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THÔNG BÁO CUỘC THI VIẾT:

PHONG PHÚ - 50 NĂM VỮNG TIẾN

(Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty CP Phong Phú (1964 - 2014)

Năm 2014, Phong Phú tròn 50 năm hình thành và phát triển. Nhìn lại chặng đường
50 năm vững tin và phát triển, toàn thể CB.CNV Phong Phú đã nỗ lực quyết tâm
cao độ với tinh thần lao động trách nhiệm và hết mình. Với vị thế là một trong
những đơn vị hàng đầu Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Phong Phú hoạt động thống
nhất, xuyên suốt và lớn mạnh trên ba lĩnh vực chính là dệt may, bất động sản và
đầu tư tài chính.
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty, Diễn đàn Phong Phú phát động
cuộc thi viết: PHONG PHÚ - 50 NĂM VỮNG TIẾN

1. Mục đích, ý nghĩa
- Bồi dưỡng và khơi dậy trong toàn thể CB.CNV niềm tự hào về truyền thống 50 năm hình thành
và phát triển của Tổng Công ty; góp phần tăng cường tính đoàn kết thống nhất, nâng cao vai trò,
ý thức trách nhiệm của mỗi CB.CNV.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển Tổng Công ty qua các thời
kỳ, bề dày truyền thống văn hóa, các thế hệ lãnh đạo và CB.CNV đã chung tay góp sức xây dựng
và phát triển thương hiệu Phong Phú.
- Tạo phong trào thi đua sổi nổi lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Tổng Công ty, huy
động trí tuệ và sự sáng tạo của toàn thể CB.CNV trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh
nghiệp.
2. Đơn vị tổ chức
Ban biên tập Diễn đàn Phong Phú
3. Đối tượng dự thi
- Toàn thể CB.CNV đã và đang làm việc tại các phòng, ban, hệ thống sản xuất, chi nhánh, đơn vị
thành viên, liên doanh liên kết trực thuộc Tổng Công ty CP Phong Phú.
- Đối tác, khách hàng của Tổng Công ty
4. Thể loại và nội dung
Thể loại bài viết tham dự cuộc thi là thơ, tản văn, truyện ngắn, tùy bút, ghi chép, phỏng vấn, ký sự,
phỏng tác, chính luận… Số lượng tác phẩm dự thu không hạn chế.
Nội dung phản ảnh tầm nhìn, sứ mệnh và quá trình hình thành, phát triển của Phong Phú suốt
chặng đường 50 năm qua. Tư duy, tư tưởng, phẩm chất đạo đức của các thế hệ lãnh đạo và người
Phong Phú.

Những tấm gương CB.CNV tiêu biểu với tinh thần lao động sáng tạo, tình yêu nghề, những kỷ
niệm đáng nhớ gắn liền với quá trình hoạt động, làm việc, hay những suy nghĩ, chia sẻ của các
thế hệ CB.CNV Phong Phú đối với truyền thống, các giá trị văn hóa công ty trong suốt 50 năm
qua.
Những chia sẻ và trải nghiệm của đối tác, khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, con người, phương
châm kinh doanh của Phong Phú.
Các bài viết phải tự sáng tác, tuyệt đối không sao chép dưới mọi hình thức, tác phẩm dự thi
không quá 1500 từ. Bài viết tham dự cuộc thi thuộc sở hữu của Ban biên tập Diễn đàn Phong
Phú. Tác phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn, biên tập, đăng trong kỷ yếu chào mừng 50 năm thành
lập Tổng Công ty.
Ghi chú: Ban biên tập khuyến khích bài viết đi kèm với hình ảnh, tư liệu, kỷ vật sưu tầm… chú thích rõ
ràng về nguồn gốc, nội dung và trình bày dưới dạng bộ sưu tập.
5. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải đặc biệt: 4.000.000 đ
- 01 giải nhất: 3.000.000 đ
- 03 giải nhì: 2.000.000 đ/giải
- 05 giải ba: 1.000.000 đ/giải
- 10 giải khuyến khích: 500.000 đ/giải
Tác giả có tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận tiền thưởng kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ
chức cuộc thi.
6. Thời gian và cách thức dự thi
- Hạn chót nhận bài đến hết ngày 30/08/2014.
- Bài viết có thể viết tay hoặc đánh máy gửi về Ban biên tập Diễn đàn Phong Phú - Tổng công ty
CP Phong Phú.
- Địa chỉ: lầu 9, tòa nhà HUD Building, số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Email: diendanpp@phongphucorp.com. ĐT: 08 3514 7340 (số nội bộ 129).
- Hotline: 0976 356 873 (Mr. Ý Nhạc)

C

ác tác giả tham gia gửi bài viết cho cuộc thi, xin
vui lòng ghi rõ bài tham dự cuộc thi viết: PHONG
PHÚ - 50 NĂM VỮNG TIẾN. Đồng thời sau mỗi bài viết
tác giả để lại địa chỉ, số điện thoại liên lạc để Ban biên
tập khi cần thiết.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng và nhiệt tình tham
gia của quý anh chị em CB.CNV Tổng Công ty và các đối
tác khách hàng.
Trân trọng./.
BAN TỔ CHỨC
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Điều tôi mong muốn không chỉ là sự phát triển nhanh mạnh bền vững
của Phong Phú thông qua các chỉ số doanh thu, lợi nhuận, quy mô, uy
tín xã hội mà còn là sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ, sự hài
lòng hạnh phúc của các thành viên Phong Phú, dù sự hài lòng và hạnh
phúc của mỗi người lại có các cung bậc khác nhau.

C

ó một chuyên gia kinh tế từng nói
với tôi rằng từ phong phú có tần
suất xuất hiện rất cao trên báo, đài và
trong các cuộc đối thoại ví như sản
vật phong phú, kiến thức phong phú… Tiến
sĩ Tôn Thất Nguyễn Thiêm dạy về marketing
cũng từng chiết tự chữ phong phú rất tốt về
phong thủy.
Câu slogan của Tổng Công ty chúng ta như
tựa của bài viết này hàm chứa nhiều ý nghĩa
và thông điệp Phong Phú gửi ra xã hội, khách
hàng. Nhưng đôi khi chúng ta không nghĩ hoặc
quên rằng khẩu hiệu này trước hết là dành cho
chúng ta - những thành viên của Phong Phú.
Tôi thường nhiều lần chia sẻ với CB.CNV Phong
Phú rằng điều tôi mong muốn không chỉ là sự
phát triển nhanh mạnh bền vững của Phong
Phú thông qua các chỉ số doanh thu, lợi nhuận,
quy mô, uy tín xã hội mà còn là sự trưởng
thành nhanh chóng của đội ngũ, sự hài lòng
hạnh phúc của các thành viên Phong Phú, dù
sự hài lòng và hạnh phúc của mỗi người lại có
các cung bậc khác nhau.
Người công nhân do hoàn cảnh điều kiện bằng
lòng với công việc hiện tại nhưng vẫn luôn
mong muốn có thu nhập đủ lo cho gia đình,
con cái ăn học và có tích lũy. Họ được sự tôn
trọng, yêu thương của lãnh đạo, đồng nghiệp
và có điều kiện để làm phong phú thêm cho
cuộc sống như cập nhật thông tin, đọc sách
báo để tăng kiến thức và trưởng thành hơn
từng năm tháng về suy nghĩ, tác phong, ứng

