đề án “Siêu thị thanh
niên” trên cơ sở liên kết các đơn vị
trong và ngoài ngành dệt may.

Xây dựng chương trình “Phong Phú
lan tỏa yêu thương”, chăm lo cho
thanh niên công nhân trong việc xây
dựng tổ ấm yêu thương và an cư lạc
nghiệp bằng mô hình liên kết các
đơn vị trong Vinatex tổ chức “Đám
cưới tập thể”.
Tham gia xây dựng, phát triển “sản
phẩm mới, thời trang mới” đáp ứng
nhu cầu thị trường và khẳng định
thương hiệu Phong Phú thông qua
các hình thức tổ chức cuộc thi thiết
kế thời trang, cuộc thi sáng tạo sản
phẩm mới, thanh niên tham gia giới
thiệu sản phẩm, thương hiệu đến tận
tay người tiêu dùng…
Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt cộng
đồng thanh niên khi tổ ấm yêu
thương Nhân Phú hình thành. Đoàn
sẽ tổ chức các chương trình hành
động và sân chơi lạnh mạnh cho
đoàn viên thanh niên giao lưu văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
và tạo sự an tâm và sự gắn bó lâu dài
với doanh nghiệp.
Bằng sự nhiệt huyết, trí tuệ, năng
động, sáng tạo và kế thừa, phát
huy truyền thống lâu đời của thế hệ
thanh niên Phong Phú, chúng ta sẽ
tìm thấy những chân dung rất đẹp
về thanh niên mà nổi bật là tinh thần
sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám
đảm đương phần việc khó khăn của
đơn vị. Tổ chức đoàn sẽ không phụ
lòng tin của Đảng ủy, Hội đồng quản
trị, Cơ quan Tổng giám đốc và sẽ tiếp
nối thành quả của các thế hệ thanh
niên đi trước đã đạt được và gởi gắm
niềm tin cho thế hệ trẻ hiện tại và
mai sau.
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Xây dựng và phát triển
thương hiệu
PP

Thương hiệu không phải là một cái gì quá trừu tượng, mà rất cụ thể, chúng hiện diện
ngay trong cuộc sống hằng ngày. Người tiêu dùng cảm nhận thương hiệu không quá xa
vời mà đơn giản là những gì có thể sờ tận tay, thấy tận mắt và có thể trải nghiệm được.
Do đó, một thương hiệu đi vào lòng người phải là một thương hiệu đẹp về mặt hình thức
và chất lượng về nội dung.

Thực tiễn xây dựng
thương hiệu

công tác xây dựng và phát triển
thương hiệu.

sức cạnh tranh thông qua cải tiến
chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Để xây dựng, phát triển và quản
lý một thương hiệu vững mạnh
không phải là điều dễ dàng. Điều
đó có nghĩa người xây dựng thương
hiệu phải hết sức bình tĩnh và sáng
suốt với một tầm nhìn xa trông
rộng, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng
về mặt chiến lược, quản lý, nuôi
dưỡng, khai thác và chuyển hướng
khi cần thiết. Bởi lẽ, thương hiệu
không dừng lại ở tên, nhãn hiệu
đăng ký mà là một chặng đường
phát triển rõ ràng, được khách hàng
đánh giá nghiêm ngặt. Đây còn là
cách gây dựng niềm tin của doanh
nghiệp trong lòng khách hàng.

Trên thế giới, người ta biết đến
Phần Lan với thương hiệu Nokia;
Nhật Bản với Honda, Sony, Toyota;
Hàn Quốc là Sam Sung, Hyundai;
Đức với BMW, Mercedes… Trong
khi nhắc đến Việt Nam chưa một
thương hiệu nào thực sự được thế
giới ngưỡng mộ. Nói vậy không
phải để chê doanh nghiệp Việt
không biết xây dựng và nâng tầm
thương hiệu, nhưng trở ngại lớn
hiện nay của doanh nghiệp là chưa
có chiến lược thương hiệu bài bản.
Trong đó, cấu trúc thương hiệu là
cốt lõi để đưa thương hiệu của dân
tộc mình cất cánh.

Trong quá trình xây dựng thương
hiệu cần khảo sát và đánh giá đúng
vai trò truyền thông thương hiệu
thông qua các kênh truyền thông.
Hiện nay kênh thông tin online
đang là mảnh đất màu mỡ để các
doanh nghiệp khai thác hiệu quả.

Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhiều
nhưng khẳng định được thương
hiệu lại rất ít. Năm 2012 cả nước có
54 doanh nghiệp đạt giải thưởng
Thương hiệu Quốc gia. Trong đó có
37 doanh nghiệp hai lần liên tiếp và
25 doanh nghiệp ba lần liên tiếp đạt
danh hiệu này. Con số khiêm tốn
trên một phần cho thấy các doanh
nghiệp chưa chú trọng đúng mức

Đặt đúng vai trò của xây dựng
thương hiệu
Hiện nay, kinh tế khó khăn dẫn đến
hàng trăm doanh ngiệp đóng cửa,
nhiều doanh nghiệp khác gồng
mình chịu lỗ để duy trì sản xuất
kinh doanh. Trong lúc khó khăn,
doanh nghiệp càng phải chú trọng
xây dựng thương hiệu, nâng cao

Nhiều doanh nghiệp muốn xây
dựng thương hiệu nhưng thiếu
hẳn bộ phận Marketing, dẫn đến
thiếu bộ phận cấu trúc thương
hiệu trong chuỗi hệ thống liên kết
và phát triển thương hiệu. Việc xác
định rõ vai trò và mối quan hệ của
từng nhánh thương hiệu trong hệ
thống chung sẽ phát huy tối đa
nguồn lực trong truyền thông của
thương hiệu đến với từng CB.CNV
(xây dựng thương hiệu nội bộ) và
truyền thông bên ngoài. Thông qua
cách tạo lập này tạo sự nhận biết dễ
dàng với thương hiệu mẹ trong mối
quan hệ thương hiệu mẹ - con.
Việc xây dựng và phát triển hệ
thống nhận diện thương hiệu giúp

Fabric J.S.C

doanh nghiệp tiết giảm chi phí cho
truyền thông thương hiệu, tạo hiệu
ứng sâu rộng thông qua việc phát huy
tính thống nhất, khác biệt cho người
xem. Gia tăng giá trị, uy tín thông qua
các hoạt động mở rộng thị trường,
xúc tiến thương mại và đầu tư, hoạt
động cộng đồng. Tạo nên chuẩn mực
riêng trong xây dựng văn hóa doanh
nghiệp, tôn trọng giá trị thương hiệu
và tính thống nhất chung trong toàn
hệ thống.
Thương hiệu tác động đến giá trị của
thương hiệu trên thương trường.
Điều này thể hiện rõ nét hơn khi giá
cổ phiếu của công ty được niêm yết
trên sàn chứng khoán, cùng các chỉ
số tài chính như nhau nhưng công
ty có thương hiệu nổi tiếng, cổ phiếu
sẽ được quan tâm nhiều, quan hệ
cổ đông sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng
hơn trong việc gia tăng vốn đầu tư,
mở rộng sản xuất và là sự tự hào của
CB.CNV khi được làm việc và chung
tay xây dựng giá trị của thương hiệu
này.

Chạm đến thương hiệu
Phong Phú

Fashion

Nếu chúng ta ngại tốn kém đầu tư
cho xây dựng thương hiệu trong khi
điều này rất cần thiết, ngại thay đổi
trong khi điều này đã quá lỗi thời là
những khó khăn cố hữu mà bất kỳ
doanh nghiệp nào khi muốn chuyển
mình lớn mạnh đều vấp phải. Phong
Phú cũng không nằm ngoài quy luật
chuyển động đó. Đón trước những
điều này, Ban lãnh đạo Tổng công
ty mong muốn định vị và thực hiện
đúng ngay từ những bước đi đầu tiên,
tuy có chậm nhưng phải chắc chắn
để đưa thương hiệu xứng tầm trong
nước và thế giới, mãi xứng đáng với
danh hiệu là một trong những đơn
vị hàng đầu của ngành dệt may Việt
Nam.
Thương hiệu Phong Phú đã được
định hình, dựng xây và phát triển
qua một chặng đường 50 năm. Đây
là thời điểm quan trọng để thương
hiệu Phong Phú tỏa sáng. Việc xây
dựng phòng truyền thông thương
hiệu cho đến việc quy về một mối hệ
thống nhận diện thương hiệu mẹ con phần nào giúp chuỗi liên kết các
hệ thống thương hiệu được chặt chẽ
và hiệu quả hơn. Hay việc đầu tư xây

dựng các công cụ truyền thông trực
tuyến bước đầu mang lại hiệu quả.
50 năm qua, thương hiệu Phong Phú
không chỉ là sản phẩm có tên tuổi
trên thị trường như sợi, chỉ may, vải,
sản phẩm dệt gia dụng, sản phẩm
jeans… mà còn là văn hóa ửng xử
của người Phong Phú với nhau và với
cộng đồng. Hay cụ thể hơn là cuộc
sống lao động hằng ngày của CB.CNV
một cách quy củ, có hệ thống định
mức rõ ràng. Từ bảng hiệu, màu sắc
logo, giấy tiêu đề, danh thiếp, đồng
phục, bảng tên… tất cả đã làm bật
lên sắc màu của một thương hiệu
Phong Phú.
Một thương hiệu phát triển sẽ thúc
đẩy mối quan hệ ngày càng gắn kết
hơn, và những giá trị cảm xúc đã dần
tạo nên lòng trung thành thương
hiệu. Linh hồn thương hiệu là cốt
lõi của những giá trị - niềm tin và sự
trải nghiệm trong lòng khách hàng.
Phong Phú đã thổi được hồn thương
hiệu vào lòng mỗi CB.CNV và chạm
tới trái tim của khách hàng đang trải
nghiệm với thương hiệu của mình.
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- Về xu hướng vải: Vải cho năm nay sẽ nghiêng về những mặt hàng có chất liệu thiên nhiên,
thân thiện môi trường, có hoàn tất đặc biệt, những mẫu in với kỹ thuật in tiên tiến.

Với sự chuẩn bị đầu tư về nội lực để đón đầu
TPP, Phong Phú đang đầu tư mở rộng, phát
triển mạnh ngành hàng dệt kim.

D

ệt kim không phải là mặt
hàng mới, nhưng để khẳng
định thương hiệu và được
công chúng trong nước đón nhận
một cách mạnh mẽ, Phong Phú
có một quá trình khảo sát, nghiên
cứu thị trường và tìm lối đi riêng
biệt. Hiện nay, sản phẩm dệt kim có
mặt hầu hết trong các trang phục
thường ngày cho các nhóm khách
hàng từ nhỏ tuổi nhất đến lớn tuổi,
bởi sự đa dạng về màu sắc, chất liệu
và độ co giãn…
Việc đẩy mạnh và phát triển sản
phẩm dệt kim Phong Phú có thể
tận dụng lợi thế từ các đơn vị thành
viên Phong Phú từ khâu sợi, dệt,
nhuộm, hoàn tất, may và phân
phối. Do đó, sản phẩm dệt kim
của Phong Phú cho thị trường nội
địa hứa hẹn sẽ mang đến một giai
đoạn phát triển mới, cũng như sự
đa dạng hóa trong sản phẩm làm ra,

đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sản phẩm dệt kim Phong Phú chú
trọng đến chất lượng, mẫu mã
phù hợp với từng nhóm đối tượng
khách hàng khác nhau. Để thực
hiện được việc đó, chúng tôi đã
có quá trình khảo sát, tìm hiểu và
nghiên cứu thị trường, cũng như thị
hiếu khách hàng.
Hàng dệt kim mang thương hiệu
Phong Phú đang từng bước đi trên
con đường tiến đến phương thức
sản xuất ODM chuyên nghiệp hơn
từ việc tự phát triển mẫu, chào hàng
đến việc tung ra những bộ sưu tập
theo từng mùa, chủ đề. Dòng sản
phẩm này sẽ phát triển theo nhiều
dòng hàng để đáp ứng cho nhu
cầu của các nhóm khách hàng khác
nhau. Sản phẩm dệt kim mà Phong
Phú hướng đến với chất liệu thân
thiện môi trường như 100% cotton,

cotton/modal, cotton/bamboo…
thấm hút mồ hôi tạo sự thoáng khí
cho người mặc. Ngoài ra, chúng tôi
áp dụng thiết kế mới để tạo những
kiểu dáng tạo được sự co giãn tốt,
phù hợp với hoạt động hằng ngày.

- Về xu hướng kiểu dáng: Những kiểu dáng phóng khoáng, mạnh mẽ, tối giản trong
những đường nét cắt cúp hiện đại cùng chất liệu đa dạng

Hiện nay, Ban phát triển sản phẩm
đang cật lực chạy đua cùng thời
gian để chào hàng sản phẩm dệt
kim mang thương hiệu Phong Phú
vào quý 2 trong năm 2014. Việc
tung ra sản phẩm dệt kim càng
làm đa dạng sản phẩm của group
Phong Phú và là tiền đề để đón đầu
xu thế TPP.
Để mặt hàng này hòa nhập nhanh
vào thị trường, chúng tôi xin giới
thiệu những nghiên cứu mới nhất
của giáo sư TaDao Takeuchi – Đại
học Bunka Fashion Gradute về xu
hướng vải, kiểu dáng và màu sắc
cho năm 2014.

- Về xu hướng màu sắc:

Màu sắc chủ đạo của quần
áo nữ 2014

Những màu sắc chủ đạo của năm 2014

Màu sắc chủ đạo dành cho nam và
nữ - trang phục thường ngày 2014

Màu sắc cho đồ thể thao 2014
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Top 5 thương hiệu thời trang
xa xỉ nhất năm 2013
Trúc Hồ

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất hành
tinh năm 2013 thuộc 15 quốc gia và 20 lĩnh vực khác nhau. Trong đó, ưu
thế nghiêng về các thương hiệu công nghệ của Mỹ. Riêng đối với lĩnh vực
thời trang, top 5 thương hiệu xa xỉ nhất thế giới bao gồm: LV, Gucci, Coach,
Hermes, Prada…

1. Louis Vuitton
Giá trị thương hiệu: 28.4 tỷ USD
Doanh thu: 9.4 tỷ USD
Louis Vuitton chính
là thương hiệu
xa xỉ đắt giá nhất
thế giới và cũng là
một trong những
thương hiệu có mức
lợi nhuận cao nhất
với tỷ suất lợi nhuận
gần 40%. Tên tuổi
của thương hiệu
này gắn liền với các
sản phẩm túi xách
da, vali, giày dép,
đồng hồ, nữ trang,
phụ kiện. Một trong
những chiếc túi nổi tiếng nhất của Louis Vuitton được
bán với giá hơn 10.000 USD, bộ sưu tập đồng hồ Tambour
Monogram thường được định giá trong khoảng từ 26.000
USD đến 29.000 USD.
Bí quyết đem lại thành công cho Louis Vuitton là sự thống
nhất. Hãng này trực tiếp thực hiện tất cả mọi khâu trong
quy trình sản xuất - kinh doanh, từ thiết kế cho đến phân

phối. Louis Vuitton có được sự yêu mến từ người tiêu
dùng bằng cách thông qua chứng nhận của các ngôi sao,
chương trình tài trợ cho các sự kiện thể thao và không bao
giờ hạ giá sản phẩm.

2. Gucci
Giá trị thương hiệu: 12.1 tỷ USD
Doanh thu: 4.7 tỷ USD
Gucci là nhãn hiệu
thời trang và đồ da
Ý của Kering, sáng
lập bởi Guccio
Gucci tại Florence
năm 1921. Hiện
tại,
Gucci
là
thương hiệu Italy
bán chạy nhất với
275 cửa hàng và
trung tâm mua
sắm trên toàn thế
giới. Mẫu mã đa dạng với chất lượng tuyệt đỉnh, Gucci đã
gây dựng một đế chế thời trang với mức giá thành sản
phẩm cũng cao chót vót phục vụ chủ yếu cho giới thượng
lưu và người nổi tiếng. Những chiếc túi khoác vai làm từ
da cá sấu của Gucci được bán với giá 35.000 USD.
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Bí quyết làm nên tên tuổi Gucci chính là tìm ra con đường
để phát triển thời trang thành nghệ thuật phục vụ cho
nhu cầu sử dụng của con người. Tính đồng bộ trong sáng
tạo sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến thành
công của thương hiệu Gucci.

3. Coach
Giá trị thương hiệu: 10.5 tỷ USD
Doanh thu: 5.1 tỷ USD
Coach là hãng thời trang
chuyên về sản phẩm da cao cấp
đến từ Mỹ và nhanh chóng trở
thành thương hiệu hạng sang
toàn cầu nổi tiếng với các sản
phẩm túi xách và nhiều phụ
kiện thời trang khác như đồng
hồ, trang sức, nước hoa, mắt
kính... Công ty được thành lập
năm 1941 tại Manhattan, New
York. Đến năm 2013, Coach đã
có hơn 600 cửa hiệu tại Mỹ và
Canada. Ngoài ra, Coach còn
đang hợp tác với Billy Reid để sản xuất một trong những
chiếc túi đắt nhất thế giới, có giá lên tới 20.000 USD.
Sự thành công của Coach đến từ những thiết kế độc đáo
mang tính đột phá với những chi tiết được hoàn thiện rất
chính xác, tỉ mỉ, mang vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch pha chút
cổ điển, làm cho sản phẩm của Coach không bao giờ lỗi
mốt. Coach đã tận dụng tốt sức mạnh của truyền thông xã
hội và internet khi đã gửi 1.2 tỷ thư điện tử tới cho khách
hàng được lựa chọn riêng nhằm đưa thương hiệu xa xỉ của
mình trở nên dễ tiếp cận hơn, mang tính hợp tác hơn và
thu hút đông đảo khách hàng mới.

4. Hermès
Giá trị thương hiệu: 9.3 tỷ USD
Doanh thu: 4.5 tỷ USD
Hermès là một trong những
hãng thời trang cao cấp và lâu
đời nhất tại Pháp, với sản phẩm
chính là những mặt hàng
thủ công cao cấp. Hiện nay,
Hermès đã có tới 14 dòng sản
phẩm khác nhau, bao gồm các

sản phẩm bằng da (túi xách, va li, yên, cương ngựa..), lụa
(khăn lụa, cravat..), trang phục cao cấp, nước hoa nam nữ,
đồng hồ, đồ thủy tinh, hộp đựng quà… Tất cả đều được
làm thủ công, đề cao tính tỉ mỉ, chau chuốt, thẩm mỹ đến
từng chi tiết. Năm 2011, Hermès lập lên kỷ lục thế giới khi
một trong những túi nổi tiếng của hãng Hermès Birkin,
được bán đấu giá với con số đáng kinh ngạc 203.150 USD.
Hermès luôn để ý đến những đòi hỏi và mong muốn của
khách hàng từ những điều nhỏ nhất, đáp ứng chúng từ
những công đoạn sản xuất đầu tiên. Hầu hết sản phẩm
của Hermès được làm thủ công để đảm bảo chất lượng
hoàn hảo nhất. Điều mà khách hàng đánh giá cao nhất
trong sản phẩm của Hermès là tâm huyết, trí tuệ và công
sức của nhà sản xuất được dồn gửi vào trong sản phẩm mà
khách hàng có thể cảm nhận được, đây là yếu tố để khách
hàng luôn tự tìm đến sản phẩm của Hermès và chấp nhận
trả giá cao cho những món đồ họ yêu thích.

5. Prada
Giá trị thương hiệu: 7.1 tỷ USD
Doanh thu: 3.4 tỷ USD
Prada là công ty thời trang danh
tiếng đến từ Ý, được thành lập
vào năm 1913 bởi Mario Prada,
có trụ sở chính đặt tại Milan.
Prada luôn tự hào là thương hiệu
thời trang chuộng thiết kế đơn
giản nhưng mang đến sự thanh
lịch nhất cho người mặc. Prada
hướng tới sự chuẩn mực lâu dài,
giúp người mặc có thể tham dự
vào bất kỳ sự kiện xã hội nào mà
không quá phô trương hay lỗi
mốt.
Đơn giản mà hiện đại, mốt thời
thượng mà bền, lịch sự mà gợi cảm, sang trọng mà không
quá đắt khiến khách hàng cảm giác như sản phẩm đó được
thiết kế và chế tạo dành cho riêng mình - điều đó làm nên
bản sắc của thương hiệu Prada ngày nay. Cùng dòng sản
phẩm, nhưng Prada tạo được ấn tượng xa xỉ đúng nơi và
lịch sự đúng mức. Việc đi ngược trào lưu đã tìm ra lối đi
riêng độc đáo và nổi bật cho thương hiệu Prada trong thế
giới vô vàn những thương hiệu thời trang nổi tiếng.
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Suy ngẫm từ Hội chợ Dệt May
Quốc tế Thượng Hải
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khu vực trưng bày mới gồm: Khu vực
nguyên vật liệu, công nghệ và mẫu
thiết kế mới cho sản phẩm dệt kim;
Khu vực máy in kỹ thuật số; Khu vực
công nghệ dệt và sản phẩm.