xử… Từ đó giúp họ có những cải tiến trong
công việc để nâng cao năng suất chất lượng
sản phẩm, góp phần tăng thu nhập và tăng uy
tín của doanh nghiệp với khách hàng.
Người cán bộ thì tùy theo ngành, lĩnh vực vị trí
của mình hoàn toàn có thể tự làm phong phú
thêm cuộc sống của mình như tăng năng lực
làm việc, học tập nâng cao trình độ mọi mặt
từ chuyên môn đến tài chính, khoa học quản
lý, bán hàng, ngoại ngữ. Điều đó sẽ giúp cán
bộ từng ngày, từng ngày tăng cường bản lĩnh,
phương pháp, khả năng làm việc và quản lý để
có thể một ngày nào đó được tín nhiệm và bổ
nhiệm ở các vị trí quản lý cao hơn, giải được
các bài toán khó hơn trong quản trị kinh doanh
để tồn tại, trưởng thành và bản lĩnh hơn nữa
trong cuộc sống cá nhân và cả công việc tại
Phong Phú.
Từ trải nghiệm của một người từng là công
nhân bảo trì sửa máy trưởng thành từng bước
theo thời gian, tôi muốn nhắn nhủ đến các
thành viên Phong Phú rằng không có gì tự
nhiên đến với chúng ta. Ngày hôm nay là kết
quả của một quá trình phấn đấu làm việc, học
tập rất nghiêm túc. Và thật hạnh phúc khi ở
một vị trí dù áp lực không hề nhỏ, phải tiếp
tục nỗ lực không ngừng, tôi luôn tạo điều kiện,
cơ hội để nhiều CB.CNV làm phong phú cuộc
sống của mình. Vậy thì các bạn còn chần chừ
gì nữa mà không bắt đầu ngay một chương
trình hành động cá nhân để nhanh chóng làm
phong phú cuộc sống của mình.
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Việc sáp nhập các công ty sợi, vải, khăn về Tổng Công ty mẹ hoàn thành là một bước đi phù
hợp, tạo nên chuỗi liên kết cùng nhau giảm thiểu rủi ro, gia tăng sức mạnh về năng lực,
nhân lực, tài chính, công nghệ, thị trường,… Mặc khác, Phong Phú tiếp tục phát huy nội
lực trong mối liên kết chuỗi, đặc biệt chú trọng đến thị trường và phát triển nguồn nhân
lực. Tổng Công ty chủ động tránh lệ thuộc nguyên liệu, chuẩn bị cho việc cung ứng sản
phẩm trong 12 nước khi Việt Nam ký xong Hiệp định TPP.

T

hế giới biến đổi liên tục
không bao giờ ngừng, một
biến động nhỏ trong chính
sách kinh tế, chính trị toàn cầu ngay
lập tức ảnh hưởng đến hoạt động
doanh nghiệp.
Năm 2010 đến đầu năm 2011, Trung
Quốc áp dụng chính sách bông đối
với sản xuất nội địa và gia tăng tích
trữ bông cấp nhà nước đã làm cho
giá bông thế giới đảo lộn. Nhiều
doanh nghiệp sợi bán sợi ra không
đủ tiền để mua lại bông. Nhiều
doanh nghiệp mua bông vào sản
xuất mà tiêu thụ không kịp khi giá
xuống dẫn đến bội tín và lao đao, thị
trường hỗn loạn về giá mua và giá
bán đến nỗi một số doanh nghiệp
Mỹ phải thốt lên “crazy”.
Giá dầu mỏ tăng cao, nhà nước
áp dụng chính sách giá linh hoạt
và điều chỉnh, lập tức chi phí vận
chuyển tăng vọt chóng mặt, nhiều
đơn vị giảm lãi do cơ cấu sản xuất,
đem sản phẩm đi gia công ở các
tỉnh lẻ. Trung Quốc thắt chặt giải
quyết ô nhiễm môi trường lập tức
giá chất trợ và thuốc nhuộm tăng
trên 20% làm cho các công ty sản
xuất nhuộm vải mất ăn mất ngủ vì
giá thành cạnh tranh. Thổ Nhĩ Kỳ áp
dụng chính sách chống bán phá giá
đối với chỉ may và sợi PE làm cho các
nước sản xuất mặt hàng này phải
chới với, giành giật nhau thị phần
còn lại bằng cách giảm giá. Ấn Độ
thực hiện chủ trương phát triển dệt

may để trở thành nước cạnh tranh
với hàng dệt may Trung Quốc để thu
hút phần lớn khách hàng, đặc biệt
sản phẩm cotton trong đó có vải
khaki, denim và khăn bông.
Đầu tháng 5, việc Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa
Việt Nam đã dấy lên phong trào đấu
tranh phản đối để bảo vệ chủ quyền
quốc gia, phần nào ảnh hưởng đến
thương mại song phương và thị
trường nội địa, xuất khẩu sợi giảm
sút cả về giá và lượng, tiêu thụ jeans
và khăn bông nội địa đều giảm
doanh thu do sức mua giảm.
Nhìn chung doanh nghiệp không
thể tách rời và không thể không
chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh
tế, xã hội, chính trị của khu vực, khối
và toàn cầu.
Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2014,
Phong Phú đã liên kết chuỗi sản
phẩm nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro
(lúc sản phẩm này bị tác động, lúc
sản phẩm khác bị tác động) bằng
giải pháp sáp nhập.
Với cách làm này, Phong Phú tạo
cho mình một nội lực, tự cung, tự
cấp giảm thiểu lệ thuộc khi cần và
đủ sức mạnh để vươn ra bên ngoài
bằng sản phẩm trong chuỗi, phù
hợp với chính sách của nhà nước về
việc giảm lệ thuộc nguyên liệu. Sản
phẩm dệt kim với năng lực hơn 200
tấn/tháng sản xuất từ khâu sợi đến

dệt, nhuộm và may. Sản phẩm khăn
bông với năng lực 500 tấn/tháng
được sản xuất trên dây chuyền khép
kín sợi, dệt, nhuộm, may và tương tự
sản phẩm vải denim, cotton đối với
năng lực 1,5 triệu m/tháng đã tạo
cho Phong Phú sự chủ động trong
việc tìm kiếm đối tác xuất khẩu và
phân phối ra thị trường.
Việc sáp nhập các công ty sợi, vải,
khăn về Tổng Công ty mẹ hoàn
thành vào 30/6/2014 là một bước
đi phù hợp, tạo nên chuỗi liên kết
giảm thiểu rủi ro, gia tăng sức mạnh
về năng lực sản xuất, nhân lực, tài
chính, công nghệ, thị trường,… Quý
2/2014 các đơn vị trọng chuỗi đã
thực hiện mục tiêu trên 1000 tấn sản
phẩm là bằng chứng thành công
của sự liên kết.
Phong Phú tiếp tục phát huy nội lực
của mình trong mối liên kết chuỗi
đặc biệt là chú trọng đến thị trường
và phát triển nguồn nhân lực.
Một mặt để trở thành công ty tự chủ
tránh lệ thuộc nguyên liệu, một mặt
để chuẩn bị cho việc cung ứng sản
phẩm trong 12 nước khi Việt Nam ký
xong Hiệp định đối tác kinh tế chiến
lược xuyên Thái Bình Dương - TPP.
Với tâm, tài và lực, toàn thể CB.CNV
Phong Phú tiếp tục phát triển và
thực hiện thành công chiến lược của
mình vươn tới 1 tỉ USD doanh số giai
đoạn 2014 - 2020.
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Tổ TTTH