Bài học suy ngẫm

Hoàng Oanh
Công ty PPF

Năm 2013 đi qua, đánh dấu một năm đầy biến động của thị trường may mặc. Bức tranh
dệt may thế giới phần nào chuyển tải rõ nét thông qua các kỳ hội chợ lớn nhất trên thế
giới. Hội chợ Dệt May Quốc tế Thượng Hải (Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 2013)
là một điển hình. Từ những con số ấn tượng, cách thức tổ chức, quảng bá… của Trung
Quốc và các quốc gia tham dự hội chợ, phần nào cho chúng ta những bài học kinh nghiệm
và suy ngẫm trong năm 2014.

Những con số ấn tượng
Hội chợ diễn ra tại Trung tâm triển
lãm quốc tế Thượng Hải (Shanghai
Tex) với diện tích tổng thể hơn
170.000m², có 15 sảnh. Nơi bắt
đầu kỳ triển lãm đầu tiên vào năm
1984, trải qua 29 năm được xem là
nơi triển lãm dành cho ngành công
nghiệp dệt may lâu đời nhất ở Trung
Quốc và có tầm ảnh hưởng rộng
trên toàn thế giới.
Hội chợ năm nay quy tụ hơn 3.300
đơn vị trưng bày đến từ 28 quốc
gia và vùng lãnh thổ, thu hút trên

65.000 khách mua hàng khắp nơi
trên thế giới. Ngành dệt may Trung
Quốc không hổ danh là xưởng may
thế giới vì ngày càng có khoảng cách
cạnh tranh mạnh mẽ với các nước.
Theo thống kê thương mại, Trung
Quốc là nước xuất khẩu sản phẩm
dệt may chính ở Đông Á, hiện chiếm
khoảng 50% thị phần xuất khẩu và
giữ vai trò chi phối rất lớn trong vấn
đề cung cấp nguyên phụ liệu cho
ngành dệt may toàn cầu. Theo Hiệp
hội Bông Sợi Việt Nam (Vcosa), trong
chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu
hiện nay, Trung Quốc chiếm 27% về
nguồn cung cấp bông, 60,42% về

xơ, 50,6% về lượng vải dệt (tương
ứng 86 tỉ m²), 48% số lượng cọc sợi
(tương ứng 120 triệu cọc). Điều này
cho thấy, Trung Quốc bỏ xa các nước
như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan
về số lượng cung cấp cũng như thị
phần chi phối.
Với chủ đề: tính bền vững và đổi mới,
hội chợ trưng bày chủ yếu các nhóm
sản phẩm như: vải, sợi, phụ kiện, dệt
may liên quan đến CAD/CAM/CIM
công nghệ, thiết kế, thời trang dệt
may và lĩnh vực ứng dụng khác như:
Suitings, Casual wear, Denim,… Kỳ
triển lãm 2013 được mở rộng với 3

Sau khi đoàn công tác tham quan,
tìm hiểu một số nơi trong khu triển
lãm, chúng tôi có những suy ngẫm
của riêng mình về những điều học
hỏi được.
Việc tổ chức triển lãm được các
doanh nghiệp dệt may Trung Quốc
hưởng ứng, tham gia nhiệt tình.
Các ngành, các cấp quan tâm ủng
hộ, tạo điều kiện thuận lợi. Thông
qua hiệp hội dệt may các nước, họ
đã tranh thủ quảng bá hội chợ để
tìm kiếm đối tác kinh doanh, đồng
thời phát triển các dịch vụ du lịch,
các hoạt động giải trí văn hóa kèm
theo. Trong thời điểm kinh tế khó
khăn như hiện nay, người tiêu dùng
thắt chặt chi tiêu, cạnh tranh chiếm
lĩnh thị trường gay gắt, thì một trong
những cách thức để doanh nghiệp
tiếp cận khách hàng dễ dàng và ít
tốn kém nhất chính là việc tham gia
các hội chợ, triển lãm.
Kế đến là kinh doanh, việc tham gia
của các công ty dệt may Trung Quốc
cho thấy ưu thế cạnh tranh hàng
may mặc là do nước này có nền công
nghiệp dệt may đồng bộ, vì vậy các
nhà xuất khẩu may mặc có thể tìm
nguồn nguyên liệu vải trong nước.
Rõ ràng nguồn cung cấp trong nước
là thuận lợi lớn, nhân tố này rất quan
trọng mà nước ta còn yếu khâu này.
Hội chợ cho thấy mọi người rất quan
tâm đến xu hướng tiêu dùng. Hiện
nay xu hướng thị hiếu của người
tiêu dùng trên thế giới luôn thay

Một gian hàng tại hội chợ

đổi nhanh chóng, quan tâm sản
phẩm về màu sắc, chất liệu gần gũi
với thiên nhiên. Đặc biệt là các sản
phẩm được làm từ sợi thiên nhiên
như sợi tre Lyocell, sợi Recycle (sợi
có chứa vật liệu tái chế, kể cả phế
hậu công nghiệp và chai nhựa được
sử dụng)...
Khi đi đến các gian hàng hội chợ,
chúng tôi đều thấy những nhà cung
cấp sợi thì trưng bày sản phẩm vải,
từ vải mộc chưa hoàn tất đến vải
thành phẩm. Các gian hàng của các
công ty sản xuất vải thì sản phẩm
trưng bày của họ là quần áo. Thiết
nghĩ đó là cách giới thiệu về tính
ứng dụng của sợi hoặc vải vào một
sản phẩm cụ thể, hay sâu xa hơn là
từ nguyên liệu ban đầu là sợi, hoặc
vải thì có dệt, may thành nhiều sản
phẩm chất lượng, đẹp như thế.
Khi người tiêu dùng ngày càng có
ý thức về bảo vệ môi trường hơn
trước, việc phát triển bền vững là
một xu hướng tất yếu trong ngành
công nghiệp thời trang toàn cầu.
Do đó, công nghệ sản xuất thân
thiện môi trường như giảm chất
thải dệt may, ô nhiễm, tiêu thụ nước
và năng lượng ngày càng được chú

trọng và ưa chuộng. Nhà tổ chức
bố trí một khu vực là “The All About
Sustainability - Sản phẩm mang tính
bền vững” để khách tham quan có
thể khám phá các loại vải mới nhất
và các sản phẩm, công nghệ theo
chủ đề bền vững và các dịch vụ
kinh doanh cũng như các giải pháp
từ Tập đoàn Crystal Group, H&M,
Patagonia và Redress.
Ấn tượng mạnh nhất để lại trong
lần tham quan hội chợ này là yếu tố
cạnh tranh. Mặc dù, ngành dệt may
Trung Quốc đang ở vị trí số một, có
khoảng cách khá an toàn so với các
nước xuất khẩu cùng ngành nhưng
ý thức cạnh tranh trong từng doanh
nghiệp rất rõ. Họ chào mời, đón
khách và giới thiệu các sản phẩm để
tranh thủ tìm kiếm khách hàng, mở
rộng thị trường tiêu thụ.
Hy vọng những chia sẻ trên phần
nào giúp doanh nghiệp Việt Nam
có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng
hơn trong việc tham gia các kỳ hội
chợ trong và ngoài nước để đưa sản
phẩm của doanh nghiệp mình gần
hơn với người tiêu dùng một cách
ấn tượng và chuyên nghiệp trong
năm 2014 và thời gian tới.
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Trái phiếu:

Kênh huy động vốn nhanh
và hiệu quả của doanh nghiệp
LONG NGUYỄN
Phòng Tổng hợp Pháp chế

T

heo số liệu của Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ
chức tài chính thuộc Bộ Tài chính thì tới thời điểm
đầu tháng 12/2013 doanh nghiệp cả nước đã huy
động 33.600 tỷ đồng vốn trong nước qua trái phiếu doanh
nghiệp, lượng phát hành trong năm 2013 đã tăng 17% so
với năm 2012. Vậy trái phiếu là gì? Vì sao các doanh nghiệp
lại chọn phát hành trái phiếu là kênh huy động vốn khi có
nhu cầu để phục vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Trái phiếu - những điều cần biết
Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ
của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người
nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền
xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể
và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát

hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một
khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một
thời gian xác định và với một lợi tức quy định.
Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu
doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc
nhà nước (trái phiếu kho bạc), chính quyền (công trái
hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua có thể là cá nhân
hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ.
Về bản chất việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp là
một quan hệ dân sự trong việc vay tiền, trong đó doanh
nghiệp phát hành là người đi vay. Người mua trái phiếu là
người cho vay. Trái chủ (nhà đầu tư) là người cho nhà phát
hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết
quả sử dụng vốn vay của người vay. Người phát hành có
nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác
định trong hợp đồng vay.
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Một trái phiếu thông thường có ba đặc trưng chính là
mệnh giá, lãi suất định kỳ và thời hạn. Trái phiếu thể hiện
quan hệ chủ nợ - con nợ giữa người phát hành và người
đầu tư. Lãi suất của các trái phiếu rất khác nhau.

Lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư, doanh nghiệp
Phát hành trái phiếu không làm pha loãng lợi ích cổ đông.
Doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn vốn với lãi suất
thấp, do lãi suất trái phiếu thường xác định trước và là chi
phí được khấu trừ thuế. Có 2 loại trái phiếu doanh nghiệp:
trái phiếu thông thường và trái phiếu chuyển đổi. Trái
phiếu thông thường là công cụ vay nợ trả lãi thuần túy
và lãi suất phản ánh đúng mức độ rủi ro. Còn trái phiếu
chuyển đổi thường có lãi suất thấp hơn, nhưng được ưu
đãi chuyển đổi sang cổ phần công ty sau một thời gian
nhất định.
Doanh nghiệp luôn phải đảm bảo trả đủ tiền lãi, không
cắt giảm hoặc không trả lãi như cổ phiếu cho nhà đầu
tư. Nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động, thanh lý tài sản,
trái chủ được ưu tiên trả tiền trước so với người sở hữu cổ
phần ưu đãi và cổ phần thông thường.
Khi doanh nghiệp cần huy động vốn, phát hành trái phiếu
cũng là một cách. Một trái phiếu có chức năng giống một
khoản vay giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nhà đầu tư
đồng ý đưa cho doanh nghiệp một lượng tiền nhất định,
trong một thời gian nhất định. Đổi lại họ được trả lãi định
kỳ trong khoảng thời gian thỏa thuận. Khi khoản vay đến
ngày đáo hạn, tiền vốn ban đầu của nhà đầu tư sẽ được
hoàn trả.

Trái phiếu với vay ngân hàng
Doanh nghiệp có thể vay mượn từ ngân hàng, nhưng
phát hành trái phiếu lại thường là một dự kiến thu hút
hơn. Lãi suất doanh nghiệp phải trả cho các nhà đầu tư
trái phiếu thường thấp hơn “chi phí và lãi suất” phải trả
từ vay ngân hàng. Số tiền trả lãi trích từ lợi nhuận doanh
nghiệp, nên tối thiểu hóa tiền lãi phải trả cho các khoản
vay là một điều cần đặc biệt cân nhắc. Đây là lý do các
doanh nghiệp “khoẻ mạnh” thường phát hành trái phiếu
khi lãi suất đang ở mức cực thấp. Khả năng vay lượng
tiền lớn với lãi suất thấp đem lại cho doanh nghiệp khả

năng đầu tư vào sự phát triển, cơ sở hạ tầng và nhiều kế
hoạchcũng như dự án khác.
Phát hành trái phiếu đem lại cho doanh nghiệp sự tự do
hơn trong hoạt động vì thoát khỏi những ràng buộc thủ
tục liên quan tới các khoản vay ngân hàng. Ngân hàng
thường yêu cầu doanh nghiệp phải đồng ý một loạt các
giới hạn, như là không được phát hành thêm nợ hoặc
không được mua lại công ty, đến khi khoản vay đã được
trả đầy đủ. Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp huy
động vốn mà không chịu bất cứ trói buộc nào.

Trái phiếu với cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu, nghĩa là cấp quyền sở hữu doanh
nghiệp theo tỷ lệ cho những nhà đầu tư để đổi lấy tiền.
Dưới góc độ doanh nghiệp, có lẽ đặc tính thu hút nhất
của việc phát hành cổ phiếu chính là tiền kiếm được từ
việc bán cổ phiếu không cần phải hoàn trả.
Đối với trái phiếu, doanh nghiệp cần huy động vốn có thể
tiếp tục phát hành trái phiếu mới, miễn là họ tìm được
những nhà đầu tư sẵn sàng cho vay. Việc phát hành trái
phiếu mới không ảnh hưởng tới quyền sở hữu hoặc cách
thức tổ chức của doanh nghiệp.
Phát hành cổ phiếu làm tăng lượng cổ phiếu bổ sung vào
lưu thông, lợi nhuận được chia cho nhiều cổ đông hơn,
quyền sở hữu bị chia sẻ ra cho một lượng lớn các nhà đầu
tư (pha loãng cổ phiếu), điều này thường khiến cho mỗi
cổ phần của chủ sở hữu có giá trị thấp hơn. Mặt khác, có
thể làm giảm chỉ số doanh thu trên cổ phần (earnings per
share - EPS) và giảm lợi nhuận doanh nghiệp. EPS là một
trong những chỉ số các nhà đầu tư nhìn vào khi đánh giá
sức khoẻ doanh nghiệp. Một chỉ số EPS giảm dần khiến
người ta nghĩ công ty đang phát triển không thuận lợi.
Như vậy, đối với doanh nghiệp, thị trường trái phiếu rõ
ràng đưa ra nhiều cách vay vốn hơn. Dưới góc độ nhà đầu
tư, thị trường trái phiếu cũng rất đáng xem xét. Lựa chọn
đa dạng, khác nhau từ các loại trái phiếu và lãi suất, giúp
nhà đầu tư chọn các khoản đầu tư liên hệ mật thiết với
nhu cầu vốn cá nhân. Những lựa chọn đa dạng cũng có
nghĩa nhà đầu tư nên tự kiểm tra để chắc rằng họ biết
mình đang bỏ tiền vào đâu, kiếm được bao nhiêu và khi
nào họ nhận lại.
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mai. Nhiều đơn vị công nhân biểu tình, dở chiêu trò
xã hội đen để đòi nợ làm cho tình hình bê bối và hỗn
tạp. Nhiều công nhân quần quật cả năm không lương,
không thưởng.
Có đơn vị lương vẫn trả đủ, nhưng doanh thu không
nhiều, đành thưởng tết cho công nhân bằng sản phẩm
của công ty. Trong cảnh chen lấn tàu xe về quê đón tết,
nhiều người phải khệ nệ khuân vác về quê làm quà, âu
cũng là các tiêu thụ bớt sản phẩm mà mình làm ra trong
thời buổi khó khăn.
Tuy vậy, trong bức tranh ảm đạm ấy nhiều đơn vị vẫn
ăn nên làm ra, lương thưởng công nhân vẫn gia tăng
đều đều theo năm, đời sống của người lao động được
quan tâm và chăm lo đúng mức. Những điểm sáng ấy
vừa là niềm tin, vừa là động lực để người lao động đặt
trọn niềm tin vào doanh nghiệp, cũng như cống hiến
hết sức mình cho sự phát triển của đơn vị.
Bức tranh cuối năm càng trở nên đa dạng và sâu sắc
hơn khi các doanh nghiệp công bố thưởng tết. Kẻ khóc,
người cười. Và chế độ thưởng ấy càng phản ánh chân
thực, sâu sắc về bức tranh kinh tế trong năm qua, cũng
như thực trạng của người lao động hiện nay. Trong
những ngày này, đi đâu thấy ai cũng đem chuyện lương
thưởng ra so sánh bàn luận. Chúng trở thành chủ đề
nóng trên các diễn đàn xã hội, báo chí và ngay cả bản
thân doanh nghiệp.

hững ngày cuối năm, vấn đề được quan tâm hàng
đầu là thưởng tết. Báo chí đua nhau đưa tin về số
lượng tiền thưởng của các đơn vị, các ngành…, đặc
biệt là các sếp. Cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, ngành
ngân hàng, dầu khí… được ưu ái quan tâm hàng đầu. Sự
chiếu cố ấy phần nào đã phanh khui mặt trái của xã hội,
những doanh nghiệp báo cáo làm ăn thua lỗ, nhưng lương
thưởng lại thuộc hàng khủng, trong khi đời sống người lao
động lại vô cùng bấp bênh.

Tâm lý chung của người công nhân lao động nào cũng
vậy, một năm làm việc ngoài những chính sách hỗ trợ,
chăm lo đời sống của lãnh đạo doanh nghiệp, họ quan
tâm nhất là tiền thưởng cuối năm. Mặc dù công ty chưa
có quyết định chính thức về tiền thưởng, nhưng trong
công nhân đã xì xào, nhiều người bắt đầu đón già, đón
non và bàn luận rôm rả, nó trở thành nỗi niềm chung
ngày tết đến.

Rồi hàng loạt doanh nghiệp năm qua đóng cửa, tiền lương
của công nhân mấy tháng trời không trả mà hẹn rày hẹn

Tôi có khoảng thời gian không phải quá dài, cũng không
gọi quá ngắn khi gắn bó với Phong Phú. Trong ngần ấy

năm, tôi vô cùng tự hào với bạn bè khi nói đến lương
thưởng. Khi chọn Phong Phú để gắn bó, nhiều bạn bè
dè biểu và cho rằng dệt may là ngành kén lao động,
lương thưởng lại thấp trong khi công việc lại nặng nhọc.
Cuộc sống với muôn vàn ý kiến trái chiều, nhưng tôi vẫn
quyết định gắn bó với công việc của mình, và cố gắng
tìm hiểu chúng một cách tường tận. Ông bà ta nói “có
hiểu mới yêu” quả đúng không sai, khi gắn bó với công
việc tôi cảm thấy tự hào và tôn trọng chúng.
Đã hơn 10 năm gắn bó với công việc này và gắn bó
với Phong Phú, tôi thấy mình được quan tâm nhiều
hơn những gì đóng góp. Đầu tiên chính là môi trường
làm việc rất sạch sẽ thoáng mát, khuôn viên cây xanh
Tổng công ty với những con đường rợp bóng, không
khí trong lành. Công ty có Nhà ăn, Căng tin, Câu lạc bộ
Thanh niên với những khẩu phần ăn chất lượng, nhiều
sự lựa chọn. Lãnh đạo công ty nhiều lần đến tận nhà
máy xem môi trường làm việc của công nhân, khẩu
phần ăn của họ ra sao… để kịp thời chấn chỉnh, hỗ trợ.
Còn công đoàn chăm lo đời sống công nhân một cách
chu đáo, tận tường.
Vấn đề được quan tâm nhất chính là lương thưởng, hơn
10 năm qua năm nào tiền thưởng của chúng tôi vẫn
tăng đều đều, đó là một niềm vui khó tả trong lòng. Đặc
biệt năm nay Tổng công ty có quyết định thưởng cho
mỗi CB.CNV là 12.500.000 đồng, số tiền thưởng không
phải quá cao nhưng là con số đáng mơ ước của rất
nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành.
Gặp lại những người bạn năm nào, hầu như không còn
ai ngoài tôi gắn bó với công việc ban đầu mà mình đã
chọn. Đứa đổi nghề, đứa ở nhà chăm con, đứa buôn bán
để kiếm sống… Ai cũng vui mừng vì quyết định ban đầu
của tôi là đúng đắn. Trong thời buổi khó khăn, những gì
mà Lãnh đạo Tổng công ty nỗ lực mang lại cho CB.CNV,
đặc biệt là những công nhân trực tiếp sản xuất đáng
trân trọng biết nhường nào. Hy vọng, đó là niềm tin,
động lực để mọi người tiếp tục cống hiến và gắn bó với
Phong Phú.
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Vậy là trục thời gian chuyển dần về những ngày cuối năm. Năm
hết, tết đến. Tết là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa cũ và
mới, là thời điểm trọng đại nhất trong vòng quay bất tận của
vũ trụ. Những người con xa nhà chạnh lòng nhớ quê, đắm mình
trong khúc xuân say nồng hương vị…
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goài hiên, gió xuân nhè
nhẹ pha hơi ấm, kèm
chút se se lạnh của ngày
cuối đông. Những giọt mưa
xuân nhè nhẹ làm cho buổi sáng
mùa xuân thêm ngọt ngào. Chợ
quê ngày tết rộn ràng tiếng
người lớn trẻ em. Những bông
hoa tết đang đong đưa làm thẫn
thờ đàn bướm… Nhìn sự chậm
trôi của thời gian, sự reo vui
phấn khởi của vạn vật, lòng tôi
nao nao nhớ cái tết quê nhà:

“Mộc mạc thay cảnh tết quê
Người con xa xứ mong về nhớ
thương”

Quê tôi. Miền quê nghèo của
dải đất miền Trung. Dải đất hẹp
của hai đầu đất nước như chiếc
đòn gánh, gánh những thương
đau mất mát do thiên nhiên
khắc nghiệt gây nên. Năm nào
cũng vậy, quê tôi oằn mình
trước những cơn bão dữ, đưa
lưng hứng chịu những trận lũ
lụt lịch sử… Tuy thiên nhiên
khắc nghiệt là thế, nhưng người
dân quê vẫn không chịu khuất
phục, vẫn mạnh mẽ vươn lên
đón chào ngày mới, những mùa
xuân tươi đẹp.
Chiếc đòn gánh ấy càng nặng
tình khi có nhiều người con
luôn hướng về quê hương. Lũ
chúng tôi - những đứa con xa
quê nghèo lên thành phố lập
nghiệp, mong muốn cải thiện
một phần khó khăn cuộc sống.