Với hệ thống cấu trúc mới sau sáp nhập của Tổng Công ty và 126 cán
bộ chức danh được bổ nhiệm ở từng vị trí công việc đã quy tụ sức
mạnh trong toàn hệ thống và tạo nên sức bật cho Phong Phú trong
giai đoạn phát triển kế tiếp.
Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT trao quyết định
bổ nhiệm cho ông Nguyến Văn Nhiệm

Mắc xích quan trọng
cho phát triển
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2014 của Tổng Công ty CP Phong Phú về việc điều
chuyển mô hình sản xuất của Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ
may Phong Phú, sáp nhập Công ty CP Dệt vải Phong Phú
và Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú. Trải qua gần 4

tháng làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm và phối
hợp cao độ, Tổng Công ty đã cơ bản hoàn tất công tác
sáp nhập, ngày 30/5/2014 Phong Phú được Sở Kế hoạch
và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh sau sáp nhập.

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc trao quyết định Uỷ quyền cho các Phó Tổng và
Giám đốc điều hành

dụng Tổng Công ty và quyết định số 35/QĐ-PP về việc
bổ nhiệm ông Võ Đình Hùng giữ chức vụ Giám đốc điều
hành Tổng Công ty.

Bắt đầu từ ngày 01/06/2014 Phong Phú hoạt động theo
mô mình mới. Để mô hình mới hoạt động hiệu quả, phát

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Võ Đình Hùng

huy tối đa nguồn nhân lực, ngày 7/6/2014 Hội đồng
Quản trị (HĐQT) công bố quyết định phê duyệt cấu trúc
của Tổng Công ty và quyết định bổ nhiệm cán bộ chức
danh.
Theo đó, toàn Tổng Công ty sẽ được chia thành 4 khối
chính gồm: 1. Các công ty liên doanh liên kết, chi nhánh.
2. Ban quản lý và kinh doanh bất động sản. 3. Khối phòng,
ban. 4. Các hệ thống sản xuất: sản xuất sợi chỉ may, sản
xuất gia dụng, sản xuất vải và sản xuất may mặc. Theo
quyết định số 480/QĐ-PP, ông Nguyễn Văn Nhiệm được
bổ nhiệm là Giám đốc điều hành Hệ thống sản xuất Gia

Căn cứ vào quyết định phê duyệt hệ thống cấu trúc
Tổng Công ty của HĐQT, khả năng trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách
nhiệm trong công việc… Tổng giám đốc quyết định bổ
nhiệm 126 cán bộ chức danh phù hợp với từng vị trí công
việc. Theo đó, ngày 14/06 hội nghị triển khai giao nhiệm
vụ cho cán bộ quản lý được thực hiện một cách khẩn
trương, nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, Tổng giám đốc
quyết định ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc, Giám
đốc điều hành Tổng Công ty thay mặt ông điều hành, giải
quyết toàn bộ công việc trong hệ thống sản xuất. Ông
Phạm Xuân Trình khẳng định mỗi phòng ban đơn vị, mỗi
CB.CNV chính là một mắc xích quan trọng trong việc vận
hành và phát triển bộ máy mới.

Tạo chuỗi liên kết,
gia tăng nội lực
Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm và hội nghị triển khai giao
nhiệm vụ, ông Phạm Xuân Trình cho biết: chính sự chung
tay, quyết tâm cao độ, cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT
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Bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc Thường trực
trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ mới

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ mới

công tác sáp nhập diễn ra nhanh chóng và thành công.
Quá trình sáp nhập đã thiết lập lại một cơ cấu tổ chức
chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, có hệ thống và khoa học
xuyên suốt. Để đảm bảo điều này với hiệu quả cao nhất,
Tổng Công ty triển khai các đề án đào tạo cán bộ trong
chiến lược chung. Bên cạnh những phòng ban cũ, Phong
Phú có thêm nhiều phòng ban chức năng mới nhằm khai
thác và phát huy thế mạnh hiện có, nội lực thị trường
mang lại.
Cũng tại hội nghị triển khai giao nhiệm vụ cho cán bộ
quản lý, một lần nữa ông Phạm Xuân Trình khẳng định
việc sáp nhập thành công là bước chuẩn bị quan trọng
để đưa Phong Phú phát triển vượt bật, đón đầu thị
trường, TPP và hướng đến đạt doanh thu 1 tỷ USD trong

giai đoạn 2014-2020 . Thời gian qua, Phong Phú chia
thành các hệ thống để hoạt động và khẳng định vị thế
trên thị trường trong, ngoài nước với những sản phẩm
chủ lực như vải, sợi, khăn… Trước vận mệnh mới, việc
sáp nhập đã tạo sức mạnh cho chuỗi liên kết, gia tăng
nội lực. Ông hy vọng, với đội ngũ cán bộ mới trẻ, khỏe,
có năng lực sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà HĐQT, cổ
đông đã giao phó.
Ông thẳng thắn nêu ra những vấn đề thực tế hiện nay,
phân tích cho mỗi cán bộ thấy được những mặt mạnh,
yếu kém, trì trệ của Phong Phú trong thời gian qua cần
được khắc phục, đây là hàng rào cản bước tiến của Tổng
Công ty. Hiện nay, ngành dệt may Việt Nam có sự “thay
da đổi thịt” rất lớn, tiến nhanh vào guồng phát triển

13

Số 36 - tháng 7/2014

Bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ mới

chung của khu vực. Doanh nghiệp nào bảo thủ, trì trệ,
không đổi mới sẽ tạo sức ì, chậm tiến và lạc hậu. Do đó,
các doanh nghiệp phải luôn luôn trong tư thế sáng tạo,
đổi mới và phát triển liên tục để tạo ra giá trị gia tăng.
Hành trình 50 năm hình thành và phát triển không
ngừng để khẳng định vị thế hàng đầu Tập đoàn của
Phong Phú hôm nay không hề dễ. Con đường ấy được
xây nên bằng sự kiên trì, bền bỉ, hy sinh của bao thế hệ
CB. CNV. Do đó, mỗi người cần ý thức và nỗ lực cao độ về
những công việc mà mình đảm trách, không được bằng
lòng với những gì đang có, nhân tố mang lại sự thành
công của một doanh nghiệp chính là con người.
Một lần nữa khẳng định lại vấn đề này, ông Phạm Xuân

Ông Trần Ngọc Nga - Phó Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ mới

Trình đưa ra hai tiêu chí để đánh giá cán bộ chức danh
trong cơ cấu mới lần này là tuân thủ và hành động. Nói
phải đi đôi với hành động thực tế và mang lại giá trị thực,
thống nhất, nhanh mạnh, có hiệu quả. Việc tuân thủ phải
được thực hiện thông qua kế hoạch xây dựng các chỉ tiêu
cá nhân, chỉ tiêu cho từng đơn vị, bộ phận…, khi chỉ tiêu
đã đề ra phải được kiếm soát chặt chẽ, có hệ thống, phải
đảm bảo nội quy an toàn và có tính tuân thủ cao. Tất cả
cán bộ quản lý phải được thực hiện một cách xuyên suốt
từ trên xuống dưới, tuân thủ và tôn trọng các nhiệm vụ
đề ra, nếu ai làm sai quy chế coi như không hoàn thành
nhiệm vụ. Mọi công tác đánh giá cán bộ được diễn ra
một cách công khai, minh bạch, có cơ sở vững vàng để
định giá lương, thưởng, chính sách đãi ngộ, khả năng
thăng tiến hoặc gián chức một cách công bằng, dân chủ,
văn minh… Qua đó, giúp hệ thống quản lý nhân sự nắm
bắt tình hình chung của mỗi CB.CNV để có chính sách
đào tạo kịp thời và phù hợp.