Mỗi lần nghe quê hương có bão,
lòng lại quặn đau, chua xót…
thương quê hương trĩu nặng đôi
bờ. Tôi lo cho căn nhà nhỏ quê
hương xiêu vẹo, thương cho
mảnh vườn hoa màu bị dằn nát,
thương dáng mẹ vai gầy cô đơn
giữa bão… Những thương đau
ấy nhanh chóng nhường chỗ
cho một mùa xuân ấm, đầy ắp
tin yêu, niềm lạc quan, hy vọng.
Ngày giáp tết ở quê, bà con xúm
xít dọn vệ sinh đường làng, nô
nức đi chợ sắm tết. Ba đang lau
dọn, sửa soạn lại ngôi nhà sau
mùa bão. Mẹ chăm chút cho
mảnh vườn rau tươi non mơn
mởn cho những món ăn ngày
tết, đi chợ chuẩn bị tết từ nhang,
đèn cho đến các nguyên liệu
chuẩn bị cho nồi bánh chưng
chiều cuối năm… Đàn em thơ
phấn khởi bởi những bộ áo mới.
Tôi và những anh em đồng
nghiệp đang hoàn thành những
mẻ hàng cuối năm trước khi
đóng máy về quê đón tết. Buổi
sáng đi làm, khúc nhạc xuân
khắp chốn, thành phố nhộn
nhịp chuẩn bị đón xuân mới với
những chậu hoa rực rỡ xuống
phố. Khắp các con đường, hoa
được trang hoàng lộng lẫy hòa
nguyện với ánh đèn màu lung
linh huyền ảo, có cái gì đó đối
lập hoàn toàn với không khí tết
quê.
Thế rồi những ngày cuối năm

cũng dần trôi qua, chúng tôi
đóng máy. Anh chị em cùng
nhau liên hoan nhẹ, tạm biệt
nhà máy nơi mình gắn bó trong
năm qua để về lại gia đình, hít
thở không khí mùa xuân mà
mình thiếu vắng trong một năm
qua.
Cuối năm, cả nhà bên nồi bánh
tét. Bố đang loay hoay chỉn chu
lại mọi thứ trong nhà, kê lại chậu
cúc, vạn thọ ở góc nhà cho thêm
sắc. Tôi giúp bố trang hoàng lại
bàn thờ tổ tiên với mâm ngũ
quả, nhành vạn thọ, ly rượu đầu
năm, cũng như những món quà
tết mà tôi mang từ thành phố
về. Mấy đứa em đang tạm thời
gác chuyện sách vở để chuẩn bị
khoe áo mới, chúng nô đùa và
háo hức đợi chờ được lì xì đầu
năm.
Đến thời khắc giao thừa, đất trời
đang chuyển giao giữa năm cũ
và năm mới. Ba trân trọng thắp
hương lên bàn thờ tổ tiên với lời
khẩn cầu ông bà phù hộ cho con
cháu sang năm gặp nhiều may
mắn, mưa thuận gió hòa. Cả nhà
bên nhau trong câu chúc xuân
an lành, hạnh phúc. Bức tranh
gia đình rộn vang tiếng cười đùa
chào năm mới để lại trong ký ức
mỗi người về một cái tết sum
họp, vẹn tròn. Con người đang
say giữa khúc nhạc xuân cuộc
đời.
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Lập kế hoạch đầu năm
T.H
Phòng KDTT

Không có lúc nào thích hợp hơn là những ngày đầu năm để
chúng ta ngồi lại suy ngẫm, đặt mục tiêu và lập kế hoạch phấn
đấu thực hiện cho cả năm. Sau đây là một số việc cần làm giúp
bạn có một khởi đầu tốt cho năm mới đầy năng lượng.

1. Đặt ra các mục tiêu
Việc đặt ra các mục tiêu rất quan
trọng, vì nó giúp bạn biết hướng để
nỗ lực. Nếu bạn chưa bao giờ đặt ra
mục tiêu cho từng năm, hãy bắt đầu
thử ngay cho năm tới.
- Mục tiêu công việc: bạn cần xây
dựng định hướng nghề nghiệp trong
dài hạn cũng như những mục tiêu
công việc cụ thể trong ngắn hạn
để học hỏi, thử thách, phát triển sự
nghiệp hay để thăng tiến, lương
bổng…
- Mục tiêu về nhà cửa: trong tương lai
gần hoặc xa, bạn muốn chuyển đến ở

một căn chung cư rộng hơn hoặc tích
lũy mua một mảnh đất và xây nhà?
- Mục tiêu về nhu cầu sống: năm nay
bạn muốn đi đâu du lịch, tận hưởng
những thú vui giải trí gì, mua sắm
thiết bị tiện ích gì hay xây dựng một
mối quan hệ bạn bè đối tác với ai.
- Mục tiêu về hưu: cân nhắc nhu cầu
của bạn khi về hưu, bạn sẽ về hưu
một cách xa hoa như định kỳ đi du
lịch hay giản dị như chỉ cần có khoản
phòng bị khi ốm đau. Các chuyên gia
khuyên rằng chúng ta nên dành 10
đến 15% thu nhập mỗi năm để dành
làm quỹ hưu trí cho bản thân.

- Mục tiêu cho con cái: năm nay bạn
sẽ gửi con đến trường nào, cho con
học thêm gì. Không được để lẫn lộn
khoản dành cho hưu trí với khoản
tiết kiệm dành cho con cái lúc học đại
học. Không phải đứa trẻ nào cũng đủ
khả năng dành một khoản học bổng
để đỡ tiền cho cha mẹ.

2. Lên kế hoạch để hoàn thành
mục tiêu đề ra
- Nâng cao năng suất làm việc: làm
thế nào bạn có thể làm việc nhanh
hơn? Nếu bạn chưa hỏi mình câu hỏi
này, thì đây chính là lúc bắt đầu. Nếu
bạn hoàn thành được nhiều công
việc hơn trong một khoảng thời gian
ngắn hơn, bạn sẽ có thêm thời gian
cho những thứ mà bạn tưởng mình
sẽ không bao giờ có đủ thời gian để
làm. Một số “nhân tố” gây giảm năng
suất làm việc của bạn có thể được kể
ra: kiểm tra email quá nhiều, không
biết xếp thứ tự ưu tiên các công việc,
tám, lướt web quá nhiều… Hãy bắt
đầu theo dõi thời gian bạn dành cho
những hoạt động này và bạn sẽ ngạc
nhiên khi thấy đáng ra mình phải tiết
kiệm được rất nhiều thời gian.
- Học hỏi trau dồi kiến thức: bạn đã
bao giờ nghĩ đến việc sử dụng một
phần thời gian rảnh rỗi để học thứ gì
đó mới? Trong một môi trường làm
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việc cạnh tranh khốc liệt như hiện
nay, có một cách để dẫn trước là nỗ
lực nhiều hơn.
- Mở rộng các mối quan hệ: nếu có
một ai đó mà bạn đang muốn xây
dựng một mối quan hệ tốt đẹp thì
năm tới chính là thời gian để bạn làm
việc này. Đừng bao giờ quên rằng,
các mối quan hệ cá nhân chính là
chìa khóa thành công cho bạn trong
công việc và cuộc sống.
- Cải thiện các thói quen: bạn hãy
dành một chút thời gian để xem xét
và nhìn nhận lại những thói quen tiêu
cực ảnh hưởng tới công việc và cuộc
sống của bạn (ví dụ như làm việc
thiếu tập trung, nhậu nhẹt, lười tập
thể dục, mua sắm lãng phí…) và nghĩ
cách làm thế nào để thay đổi những
thói quen này theo hướng tích cực
hơn.

3. Chuẩn bị nguồn lực tài chính
Để thực hiện các mục tiêu đặt ra,
nguồn lực tài chính là một trong
những yếu tố quan trọng nên bạn
cần ước lượng thu nhập trong năm
để cân đối hợp lý cho các khoản chi
tiêu. Hãy liệt kê những thứ bạn có thể

làm để gia tăng thu nhập bao gồm:
- Công việc chính: các khoản lương,
thưởng, làm thêm ngoài giờ trong
năm dự kiến là bao nhiêu. Liệu bạn có
được tăng lương trong tương lai gần.
- Kinh doanh thêm: kế hoạch tài
chính của bạn có thể bao gồm việc
bắt đầu một công việc kinh doanh tại
nhà, hoặc làm nghề tay trái dựa vào
chính các sở thích hoặc điểm mạnh
của bạn.
- Đầu tư: đầu tư là hoạt động có thể
khiến những khoản tiền nhàn rỗi của
bạn tiếp tục sinh sôi. Bạn hãy xem các
lời khuyên từ giới chuyên gia về việc
năm nay nên đầu tư vào đâu, như
chứng khoán, vàng, hay nhà đất, trái
phiếu...
Việc liệt kê chi tiết các khoản thu, chi
trong năm sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm
soát tài chính của mình. Hiện nay có
rất nhiều phần mềm quản lý tài chính
giúp công việc theo dõi thu chi đơn
giản và tiện lợi. Trong bảng này, cần
có tất cả các khoản thu nhập, khoản
chi theo thời gian, theo mục. Những
khoản nợ gốc và lãi, phí bảo hiểm,
hóa đơn, tiền để dành nghỉ hưu, tiết

kiệm đi học cho con.... cần được liệt
kê đầy đủ. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng
biết mình đang bội chi hay bội thu
sau mỗi tuần, mỗi tháng để kịp thời
điều chỉnh.

4. Đặt khung thời gian để
hoàn thành mục tiêu
Hãy chia mục tiêu thành các mục
nhỏ hơn, bắt đầu từ các mục tiêu cần
làm ngay, sau đó là các mục tiêu xa
hơn. Với các mục tiêu dài hạn, cần có
khung thời gian ngắn hạn, dài hạn để
hoàn thành từng phần mục tiêu.

5. Tuân thủ bản kế hoạch

Viết ra chưa đủ, bạn cần quyết tâm
để làm theo những gì đã vạch ra. Tuy
nhiên, nhớ rằng bản kế hoạch này
là mục tiêu, không phải là một quá
trình. Nếu trong một năm, cuộc sống
hay công việc của bạn có những thay
đổi thì bạn cần cập nhật vào trong
bản kế hoạch, và có những điều chỉnh
để bản kế hoạch trở nên thực tế.
Một năm mới đang mở ra một chặng
đường mới lại bắt đầu và chứa đựng
nhiều bất ngờ lẫn thử thách thú vị. Hi
vọng những điều chia sẻ trên đây sẽ
giúp bạn gặt hái được nhiều thành
công trong công việc và cuộc sống.
Bạn hãy luôn sống tích cực, lạc quan
và có niềm tin vào sức mạnh của bản
thân vì đó là phép màu giúp bạn vượt
qua mọi khó khăn trở ngại. Chúc các
bạn sẽ thực hiện được những mục
tiêu đã đề ra cho mình.
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Sống cùng
những ký ức
Bút mới
Công ty PPF

Phong Phú vẫn luôn là Phong Phú đong đầy
chia sẻ, đồng cảm nhưng cũng rất mạnh mẽ, bản
lĩnh. 50 mùa xuân hội tụ của tất cả những thế hệ
người con Phong Phú. Cảm ơn mái nhà chung,
cảm ơn toàn thể anh chị em trong đại gia đình.
Nơi đây - tôi thật sự trưởng thành và sống cùng
những ký ức đẹp.

T

rục thời gian đang nhịp
nhàng chuyển động đến
những ngày cuối năm. Đất
trời lại đón chào một mùa xuân
tươi mới theo dòng tuần hoàn của
thiên nhiên, vạn vật. Và tôi - đứa
con của đại gia đình Phong Phú
lại tiến gần hơn với tuổi nghỉ hưu.
Càng bất ngờ hơn, Phong Phú mà
tôi gắn bó sâu nặng đã bước vào
mùa xuân thứ 50.
Trong thời khắc quan trọng ấy
trong tôi càng dấy lên những
luồng cảm xúc phấn khởi, hân
hoan khi hồi tưởng lại quãng
thời gian đã qua với bao đổi thay,
những sự kiện đáng nhớ, những
thăng trầm trong công tác. Từ khi
tôi bước vào công ty đến nay đã
tròn 26 năm, nhớ lại những ngày
đầu còn bao non trẻ, thoáng chút
vụng về biết bao cảm xúc khó tả.
Chặng đường 26 năm với tôi giống
như xem lại thước phim quay
chậm và không giấu được niềm
vui, lòng tự hào khi nhìn lại quãng
thời gian 50 năm của Tổng công ty
CP Phong Phú. Đó là 50 năm của
sự khởi đầu, của sự trưởng thành,
kế thừa và phát triển. Một chặng
đường nhiều gian nan nhưng đã
mang đến cho tôi nói riêng và tất
cả những thành viên trong đại gia

đình Phong Phú thật nhiều xúc
cảm: vui, tự hào, phấn khởi…
Vui là bởi được làm việc trong một
Tổng công ty có lịch sử hình thành
và phát triển lâu năm (hơn nữa
đời người) với bao kỷ niệm chất
chồng, với bao sự kiện lưu dấu
trong đời, cùng với sự lớn mạnh
không ngừng theo tháng năm và
thế hệ. Tôi càng vui hơn khi được
cùng tất cả thành viên Phong Phú
đón chào mùa xuân thứ 50 trong
sự hân hoan chung.
Tự hào bởi mình đã góp một phần
nhỏ bé trong hàng vạn cái lớn lao
mà mọi người dành cho Phong
Phú. Càng tự hào hơn khi cùng tập
thể CB.CNV chung lưng đấu cật
trải qua bao khó khăn, biến động,
vượt khó thành công… góp chút
sức mọn của mình vào sự phát
triển của Tổng công ty như hôm
nay.
Còn phấn khởi vì các thế hệ Ban
lãnh đạo cùng tất cả anh chị em
CB.CNV luôn đồng sức, đồng lòng
trong công tác chuyên môn cũng
như các hoạt động thiện nguyện,
cộng đồng giúp nâng cao chất
lượng sản phẩm và hình ảnh
thương hiệu của Tổng công ty.

Mỗi năm qua đi là một sự đổi
mới, sáng tạo và phấn đấu không
ngừng của Tổng công ty và các thế
hệ tiếp bước. Quá trình 50 năm
hình thành - phát triển tuy không
quá dài nhưng cũng không phải
ngắn để khẳng định vị thế, vai
trò đầu tàu của Phong Phú trong
sự nghiệp phát triển chung của
ngành. Tổng công ty đã, đang và
sẽ bước tiếp những bước đi vững
chắc, dẫu còn nhiều khó khăn,
thách thức đang chờ đón phía
trước, và cần lắm những bàn tay
khối óc của người Phong Phú.
Còn vài năm nữa thôi tôi phải chia
tay với đại gia đình Phong Phú.
Chia tay với nơi tôi đã từng gắn bó,
trưởng thành để trở về với cuộc
sống thường nhật của mình. Ngày
đó, tôi không còn phải dậy sớm
vào ca, không phải lo nghĩ năng
suất lao động đảm bảo, chất lượng
sản phẩm làm ra ổn định nữa. Đặc
biệt không còn được trò chuyện
việc công đoàn, việc xã hội với bạn
bè, đồng nghiệp… Tất cả những
kỷ niệm thân tình ấy chỉ còn là
hoài niệm. Khoảng thời gian làm
việc tại Tổng công ty mà cụ thể
là Công ty CP Dệt vải Phong Phú
là quãng thời gian vui nhất, hạnh
phúc nhất, bởi nơi đây tôi thực
sự làm việc, cống hiến và trưởng
thành.
Trái đất vẫn cứ quay. Cuộc sống
vẫn cứ tiếp diễn. Phong Phú vẫn
luôn là Phong Phú đong đầy chia
sẻ, đồng cảm nhưng cũng rất
mạnh mẽ, bản lĩnh. 50 mùa xuân
hội tụ của tất cả những thế hệ
người con Phong Phú. Cảm ơn mái
nhà chung, cảm ơn toàn thể anh
chị em trong đại gia đình. Nơi đây
- tôi thật sự trưởng thành và sống
cùng những ký ức đẹp.
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ó những quãng thời gian như
bây giờ… khi trời đất giao
mùa vào xuân, tôi bỗng nhiên
rất hay nghĩ về tình yêu…
Tôi nghĩ về tình yêu khi đi băng qua
một con phố bận rộn và đông đúc,
mọi thứ va đập quanh mình, âm
thanh, màu sắc, rung động… Tôi
hòa vào mọi thứ nhưng không bị lẫn
trong chúng, vì tôi biết ở đâu đó có
người dõi theo tôi, chờ đợi tôi. Và tôi
có một chốn bình yên giữa thế giới
bận rộn này.
Tôi nghĩ về tình yêu khi buổi chiều,

Diễn đàn Phong Phú

một cơn mưa trái mùa đổ rào xuống
mái ngói quán cà phê… mùi đất
nồng lên, mùi mặt đường mệt mỏi
sau một ngày dài, mùi xi măng, mùi
vôi tróc, mùi xăng xe ngái tan… mùi
của những lá cây nứt ra vì nước.
Tôi nghĩ về tình yêu khi chạy xe
về nhà, khi mở cổng, khi bước lên
những bậc thang trầy mòn, khi con
trai chạy ào ra đón mẹ… tôi cảm thấy
thật đủ đầy.
Tôi nghĩ về tình yêu mỗi sáng thức
dậy… nhìn cái giường bề bộn chăn
gối. Cái giường không có mùi yêu

đương mà có mùi của một gia
đình… Có mùi đứa trẻ con thơm
nồng những giấc mơ bé bỏng. Có
mùi của sự gần gũi mà xa vợi giữa tôi
và chồng. Mùi ấm sực đến cay mắt
mà không phải ngửi bằng mũi, mà
ngửi bằng mắt, bằng tim…

Lãng đãng
tình yêu
T.Q

Tổ đầu tư tài chính

Tình yêu thực sự không phải là
một đích đến, một ước vọng, một
kế hoạch, một nỗi ngọt ngào, một
ảo tưởng, một đau đớn, một giành
giật… hay bất cứ cái gì đại loại như
thế. Tình yêu đơn giản là một cảm
xúc, nó đến với ta, có thể nó sẽ bỏ ta
đi hoặc nó ở lại. Bao lâu, nào ai biết?

***
Tôi chợt nghĩ, có lẽ phải đi qua rất
nhiều năm tháng. Trải qua rất nhiều
những con đường, rồi có một ngày
người phụ nữ mới thực sự hiểu được
tình yêu là gì… hoặc đơn giản, hiểu
được cái tình yêu họ cần là gì.
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Có những tình yêu ào đến mạnh
như vũ bão, tưởng chừng nó sẽ
cuốn phăng mọi thứ trên đường…
Nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng
không một dấu vết. Không một nét
cứa nhẹ trên những mái nhà, những
bức tường, những góc phố… Không
một dấu vết ở giữa lòng bàn tay.
Có những tình yêu không định đến
mà rồi cứ đến, ở yên đó trong tim.
Dai dẳng và bền bỉ… Mỗi ngày một
lớn dậy, một sâu nặng, một yên ả…
Nó ở đó ngay trong tim, thành thử
nó in dấu mọi nơi ta đi, mọi chốn
ta ngồi, mọi câu chuyện ta kể. Mọi
thành phố ta ngủ, mọi căn nhà ta
thức dậy.

yêu to lớn nào đó và cảm thấy thật
hài lòng.
Vô số trong chúng ta đã từng đứng
đâu đó giữa tuổi trẻ của mình để
phán xét, cô này lẳng lơ, anh kia
đa tình, hắn làm vậy là có lỗi, cô
ta không xứng với tình yêu của
anh ta… vân vân và hằng hà sa số.
Nhưng thực sự tình yêu chỉ là một
cảm xúc, sinh ra và mất đi. Nó không
ở đó chờ được ta phán xét, và nó
không quan tâm đến sự phán xét.
Ta đáng lẽ đã không nên phán xét
nó, đáng lẽ đã không nên đau khổ,
hận sầu. Ta đáng lẽ chỉ nên yêu mà
thôi… yêu với tất cả những ai ta có
thể yêu và bỏ đi những cuộc tình
đã nhạt màu không níu kéo. Để cho
những người không còn yêu ta ra
đi, và có thể dõi theo họ thêm một
chút nhưng rồi thực sự để họ ra đi và
ta sống tiếp cuộc đời của mình. Yêu
tiếp những cuộc tình mới và mặc
những bộ quần áo mới, cắm một
bình hoa mới thay cho những bông
hoa đã héo tàn tự lúc nào không rõ.