Mỗi CB.CNV là một
nhân viên kinh doanh
Ông Trần Quang Nghị bày tỏ niềm vui đối với các bộ
được bổ nhiệm vào các vị trí mới của Tổng Công ty, điều
đó đồng nghĩa với việc tính trách nhiệm nâng cao hơn.
Ông gửi lời cảm ơn CB.CNV đã có thời gian gắn bó lâu dài
và cống hiến cho đại gia đình Phong Phú bằng trí tuệ và
sức lực của mình. Ông cho biết, một doanh nghiệp lâu
đời và đứng vững như Phong Phú thì đội ngũ lãnh đạo
phải biết tổ chức tốt, tạo ra môi trường tốt, nội lực tốt,
vấn đề hiện nay là việc phát triển nhanh hay chậm của
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Công bố quyết định bầu bổ sung
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty
VP Công đoàn

Theo đó, ông Võ Duy Sáng sẽ đảm
nhận chức vụ Chủ tịch Công đoàn
Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 1/7,
bà Trương Thị Hiệp - Trưởng Phòng
Nghiệp vụ Sợi Chỉ may và bà Đặng Thị
Hồng Đức - Phó Phòng Hành chính
Quản trị giữ chức vụ Ủy viên BCH
Công đoàn Tổng Công ty.

Ông Lý Anh Tài - Giám đốc Điều hành trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ mới

Ông Tạ Cẩm Hùng - Giám đốc Điều hành trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ mới

sản xuất luôn cân đối một cách hợp lý để tăng trưởng hài
hòa.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc Điều hành Hệ thống SX Gia dụng trao quyết định bổ
nhiệm cho cán bộ mới

Tổng Công ty phụ thuộc vào bộ máy quản lý.
Theo ông, để phát triển doanh nghiệp phải đồng bộ
giữa mục tiêu và phương pháp thực hiện, khi xây dựng
bộ máy cán bộ phải đạt đến mục tiêu mà doanh nghiệp
đề ra. Mục tiêu phải được phân bổ đến từng phòng, ban,
nhà máy và CB.CNV…, nhìn vào doanh thu, lợi nhuận của
đơn vị đánh giá bộ máy. Bộ máy quản lý điều hành của
một doanh nghiệp phải luôn trong tư thế động và cán
bộ quản lý cũng thế. Giữa bộ máy quản lý và lực lượng

Ông cũng nhấn mạnh việc sáp nhập chính là một quyết
định đúng đắn, kịp thời chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết
để đưa Phong Phú phát triển. Với cơ cấu mới, đội ngũ
những người quản lý phải mang lại giá trị mới, khẳng
định tính ưu Việt của quá trình sáp nhập. Phong Phú cần
rà soát, đánh giá lại năng lực hiện có, giải quyết yếu kém
hạn chế, xây dựng mô hình, tìm hướng phát triển mới.
Vấn đề quan tâm nhất của Phong Phú hiện nay là thị
trường, vì vậy cần đẩy mạnh việc phân tích chất lượng thị
trường và khách hàng, tìm kiếm những đối tác mới, giảm
lệ thuộc vào một hoặc hai khách hàng truyền thống.
Phong Phú phát triển kinh tế luôn song hành với phát
triển về mặt xã hội, văn hóa doanh nghiệp, luôn chăm
lo và không ngừng nâng cao đời sống của CB.CNV trong
toàn hệ thống. Mỗi CB.CNV là một nhân viên kinh doanh,
hướng đến mục tiêu khách hàng. Trong quá trình làm
việc cần tạo động lực, cảm hứng, mục tiêu, bản lĩnh thể
hiện trí tuệ và tốc độ mới.
Thay mặt cán bộ mới bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Nhiệm
gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với HĐQT, toàn thể CB.CNV đã
tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng trách mới cho ông. Ông
cam kết sẽ nỗ lực hết mình, kề vai sát cánh cùng CB.CNV
đưa Phong Phú phát triển vững mạnh và thành công hơn
nữa trong tương lai, không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo
các cấp và toàn thể CB.CNV.

Ông Phạm Xuân Trình và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cho các anh chị được bầu bổ sung
vào BCH Công đoàn Tổng Công ty.

N

gày 09/07/2014 tại trụ sở
chính của Tổng Công ty đã
diễn ra lễ công bố quyết định
bầu bổ sung ban chấp hành, chủ tịch
Công đoàn Phong Phú, nhiệm kỳ
2013 - 2018.
Buổi lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn
Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Công
đoàn Dệt May Việt Nam; ông Phạm
Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng
Công ty; cùng quý anh chị trong Ban
chấp hành (BCH) công đoàn, Ủy viên
Ủy ban kiểm tra công đoàn Tổng
Công ty; BCH công đoàn cơ sở thành
viên, BCH công đoàn bộ phận, các Tổ
trưởng tổ công đoàn trực thuộc Công
đoàn Tổng Công ty.
Vừa qua, Tổng công ty CP Phong Phú
điều chuyển mô hình sản xuất của
Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong
Phú, sáp nhập thành công Công ty
CP Dệt vải Phong Phú và Công ty CP
Dệt Gia dụng Phong Phú. Sau sáp
nhập, Tổng Công ty hoạt động theo
hệ thống cấu trúc mới gồm các ban,
phòng chức năng và các hệ thống sản
xuất. Phong Phú tạo thành chuỗi liên