***
Tất cả phụ nữ chúng ta đều đi qua
một thời tuổi trẻ… Có những kẻ
dành cả tuổi trẻ ấy để đi qua những
cuộc tình. Có những kẻ chỉ đi theo
một cuộc tình… Có những kẻ chẳng
đi theo cuộc tình nào cả.
Trong đám phụ nữ ấy có người tin ở
hoa hồng, có người mất lòng tin ở
tình yêu, có người quyết định rằng
tình yêu là thứ viễn vông, cũng có
người được cứu vớt bởi một tình

Ta đáng lẽ đã chỉ nên để mình tự do
trong tuổi trẻ, sống một cuộc sống
đa màu sắc và đầy kỷ niệm…

người đó có một ngôi nhà lớn, một
tài khoản đủ lo cho ta, một chiếc xe
đẹp… không phải vì người đó yêu
ta hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này
(mà ta lại không yêu người đó đến
vậy).
Mà ta dừng lại chỉ đơn giản bởi vì
người đó là người ta yêu, là người
làm ta cảm thấy đầy đủ và hoàn
thiện, là người mà ta luôn cảm thấy
thiếu khi họ không ở bên. Có thể họ
sẽ mắc những lỗi lầm, có thể họ sẽ
làm tổn thương ta… nhưng rồi ta sẽ
luôn tha thứ cho họ… Là người ta
muốn nhìn thấy họ khi ta thức dậy,
và nằm cạnh ta khi một ngày đã
tàn… Là người ta muốn già đi cùng
họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ,
đau khổ hay hạnh phúc không dấu
diếm…
Khi ấy ta bỏ lại ngày hôm qua phía
sau lưng, ta quay lưng lại với mọi
quan điểm và lý giải về tình yêu. Ta
sống một cuộc đời, một tình yêu,
một con đường…
Tất nhiên, ta biết, đó không phải là
đích cuối cùng. Rất có thể một ngày
tình yêu sẽ không ở lại… nhưng kệ
nó đi. Ta cứ yêu chầm chậm cho đến
khi vật đổi sao dời…

***
Yêu thật chậm…
Cuối cùng, ta sẽ gặp một tình yêu,
gặp một người mà ta và họ đều
muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu
với một người ta muốn thức dậy
cùng mỗi sáng. Không phải vì khi
thức dậy, người đó sẽ phục vụ ta
bữa ăn sáng, không phải vì ta biết

Những ngày cuối năm này, tôi nghĩ
rất nhiều về tình yêu. Tôi thấy mình,
hôm nay thật vững chãi, ấm áp và
an lành. Chỉ bởi vì tôi biết, tình yêu
là một điều thật tươi đẹp cho những
mùa xuân của cuộc đời này!
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Để niềm vui tết
tròn đầy
Đ.T.N
Công ty PPF

Hội xuân đem may mắn cho cả năm dài nhưng không
nên mê mãi hết hội này, lễ nọ, để nhà mình vắng lặng…
Cái yên bề gia đạo thực sự nằm trong nhà, nằm ở bản
thân mình chứ không phải ngoài đường, miếu hay lời
phán của tử vi, bói toán…

C

ứ mỗi dịp tết đến xuân về, mỗi
người lại được sum họp cùng
gia đình, sắm sửa những bữa
ăn thịnh soạn, như ông bà ta có câu:
“Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết”.
Ba ngày tết dù có nghèo khổ tới đâu
chị em cũng cố gắng chạy ngược
chạy xuôi vun vén cho gia đình thật
đầy đủ để khỏi tủi thân với bạn bè.
Chưa hết, năm mới còn quần áo,
giày dép… cho chồng, cho con sau
một năm vất vả, cho đến việc trang
hoàng nhà cửa, sắm sửa thêm vài
đồ dùng mới để gọi là có với thiên
hạ… Gánh nặng trên vai của chị em
thường ngày đã nặng, nay còn nặng
thêm bội phần.
Thời gian gấp rút, nhiều chị em lựa

chọn cập rập, chạy ngược, chạy
xuôi vì công việc, gia đình không có
nhiều thời gian để tút tát nhan sắc.
Tết đến những tưởng có thời gian
thư thả làm đẹp, nào ngờ bạn bè,
chúc tết, thăm người thân, con cái…
cộng vào đình chùa, bói toán… nên
hậu tết nhìn như một mớ lùm xùm,
người thì mệt mỏi, xác xơ. Xuân tình,
xuân sắc có khi vơi khi cạn, tuổi tác
thêm vào, rồi lửa hạnh phúc mỗi nhà
khơi mỗi kiểu nên hơi ấm có khi gắt
lên thành hơi nóng tháng giêng.
Ăn với tết chứ đừng để tết ăn mình.
Chị em thường ép chồng: “Anh ơi
ăn giúp em cho hết đĩa giò”, “con ăn
giùm mẹ miếng bánh chưng” lỡ cắt
ra rồi, mất công cất tới, cất lui. Khi

không ép được thì tự mình “phụ dọn”
ráng thêm một miếng nữa kẻo tiếc
công, tiếc sức đã bỏ ra nấu nướng.
Cứ thế mà dọn sạch. Nhưng đừng
thu dọn chiến trường thường xuyên
quá. Hãy nghĩ tới công sức tập thể
dục của mình mà ăn vừa đủ no. Đừng
nhâm nhi lai rai miếng ngọt, miếng
cay, hết tết soi gương, tự hỏi: “Cái bà
nào mập ú vậy ta?”. Để rồi quần áo
sau tết phải sắm mới, cái nới rộng ra.
Bánh chưng, bánh tét chỉ ngon ngày
tết, sau tết các ông không muốn
thấy vợ mình “bỗng dưng hóa thành
đòn bánh tét di động”.
Mặc cũng vậy, những năm gần đây
khi kinh tế phát triển, chị em hầu
như đẹp quanh năm nhưng thói

quen mua sắm đồ mới để mặc tết
vẫn khó bỏ. Tết đến, nhiều chị em
ra đường bỗng dưng “đẹp lạ” với
những “xì tai” khác thường từ mặt,
mày, tóc, tai cho đến quần áo. Xuân
có kiểu xuân phơi phới, rực rỡ, ngoài
đường đập vào mắt ai không muốn
thấy, nhưng xuân có khi là cái ý nhị
bên trong chỉ hé mở cho ai biết kiếm
tìm. Làm đẹp là cả một quá trình, chị
em đừng biến mình thành một cành
mai, cành đào bị thuốc ép phải đẹp
vào ba ngày tết, bởi không cần thiết
phải thay đổi chóng vánh như vậy.
Chơi. Tết mà không vui chơi thì còn
chi là tết. Tháng giêng là tháng ăn
chơi như ông bà ta đã nói. Ra tết đi
làm, tụm ba năm bảy chị tính chuyện

đi chơi. Thú chơi của phụ nữ thực ra
cũng không nhiều, hãy giữ mình để
đừng sa vào bài bạc, đề đóm. Hội
xuân đem may mắn cho cả năm dài
nhưng cũng không nên mê mãi hết
hội này, lễ nọ, để nhà mình lạnh ngắt
như chùa bà đanh. Một bệnh dễ lây
lan là bói toán đầu năm, nhiều chị
mê tín đến mức quẳng hết tiền vào
đó. Chồng cằn nhằn thì cự cãi: “Tui
lo đường gia đạo, cúng cho yên cửa,
yên nhà”. Cái yên cửa yên nhà thực sự
nằm trong nhà chứ không phải ngoài
đường, ngoài miếu hay lời phán của
tử vi, bói toán…
Chăm lo cho cả gia đình trong một
cái tết không phải là chuyện nhẹ
nhàng. Nấu nướng, đãi đằng, dọn

dẹp nhà cửa xong xuôi, đến khi ra
tết mặt mày vẫn còn nhăn nhó khó
coi. Vì vậy, chị em nên bố trí thời gian
hợp lý, sắp xếp công việc thật tiện lợi
nhẹ nhàng để khỏi chiếm hết quỹ
thời gian của mình, nên dành những
phút giây ấm áp bên gia đình và
người thân.
Để tết là một chuỗi niềm vui mãi mãi,
để xuân đừng vội tàn quá nhanh, chị
em mình đừng “quá tết”. Cái gì vừa
phải, vừa tới thì ngon. Hơi quá thì
đâm ra chán ngấy. Hãy mỉm cười
hạnh phúc vì mùa xuân năm nay, chị
em mình sẽ phấn đấu để có một cái
tết vừa đủ nhưng thật tròn đầy và
hạnh phúc.

62

Thổn thức xuân

Diễn đàn Phong Phú

Ký ức về
chuyến xe ca
Nguyễn Phương Dung
Công ty CP xúc tiến thương mại và đầu tư Phong Phú

Tôi gắn bó với ngôi nhà Phong Phú đã được 10 mùa hoa
mai nở. Qua 10 mùa hoa thay lá đã để lại trong tôi biết
bao kỉ niệm thân tình, đặc biệt là những ký ức đáng nhớ
từ chuyến xe ca.
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N

gày còn cắp sách đến
trường, cứ mỗi buổi
sáng vào lúc 6 giờ 45
phút và mỗi buổi chiều tan
tầm 5 giờ, tôi luôn đứng trong
sân nhà nhìn những chiếc xe
ca Phong Phú nối đuôi nhau
đưa đó anh chị em CB.CNV vào
công ty và trở về nhà sau một
ngày làm việc mà lòng bồi hồi
với những cảm xúc lẫn lộn. Tôi
vừa quét sân, vừa mong ước
một ngày nào đó mình được
ngồi trên chiếc xe ca ấy để
đến Phong Phú làm việc, hòa
chung niềm vui rộn ràng của
anh chị em. Từng ngày trôi qua,
tôi vẫn đợi chờ và nhìn những
chuyến xe ca quen thuộc…
Rồi thời gian nhịp nhàng như
thoi đưa, tôi tốt nghiệp ra
trường và bắt đầu cầm trên tay
hồ sơ xin việc. Niềm mong ước
được ngồi trên chuyến xe ca
mỗi ngày đã thôi thúc tôi đến
với ngôi nhà Phong Phú. Ngày
nhận được tin được làm việc ở
Phong Phú, tôi vui mừng khôn
xiết, vậy là ước mơ nhỏ nhoi
ngày nào đã trở thành hiện
thực.
Ngày đầu tiên đi làm, lần đầu
tiên đón xe ca, tôi sợ trễ nên
ra điểm đón xe từ rất sớm. Mọi
thứ ban đầu với tôi đều rất mới
mẻ, bỡ ngỡ, sợ sệt, không dám
hỏi bất cứ ai một điều gì. Tôi
ngồi co ro trong lòng đan xen
đầy cảm xúc. Thấy tôi là người
mới toanh, khuôn mặt đầy sự
lo âu, bờ ngỡ… chú Hải đến ân

cần hỏi thăm và hướng dẫn tôi
những điều không biết. Chú
như người bạn, người thầy của
tôi trên chuyến xe ca số 6 ấy
trong suốt hành trình 4 năm.
Ngày đi làm đầy cảm xúc đầu
tiên qua đi, thời gian dần trôi,
tôi bắt đầu quen với tất cả mọi
người trên chuyến xe mỗi sáng
đi làm và mỗi buổi chiều tan
tầm. Trên chuyến xe ấy, tôi là
người trẻ tuổi nhất nên được
cô chú, anh chị rất quý mến.
Những tình cảm thân tình ấy
thể hiện qua những lời thăm
hỏi, động viên, lúc nào lên xe
tôi cũng nhận được quà, lúc thì
bánh, lúc thì gói xôi… Những
câu chuyện kể râm ran đầy ắp
tiếng cười của mọi người trên
xe làm cho không khí chuyến
xe ca lúc nào cũng rộn rã, ai
cũng thấy vui vẻ, tràn đầy
năng lượng cho một ngày làm
việc mới và thoải mái sau một
ngày làm việc mệt nhọc.
Trên chuyến xe số 6 ấy, tôi còn
quen với cô Năm, cô Nở… Có
lần tôi bị trễ xe, các cô luôn
tìm cách để xe chờ tôi “chạy
marathon” cho kịp. Khi lên
được xe, người tôi ướt đẫm
mồ hôi. Ngày ấy xe ca không
có máy lạnh như bây giờ, nên
cô Năm lúc nào cũng phe phẫy
cái quạt giấy trên tay, cô ân cần
quạt cho tôi để tan mồ hôi. Còn
cô Nở thì vừa hỏi thăm, vừa
thương cảm cho tôi. Những
hành động nhỏ của mọi người
luôn để lại trong tôi những dấu

ấn khó phai mà đến tận hôm
nay không sao quên được.
Bẵng đi một thời gian dài tôi
không còn ngồi trên chuyến
xe ca ấy nữa. Thời gian gần đây
tôi lại được ngồi lên chuyến
xe ca về nhà, với cùng chuyến
xe ấy, cung đường ấy nhưng
mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Chiếc xe ca đời mới với hình
ảnh quen thuộc ghi đậm dấu
ấn thương hiệu, xe được bố
trí khang trang, máy lạnh…
nhưng những con người mà
một thời tôi gắn bó đã không
còn. Chú Hải, chú Dũng, cô
Năm, cô Nở… năm nào giờ đã
nghỉ hưu. Bên ô kính xe loang
loáng nắng chiều, tôi bồi hồi
nhớ lại những hình ảnh năm
xưa…
Mỗi khi ra đường, tôi vô tình
thấy những chiếc xe ca Phong
Phú đưa đón CB.CNV trên các
các nẻo đường, lòng tự hào vì
một thời mình gắn bó và trải
nghiệm trên những chuyến
xe ca trong ngần ấy mùa xuân.
Tuy không còn đón xe ca để
đi làm mỗi ngày nữa, nhưng
chúng vẫn gắn bó với tôi và
những anh chị em trong những
chuyến hành trình về nguồn,
trong các lần hội trại, những
hoạt động xã hội từ thiện… và
trên mỗi chuyến hành trình xe
ca ấy bao niềm thương nỗi nhớ
được thắp lên… Chuyến xe ca
trở thành người bạn đường
của mỗi người con dưới mái
nhà Phong Phú.
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Cánh cửa

mùa
xuân
T.H
Ban quản lý dự án phía Nam

Những cánh cửa mùa xuân
đem sức xuân vào lòng Phong
Phú và đem hương sắc, truyền
thống văn hóa Phong Phú lan
tỏa vào lòng người. Cánh cửa
mùa xuân như mở ra chào
năm mới 2014 thành công và
phát triển không ngừng.
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“…Mùa xuân nói với em điều gì
Mà sao mắt em vui thế… ”

N

hịp bước mùa xuân đã
rộn rã khắp các nẻo
đường, len hơi ấm vào
từng xóm nhỏ, từng mái nhà và
nhảy nhót reo vui trong lòng mỗi
người. Đến với Tổng công ty CP
Phong Phú những ngày này bạn
sẽ thấy được nét xuân đang bừng
nở khắp nơi. Có cái gì đó háo hức,
khấp khởi… khi nàng xuân chạm
ngõ và có một sức xuân đang rạo
rực trong lòng Phong Phú hôm
nay.
Như một nét văn hóa truyền
thống mỗi độ xuân về, ngoài
những câu chuyện tết, những lời
chúc tết hân hoan, những phong
trào thi đua hoàn thành tốt các
đơn hàng cuối năm… CB.CNV
Phong Phú lại cùng nhau háo
hức trang hoàng không gian
xuân tại nơi làm việc cho đơn vị
mình. Ấn tượng với khách hàng
và mọi người khi đến thăm Tổng
công ty trong những ngày này là
khu vực ra vào của các đơn vị đều
được chú ý trang trí ngập tràn
sắc xuân. Mỗi công ty một phong
cách khác nhau - một cánh cửa
mùa xuân thật độc đáo.
Đảo quanh một vòng trong
khuôn viên Tổng công ty, mỗi
cánh cửa mùa xuân lại mang một

nét phong cách trong thiết kế và
trang trí. Cánh cửa văn phòng
Công ty PPJ, PPYT, PPH, PPF… và
các nhà máy mang sắc vàng rực
rỡ của hoa mai, đào, kết hợp với
những câu đối đỏ, chú ngựa phi
thần tốc… với mong ước cho
một năm an khang thịnh vượng
- vạn sự như ý. Có nơi lại rộn ràng
với những ngọn nến lung linh,
ngọn đèn nhấp nháy treo khéo
léo trên các cành cây kẽ lá thắp
sáng về đêm làm ấm áp cả một
không gian rộng lớn và báo tin
xuân về cho tất cả mọi người khi
vào ca tối. Những ánh đèn màu ở
các đường đi lối lại lung linh ánh
sáng gieo vào lòng mỗi người
một niềm vui, tia hy vọng về
ngày sum họp bên gia đình trong
bữa cơm chiều ba mươi.
Một số nhà máy gây ấn tượng
với cây mai vàng rực rỡ do chính
bàn tay của anh chị em làm nên.
Những bàn tay to bè tưởng
chừng chỉ quen với việc khiêng
những cuộn hàng nặng nề, quen
với dầu máy lấm lem... nhưng
giờ đây lại khéo léo, tỉ mẩn uốn
kẽm, cắt dán làm nên từng cánh
mai vàng. Và như thế, cứ mỗi độ
xuân về mọi người lại háo hức
cùng nhau làm và trang trí cây
mai vừa để trang trí cho nhà máy
có không khí mùa xuân, vừa như
một lời chào, lời cầu chúc cho
một năm làm ăn phát đạt.

Đặc biệt nhất là cánh cửa chào
xuân của Tổng công ty được trang
trí thật tỉ mĩ, rực rỡ, trong khuôn
viên ngập tràn hoa và nắng với
những tiểu cảnh xuân ấn tượng.
Từ phúc - lộc - thọ đến làng quê
ngày tết, những chậu cúc vàng
rực rỡ… mang đến những dư âm
ngọt ngào cho một mùa xuân an
lành hạnh phúc. Bước qua khuôn
viên, là cánh cửa mang đầy dư
vị xuân được CB.CNV Tổng công
ty chăm chút đến từng chi tiết.
Với điểm nhấn vẫn là hoa mai,
hoa đào và câu đối đỏ... được
cách điệu sắp xếp thành một
cầu vồng hoa rực rỡ, cùng những
cánh én vàng chao nghiêng như
đang bay vào Tổng công ty để
báo tin mùa xuân mang lộc đến.
Đặc biệt, Phong Phú tròn 50 mùa
xuân hội tụ những điều tốt đẹp
nhất của chặng đường đã qua.
Mỗi công ty thành viên trong
Phong Phú là một sắc màu tết…,
mỗi cánh cửa tạo nên những sắc
xuân tươi đẹp cho cả Tổng công
ty... cùng góp tay tạo nên sắc
xuân Phong Phú đa dạng, thêm
rực rỡ. Những cánh cửa mùa
xuân đem sức xuân vào lòng
Phong Phú và đem hương sắc,
truyền thống văn hóa Phong Phú
lan tỏa vào lòng người. Cánh cửa
mùa xuân như mở ra chào năm
mới 2014 thành công và phát
triển không ngừng.
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Diễn Đàn Phong Phú

Xuân về
Phạm Thị Tiên
Công ty PPJ

Xuân về hoa đua nở
Trong lòng ai cũng chờ
Ngày về nơi xứ sở
Sum vầy bên mẹ cha
Những ngày con nơi xa
Lòng buồn nghe vời vợi
Xuân ơi! Nhanh nhanh tới
Đừng chầm chậm nhé xuân
Lòng sao nghe bâng khuâng
Bồi hồi và xao xuyến
Ngổn ngang trong trăm chuyện
Sao nghe mãi nhớ thương
Ôi! Quê hương thân yêu
Ngày và buổi sớm chiều
Bờ tre và gốc lúa
Tháng mưa mùa ngập lụt
Nhưng vẫn cứ nên thơ
Hằn sâu trong ký ức
Từng hàng dừa nghiêng bóng
Mẹ quê vẫn đợi chờ
Con giờ nơi xứ sở
Xuân có về không con
Gọi tôi nhiều ước vọng
Mẹ ơi!
Khi xuân sắp đến rồi
Còn một ngày không xa
Con sẽ về bên mẹ
Cả nhà ta sum vầy
Vui trọn mùa xuân mới.