kết khép kín từ sợi - dệt - hoàn tất may.
Nhằm sắp xếp mô hình tổ chức hoạt
động của Công đoàn Tổng công ty
sau khi sáp nhập phù hợp với cơ cấu
tổ chức mới và cũng để đảm bảo công
tác quản lý, tổ chức hoạt động công
tác công đoàn đạt hiệu quả. Bên cạnh
đó, vì nguyện vọng cá nhân, chị Lê Thị
Hoàng Trang - Chủ tịch công đoàn và
anh Nguyễn Quốc Nguyên - Ủy viên
BCH Công đoàn Tổng Công ty nhiệm
kỳ 2013 - 2018 có đơn xin từ nhiệm
công tác công đoàn để được tập trung
chuyên sâu cho công tác chuyên môn
sau sáp nhập.
Được sự chấp thuận của Đảng ủy,
Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức
bầu bổ sung và trình kết quả lên Ban
chấp hành Công đoàn Dệt May Việt
Nam. Ngày 30/6/2014, Công đoàn
Dệt May Việt Nam đã ban hành Quyết
định số 163/QĐ-CĐDM về việc công
nhận kết bầu bổ sung ban chấp hành,
chủ tịch công đoàn cơ sở Công đoàn
Tổng Công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ
2013 - 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị
Tuyết Mai đánh giá cao công tác công
đoàn tại Phong Phú, đồng thời bà đưa
ra những vấn đề trọng yếu mà Công
đoàn Phong Phú cần bám sát là: tham
gia vào công tác quản lý bảo vệ quyền
lợi hợp pháp chính đáng của người
lao động giúp người lao động yên
tâm, gắn lâu dài với doanh nghiệp.
Người cán bộ công đoàn phải nắm
chắc Thỏa ước lao động, Nội quy lao
động và đặc biệt là Luật Công đoàn
để hiểu và kịp thời tuyên truyền giải
thích đến cán bộ, đoàn viên. Phương
pháp làm việc của người cán bộ công
đoàn là vận động thuyết phục, không
mệnh lệnh. Chúng ta phải thật sự gần
gũi chia sẻ thì người lao động mới yên
tâm bày tỏ những tâm tư của mình.
Ông Phạm Xuân Trình gửi lời chúc
mừng đến những anh chị mới được
bầu bổ sung vào Công đoàn Tổng
công ty. Ông nhấn mạnh đến hoạt
động công đoàn trong giai đoạn mới
cần gắn liền và tiếp nối truyền thống
trước đây của Phong Phú. Duy trì
hoạt động và truyền thống vẻ vang
của công đoàn trong nhiều năm qua.
Đồng thời, ban chấp hành mới cần
phát huy vai trò của công đoàn trong
việc tham mưu chiến lược hoạt động
SXKD, cải thiện đời sống, các chế độ
chính sách cho người lao động.
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Dệt may Nha Trang:
Khai giảng lớp cao đẳng Công nghệ sợi - dệt
Kim Anh
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Công ty CP Dệt May Nha Trang hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh mở lớp cao đẳng hệ vừa làm vừa học
ngành Công nghệ sợi - dệt tại công ty. Qua thời gian ôn luyện và thi tuyển
sinh theo đúng quy định của Bộ đã có 42 thí sinh trúng tuyển, 3 thí sinh
tuyển thẳng.

C

hương trình hợp tác đào tạo nhằm tăng
cường đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, quản
lý chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở nắm vững
chuyên môn, nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý
sản xuất tại các nhà máy trong công ty. Qua đó, công
ty muốn tạo ra nguồn cán bộ quản lý kỹ thuật, sản
xuất sẵn sàng thay thế, bổ sung khi có yêu cầu phát
triển hoặc sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh
trong quá trình phát triển của đơn vị.
Lễ khai giảng lớp cao đẳng hệ vừa làm vừa học
ngành Công nghệ sợi - dệt, khoá 2014 - 2017 diễn ra
tại Dệt May Nha Trang trong không khí ấm áp với sự
hiện diện lãnh đạo công ty; ông Hồ Ngọc Tiến - Hiệu
trưởng và bà Phan Thị Hải Vân - Hiệu phó Trường CĐ
KTKT Vinatex TP. Hồ Chí Minh; giám đốc các nhà máy
thành viên cùng 45 tân sinh viên.
Thời gian đào tạo của khoá học là 3,5 năm, hình thức
học tập trung tại công ty, học vào buổi tối thứ 7 và
cả ngày chủ nhật. Sau khi hoàn thành khóa học, các
học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của
Trường CĐ KTKT Vinatex TP.HCM. Chương trình đào
tạo gồm 112 tín chỉ, với 81 tín chỉ lý thuyết, 31 tín chỉ
thực hành. Phần lý thuyết các môn học đại cương,
chuyên nghành do giáo viên trường đảm nhiệm.
Phần thực hành có sự phối hợp giữa nhà trường và
Ban đào tạo công ty.
Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Ngọc Hoan nhấn mạnh
việc cần thiết phát triển nguồn nhân lực chất lượng,
đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý.
Lần đầu tiên công ty phối hợp với Trường CĐ KTKT
Vinatex TP.HCM mở lớp học dài hạn tại công ty với số
lượng lớn, tạo điều kiện cho CB.CNV có cơ hội tốt để
trang bị kiến thức chuyên ngành và thực hành tại nơi
mình làm việc. Công ty sẽ tạo mọi điều kiện thuận
lợi để các anh chị em tham gia lớp học, sẵn sàng bố
trí cán bộ nếu đáp ứng yêu cầu công việc. Ông cũng
động viên các sinh viên phải cố gắng nỗ lực nhiều
hơn trong thời gian tham gia lớp học bởi vừa làm vừa

Ông Lê Ngọc Hoan phát biểu ý kiến
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Đại biểu và học viên dự khai giảng lớp học

học sẽ rất vất vả, nhất là số anh chị em đi làm ca, kíp…
Ông Hồ Ngọc Tiến chia sẻ về định hướng của Tập đoàn
Dệt May Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân
lực, giao cho các trường và các doanh nghiệp thuộc
Tập đoàn đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, và cán bộ kỹ
thuật, đáp ứng nhu cầu của ngành trong thời gian tới,
nhất là khi Hiệp định TPP được ký kết. Ông cũng bày
tỏ mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa
nhà trường và công ty trong suốt khoá học, đặc biệt
là phần thực hành để đào tạo gắn kết với thực nghiệm
tại doanh nghiệp.
Đại diện sinh viên cũng đã bày tỏ sự vui mừng khi
tham gia lớp học, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo
công ty đã tổ chức lớp học, hỗ trợ 100% học phí cho
các sinh viên, tạo điều kiện về thời gian thuận lợi nhất
để anh chị em tham gia lớp học và các thầy cô giáo
nhà trường đã chỉ dạy tận tình trong thời gian qua.
Đồng thời, các tân sinh viên thể hiện quyết tâm hoàn
thành tốt khóa học, tiếp thu những kiến thức đã học
để áp dụng vào thực tế, phục vụ tốt hơn nữa công
việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi cương
vị được giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng
phát triển bền vững.
Ngay sau lễ khai giảng các sinh viên đã học tiết đầu
tiên của học kỳ 1.
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Ra đời hệ thống may mặc Phong Phú
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Lê Sang

Khai giảng nhóm lớp mầm non Nhân Phú

Hệ thống sản xuất may mặc

C

ông đoàn Tổng Công ty đã
khai giảng Nhóm lớp mầm
non Nhân Phú dành cho con
em CB.CNV, trong ngày khai giảng
có 10 em học sinh đến lớp. Lớp mầm
non tọa lạc tại Câu lạc bộ Thanh niên
Phong Phú.

T

hế là sau khi Phong Phú sáp nhập thành công đã trọn chuỗi cung ứng dệt may, toàn Tổng
Công ty được chia thành các hệ thống sản xuất chính:
Hệ thống sản xuất sợi chỉ may - Hệ thống sản xuất gia dụng - Hệ thống sản xuất vải - Hệ thống
sản xuất may mặc.
Các hệ thống liên kết thành chuỗi khép kín, tạo sức mạnh chung cho toàn Phong Phú để đón đầu
TPP, hoàn thành mục tiêu 1 tỷ USD mà Chủ tịch HĐQT giao phó.
Bước đầu khai phá thật gian truân nhưng thật phấn chấn, sáng tạo. Hệ thống may mặc sẽ tạo
nên kỳ tích:
1. Đầu tư xây dựng trung tâm tạo mẫu để thiết kế, cắt may cung cấp mẫu sản phẩm cho khách
hàng nội địa, FOB, ODM.
2. Tuyển dụng và đào tạo con người.
3. Xúc tiến đem thiết kế sản phẩm của Phong Phú vào thị trường nội địa (Hệ thống siêu thị
Co.op, Big C, Metro,…) để tăng thêm nét đẹp cho người Việt Nam.
4. Đầu tư xây dựng nhà máy may với trang thiết bị hiện đại, con người khéo léo để sản phẩm
tăng tính vượt trội, mang thương hiệu Phong Phú ra thế giới.
Đội ngũ CB.CNV của Hệ thống may mặc sẽ cố gắng bằng cả trái tim để thực hiện nhiều nhiều
hoài bão lớn, để góp phần vào sự tăng tốc của Phong Phú.