Cho cuộc sống thêm Phong Phú
Bút mới
Công ty PPF

Đâu phải tự nhiên tôi mơ mộng hão huyền
Rằng Phong Phú một ngày đổi khác
Nước xanh xanh còn bầu trời trong vắt
Nên tôi mơ thả một con thuyền
Đâu phải tự nhiên tôi mơ mộng hão huyền
Nếu có em thì chắc em cũng vậy
Ước cùng tôi thả con thuyền xuôi chảy
Khua mái chèo khuấy ánh trăng khuya
		
Đâu phải tự nhiên tôi thích làm thơ
Bởi Phong Phú lối đi cỏ xanh mượt
Hoa sứ trắng, hồng khoe sắc bên hiên
Mỗi bước đi lòng thoáng chút xôn xao
Nếu có em chắc em cũng vẫy chào
Chào những khối óc, bàn tay kỳ diệu
Cho Phong Phú vững vàng thương hiệu
Cuộc sống thực chứ không phải mơ
Đâu phải tự nhiên tôi nói bâng quơ
Rằng em và tôi sẽ an cư lạc nghiệp
Ta cùng mơ về chung cư Nhân Phú
Tổ ấm yêu thương chất chứa bao đời
Đâu phải tự nhiên tôi mơ mộng khơi khơi
Hàng hoa sứ bên lối đi rợp mát
Gió rì rào như có ngàn câu hát
Phong Phú ta ơi - biết mấy tự hào
		
Em đừng cười tôi nói chuyện tào lao
Dĩ nhiên là có những bước đi sáng tạo
Cứ tưởng tượng một sớm mai thức dậy
Cuộc sống thêm Phong Phú gấp vạn lần.
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Mùa xuân của mẹ

Tiếng xuân sang

Nguyễn Hữu Chung

Nguyễn Hồ Hải

Coats Phong Phú

Nhà máy Dệt Hải Vân

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Tảo tần khuya sớm nắng mưa dãi dầu
Tóc mây bạc trắng mái đầu
Gánh đàn con trẻ qua cầu tuổi thơ.
Con về gom lại giấc mơ
Tháng năm mắt mẹ đợi chờ bóng con
Con đi biền biệt núi non
Nhưng vẫn nhớ trái bòn bon quê mình
Mẹ đong đầy bát ân tình
Mong con khôn lớn gia đình bình an
Mỗi lần tết đến mẹ mang
Mùa xuân đi khắp thế gian sum vầy
Tình thương của mẹ đong đầy
Hoa trong mắt mẹ mỗi ngày bao dung
Con đi cho đến vô cùng
Cũng không đo được bao dung mẹ già
Đông tàn rồi lại xuân qua
Con xin gởi mẹ món quà đầu năm
Vầng trăng xuân mẹ chẳng rằm
Khuyết miền đất mẹ, mẹ nằm… thiên thu

Giao thừa vang vọng tiếng xuân sang
Tết đã về đây với xóm làng
Trẻ em nô vui khoe áo mới
Tết này không pháo vẫn râm ran
Cành mai trước ngõ đón sắc xuân
Nao nao cánh én dạ bâng khuâng
Muôn hoa khoe sắc theo làn gió
Vạn vật đổi thay để đón mừng
Đầu năm em ước được êm xuôi
Đời người lao động mãi thêm vui
Năm mới hứa hẹn bao thử thách
Gian lao vất vả lẫn ngọt bùi
Đầu năm em ước thật giản đơn
Môi trường làm việc chất lượng hơn
Định lượng bữa ăn đầy đủ hết
Tinh thần lao động thật keo sơn
Đầu năm em ước thật an lành
Điều hành sáng suốt vạch đường nhanh
Kinh doanh hiệu quả vượt định mức
Vườn hoa Phong Phú mãi đơm cành
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Diễn đàn Phong Phú

Mối tình chung

Mừng xuân phong phú

Phan Đức Khoa
Công ty PPYT

Mái tóc thề vừa chấm ngang vai
Xinh xinh màu biếc chiếc trâm cài
Gió chiều đưa nhẹ hôn mái tóc
Chan chứa niềm mong ước tương lai
Mái tóc thầm mơ tuổi mộng đầu
Băn khoăn chưa biết gửi vào đâu
Khi biết tình yêu vừa chớm nở
Người yêu lý tưởng tìm nơi đâu?

Thơ chúc tết
Hồ Nguyễn Thanh Toàn
Công ty PPJ

Nhưng nghĩ đời là áng mây trôi
Tan như bọt nước bạc như vôi
Mái tóc kia nào xanh được mãi
Cuộc tình chỉ là giây phút thôi!
Mái tóc huyền thôi giã từ mi
Nặng lòng lưu luyến để mà chi?
Mai đây nước thời gian gội trắng
Mái tóc còn đâu tuổi xuân thì
Ngày kia một buổi sáng đẹp trời
Tóc nhung huyền đã từ từ rơi
Dứt khoát từ nay chẳng nuối tiếc
Mồ sâu chôn chặt đến ngàn đời
Đem dâng người yêu trái mộng đầu
Người tôi mộng ước đã từ lâu
Bốn chín xuân đi mùa lá rụng
Giờ đây xin kết nghĩa tình sâu
Chẳng còn vương vấn nợ trần ai
Quả tim dâng hiến một mình người
Phong Phú nơi tôi yêu tha thiết
Mối tình chung chẳng phôi phai.

Xuân Giáp Ngọ 2014

Bài 1:
Mừng ngựa tiễn rắn khắp nơi nơi
Xuân về trên khắp bốn phương trời
Giáp tết xuân sang tình phơi phới
Ngọ về lộc phúc ngập muôn nơi
Bài 2:
Cung chúc tân xuân mừng năm mới
Vạn sự như ý xuân an lành
Sức khỏe dồi dào chào tết tới
Phúc lộc đua nhau đến nhà nhà
Gia đình hạnh phúc nhiều hoan hỷ
Tuổi trẻ luôn thắm đỏ tình duyên
Giáp Ngọ đã tới nhiều sự mới
Công thành danh toại mãi vinh quang
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong
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Văn hóa tết

Diễn Đàn Phong Phú

71

Xuân Giáp Ngọ 2014

Hương quê
ngày giáp tết

thay nhau đẩy lửa, châm nước,
cùng chuyện trò ôn lại những
buồn vui của một năm sắp sửa trôi
qua. Ngồi bên bếp lửa hồng, cạnh
nồi bánh đang sôi, tôi thấy mình
như nhỏ lại, được sống trong tình
thương ấm áp của gia đình.

Lê Hữu Mẫn
Nhà máy dệt Hải Vân

Những người xa quê, đến ngày tết lòng nao
nao hướng về quê nhà và tha thiết mong muốn
được sum vầy bên người thân. Tết truyền thống
không chỉ là dịp để nghỉ ngơi sau những chuỗi
ngày làm việc, mà đó còn là dịp để ôn lại giá trị
văn hóa truyền thống của dân tộc, nhắc nhở con
cháu luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội và sống có
ích cho đời…

M

ùa “lật đật” trở mình trong
thổn thức, đánh rơi cái lạnh tê
tái ở lưng chừng đông. Những
chồi non giật mình ngây ngô đưa mắt
nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá.
Mây bồng bềnh lững thững trôi, dệt
nên sắc xanh cho nền trời. Lòng người
vô tình lãng quên cũng chợt reo vui bởi
nàng xuân đang đến. Lòng tôi ngập
tràn hạnh phúc khi cảm nhận khí xuân
đang đến thật gần.

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp tết tôi
lại háo hức vì được về quê để chuẩn
bị đón tết. Khác với chốn thành thị
đông đúc, nhộn nhịp. Tết quê đến
sớm hơn và có lẽ cũng được chờ đợi
nhiều hơn. Không có nhiều màu sắc
rực rỡ, quà bánh giăng ngập phố xá
như thành thị, người nhà quê đón
tết bằng những sản phẩm do chính
bàn tay lao động của mình tạo ra.
Ngay từ giữa tháng 11 âm lịch khi
những cơn lũ đi qua để lại lớp phù
xa màu mỡ, những người nông dân
bắt tay vào chăm sóc, vun vén mảnh
vườn nhỏ của mình. Những thửa đất
vàng quyện phù sa óng ánh được
lật dở lên hứa hẹn một mùa màng
bội thu. Mảnh vườn nhỏ được trồng
đủ các loại rau cần dùng cho ngày
tết. Nào là cải, tần ô (cải cúc), ngò,
xà lách, khổ qua, dưa leo… tất cả
như một siêu thị thu nhỏ ngay trong
chính mảnh vườn.
Ở quê tôi không khí tết thật sự bắt
đầu từ ngày 23 tháng chạp - ngày
tiễn ông Công, ông Táo về trời. Theo

quan niệm xưa vào ngày này nhà
ai cũng cúng một con cá chép để
làm phương tiện đi lại cho ông Táo
và không quên cầu mong ông Táo
tâu với Ngọc Hoàng phù hộ độ trì
cho gia đình một năm mới đầm ấm,
sung túc và hạnh phúc.
Sau khi đưa ông Táo về trời, tết quê
bắt đầu rộn ràng hơn với không khí
tấp nập chợ quê. Nhà nhà, người
người đi sắm tết. Khi thời gian bắt
đầu tịnh tiến về đích, người dân quê
chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét.
Bánh chưng, bánh tét là những bánh
tượng trưng cho đất và trời, cho sự
phồn thịnh của dân tộc nên vật liệu
dùng để gói bánh đều được chọn
lựa rất kỹ. Những hạt nếp căng tròn
được ngâm nước trước một đêm
cho mềm. Đậu xanh, phải là loại
đậu xanh lòng mới ngon, đậu bỏ
vỏ, hấp chính và giã nhuyễn dùng
làm nhân và có thêm thịt ba rọi. Tre
làm lạc cũng là loại tre cật dẻo, có
nơi dùng cật dừa. Sau khi gói xong,
bánh được cho vào nồi để nấu. Cả
nhà quây quần bên nồi bánh chưng

Tết quê mọi thứ diễn ra thật chậm
nhưng vô cùng thiêng liêng và
ý nghĩa. Ngày cuối năm, dù con
cháu có phiêu bạt nơi chân trời
góc biển cũng cố thu xếp về sum
họp gia đình bên bữa cơm đón
ông bà chiều cuối năm. Cúng
rước ông bà là nghi thức thiêng
liêng với niềm tin mời tổ tiên về
đón tết cùng con cháu. Khi nén
nhang thành kính được dâng lên,
con cháu lần lượt dâng hương cầu
nguyện bước sang một năm mới
được mạnh khỏe và thành đạt.
Tết Việt - cái tết truyền thống của
dân tộc đã ăn sâu vào trong tiềm
thức của mỗi người. Ai dù xa quê,
đến ngày tết lòng nao nao hướng
về quê nhà và tha thiết mong
muốn được sum vầy bên người
thân. Tết truyền thống không chỉ
là dịp để nghỉ ngơi sau những
chuỗi ngày làm việc, mà đó còn là
dịp để ôn lại giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc, nhắc nhở con
cháu luôn hướng về tổ tiên, nguồn
cội và sống có ích cho đời…
Quý Tỵ đi qua, tiếng vó ngựa Giáp
Ngọ vọng về. Chào một mùa xuân
mới với nhiều niềm tin và hi vọng.
Mã đáo thành công - vó ngựa Giáp
Ngọ sẽ phi nhanh và phi xa mang
niềm mong ước của mọi người
nhanh đến đích.
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Nét chữ

Hồn xuân

N

ăm nào cũng vậy, khoảng 20
tháng chạp người ta lại xúng
xính nhau đi Phố ông Đồ
(Cung văn hóa Lao động TP.HCM),
hoặc khu Văn miếu Hà Nội, nhất là
các bạn trẻ. Mọi người đi Phố ông Đồ
với nhiều mục đích khác nhau, người
thì đi chiêm ngưỡng những tác phẩm
thư pháp đúng nghĩa để làm quà
tặng năm mới cho người thân bạn
bè, người đi xin chữ, một số bạn trẻ
muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp của
mình… Dù mục đích gì đi nữa, sức
hấp dẫn từ Phố ông Đồ cho thấy sự
trở lại của bộ môn nghệ thuật vang
bóng một thời của cha anh. Bởi lẽ, nét
chữ đầu xuân không chỉ là một tác
phẩm nghệ thuật đẹp mà còn mang
cả linh hồn người viết và người xin
chữ. Cái thanh tao, nho nhã của văn
hóa chơi chữ như gói trọn vào niềm
tin con chữ cho một năm mới ấm no
hạnh phúc.

B.B

Trong những năm trở lại đây, việc
treo một bức thư pháp trong nhà
nhân dịp tết đến xuân về không còn
lạ đối với người dân Việt Nam. Bộ
môn nghệ thuật thư pháp đã thu hút
một bộ phận giới trẻ đam mê, theo
đuổi và phát triển chúng.
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Không những thế, các câu lạc bộ thư
pháp trong những năm gần đây cũng
bắt đầu ra đời, thậm chí có những
công ty chuyên về thư pháp và tranh
trang trí như Thư pháp nét Việt, thanh
niên, hồn Việt…, phong trào viết
thư pháp cũng nở rộ trong các tỉnh
thành. Những người viết thư pháp
không chỉ gói mình trong khuôn
khổ viết thư pháp trên giấy trắng
mực đen nữa mà họ tìm tòi, sáng tạo
thêm nhiều chất liệu và thể thức khác
nhau. Các loại thư pháp trên gỗ, thư
pháp trên đá, thư pháp trên lá cây,
trên gốm sứ, vải, áo dài… đang mang
lại sự đa dạng và thú vị cho các sản
phẩm thư pháp. Ngoài thư pháp chữ
thuần túy còn kết hợp thư pháp và
tranh ảnh, vật dụng trang trí… mang
lại nét đẹp sáng tạo mới.
Theo chúng tôi, hiện nay thư pháp
chữ Việt hiện nay có 5 kiểu chữ chính:
chữ chân phương, chữ cách điệu, chữ

cá biệt (cuồng thảo), chữ mô phỏng,
chữ mộc bản. Nhưng nhìn chung
đều có tính biểu cảm, xuất phát từ
bản tính người Việt trọng tình cảm,
hiếu hòa nên ít có những nét mạnh
mẽ, cứng nhắc mà nét bút khoan
thai, bay bướm. Bên cạnh đó còn là
tính linh hoạt không câu nệ khuôn
sáo, nhấn mạnh một từ hay một ngữ
trong câu mang nghĩa khái quát hay
mượn nét ký tự giống nhau làm một.

cũng khiến những vị khách người
nước ngoài thích thú khi sang du lịch
và tìm hiểu đất nước, con người Việt.
Bởi lẽ, điều đặc biệt tạo nên vẻ đẹp
của của việc xin chữ và cho chữ ấy
chính là cảnh người viết và người cho
đều chăm chú và say mê theo từng
nét bút…, nó thể hiện được phong
cách, dấu ấn và cả trình độ thẩm mỹ
của người tạo ra nó trong không khí
xuân đang rộn ràng.

Từ ý nghĩa ấy nên năm nào tôi và bạn
bè cũng đi tham quan, tìm hiểu các
gian hàng thư pháp tại Phố ông Đồ.
Để lại ấn tượng nhất với chúng tôi là
sự đa dạng của thư pháp, thể thức
thể hiện cũng như những ông Đồ
tuổi đời còn rất trẻ nhưng bút tích
tinh xảo. Mỗi gian hàng một phong
cách, một điểm nhấn và nét thú vị
riêng. Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại
những hình ảnh đẹp để làm kỷ niệm.
Riêng tôi, chọn những bức tranh thư
pháp phù hợp để làm quà biếu bạn
bè, gia đình.

Những tác phẩm thư pháp mang
lại giá trị nghệ thuật cao được công
chúng yêu quý và xác lập kỷ lục như
cuốn thư pháp kỷ lục về Truyện Kiều
dài 300m, cuốn thư pháp gỗ về Tuyên
ngôn độc lập nặng 400kg, cuốn thư
pháp thơ Lục Vân Tiên dài 120m… đã
đánh dấu chặng đường mới của môn
nghệ thuật này trong việc khẳng định
chỗ đứng trong lòng người dân Việt.

Không chỉ có người Việt mới thích
thư pháp, thú chơi tao nhã này từ lâu

Năm mới tết đến, việc treo một bức
thư pháp trong nhà ngoài ý nghĩa
thêm xuân cho ngôi nhà, bức thư
pháp còn mang một ý nghĩa văn hóa
cao đẹp, lưu giữ giá trị truyền thống
một thời của cha ông.
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Chợ tết…
Kim Anh
Công ty CP Dệt May Nha Trang

N

hững ngày giáp tết, không
khí tết nhộn nhịp tràn ngập
khắp nơi. Đường xá, cơ
quan… trang hoàng đèn hoa rực
rỡ. Nhà nhà tấp nập sắm tết. Ai cũng
mong muốn sở hữu những món đồ
ưng ý, và mong muốn một cái tết
tròn đầy đến với tất cả thành viên
trong gia đình mình. Vì thế chợ tết
càng trở nên đông vui, tấp nập…
Từ thành thị đến nông thôn, không
khí đón tết của người Việt tạo nên
một nét văn hóa đặc trưng của
dân tộc. Chợ tết được họp cả buổi
vào những ngày giáp tết khiến cho
không khí mua sắm càng gần cuối
năm càng thêm rộn ràng. Vì trong

Cứ mỗi độ xuân về, vạn vật như chuyển mình đón
chào năm mới, cây lá nảy lộc, đâm chồi… lòng người
cũng vui hơn, và một trong những thú vui đó là được
đi chợ tết.
ba ngày tết người Việt kiêng đi mua
sắm, ngưng mọi hoạt động sản xuất
để đón xuân nên các gia đình phải
chuẩn bị thực phẩm đủ để dùng
trong ba ngày tết, cũng như những
nhu cầu về tranh hoàng nhà cửa…
Qua rằm tháng chạp, chợ tết bắt
đầu mở khắp nơi để đáp ứng nhu
cầu của mọi người. Chợ tết nhộn
nhịp thấy rõ, nhất là các gian hàng
trò chơi. Bánh mứt với đủ loại, đa
dạng về mẫu mã và hương vị được
bày bán rất nhiều, người mua thỏa
thích chọn lựa chọn, thật không
khó khăn để lựa chọn cho mình
những sản phẩm ưng ý. Bên cạnh
bánh mứt, còn rất nhiều loại hạt ăn

trong ngày tết mà phổ biến nhất là
hạt dưa, hướng dương, hạt dẻ, hạt
điều…
Đông đảo nhất là các gian hàng
quần áo, giày dép, đồ dùng cá
nhân… Trẻ con nô nức vì được ba
mẹ dắt đi sắm tết. Người lớn loay
hoay tìm kiếm cho mình những
bộ trang phục đẹp, hợp thời trang
và giá cả phải chăng. Trong những
ngày này, chủ cửa hàng bày biện tất
cả những mẫu mã mới nhất thật bắt
mắt để thu hút người mua.
Điểm nhấn của chợ tết là chợ hoa.
Chợ hoa mỗi vùng mang những nét
đẹp văn hóa riêng, nếu như chợ hoa

miền Bắc với đặc trưng hoa đào,
chợ hoa miền Trung với sắc vàng
của cúc thì miền Nam với mai vàng
khoa sắc, những chậu quất đặng
tài lộc… Tại các thành phố lớn, hoa
không chỉ bày bán ở chợ mà còn
khắp các trục đường chính, đi đâu
cũng thấy ngập tràn sắc hoa. Ngày
nay, nhiều giống hoa được lai tạo
và trồng ở khắp nơi, nên hoa góp
mặt trong chợ hoa cũng trở nên
đa dạng hơn bao giờ hết. Mai miền
Nam góp mặt trong phiên chợ miền
Bắc, đào miền Bắc cũng đến tận
miền Tây… Các loại hoa được bày
bán chủ yếu như mai, đào, cúc, vạn
thọ, hoa ly, lan, hồng, cẩm chướng,
thược dược, đồng tiền, quất… Hầu

hết nhà nào cũng đến chợ hoa để
chọn cho mình những chậu ưng ý
nhất để ngôi nhà thêm sắc xuân.
Cuối năm, tôi thường cùng chồng
con đi chợ tết, vừa để sắm sửa tết
vừa để con vui chơi, ngắm nhìn chợ
tết. Chúng tôi - những người giữ
lửa cho gia đình còn đi chợ tết để
sắm sửa mâm ngũ quả cho ba ngày
tết, mua những bông hoa xinh xắn
trang trí bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị
các món ăn cho gia đình ngày tết.
Vì thế, sau mỗi phiên chợ ai cũng
khệ nệ những giỏ xách đầy, có khi
đi chợ vài ba lần đến ngày giáp tết
vẫn thấy thiếu thiếu…

Đi chợ tết để chuẩn bị chu tất mọi
thứ cho gia đình ngày tết, đặc biệt
bữa cơm đón ông bà chiều cuối
năm. Các gia đình tổ chức đón giao
thừa trong không khí thật ấm áp và
gần gũi. Tất cả mọi người ai cũng
đều háo hức đón chờ năm mới,
mong ước những điều tốt đẹp nhất
sẽ đến.
Chợ tết đóng vai trò quan trọng
trong văn hóa truyền thống tết Việt
của dân tộc ta. Mỗi vùng miền, chợ
tết có những nét đặc trưng riêng,
nhưng chung quy lại là nơi để mọi
người giao thương trao đổi, chọn
cho mình những món đồ ưng ý cho
một năm phát tài.
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Mâm ngũ quả
ngày tết
Phạm Phú Bình
Đà Nẵng

Ngày tết, trong mỗi gia đình đều có mâm ngũ quả
dâng lên bàn thờ tổ tiên, ông bà. Bên cạnh cành
đào, cành mai, câu đối đỏ, bức tranh tết, bánh
chưng xanh... thì mâm ngũ quả tạo nên khung
cảnh ấm áp của mỗi gia đình khi tết đến xuân về.