Nhóm lớp mần non Nhân Phú ra
đời với mục đích tạo điều kiện tốt

nhất cho CB.CNV về việc chăm sóc
những thế hệ tương lai của Tổng
Công ty, cũng như hiện thực cam kết
không ngừng chăm lo cuộc sống cho
CB.CNV của lãnh đạo Phong Phú. Lớp
mầm non được bố trí tại vị trí đẹp,
thuận lợi cho việc đưa đón các cháu
của bố mẹ khi ra vào ca. Lớp được
chia làm 2 khu, khu vực bên phải
dành cho các trẻ từ 36 đến 48 tháng
tuổi, khu vực bên trái dành cho trẻ từ
18 đến 35 tháng tuổi. Hiện tại lớp có
3 cô giáo được phân công phụ trách
các bé.
Từ 7h sáng các bé đã được cha mẹ
đưa đến với nhóm lớp, một số bé do
chưa quen với môi trường mới nên
vẫn còn khóc quấy, e dè. Cũng có vài

bé có độ tuổi lớn hơn, sau khi làm
quen với các bạn thì tỏ ra thích thú,
chạy nhảy, vui đùa. Từ không gian bố
trí cho đến thực đơn hằng ngày được
chọn lựa kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sức
khỏe và dưỡng chất cần thiết cho bé.
Có thể nói, đây là một mô hình nhà
trẻ đáp ứng được nhu cầu của cán bộ
công nhân viên có con nhỏ. Việc gửi
trẻ ngay chính tại nơi làm việc, với
những cô giáo trẻ, nhiệt tình dưới sự
quản lý chặt chẽ của Công đoàn Tổng
Công ty chính là những lý do mà cha
mẹ nên gửi trẻ tại nhóm lớp mầm
non Nhân Phú. Hy vọng mô hình này
sẽ phát triển, nhân rộng để đây là nơi
mà cha mẹ luôn yên tâm về con cái
của mình, chuyên tâm vào công việc.

Chính sách thai sản và nuôi con bằng sữa mẹ

V

Việt Nam phối hợp với Công đoàn
Tổng Công ty thực hiện. Tại buổi lễ,
bà Mai Thị Phương Thảo - Chuyên
viên tư vấn thực hành nuôi con bằng
sữa mẹ tuyên truyền cho các CB.CNV
lợi ích của việc nuôi con bằng sữa
mẹ, tầm quan trọng khi cho bé bú
sữa non 2 giờ đầu sau khi sinh, và
cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong
6 tháng, trả lời những thắc mắc của
các bà mẹ liên quan đến việc nuôi
con bằng sữa mẹ.

Chương trình do Tổng liên đoàn lao
động Việt Nam, Công đoàn Dệt May

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó
Chánh văn phòng Công đoàn Dệt
May Việt Nam cũng tuyên tuyền,
phổ biến những chế độ, chính sách
và quyền lợi thai sản cho các lao
động nữ. Bà nhấn mạnh về việc mở

ừa qua, tại Tổng Công ty CP
Phong Phú đã diễn ra buổi
truyền thông về chế độ thai
sản và thực hành nuôi con bằng sữa
mẹ, với sự tham dự của hơn 50 lao
động nữ Tổng Công ty đang mang
thai, trong độ tuổi sinh đẻ và đang
nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi.

lớp mầm non Nhân Phú của Tổng
Công ty là một hành động rất thiết
thực, nhằm thể hiện sự quan tâm
của người sử dụng lao động đối với
người lao động.
Những CB.CNV tham gia chương
trình có dịp ghé thăm Trạm Y tế của
Tổng Công ty, nơi lắp đặt mô hình
cabin sữa. Tại đây, bà Phương Thảo
cũng đã trao đổi, hướng dẫn các
chị em việc sử dụng máy hút sữa và
sử dụng mô hình cabin sữa dành
cho các mẹ. Có thể nói, đây là một
chương trình bổ ích giúp cho các
lao động những có thêm nhiều kiến
thức về việc làm mẹ, cũng như hiểu
sâu hơn về việc chăm sóc sức khỏe
cho mẹ và bé.
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Chị Bạch Thị Kim Cương:

Có hiểu mới yêu
và phát triển nghề nghiệp
BAN BIÊN TẬP

thiện những mặt hạn chế yếu kém của
bản thân, rút ngắn thời gian đào tạo
và tự đào tạo”, chị Kim Cương chia sẻ.

Hiện đang là Phó Trưởng ban kiêm trưởng phòng nghiệp vụ
gia dụng của Tổng Công ty, chị Bạch Thị Kim Cương có 22
năm gắn bó với Phong Phú ở nhiều vị trí và vai trò khác nhau.
Những kinh nghiệm tích lũy ấy chính là động lực để chị phấn
đấu và cống hiến cho sự phát triển của đơn vị.

Lấy thực tế làm thước đo
công việc
Khi được hỏi 22 năm chỉ gắn bó với
công tác chuyên môn thiết kế, kỹ
thuật liệu có làm chị nhàm chán.
Chị tươi cười đáp: “mỗi người khi sinh
ra có một niềm đam mê riêng, chính
niềm đam mê này tạo động lực để học
tập, nghiên cứu và sáng tạo không
ngừng. Bản thân tôi cũng vậy, từ trẻ
đã thích những việc liên quan đến
thiết kế, kỹ thuật và quyết tâm gắn bó

với nó, càng đi sâu nghiên cứu, học
hỏi và thực thi tôi cảm thấy càng thú
vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà
lãnh đạo giao phó”.
“Từ kinh nghiệm bản thân mình, tôi
nhận thấy việc bố trí nhân sự một
cách phù hợp, đúng chuyên môn, sở
trường là việc làm thiết thực và đúng
đắn. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để mỗi CB.CNV phát huy vốn kiến thức
của bản thân. Trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, họ bổ sung và tự hoàn

Khi chúng tôi đặt ra câu hỏi liên
quan đến công tác đào tạo đội ngũ
kế cận, chị cho biết các bạn trẻ hiện
nay rất năng động và giỏi, tuy nhiên
họ chưa có nhiều kinh nghiệm thực
tế. Chị khuyên những bạn trẻ và
nhân viên của mình khi làm việc cần
đi sâu vào thực tế, đánh giá từ thực
tiễn tránh máy móc, lý thuyết nhằm
tạo ra những sản phẩm chất lượng.
Chị kể: “Tôi gặp nhiều trường hợp anh
chị em khi mới vào làm nắm vững lý
thuyết nhưng khi vận dụng thực tế
thì không thực hiện được, thậm chí
mắc những lỗi hết sức sơ đẳng. Dó đó
chúng tôi phải đào tạo lại từ đầu”.
Khi hướng dẫn nhân viên cấp dưới
của mình, chị tận tụy lấy kinh nghiệm
bản thân để chia sẻ, với mong muốn
họ vận dụng có hiệu quả để phát
huy lợi thế công việc. Chị nghĩ rằng:
“nhân viên cấp dưới là một người bạn
đồng nghiệp, chúng ta chia sẻ những
kinh nghiệm cho họ, đồng thời họ
cũng tương tác lại ta một bài học”.

Lắng nghe tâm tư
người lao động
Đánh giá về công tác sáp nhập của
Tổng Công ty chị cho biết đây là một
chiến lược đúng đắn, có tính nhất
quán và xuyên suốt từ trên xuống.
“Các hệ thống sản xuất, phòng kinh
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doanh… sẽ được hỗ trợ qua lại một
cách nhanh chóng, hiệu quả cao. Việc
sáp nhập không chỉ tạo thế mạnh về
tài chính, năng lực, uy tín thương hiệu
mà còn tạo đà cho mỗi CB.CNV phấn
đấu, thực thi và hoàn thành tốt nhiệm
vụ mà mình đảm trách”. Giờ đây với
vai trò là người quản lý, chị vẫn luôn
sâu sát với người lao động để lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng của họ
một cách thấu đáo nhất.
Chị kể, mặc dù được đào tạo chuyên
về kỹ thuật nhưng khi gia nhập
Phong Phú chị đứng máy cùng
công nhân, đi ca và làm ăn theo sản
lượng… bằng nỗ lực của bản thân,
cùng bản tính chịu khó học hỏi,
tìm tòi nên sản lượng chị làm ra lúc
nào cũng vượt bật và chất lượng.
Sau thời gian phấn đấu chị chuyển
công tác lên phòng kỹ thuật, vì vậy
chị hiểu được ca kíp, người lao động
của mình.
Bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm ngày
mới gia nhập Phong Phú, nhờ các
anh chị đi trước chỉ dạy tận tường đã
giúp chị hoàn thành tốt nhất công
việc của mình. “Hơn lúc nào hết,
chính họ là những người tạo ra không
khí lao động khẩn trương, đúng nghĩa
để mỗi người mới khi gia nhập vào
không khí chung ấy đều có động lực
và làm tốt nhất công việc của mình.
Họ xem những công việc của công ty
như việc nhà của mình vậy” chị Bạch
Thị Kim Cương chia sẻ.

Văn hóa tạo nên thương hiệu
Phong Phú
Tự nhận mình là người may mắn vì
được lãnh đạo bố trí công việc đúng
chuyên môn, tuy vậy bằng sự nỗ lực
và quá trình học tập của bản thân

đã giúp chị hoàn thành tốt công
việc được giao. Những sản phẩm
mới luôn được chị và cộng sự thực
hiện liên tục, có sáng tạo và hiệu
quả. Chị cho biết: “hiện nay kinh tế
đang khó khăn, việc chiếm lĩnh, thâm
nhập và mở rộng thị trường của các
doanh nghiệp gặp bước cản lớn. Các
làng nghề phía Bắc trổi dậy cũng gây
khó khăn không nhỏ cho các doanh
nghiệp, tình trạng hàng giả, hàng
nhái đang trở thành vấn nạn nhức
nhối. Do đó, nhiệm vụ nặng nề luôn
đặt lên vai anh chị em làm công tác
kỹ thuật phải tạo ra những sản phẩm
độc đáo, riêng biệt và có độ nhận
dạng cao”.
Theo đó, mẫu mã, máy móc, trang
thiết bị cũng phải luôn đổi mới
nhằm tăng năng suất, chất lượng…
cạnh tranh với các sản phẩm thương
hiệu khác trong và ngoài nước. Nếu
không đổi mới sẽ tụt hậu, chị dẫn
chứng những mặt hàng khăn Mollis
- một trong những thương hiệu
khăn hàng đầu hiện nay gặp nhiều
rắc rối về vấn đề hàng nhái, việc
người tiêu dùng mua phải hàng giả,
kém chất lượng sẽ làm giảm uy tín
chất lượng và thiệt hại cho họ. Để
làm nên một sản phẩm có sức cạnh
tranh ngoài yếu tố kỹ thuật phải có
yếu tố mỹ thuật, hai nhân tố quan

trọng làm nên những sản phẩm
độc đáo. Nhiều doanh nghiệp nước
ngoài bắt đầu có dấu hiệu khai thác
thị trường trong nước, đẩy mạnh sự
cạnh tranh trên thị trường.
Nói về công tác đoàn thể tại Phong
Phú chị đánh giá cao và cho rằng,
thành công của Tổng Công ty hôm
nay một phần có sự góp sức rất lớn
của công tác đoàn thể. Nhiều cán bộ
thành danh từ công tác đoàn, và là
nơi tạo sân chơi, không khí thi đua
lao động sản xuất rầm rộ, sôi nổi. Với
Phong Phú, người lao động được
xem như một nguồn tài sản quý, vì
vậy Ban lãnh đạo luôn không ngừng
chăm lo đời sống cho CB.CNV, điển
hình là chung cư Nhân Phú, nhà trẻ
và nhiều chế độ chính sách phúc lợi
khác cho người lao động. Chính văn
hóa Phong Phú là nền tảng vững
chắc giúp doanh nghiệp khẳng định
vị thế trên thị trường.
Khi được hỏi: Nếu muốn nói một
điều gì với người lao động, chị sẽ
nói gì? Chị Bạch Thị Kim Cương tươi
cười: Thật sự Phong Phú là một môi
trường sống và làm việc tốt, tôi hy
vọng anh chị em và các bạn trẻ hãy
đến làm việc, cống hiến… bạn sẽ
nhận được những giá trị tương xứng
và một tương lai rộng mở.
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Anh Trần Hoàng Thảo:

Làm việc bằng chính cái Tâm
Thu Hạnh
Tổ Kinh doanh Bất động sản

Trong những gương mặt mới trong đội ngũ Ban lãnh đạo Phong Phú hôm nay,
anh Trần Hoàng Thảo - Trưởng ban Sợi Chỉ May cho tôi ấn tượng về dáng người
“hơi gầy” nhưng nụ cười tươi tắn, thân thiện. Trải qua nhiều dự án, trực tiếp
đối mặt với những “ca” khó trong việc cải tiến máy móc, dây chuyền sản xuất
sợi chỉ may cho anh nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc khi nói về Phong Phú.