Diễn Đàn Phong Phú

K

hông biết phong tục này có
từ bao giờ, phải chăng nước
ta vốn bốn mùa hoa trái đơm
bông, nhất là mùa xuân. Hoa quả là
lộc của thiên nhiên, đất trời. Lộc xuân
thì càng quý. Dâng lộc trời, cúng ông
bà, tổ tiên trong những ngày đầu
xuân thật là một tục lệ đẹp, đầy nét
nhân văn.
Cứ vào khoảng 28 tháng Chạp âm
lịch nhà nhà đều bày biện một mâm
ngũ quả kèm với nhiều sản vật khác
trên bàn thờ. Mâm ngũ quả thường
bày trên một cái mâm bằng gỗ tiện,
sơn son, có chân, gọi là mâm bồng.
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Nếu không có mâm bồng, có thể
bày trên một cái đĩa to, nhưng phải
đặt trên cao để tạo dáng uy nghiêm,
thành kính.

- Lựu với nhiều hạt, tượng trưng cho
con đàn cháu đống.

Mâm ngũ quả có 5 loại. Tại sao lại 5?
Bởi lẽ xuất xứ mâm ngũ quả có liên
quan đến quan niệm triết lý Khổng
giáo của phương Ðông. Thế giới
được tạo nên từ năm bản nguyên
gọi là ngũ hành: Kim - Mộc - Thuỷ Hỏa - Thổ, nghĩa là 5 yếu tố cấu thành
vũ trụ. Còn theo quan niệm của dân
gian thì quả (trái cây) được xem như
biểu tượng cho thành quả lao động
một năm.

- Phật thủ giống như bàn tay của
Phật, chở che cho con người.

Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để
cúng đêm giao thừa với ngụ ý rằng:
Những sản vật này được kết tinh từ
công sức, mồ hôi của người lao động,
kính dâng lên đất trời, thần thánh
trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ.
Tư tưởng, hình ảnh ấy đã ăn sâu và
tâm thức của người Việt bao đời nay.
Ðã gọi là ngũ quả thì nhất thiết phải
là 5 loại quả. Là ngũ quả nhưng thật
ra chẳng ai rõ quy định những loại
quả gì, tùy từng miền do mùa xuân
hoa trái khác nhau, nên mâm ngũ
quả cũng khác nhau. Các địa phương
với đặc trưng về khí hậu, sản vật và
quan niệm riêng mà người ta chọn
ra các loại quả để bày mâm ngũ quả.
Tuy nhiên, dù là loại quả gì, mâm ngũ
quả vẫn mang một ý nghĩa chung là
dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu
thảo và ước mong những điều tốt
lành trong gia sự. Mỗi loại quả đều có
mùi vị, màu sắc riêng và cũng mang
những ý nghĩa nhất định.
- Lê (hay mật phụ) với vị ngọt thanh,
ngụ ý việc gì cũng trơn tru, suôn sẻ.

- Đào thể hiện sự thăng tiến.

- Táo (loại trái to màu đỏ tươi) có
nghĩa là phú quý.
- Hồng, quýt rực lên màu sắc mạnh
mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt.
- Thanh long - ý rồng mây gặp hội.
- Bưởi, dưa hấu: căng tròn, mát lành,
hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn
- Nải chuối như bàn tay ngửa, hứng
lấy nắng sương đọng thành quả
ngọt và che chở, bảo bọc.
- Quả trứng gà (lê ki ma) có hình trái
đào tiên - lộc trời.
- Dừa có âm tương tự như là “vừa”, có
nghĩa là không thiếu.
- Sung gắn với biểu tượng sung mãn
về sức khỏe hay tiền bạc.
- Đu đủ mang đến sự đầy đủ thịnh
vượng.
- Xoài có âm na ná như là “xài”, để cầu
mong cho tiêu xài không thiếu thốn.
Mâm ngũ quả miền Nam cũng khác
so với miền Bắc. Trên mâm ngũ quả
ở ngoài Bắc thường có: bưởi, đào,
quýt, chuối, hồng. Có khi người ta
thay bưởi bằng phật thủ hoặc lựu.
Mâm ngũ quả miền Nam vẫn cứ giữ
nguyên truyền thống là mãng cầu,
sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài mà các bà

thường quan niệm “cầu - sung - vừa đủ - xài”.
Một mâm ngũ quả được bày dưới
cùng là một nải chuối to già còn
xanh, nải chuối đều, hoặc 2 nải chuối
nhỏ ghép bên nhau như một chiếc
bệ cong gồm hai tầng nâng đỡ hoàn
toàn hoa trái khác. Ở đây có sự phối
hợp màu sắc, mâm ngũ quả đẹp là
đủ màu sắc rực rỡ. Chính giữa bệ
mâm xanh sẫm, trước đây bày quả
phật thủ. Ngày nay ít trồng phật thủ
nên thường thay bằng quả bưởi to,
càng to càng đẹp. Bưởi chín vàng,
tươi nổi bật trên bệ chuối màu xanh.
Những quả chín đỏ đặt xung quanh,
những chỗ khuyết dưới đặt xen kẽ
quýt vàng và táo màu xanh ngọc,
còn bao nhiêu lá xanh cố tình để
sót lại ở cuống quả như hoàn thiện
những nét trang trí cuối cùng.
Mâm ngũ quả đã làm quang cảnh
ngày tết và không gian cúng thêm
phần ấm áp, rực rỡ mà hài hoà. Nó
thể hiện sinh động ý tưởng triết lý tín ngưỡng - thẩm mỹ ngày tết. Tìm
hiểu về mâm ngũ quả cũng là tìm
hiểu về nguồn gốc, lịch sử, truyền
thống văn hóa tốt đẹp để chúng ta
tưởng nhớ lại ông bà, tổ tiên mỗi khi
tết đến, xuân về.
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Cùng bạn đón tết
Thanh Hà

Ngày tết, thật khó khăn để bạn
bảo quản rau, củ quả, thực
phẩm… hay làm cách nào để
biết các thực phẩm nhiễm độc
không an toàn. Một vài kinh
nghiệm nhỏ sau mà Diễn đàn
Phong Phú thu nhặt được từ
những người nội trợ sẽ giúp
bạn trong dịp tết này nhé.
Làm giấy nghệ để khử hàng the
Hàn the là chất gây hại cho sức khỏe
của mọi người. Những thực phẩm
ngày tết như giò, chả, dưa chua… để
tăng độ giòn và dai người ta sử dụng
rất nhiều hàn the. Làm sao để phát
hiện được chúng?
Để kiểm tra thực phẩm đó có chứa
hàn the hay không, bạn có thể làm
giấy nghệ để kiểm chứng chúng.
Cách làm vô cùng đơn giản, bạn mua
một ít nghệ tươi về giã nhỏ ngâm
vào cồn khoảng 3 - 4 giờ, rồi gạn lấy
dung dịch nghệ, bỏ bã. Ngâm một
ít giấy lọc và dung dịch nghệ trong
1 giờ. Vớt giấy lọc ra để se mặt, rồi

ngâm trở lại dung dịch nghệ từ 1
đến 2 giờ nữa. Vớt giấy ra, phơi khô.
Sau khi giấy khô, bạn cắt thành từng
miếng để kiểm nghiệm.
Để thử thực phẩm có hàn the hay
không, bạn ấn giấy vào bề mặt thực
phẩm. Nếu giấy chuyển từ màu vàng
sang đỏ thì thực phẩm đó có chứa
hàn the.

Giấm giúp rau củ quả sạch hơn
Một thực nghiệm của Đại học
Michigan - Mỹ cho thấy để rau củ
quả sạch hơn, trước khi rửa bạn nên
xịt một ít nước giấm và để trong

Bí quyết luộc gà cúng ngon
Để món gà luộc ngon, trước tiên bạn
nên chọn gà có da vàng tự nhiên, thịt
săn, phần cổ và đùi ít mỡ vàng.
Làm gà sạch sẽ, bạn cho gà vào nồi
và luộc ngay từ khi nước còn lạnh.
Luộc vậy gà không bị rách da và
chín đều. Để gà chín đều, da giòn và
vàng óng thì phải luộc lửa liu riu và
luộc khoảng 40 - 50 phút. Để luộc
gà ngon, nước dùng đậm đà hơn
thì cho vào nồi nước lạnh một chút
muối, một ít củ hành tím hoặc gừng
đập dập.

vòng 10 phút, sau đó rửa lại bằng
nước sạch. Giấm có thể diệt tới 98%
vi khuẩn bám trên bề mặt rau củ quả.
Để có dung dịch giấm diệt khuẩn
tốt, bạn nên pha theo tỷ lệ một phần
giấm trắng, ba phần nước.
Đối với các loại rau lá ăn sống, hoặc
trái cây ăn luôn vỏ, bạn nên làm sạch,
sau đó pha theo tỷ lệ giấm trên và
ngâm chúng vào khoảng 10 phút,
rửa lại bằng nước sạch.
Bên cạnh giấm, bạn có thể làm sạch
rau củ quả, trái cây bằng nước muối
hoặc dung dịch thuốc tím để đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong
những ngày tết.

79

Xuân Giáp Ngọ 2014

Sau khi tắt bếp, bạn nên đậy kín nắp
và ngâm gà trong nước luộc khoảng
20 phút. Muốn có làn da căng mọng,
không bị xuống màu, vớt ra phải
nhúng ngay vào nước lạnh đến khi
gà nguội hẳn. Có thể dùng mỡ gà đã
thắng với một ít nghệ quét lên để lớp
da, khi đó gà có màu vàng bóng, hấp
dẫn.

Làm sạch đồ gia dụng
Để rửa sạch những vết dơ của đồ
ăn trong lò vi sóng, hãy rải một chút
muối lên vết dơ khi nó vừa dính lên
lò. Đợi đến khi lò nguội, dùng miếng
bọt biển ấm chùi sạch. Làm sạch
những vết ố trên ly, tách hoặc ấm
nước, hãy cho vào một ít giấm và đun
sôi. Giữ cho giấm sôi nhẹ khoảng 10
phút rồi rửa sạch lại bằng nước sạch.

Để các vật dụng bằng đồng của nhà
bạn sáng loáng như mới, trước tiên
bạn làm sạch chúng để trừ khử các
chất bám bẩn trên bề mặt. Nếu là
đồ đồng để chân nến, bạn nên cạo
sạch lớp sáp nến, hơ nóng qua lửa để
sáp nến chảy ra khỏi vật dụng. Tiếp
đến bạn dùng giấy bạc thuốc lá hoặc
mùn cưa cho vào một 1 ít muối để
làm bóng vật. Với vật dụng xuất hiện
gỉ đồng màu xanh thì có thể dùng ít
nước cốt trái chanh hoặc giấm hòa
chung ít muối để chùi cho bóng trở
lại.
Đối với những đồ dùng thủy tinh
trong nhà bếp, nhất là bóng đèn, khi
bị khói dầu hun đen khó chùi rửa,
bạn dùng vải mềm thấm giấm nóng,
hoặc xoa lên bề mặt chúng một ít
nước vôi trước khi làm sạch.

Mẹo khi uống rượu bia
Để uống rượu bia không bị say, trước
khi uống bạn nên ăn một ít lòng
trắng trứng gà. Vì lòng trắng giàu
loại protein khiến cồn trong rượu
bị kết tủa lại, giảm hấp thu vào máu
và tránh hiện tượng bỏng niêm mạc
dạ dày. Bạn có thể ăn đậu xanh hoặc
uống nước vỏ đậu xanh vì đậu xanh
là loại thực phẩm có khả năng phân
hủy các loại độc tố rất tốt. Hoặc bạn
có thể uống chút giấm, nước chanh
đường hay ăn các loại quả chua vì
các axit này có thể giúp trung hòa
một số alcohol trong rượu.

Nếu quá chén, bạn bị say, để giải
rượu nhanh bạn có thể dùng một
nắm rau cần rửa sạch, giã nát rồi vắt
lấy nước cốt, pha chút đường uống
từ từ. Nước cốt rau cần không chỉ
làm tỉnh rượu mà còn giúp người say
không bị đau đầu sau khi tỉnh; hoặc
lá dong vắt lấy nước cốt pha đường
uống. Bạn cũng có thể pha một cốc
bột sắn dây có vắt chanh để uống,
một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại vì sắn
dây cũng giúp cho gan tham gia đào
thải độc tố. Bạn hãy ăn các sản phẩm
chế từ đậu xanh (khoảng 10-30g),
hoặc uống nước chanh.

Bảo quản thực phẩm tết
Để măng khô mau nở và giữ được
trong nhiều ngày bạn hãy dùng nước
vo gạo để ngâm, măng sẽ rất mau nở
và khi nấu sẽ chóng nhừ.
Muốn để lạp xưởng được lâu, bạn
hãy chuẩn bị một cái rá hoặc hộp,
khay... đặt một cốc rượu trắng vào
chính giữa, rồi xếp lạp xưởng xung
quanh.
Vớt bánh chưng ra sau khi nấu chín,
bạn nên rửa lại bằng nước sạch rồi ép
bằng vật nặng để bánh ém chặt lại
hơn. Cất bánh nơi mát và thoáng gió.
Sau tết, sẽ có rất nhiều đồ ăn dư như
thịt gà, giò lụa, chả quế... Bạn hãy
thử thay đổi khẩu vị cho gia đình
bằng những tô bún thang, hay đĩa
nem cuốn…
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An toàn ngày tết với tủ
thuốc gia đình
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Tự tin với
vóc dáng ngày tết

Khôi Vỹ

Ngày tết, hầu hết các tiệm thuốc đóng cửa để vui xuân. Nhiều bệnh đột xuất xảy ra với
các thành viên trong gia đình bạn, nhất là người già và trẻ em. Việc chuẩn bị đầy đủ
các loại thuốc cho tủ thuốc của gia đình rất cần thiết. Đồng thời, bạn có thể sử dụng kết
hợp đi kèm với các bài thuốc dân gian để bảo đảm sức khỏe cho tất cả các thành viên.
Thuốc giảm đau hạ sốt:

Thuốc điều trị hen suyễn:

Những ngày tết, lịch sinh hoạt của gia đình sẽ bị đảo lộn
hoàn toàn, vận động nhiều, ăn uống, thời tiết thất thường
là nguyên nhân chính dẫn đến triệu chứng đau đầu, sốt,
nhất là trẻ em. Do đó, bạn cần bổ sung vào tủ thuốc nhà
bạn hai loại thuốc dạng sủi có tác dụng giảm đau, hạ sốt
hiệu quả là Paracetamol 500mg, elferalgan 500mg. Người
lớn có thể dùng 2 - 3 viên/ngày.

Những người già và trẻ em bị mắc bệnh hen suyễn không
nên tiếp xúc với khói nhang, bụi bặm và chỗ quá đông
người. Nếu gia đình có người bệnh, bạn chuẩn bị bình xịt
ngắt cơn hen.

Thuốc điều trị tiêu chảy:
Ăn uống không điều độ, cộng với những thực phẩm ngày
tết là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu chảy. Tiêu chảy gây
mất nhiều nước, vì vậy bạn nên bổ sung Loperamid vào
tủ thuốc gia đình mình. Tiêu chảy dạng nhẹ có thể dùng
Smecta dạng gói, uống Oresol hoặc Hydrite để bù nước.
Bạn cũng có thể lựa chọn loại dung dịch bù nước và muối
dạng pha sẵn có bán trên thị trường.
Ngoài ra, có thể chuẩn bị thêm một loại men tiêu hóa, giúp
ổn định hệ vi khuẩn đường ruột cho bé như Lactobacillus,
Streptococcus.

Thuốc điều trị đầy bụng, khó tiêu:
Việc ăn uống linh đình, nhất là thức ăn nhiều dầu mỡ,
chất ngọt vào ngày tết có thể khiến cho nhiều người bị
đầy bụng, khó tiêu. Bạn nên bổ sung vào tủ thuốc gia đình
thuốc Motilium và thuốc chống đầy hơi Simethicone.
Ngoài ra, những người bị dạ dày sẽ thường bộc phát vào
dịp tết, bạn nên dự trữ thuốc Phosphalugel dạng gói giúp
trung hòa axit dạ dày hoặc Maalox dạng viên để nhai.

Thuốc chống say tàu xe:
Rất nhiều người về quê đón tết bị say tàu xe hoặc cùng
gia đình đi du xuân, nếu bị say sóng bạn nên dùng
Diphenylhydramin, Cinnarizine, hoặc Promethazine trước
khi lên xe ít nhất 30 phút. Các thuốc trên đều không nên
sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Thuốc chống dị ứng:
Dị ứng ngày tết có thể do thời tiết, phấn hoa, thức ăn, côn
trùng, ăn các món ăn lạ… cần chuẩn bị thuốc Fexofenadine,
Chlopheniramin, Polaramin… để sử dụng kịp thời.

Thuốc điều trị vết thương ngoài da:
Bạn bổ sung vào tủ thuốc gia đình nước oxy già (eau
oxygénée), Povidine để rửa và sát trùng vết thương do chấn
thương nhẹ, nước muối, bông băng vô trùng, gạc vô khuẩn,
găng tay cao su, đặc biệt là băng dán cá nhân (Bandaid,
Urgo) để cứu thương kịp thời khi gặp sự cố.
(Tổng hợp)

Lưu ý:

K

hi
mua
thuốc, bạn
cần
nhờ
dược sĩ tư vấn về
cách dùng, liều
dùng. Luôn xem
kỹ hạn sử dụng
(ít nhất còn 1 - 2
năm), không mua
thuốc bị vỡ vụn,
bao bì bị nhàu nát.
Tủ thuốc gia đình nên đặt nơi cao ráo thoáng mát, thuận
tiện cho việc sử dụng, đặt xa tầm tay trẻ em. Cất giữ thuốc
còn nguyên bao bì kèm bảng hướng dẫn sử dụng và phân
theo từng công dụng. Đối với thuốc rời nên để trong chai
lọ, đậy kín nắp. Mỗi loại thuốc nên dán nhãn ghi tên thuốc,
cách sử dụng cụ thể.
Trường hợp trong nhà có người bệnh mãn tính như tăng
huyết áp, đái tháo đường... thuốc chuyên khoa nên được
bảo quản riêng trong tủ thuốc.
Sau khi dùng thuốc tại nhà mà không khỏi, bạn nên đưa
người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp
thời nhằm đảm bảo sức khỏe những ngày tết.

Ăn tết nhưng vẫn giữ được vóc dáng mà
không bị tăng cân, bên cạnh thói quen
tập thể dục đều đặn mỗi ngày, bạn nên
tham khảo thêm các phương pháp sau:
- Bạn nên có chế độ dinh dưỡng thật hợp lý
trong những ngày tết như thịt bò, các món
ngon làm từ rong biển, măng tây, cá mòi, các
loại ngũ cốc và những món ăn ít chất béo bão
hòa, rau xanh, hải sản… Bạn hạn chế tối đa
các thức uống ngọt có ga, tăng cường uống
nước lọc, chanh tươi, nước ép trái cây… Bánh
kẹo ngày tết nên hạn chế bơ, sữa, kẹo nhiều
đường, socola… thay bằng các món mứt,
ômai, các loại đậu phộng, hạt dẻ, hạt điều…
- Trước khi bắt đầu nhập tiệc, bạn nên ăn trước
30 phút để lót dạ bằng một ít trái cây hoặc một
hũ yaourt… việc này giúp bạn không bị “cám
dỗ” trước rất nhiều món ngon.
- Trong các bữa tiệc, hoặc các cuộc vui, bạn
không nên ăn quá no sẽ gây nên tình trạng
nặng bụng và dễ tăng cân. Ưu tiên ăn các loại
hải sản, trái cây hơn các loại bơ sữa, kem, bánh
kẹo ngọt…
- Dù bận rộn đến đâu, bạn nên dành thời gian
để ngủ đủ giấc, bởi thiếu ngủ khiến cơ thể bạn
mệt mỏi, mất sức sống và còn có thể khiến bạn
tăng cân như là một phản ứng của stress.
Chúc các bạn thành công với các bí quyết kìm
chế tăng cân.
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Bánh đậu xanh - cho ngày tết thêm sắc
Ngọc Thương

83

Xuân Giáp Ngọ 2014

Dưa muối ngon ngày tết
Hợp Nguyễn
Văn phòng Tổng công ty

Bánh trái cây làm từ bột đậu xanh mô phỏng hình dáng
trái cây bốn mùa của Việt Nam, đặc biệt dịp tết đến xuân
về. Với màu sắc bắt mắt và vị đậu xanh thơm ngọt, bánh
trái cây đã trở thành món bánh đặc sắc để dâng lên tổ tiên
ông bà, thết đãi bạn bè hoặc tặng người thân trong dịp
tết này nhé.

Không chỉ là một món ngon cho gia đình bạn ngày tết mà
cuốn hành còn giúp không tăng cân hiệu quả

Cuốn hành

Nguyên liệu:
500g đậu xanh cà.
400g đường cát trắng.
1 muỗng muối, một ít bột va ni.
1 muỗng canh bột bánh dẻo.
1 gói bột rau câu.
Màu thực phẩm, que nhọn.

Vân Loan

2 đĩa mỗi đĩa 10 cuốn
Nguyên liệu:
- 20 tép hành lá, loại hành hương, phần củ
trắng nhỏ, phần lá ngắn có hương thơm.
- 20 con tôm không lớn lắm.
- 100g thịt đùi hoặc ba rọi.
- 1 cái trứng vịt.
- 20 ngọn, mỗi thứ rau răm, rau mùi (ngò).
Cách làm:
Hành lá rửa sạch chần nước sôi, vớt nhanh
ra tay làm nguội để xanh và giòn.
Tôm bóc vỏ xào chín nêm nếm vừa ăn
Thịt luộc vừa chín tắt lửa, đậy vung để
nguội mới lấy ra, thái mỏng vừa, mỗi lát
khoảng 2 đốt tay.
Trứng tráng mỏng cắt miếng bằng miếng
thịt.
Các thứ rau rửa sạch, khử trùng.
Cầm phần trắng của tép hành, đặt vào 1
miếng thịt, 1 miếng trứng, 1 con tôm, mỗi
thứ 1 ngọn rau răm, rau mùi (ngò), dùng
phần lá hành cuộn lại.
Món này chấm với nước mắm nhỉ hoặc
nước mắm chua ngọt.

Cách làm:
Đậu xanh ngâm mềm, làm sạch vỏ, cho một chút muối
đem nấu chín .
Tán nhuyễn đậu, trộn đường, bắc lên bếp sên nhỏ lửa cho
đặc lại, thêm bột bánh dẻo vào trộn đều, cho chút vani
cho thơm, nhắc xuống.
Ngắt một chút đậu xanh vo tròn trong lòng bàn tay, tạo
hình theo trái cây mà bạn thích.
Rau câu nấu hơi đặc hơn cách nấu thường, dùng que
nhọn ghim vào phần đuôi trái cây vừa nặn và tô màu
xong nhúng vào rau câu, sau đó ghim que ấy vào tấm xốp
chờ cho trái cây thật khô, rau câu bám đều thành một lớp
bóng loáng là được.
Gắn thêm lá và cành cho hình trái cây thêm sinh động.
Yêu cầu thành phẩm: Món bánh đậu xanh ăn bùi bùi,
thanh vị đường, dai dai của vỏ rau câu.

Tết đến, chị em có thể tự tay làm món dưa muối đơn giản
mà ngon vì mâm cỗ ngày tết không thể thiếu món ăn đặc
biệt này.
Bạn muốn tự chuẩn bị cho gia đình hoặc biếu người thân
một hũ dưa muối, dưa kiệu, dưa hành hay dưa bắp cải. Với
bất kỳ loại dưa muối nào, bạn cũng chỉ cần áp dụng công
thức 3 muối 1 đường, chắc chắn bạn sẽ có hũ dưa ngon.
Cứ 1 lít nước bạn thêm vào 3 muỗng muối, 1 muỗng đường,
nấu hỗn hợp trên thật sôi cho tan hết muối, đường. Đợi
nguội mới đổ vào hũ sao cho ngập lút phần nguyên liệu.
Tùy vào loại dưa bạn có thể để từ 1 ngày, hoặc 2 hay nhiều
ngày, khi dưa ngả sang màu vàng là có thể dùng được.
Muối và đường giữ vài trò quyết định đến chất lượng món
dưa có ngon và đẹp hay không. Muối là nguyên liệu chính
để muối dưa, lượng muối cho vào nhiều hay ít sẽ quyết
định dưa chua ngon hay dở. Nếu nhiều muối, dưa sẽ mặn
và lâu chua. Ít muối, dưa sẽ bị ủng và hỏng. Đường giúp
dưa vàng đẹp và mau chua, nên khi muối dưa bạn không
được quên đường.
Nước cho vào muối phải ngập mặt dưa. Hũ dưa của bạn
sẽ ngon hơn nếu nước ngập mặt nguyên liệu. Trên mặt hũ

Xôi xéo
Cẩm Vân

Nguyên liệu:
500g nếp ngon.
250g đậu xanh.
Dầu ăn, muối, hành phi.

dưa muối nên có dụng cụ nén cho nguyên liệu chìm
dưới nước, có như thế dưa mới vàng, ngấm gia vị và
không bị thâm đen.
Muốn dưa chua để được lâu, trước hết hũ muối dưa
phải thật sạch, khi lấy ra ăn cũng phải dùng đũa sạch.
Có như vậy dưa mới không bị nhanh hỏng. Dưa muối sẽ
thơm ngon hơn và không ủng nếu bạn cho thêm hành.
Chúc các bạn có một món dưa muối thật ngon trong
ngày tết này nhé.

Cách làm:
Nếp ngâm khoảng 5 tiếng, vớt ra, để
thật ráo, nếu còn ướt thì phải lấy khăn
thấm cho khô, trộn dầu ăn, muối.
Đậu xanh đồ chín, xay nhuyễn.
Trộn ½ chỗ đậu xanh vào nếp, cho
vào chõ, đồ chín.
Xôi chín, lấy ra dĩa, rắc thêm đậu xanh
lên trên, rưới dầu hành phi.
Món xôi xéo dùng nóng mới ngon
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Bí quyết chọn trang phục
cho tiệc cocktail
Viện mẫu thời trang (Fadin)

Tiệc cocktail (cocktail party) là một buổi tiệc gồm có rượu pha, thức ăn nhẹ và chủ
yếu là sự giao tiếp và trò chuyện của những vị khách trong buổi tiệc. Từ khi khái
niệm cocktail party du nhập vào nước ta thì nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề trang
phục phù hợp dành cho những buổi tiệc ấy được phái đẹp rất quan tâm. Hãy cùng
tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản nhất để có thể chọn cho mình bộ cánh ưng ý
nhất để tham dự những buổi tiệc cocktail.

V

iệc đầu tiên bạn cần làm là nắm rõ
tính chất của buổi tiệc cũng như
thành phần khách mời, vì trang
phục được cho là đẹp khi được mặc
đúng dịp và với đúng đối tượng. Và mỗi
loại tiệc khác nhau thì sẽ có những trang
phục khác nhau nhưng có ba nguyên tắc
chung có thể áp dụng được đối với bất
cứ buổi tiệc nào:
- Nguyên tắc thứ nhất là luôn mang giày
cao gót. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm
hiểu buổi tiệc kéo dài trong bao lâu và
bạn phải đứng trong bao lâu để có thể
lựa chọn được một đôi giày cao gót tốt
nhất cho đôi chân.
- Hãy mang những chiếc túi hoặc ví cầm
tay nhỏ là nguyên tắc thứ hai. Có thể dễ
dàng nhận ra rằng những chiếc túi to
trông hoàn toàn “kì lạ” ở những buổi tiệc.
- Luôn đeo phụ kiện là nguyên tắc thứ ba.
Nếu bạn muốn gây ấn tượng mạnh thì
chỉ cần một chiếc vòng đeo cổ to hoặc
một đôi bông tai lớn là đủ, không cần
quá nhiều vì sẽ gây rườm rà, rối mắt.
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Tiệc cocktail có thể được chia làm 3 loại: tiệc mang tính
chất bình thường (casual cocktail party), tiệc mang tính
chất công việc (business cocktail party) và tiệc mang
tính chất trang trọng, lễ nghi (formal cocktail party).
Tiệc casual cocktail thường được tổ chức tại nhà. Gia
chủ luôn muốn khách mời cảm thấy thoải mái nên
bạn cũng đừng quá đặt nặng vấn đề trang phục. Quần
skinny thì hiện đại và dễ mặc, bạn chỉ cần chắc chắn là
chúng sậm màu và ôm thẳng. Áo không tay được mặc
bên trong áo khoác len mỏng hoặc áo blazer là một gợi
ý thú vị vì những buổi tiệc trong nhà sẽ ấm dần lên khi
có đông khách mời.

Tiệc business cocktail được
cho là loại tiệc “khó chịu” nhất
vì bạn phải lựa chọn trang
phục một cách khéo léo để có
được một vẻ ngoài nghiêm túc
và chuyên nghiệp nhưng cũng
cần phải đẹp và thu hút. Bạn có
thể lựa chọn áo lụa kết hợp với
quần skinny hoặc chân váy bút
chì hay đầm được may đo cẩn
thận. Nên nhớ rằng trang phục
phải ôm vừa vặn cơ thể, không
nên ôm sát vì việc “khoe” cơ
thể sẽ không thích hợp trong
những tiệc mang tính chất
công việc. Đừng ngại khi đeo
những trang sức có màu sắc
tươi sáng, vì chính chúng sẽ
làm bạn nổi bật một cách
duyên dáng và đồng thời giảm
bớt sự nhàm chán của những
trang phục nghiêm túc.

Điểm ưu tiên hàng đầu khi lựa
chọn trang phục cho những
buổi tiệc formal cocktail là chất
liệu. Hãy lựa chọn những chất
liệu đắt tiền như lụa, satin và
nhung vì trang phục có chất
liệu đẹp có thể “phù phép” một
cô bé trở thành một quý cô thực
thụ. Ngoài ra cũng cần lưu ý tính
thích hợp của loại chất liệu bạn
chọn. Ví dụ như lụa mỏng chỉ có
thể mặc vào mùa hè hoặc mùa
đông thì nên chọn chất liệu
nhung để giữ ấm cơ thể.
Nói tóm lại, sự thoải mái luôn là
ưu tiên hàng đầu. Một bộ quần
áo cho dù đắt tiền đến đâu đi
nữa nhưng không đem lại cho
người mặc sự thoải mái và tự tin
thì cũng không được cho là đẹp.
Hãy lựa chọn trang phục phù
hợp với mình, với hoàn cảnh để
luôn đẹp đúng nghĩa.
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Diễn đàn Phong Phú

lựa từ những thương hiệu uy tín, chất
lượng như Mollis của Công ty CP Dệt
Gia dụng Phong Phú.

PV tin tức
Phong Phu Home Textile

Năm hết, tết đến, cùng bắt tay dọn dẹp nhà cửa và mua sắm vài vật
dụng mới để không gian ngôi nhà thêm sắc xuân nhé.
Phòng khách ngập tràn xuân
Không cần phải quá cầu kì, bạn chỉ
cần bố trí lại một vài vật dụng quen
thuộc, thay lại giấy dán tường hoặc
thêm những cành hoa cho ngày tết.
Bạn có thể trang trí thêm một vài
chậu hoa tươi của ngày tết vào phòng
khách để không gian thêm thơm mát
sinh động. Cất đi những chiếc khăn
trải bàn, thảm cũ kĩ, bộ bàn ghế được
kết hợp thêm những chiếc gối có họa
tiết in hoa… là bạn có thể mang cả
mùa xuân vào phòng khách của mình.

Lộc đến nhà từ căn bếp
Hãy để nơi giữ lửa của ngôi nhà bạn
thêm sắc tết, trước khi trang hoàng
gian bếp, bạn nên làm sạch toàn bộ vật
dụng. Góc bếp đặt một cành hoa tết
với một vài chiếc bao lì xì đủng đỉnh.
Một chiếc tạp dề cho người vợ đảm
đang vào bếp, miếng nhắc nồi hay
khăn lau bếp… đều là những vật dụng
nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng trong
gian bếp gia đình. Với chị em phụ nữ,
vì những sản phẩm này đều tiếp xúc
trực tiếp với da, do đó cần được chọn
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Những sản phẩm như tạp dề, miếng
nhắc nồi, khăn lau bếp Mollis đều
được làm từ 100% cotton tự nhiên,
đảm bảo chất lượng tốt nhất và tuyệt
đối an toàn cho người sử dụng, chắc
chắn các chị em phụ nữ sẽ hài lòng
khi chọn những sản phẩm làm mới
gian bếp của mình.
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi cách để
bát đũa, tạo nét mới lạ. Những chai
rượu và vài chiếc ly xinh xắn sẽ làm
nên chút cách điệu nhẹ nhàng, tạo ra
một phong cách độc đáo cho phòng
ăn nhà bạn.

Phòng tắm thêm xinh
Phòng tắm là nơi nhiều ẩm ướt nhất
trong gia đình, nên càng phải được
chăm chút để đảm bảo luôn khô
thoáng, sạch sẽ, ngăn ngừa vi khuẩn
gây bệnh phát sinh. Khăn tắm cần
được thay mới sau một thời gian
sử dụng (thông thường khoảng 3
tháng), vì đây là vật tiếp xúc trực tiếp
với da hàng ngày, có nguy cơ làm tổn
thương da nếu không được sử dụng

và bảo dưỡng đúng cách. Thị trường
khăn hiện nay có rất nhiều sản phẩm
đến từ các thương hiệu khác nhau,
nhưng đảm bảo và uy tín nhất phải
kể đến Mollis với các sản phẩm khăn
cao cấp, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp
và nhiều kiểu dáng, kích cỡ phù hợp
với mọi nhu cầu của người tiêu dùng.
Ngoài sản phẩm 100% cotton đã
trở nên quen thuộc với khách hàng,
Mollis còn có các sản phẩm sản xuất
từ các nguyên liệu tự nhiên đặc biệt
như cotton xơ dài, sợi gỗ sồi, sợi tre,
sợi tơ tằm tự nhiên, sợi đậu nành,
sợi sữa động vật… với các đặc tính
kháng khuẩn, mềm mịn, nuôi dưỡng
làn da… nên hoàn toàn an toàn cho
sức khoẻ người dùng.
Một bộ khăn, áo choàng mới kèm
với một sự thay đổi nhẹ về mùi của
túi thơm, sẽ làm cho nhà tắm bạn trở
nên xinh xắn hơn trong ngày tết.

Lãng mạn phòng ngủ
Lựa chọn tối ưu cho phòng ngủ
của bạn vào mùa xuân này chính là
những thiết kế mới nhất trong bộ
sản phẩm chăn, drap, áo gối Hera của
Công ty cổ phần Dệt Gia dụng Phong
Phú. Với những màu sắc chủ đạo như

trong bộ sưu tập mới như màu kem,
màu vàng lông gà con, màu xanh da
trời nhạt, màu hồng… và những họa
tiết tinh xảo, gần gũi với thiên nhiên.
Việc thay đổi chiếc giường của bạn sẽ
giúp có những phút thư giãn thoải
mái và giấc ngủ sâu hơn sau những
giờ làm việc vất vả.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng
dòng sản phẩm này bởi bộ sưu tập
Hera lấy cảm hứng từ thần thoại Hy
Lạp, với nguyên liệu 100% cotton,
100% cotton sateen, 100% tencel,
silk tencel. Các nhà thiết kế đã điểm
xuyết trên nền vải bóng mượt, mềm
mại những họa tiết tinh tế, màu sắc
đa dạng và phong cách mới lạ giúp
cho không gian phòng ngủ của bạn
thêm ấm áp, sang trọng. Đặc biệt, các
sản phẩm đều được sản xuất từ khổ
vải rộng đến 2,5m trên dây chuyển
công nghiệp hiện đại của Nhật Bản,
Mỹ, châu Âu hoàn toàn thân thiện với
môi trường.
Chỉ cần bỏ một chút thời gian tân
trang lại ngôi nhà thân yêu của mình,
bạn đã có một tổ ấm thật hoàn hảo
để đón không khí xuân mới đang cận
kề. Chúc gia đình của bạn gặp thật
nhiều may mắn và hạnh phúc trong
mùa xuân này.
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Năm Ngựa:
Khám phá địa danh tên Mã
Doanh Doanh

Dặm dài nước Việt với những địa danh mang dấu ấn và giai thoại lịch sử. Trong đó, những
địa danh mang tên mã - ngựa góp mình làm phong phú thêm những nét đẹp quê hương, xứ
sở. Xuân Giáp Ngọ, mời bạn lãng du qua các địa danh tên ngựa để hiểu hơn về chúng nhé.

NHỮNG NGỌN NÚI NGỰA
- MÃ YÊN: Núi cao chừng 200m, hai
đầu nhô cao, giữa võng xuống trông
giống hình chiếc yên ngựa nên được
gọi là Mã Yên. Tương truyền, khi Đinh
Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm 968,
ông đã chọn Hoa Lư để xây dựng
Kinh đô và lấy núi Mã Yên làm án.
Vì vậy, sau khi vua băng hà, nhân
dân an táng ông trên đỉnh núi như
muốn khẳng định sự nghiệp cao cả
của ông trong lịch sử dân tộc Việt.
Con người vĩnh hằng, bất tử đó vẫn
như còn ngồi yên ngựa để cứu dân,
giúp nước. Để lên viếng mộ vua phải
trải qua 265 bậc đá. Từ đỉnh Mã Yên
phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh
Cố đô Hoa Lư.

- BẠCH MÃ SƠN: Núi nằm ở vị trí
giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế
và TP.Đà Nẵng. Núi cao gần 1.500m.
Đỉnh Bạch Mã được nhà văn Hoàng
Phủ Ngọc Tường ví như “ngọn núi
ảo ảnh” - một ngọn núi như ảo ảnh

sa mạc, thấy và gặp rồi, vậy mà định
chạm vào thì nó bỗng chốc tan biến.
Đứng trên đỉnh núi, bạn có thể thu
vào tầm mắt cả không gian rộng lớn
toàn cảnh đèo Hải Vân, núi Túy Vân,
đầm Cầu Hai và cố đô Huế, TP. Đà
Nẵng. Bạch Mã quanh năm khí hậu
mát mẻ, ôn hòa tương tự như Sapa
hay Đà Lạt. Trên núi có con suối trong
vắt, nhiều ngọn thác ngoạn mục, Ngũ
Hồ tuyệt, thác Đỗ Quyên, đặc biệt là
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.
Ngoài ra còn có các ngọn núi mang
tên mã - ngựa nổi tiếng trên khắp
nước ta như: Núi Mã Thiên (núi vua
Đinh) ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh
Bình, tương truyền thuở nhỏ vua
Đinh Tiên Hoàng bày trò chơi cờ lau
tập trận ở đây. Núi Mã Sơn ở phía
nam núi Hồng Lĩnh (Can Lộc - Hà
Tĩnh), thế núi giống một con ngựa
đang gặm cỏ. Núi Ngũ Mã nằm bên
hữu ngạn sông Lam (Nghi Xuân - Hà
Tĩnh), núi có hình dạng như năm con

MÃ PÌ LÈNG: Đèo Mã Pì Lèng có
nghĩa là sống mũi ngựa, nối Mèo Vạc
với Đồng Văn. Đèo được xây dựng
từ những năm 60 của thế kỷ 20 do
công nhân chủ yếu là người dân
tộc H’Mông làm. Đèo dài khoảng 20
km, chênh vênh giữa những lớp đá,
lớp núi lô xô trùng trùng điệp điệp.
Một tấm bia lớn dựng nơi đỉnh đèo
khắc ghi những hi sinh thầm lặng của
những người đã làm nên con đường
Hạnh Phúc - nơi mà người dân sống
chung, lớn lên cùng đá và chết cũng
vùi mình trong đá.

ngựa khổng lồ nhảy từ bên này sông
sang bên kia sông. Núi Cổ Ngựa là
một trong ba ngọn núi trên bán đảo
Sơn Trà - Đà Nẵng. Núi Thiên Mã nằm
sát sông Trà Khúc (Sơn Tịnh - Quảng
Ngãi).

NGỌN ĐÈO HÌNH NGỰA
- MÃ PHỤC: Đèo cao 620m nằm trên
đường từ huyện Trà Lĩnh đến TP. Cao
Bằng. Đèo uốn lượn quanh co, trên
đỉnh là hai dãy núi đá vôi cao chắn
giữ, dựng đứng chầu vào nhau như
hai con ngựa nằm phủ phục. Lên đến
đỉnh đèo, từ con đường độc đạo này
được phân chia làm hai, một đường
tiếp tục lên đèo để đến trung tâm
huyện Trà Lĩnh rồi ra cửa khẩu Hùng
Quốc, một đường khác xuống đèo
tỏa đi 4 huyện còn lại. Tên đèo có
nghĩa là ngựa quỳ, còn gắn với giai
thoại chàng trai người Tày tên Nùng
Chí Cao, khi ngựa anh đến đây gặp
con đèo cao quanh co, dốc đứng án
ngữ trước mặt nên không thể đi tiếp
được nữa liền khuỵa xuống.
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CỔ MÃ: Đèo Cổ Mã thuộc huyện Vạn
Ninh - Khánh Hòa, được gọi là Cổ Mã
vì hình núi ở đây giống như cổ con
ngựa khi nhìn từ ngoài biển vào.
Đèo không quá dài nhưng hiểm trở
trùng trùng với một bên là núi, một
bên là biển mênh mông. Từ đèo nhìn
xuống là toàn cảnh núi non trùng
điệp và eo biển cong vòng của mảnh
đất Khánh Hòa. Hiện đã có dự án xây

hầm đường bộ thông qua đèo, cùng
với tuyến đường thông qua đèo Cả.
MÃ QUỶNH: Đèo nằm tiếp nối với
đèo Mã Phục trên địa phận tỉnh Cao
Bằng, đèo Mã Quỷnh hay Khuỷu tay
ngựa là đoạn đèo ngắn dẫn đến

Trùng Khánh. Con đường đèo quanh
co, uốn cong theo sườn núi, một bên
vách núi, một bên vực sâu với lác đác
vài ba ngôi nhà dân sàn của bà con
dân tộc Tày, thấp thoáng sau những
thửa ruộng bậc thang. Đường đèo
xuyên núi, tít tắp không điểm dừng.
Từ trên cao nhìn xuống, đèo Mã
Quỷnh tựa hình trái tim ôm trọn núi
sông Cao Bằng.

DÒNG SÔNG TÊN NGỰA
- Sông Mã Trường (Ruột Ngựa)
hay còn gọi là sông An Thông. Nhà
nghiên cứu Trịnh Hoài Đức mô tả:

Sông ở về phía tây nam trấn ly, sông
cũ từ cầu Thị Thông qua Sài Gòn đến
sông Lao, quanh co nhỏ hẹp. Mùa
xuân năm Kỷ mão (1819), Phó Tổng
trấn Huỳnh Công Lý đốc suất dân phu
trấn Phiên An hơn 11.460 người, chia
làm ba phiên để đổi đường cũ mở
kinh mới, bắt đầu từ cầu Thị Thông
đến sông Mã Trường, bắt đầu làm từ
ngày 23 tháng giêng đến 23 tháng 4
thì xong. Vua Minh Mạng ban tên là
sông An Thông.
- Sông Mã: Sông Mã dài 512 km bắt
nguồn từ Lào chảy qua địa phận Việt
Nam với 410km. Phù sa sông Mã là
nguồn chủ yếu tạo nên đồng bằng
Thanh Hóa lớn thứ ba ở Việt Nam.
Sông do “ngựa thần” hóa thân. Đời
vua Minh Mệnh thứ 17 (1836) sông
Mã được khắc hình tượng vào Anh
Đỉnh, đến đời Tự Đức thứ 3 (1850)
sông được chép vào điện lễ để thờ
cúng. Sông Mã được xếp vào loại
thần thiêng sông núi nước Nam nên
đã được Vua Tự Đức phong thần.
Ngoài ra nước ta còn có bãi đá san
hô Kiêu Ngựa nằm ở phía đông Quần
đảo Trường Sa.
(Tổng hợp)
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Diễn đàn Phong Phú

Xuân về thăm
phố biển Nha Trang
Vĩnh Phước

Nhắc đến Nha Trang, nhiều người nghĩ ngay đến một thành phố biển xinh đẹp với những bờ
cát trắng thoai thoải nắng, lao xao bên hàng thùy dương, phi lao xanh ngắt, với những hòn đảo
xinh đẹp đắm mình giữa bốn bề nắng gió và làn nước trong xanh hay những rặng san hô đẹp
lung linh huyền ảo dưới lòng biển. Người ta nhắc nhiều đến Nha Trang bởi vẻ đẹp của mùa thu
mà cảnh sắc đã đi vào thơ ca, nhạc họa làm say lòng bao tao nhân mặc khách, như nhạc phẩm
“Nha Trang mùa thu lại về” nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Ký. Nha Trang đẹp không chỉ vào mùa
thu, mà xuân đến cả thành phố biển càng rực rỡ hơn với vẻ đẹp đầy màu sắc vừa kiêu sa vừa
quyến rũ. Và đặc biệt hơn, nơi đây có sự hiện diện của một thành viên thân thương của đại gia
đình Phong Phú - Công ty CP Dệt May Nha Trang.

X

uân Giáp Ngọ đã đến, xin
được “giới thiệu lại” với mọi
người vài nét về thành phố du
lịch này.

Một vùng sơn thủy hữu tình
Thành phố Nha Trang hiện nay có
diện tích tự nhiên 251km2, nằm ở
phía Đông đồng bằng Diên Khánh Nha Trang, một đồng bằng có diện
tích khoảng 300km2 được bồi đắp
bởi sông Cái Nha Trang (còn có tên
gọi là sông Phú Lộc, sông Cù) là con
sông lớn nhất ở Nha Trang với chiều
dài 75km bắt nguồn từ đỉnh Chư
Tgo cao 1.475m chảy qua các huyện
Khánh Vĩnh, Diên Khánh và TP. Nha
Trang rồi đổ ra biển ở Cửa Lớn (Đại

Cù Huân) với những câu thơ truyền
miệng rằng:
“Phải chi Sông Cái có cầu
Thiếp qua, thiếp giải cơn sầu chàng nghe
Ai làm chén nọ xa ve
Mùa xuân thiếp đợi, mùa hè chàng trông
Biết là có đặng hay không
Đó chờ, đây đợi uổng công hai đàng!”

Khánh Hòa sở hữu vịnh Nha Trang
là vịnh thứ hai sau vịnh Hạ Long của
Việt Nam, được công nhận là thành
viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh
đẹp nhất thế giới. Vịnh Nha Trang
có diện tích khoảng 507km2, nằm
ở phía Đông thành phố du lịch Nha
Trang, với 19 đảo trong đó đảo lớn
nhất là Hòn Tre - diện tích gần 36km2.

Vịnh Nha Trang có khí hậu tốt, nhiệt
độ trung bình khoảng 260C, hầu như
quanh năm tràn ngập ánh nắng,
phong cảnh sơn thủy hữu tình, với
nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Bãi
Trũ, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Tre...
Đứng từ thành phố Nha Trang nhìn
về hướng Bắc du khách sẽ nhìn thấy
ngọn núi Cô Tiên với hình dáng trông
như một cô gái đang nằm với mái
tóc xõa mềm trải rộng ra bãi Tiên, với
những câu thơ truyền miệng:
“Ai về Đồng Đế, Bãi Tiên
Cho ta nhắn gửi cô Tiên một lời
Sao không về ở trên trời ?
Nằm chi hoài đó như chờ đợi ai!”
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Khám phá nét “trầm mặc” của
Hòn Bà
Khánh Hòa nói chung và Nha Trang
nói riêng có nhiều điểm du lịch rất
đẹp làm “đắm say” du khách như biển
Đại Lãnh, Ba Hồ, Dốc Lết, Bãi Tiên, Bãi
Trũ, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Tre, Suối
Tiên, thác Yang Bay… Trong khuôn
khổ bài viết, xin mời mọi người khám
phá một điểm du lịch khác là Hòn Bà
mà có thể nhiều người chưa đến, đây
là một điểm đến rất hấp dẫn và thú vị.
Hòn Bà thuộc núi rừng Khánh Hòa,
tọa lạc trên địa phận 4 huyện: Khánh
Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và Diên
Khánh, cách TP. Nha Trang khoảng
60km theo đường bộ và 30km theo
đường chim bay về phía tây nam, là
một khu rừng nguyên sinh với khí
hậu của vùng ôn đới. Từ quốc lộ 1A rẽ
vào chân núi dài 17km và cuộc hành
trình chinh phục Hòn Bà thật sự bắt
đầu khi du khách leo lên ngọn núi
với chiều dài gần 10km. Một cuộc
hành trình hòa mình với thiên nhiên,
chinh phục được độ cao 1.578m. Sự
hấp dẫn của việc chinh phục Hòn Bà
chính là sự thay đổi cảm giác khi bước
chân cứ vượt qua độ cao của núi cho
đến khi chạm đến bình nguyên - nơi
mà ngày xưa bác sĩ Yersin đã dựng
nhà để ở và trồng cây Canh ki na.
Theo tài liệu còn lưu giữ thì vào năm
1915, bác sĩ Yersin khi đó đang làm
việc ở Nha Trang, sau nhiều lần khảo
sát nhận thấy khí hậu ở Hòn Bà tương

đương với Đà Lạt nên có thể thích hợp
để trồng cây Canh ki na được dùng
làm nguyên liệu chế ra thuốc ký ninh
trị bệnh sốt rét. Còn những người
làm du lịch ở Nha Trang lại chọn Hòn
Bà để biến nơi này thành một “Đà
Lạt” bên thành phố biển bằng cách
cho mở đường lên tận đỉnh núi. Việc
chinh phục Hòn Bà mang lại một cảm
giác mạnh khiến cho không phải ai
cũng có thể đi được. Trong cuộc hành
trình này, cảnh quan thay đổi liên tục,
rừng đại ngàn, rừng lồ ô rồi tới rừng
lá, cả những loại cây rất sắc. Vượt qua
hai con dốc sẽ gặp con đường bằng
bám theo vách núi là nơi mặc sức cho
dương xỉ và phong lan chen mọc. Từ
đây có thể nhìn thấy thành phố Nha
Trang bên dưới.
Đến Hòn Bà vào mùa xuân cảnh quan
càng lộng lẫy hơn và sự thay đổi khí
hậu sẽ khiến cho bao nhiêu mệt mỏi

Ngôi nhà của Bác sĩ Yersin trên Đỉnh Khu du lịch Hòn Bà

trong lòng dường như tan biến hết
và cảm giác đọng lại trong lòng du
khách là được nằm ngủ trong sương,
giữa trùng cỏ xanh. Điều đọng sâu
trong tâm trí mọi người là dấu ấn
trầm mặc về cuộc hành trình sống và
gắn bó với mảnh đất này của bác sĩ
Yersin.
Hiện nay Hòn Bà đã trở thành một
khu du lịch với nhà nghỉ, rừng hoa
cũng như hệ thống cáp treo phục vụ
du khách.
Với phong tục du xuân, trẩy hội, hành
hương nhân dịp xuân về, hy vọng
mọi người trong gia đình Phong
Phú sẽ chọn Nha Trang - Khánh Hòa
là điểm đến của mình để khám phá
những nét đẹp thiên nhiên và văn
hóa nơi đây, đừng quên khám phá
Hòn Bà nhé!
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Diễn đàn Phong Phú

Người đẹp và ngựa

Sớ Táo quân:

N

Ngựa phi
thần tốc

hiều người cho rằng so sánh
giữa cô gái và ngựa nghe có
vẻ… bất kính. Nhưng thật
ra không phải. Cả hai đều là những
nhân vật đáng yêu, đáng ngưỡng
mộ và đáng được đàn ông mơ ước.

Thanh Bình
Công ty PPH

Q

uý Tỵ đi qua,
Giáp Ngọ chạy lại.
Ta phi nước đại,
Lên đến thiên đàng.
Dạ bẩm Ngọc Hoàng!
Số là năm qua
Là năm lận đận
Mặc dù rất bận
Nhưng mà không sao
Có sự chuyển giao
Giữa già và trẻ
Giữa măng và tre.
Tre già, măng mọc
Hiệu quả là gốc.
Như thuở đầu tiên
Đạp khung, dệt cửi
Cô gái nên duyên
Nét hoa nhắn gửi
Ngày nay dệt kiếm
(của Vua Quang Trung)
Nữ tướng Thị Xuân
Đã làm quản lý
Rồi đến dệt khí
(ta thở ấy mà)
Như hơi thở em
Phập phồng trên ngực
Làm nên đỏ rực
Những chiếc khăn xinh
Thấm đượm ân tình

Phong Phú năm qua
Sản xuất vẫn đều
Đổi thịt thay da
Cả chìm lẫn nổi
Máy mới nóng hổi
Thơm mùi nước sơn
Con người trẻ hơn
Tư duy cũng đổi
Một chút chựng lại
Lấy đà tiến lên
Một chút khó khăn
Muôn vàn thuận lợi
Như con đò đợi
Chảy về cuối sông
Đèn không lẻ bóng
Khi làm việc chung
Năm qua - nhân lực
Năm nay - chiến lược
Năm tới - thị trường
Tiến công từng bước
Mở rộng toàn cầu
Vượt qua sóng nước
Vươn xa, vươn cao
Vươn tới trăng, sao
Muôn tâu bệ hạ
Chuyện này rất lạ
Thần muốn tiếp thị
Trên chốn Thiên cung*
Khăn tắm, áo choàng

95

Xuân Giáp Ngọ 2014

Kính thưa Ngọc hoàng
Mách dùm Hoàng hậu
Và các phi tần
Nói xa, nói gần
Xin nên dùng thử
Sang năm được chứ
Sẽ có văn phòng
Đại diện ở đây!
Ở thời điểm này
Con sông có khúc
Công ty có lúc
Vượt sóng ra khơi
Như tuổi đôi mươi
Nhựa tràn sung sức
Vì nguồn nhân lực
Trẻ hóa mỗi năm
Đến giờ tan tầm
Thần xin cáo thối
Cho ngựa phi nhanh
Kẻo trời kịp tối
Như vua Quang Trung
Ngày đêm thần tốc
Điểm đến Thăng Long
Với các thần công

Nghẹt mùi thuốc súng
Con đường đi đúng
Điểm đến của ta
Xuất khẩu gần xa
Phải không Bệ hạ?
Còn cái chuyện lạ
Xuất khẩu lên đây
Ngọc hoàng nhớ giúp
Ngựa phi thần tốc
Trong sự chuyển giao
Năm trước, năm sau
Giữa già và trẻ
Một năm mới mẻ
Đầy sự tự tin
Đất nước thanh bình
Thần xin kính chúc
Thượng thọ ngàn năm
Pháo nổ đầu xuân
Lốp ba, lốp bốp
Xin chào gút bai
Thần xin xì tốp…(hia).
*Thiên đình là thị trường
đầy tiềm năng, không có
đối thủ cạnh tranh và rất
nhiều tiên nữ…

1. Ngựa hí vang khi gặp bãi cỏ non.
Cô gái đẹp reo vang khi gặp trai đẹp.
2. Ngựa phi trong thảo nguyên, cô
gái đẹp phi trong tiệm thời trang.
3. Ngựa phi bằng chân mình, cô gái
đẹp phi bằng chân của một chàng
trai.
4. Ngựa đá bằng chân, cô gái đẹp đá
bằng lông mày.
5. Ngựa vẫy đuôi, cô gái đẹp vẫy váy
đầm.
6. Ngựa thỉnh thoảng cho người cưỡi
ngã xuống đất. Cô gái đẹp thỉnh
thoảng cho người yêu ngã ngựa.
7. Ngựa ăn cỏ. Cô gái đẹp ăn xí muội.
8. Ngựa không bao giờ ăn cô gái
đẹp. Cô gái đẹp có thể ăn thịt ngựa.
9. Ngựa thích ngựa khác. Cô gái đẹp
thích chàng trai cưỡi ngựa.
10. Ngựa trắng mới sang. Cô gái đẹp
trắng da mới đẹp.
11. Ngựa có móng ngựa. Cô gái đẹp
có giày cao gót.
12. Người ta có thể gọi cô gái đẹp là
ngựa, không khi nào gọi ngựa là cô
gái.
13. Ngựa không bao giờ sửa mũi. Cô
gái đẹp có khả năng làm thế.
14. Ngựa là bạn của trâu bò. Cô gái
đẹp không thích trâu bò.
15. Ngựa không mặc gì cũng không
lộ hàng. Cô gái đẹp mặc đủ thứ mà
vẫn lộ.
16. Ngựa để bờm tự nhiên. Cô gái
đẹp nhiều khi để tóc như bờm ngựa.
17. Ngựa để hoàng tử cưỡi. Còn
hoàng tử để cô gái đẹp điều khiển.

18. Ngựa thường đi bộ. Cô gái đẹp
có thể đi xe ngựa.
19. Một con ngựa đau cả tàu không
ăn cỏ. Cô gái đẹp đau khi chỉ có một
chàng trai không ăn.
20. Ngựa đua ở trường đua. Cô gái
đẹp đua ở sân khấu.
21. Ngựa là ngựa, không có khả
năng giả con gì. Cô gái đẹp có thể
giả con nai.
22. Ngựa không bao giờ tự thò cổ
vào cương. Cô gái đẹp có khi làm
thế.
23. Ngựa chẳng khi nào xách cái gì?.
Cô gái đẹp có thể xách túi da ngựa
24. Chụp hình với ngựa phải trả tiền.
Chụp hình một mình cô gái đẹp
cũng phải trả tiền.
25. Ngựa răng càng to càng đẹp. Cô
gái đẹp răng càng nhỏ càng xinh.
26. Ngựa đẹp nhất khi chạy. Cô gái
đẹp nhất khi ở mọi tư thế.
27. Mắt ngựa ướt. Mắt cô gái đẹp
cũng ướt!
28. Ngựa chớp mắt vì ruồi. Cô gái
đẹp chớp mắt vì bồ.
29. Ngựa chả biết mình ra sao. Cô gái
đẹp biết mình đẹp
30. Ngựa có cổ dài. Cô gái đẹp có cổ
cao
31. Ngựa không thích đứng cạnh xe
hơi. Cô gái đẹp thì luôn như thế!
32. Ngựa rất ít khi chở nhiều người.

Cô gái đẹp có nhiều bồ là chuyện
không lạ!
33. Ngựa chạy trước xe. Cô gái đẹp
chỉ ngồi trong xe.
34. Ngựa thích cái gì thì nhìn cái đấy.
Cô gái đẹp khi thích cái gì làm ra vẻ
quay đi.
35. Có bài Lý ngựa ô, không có bài Lý
cô gái đẹp.
36. Ngựa sợ gầy. Cô gái sợ béo.
37. Bị muỗi đốt ngựa vẫn vậy. Cô gái
đẹp chả bị gì cũng kêu ầm lên.
38. Ngựa không sợ ngựa khác. Cô
gái đẹp sợ so sánh người đẹp khác.
39. Ngựa thích ánh trăng bên bờ
suối. Cô gái đẹp thích ánh trăng bên
bờ biển.
40. Ngựa không thích nữa ngựa bỏ
đi. Cô gái đẹp không thích ai có khi
đưa người ấy ra tòa.
41. Ngựa tức tối ngựa giậm chân,
cô gái đẹp tức tối cũng làm y chang
như thế.
42. Cả cô gái đẹp và cả ngựa có khi
đều thích cao bồi.
43. Cô gái đẹp thích đeo trang sức.
Ngựa chẳng thích đeo bất cứ thứ gì.
44. Ngựa chỉ thích cỏ non. Cô gái
đẹp có thể thích cả trai già.
45. Không ai hiểu ngựa nghĩ gì, mà
cũng không biết cô gái đẹp nghĩ gì.
(ST)
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