Hạnh phúc của chàng kỷ sư trẻ
Với chuyên môn là kỹ sư chế tạo máy và
một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Trần
Hoàng Thảo gia nhập Phong Phú vào năm
2002 với mong muốn được làm việc, cống
hiến sức trẻ của mình.
Ngày ấy, khi nhận được giấy báo nhận công
tác, anh không khỏi ngỡ ngàng, xúc động
vì ước mơ được làm đúng chuyên môn yêu
thích trong một công ty lớn như Phong Phú
đã trở thành hiện thực. Anh tự hứa với bản
thân sẽ nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện
thật tốt để phát huy hết tâm huyết và khả
năng của mình. Những bước đi đầu tiên của
anh ở Phong Phú mãi cho anh những cảm
xúc không thể quên. Những trải nghiệm
đầu tiên khi bước từ sách vở ra với thực tế
cho anh cho anh nhiều bài học quý giá. Với
bản lĩnh vững vàng, tinh thần ham học hỏi
anh đã tạo được niềm tin cho ban lãnh đạo
nhà máy. Duyên may đến với anh khi Nhà
máy Sợi Chỉ May lúc bấy giờ đang trong
giai đoạn cần nhiều cải tiến kỹ thuật để mở
đường cho sản phẩm công ty bước ra thị
trường thế giới.
Dự án đầu tiên anh được tham gia là dự án
lắp đặt công đoạn máy OE thuộc dây chyền
OE Savio. Cảm giác của một nhân viên mới
được tin tưởng làm anh cực kỳ xúc động.
Cái quý giá nhất là tình cảm của anh chị em
dành cho anh, không chỉ tạo điều kiện để
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nhân viên mới nỗ lực mà các anh chị
ngày ấy còn không ngừng động viên
khích lệ và hỗ trợ anh một cách vô tư
không điều kiện. Dự án hoàn thành
xuất sắc, đánh dấu nấc thang đầu
tiên để anh thực sự tin tưởng, thực
sự an tâm để cố gắng và phấn đấu.

Đến những trận đánh lớn
Trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới của
ngành Sợi Chỉ May, nhiều dự án cải
tiến dây truyền sản xuất cần thực
hiện để đưa chất lượng sản phẩm lên
cao đáp ứng nhu cầu của thị trường
thế giới. Anh Trần Hoàng Thảo được
Ban lãnh đạo tin tưởng giao cho
nhiều dự án quan trọng.
Năm 2008, anh được chính thức
chủ trì lắp đặt và đưa vào vận hành
dây chuyền 10080 cọc. Anh và anh
chị em Nhà máy Sợ Chỉ May đã gần
như hoàn thiện cả dây chuyền 10080
cọc chỉ từ những kiến thức tự mày
mò qua sách vở. Sau đó, công ty mời
chuyên gia về hỗ trợ, những chuyên
gia nước ngoài không khỏi bất ngờ
và nể phục sự khéo léo, óc sáng
tạo và khả năng học hỏi của những
người con Phong Phú. Cùng với đó,
anh nhận được sự khen ngợi, động
viên, khích lệ của Ban lãnh đạo…
Như có thêm động lực và niềm tin,
anh không ngừng học hỏi và phấn
đấu. Anh tâm sự: “…Tốc độ, áp lực
của những đơn hàng gấp, những
bộ máy cần sự cải tiến, những công
nghệ tiên tiến cần được nắm bắt kịp
thời… nhiều khi làm tôi hụt hơi, đuối
sức tưởng chừng không thể vượt qua.
Nhưng ngay lúc đó, bên cạnh tôi luôn
có những lời động viên, khích lệ của
lãnh đạo, của anh chị em… kịp thời
tiếp sức cho bạn, kề vai hỗ trợ bạn, san
sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý

báu; sự hăng say của các anh chị đồng
nghiệp tiếp thêm sức mạnh cho tôi
mỗi khi tôi mệt mỏi. Cái tình ở Phong
Phú rất lớn. Đó là điểm tựa, là niềm
tin để tôi cố gắng và bước tiếp mỗi khi
gặp khó khăn...”
Cùng với sự đoàn kết của anh chị
em Nhà máy Sợi Chỉ May, tiếp nối
thành công của những dự án đầu
tiên, anh cùng anh chị em tiếp tục
vạch ra những kế hoạch, dự án mới.
Công nghệ sản suất sợi ngày càng
hoàn thiện theo bàn tay khối óc của
những người kỹ sư giàu tâm huyết.
Năm 2011, lắp đặt thành công thêm
5760 cọc sợi tăng năng lực sản xuất
nhà máy sợi cọc. Cũng trong năm
này anh cùng đồng nghiệp đã thay
đổi cơ cấu mặt hàng từ cotton sang
PE để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Năm 2012, đánh dấu bằng thành
công của dự án chuyển đổi cơ cấu
mặt hàng sản xuất sợi sirô đáp ứng
nhu cầu cấp bách của thị trường và
năm 2013 anh là chủ nhiệm của dự
án phát triển mặt hàng mới sợi sirô
bọc thun trên dây chuyền thiết bị
Nhà máy Sợi…
Đến hôm nay, anh tự hào vì Nhà máy
Sợi Chỉ May đang vận hành theo
những dây chuyền công nghệ hiện
đại. Những nổ lực của anh đã không
bị lãng quên mà được ghi nhận xứng
đáng. Và vị trí Trưởng ban Sợi Chỉ
May ở tuổi 34 mà anh vừa được bổ
nhiệm đã khẳng định bước trưởng
thành của người kỹ sư sau hơn 12
năm phấn đấu.

Nỗi niềm của người quản lý
Với vai trò là Trưởng ban Sợi Chỉ
May, anh Trần Hoàng Thảo luôn
mang trong mình niềm khát khao

được cống hiến để tiếp tục ổn định
tổ chức của Ban Sợi Chỉ may, nâng
cao chất lượng sản phẩm, nâng cao
doanh thu về cho Tổng Công ty.
Nói về phương châm sống và làm
việc của mình, anh tâm sự: “Được
bổ nhiệm làm Trưởng ban của Sợi chỉ
may không lâu nhưng tôi lại đã gắn bó
với Sợi Chỉ may từ ngày đầu khi còn là
chàng tân kỹ sư. 12 năm gắn bó với Sợi
Chỉ may, với Phong Phú tôi luôn nhắc
nhở mình làm việc theo chữ Tâm. Khi
đặt chữ Tâm vào công việc vào cách
hành xử thì công việc sẽ hoàn thành
tốt hơn, đạt kết quả cao hơn. Khi đem
Tâm đối xử với anh em, đồng nghiệp
thì mối quan hệ sẽ bền chặt hơn, thân
tình hơn. Dù ở vị trí nào, với tôi cũng
cần làm hết sức mình và đặt chữ Tâm
vào vị trí ấy…”. Anh không ngừng
nung nấu những ý tưởng để nâng
cao chất lượng của sợi Phong Phú.
Mục tiêu hiện tại của anh là tạo bước
đột phá cho ngành sợi trong thời kỳ
mới, nâng tầm của sợi Phong Phú
trên trường quốc tế qua đó định vị
thương hiệu Sợi Chỉ may Phong Phú
trên thị trường.
Trong hành trình mới của Phong
Phú hôm nay, mỗi CB.CNV trong thời
điểm này đang đứng trước thử thách
đó là sự hòa nhập. Chúng ta đang
trong một cổ máy và quá trình vận
hành cổ máy mới này nhiều người
sẽ chưa quen, chưa thích nghi, mỗi
cá nhân sẽ phải biết điều chỉnh để
có thể vận hành cùng nhịp với cả
bộ máy. Đây vừa là thách thức vừa là
cơ hội để anh Trần Hoàng Thảo và
anh chị em CB.CNV với nhiệt huyết
và năng lực của mình có thể đoàn
kết, cùng chung tay đưa con thuyền
Phong Phú tiến về phía trước nhanh
hơn, mạnh hơn, thần tốc hơn trong
thời kỳ mới.
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Anh Nguyễn Đình Thịnh:
“xong việc chứ không hết giờ”
Lê Quốc Sang
Tổ TTTH

vụ được cấp trên giao.
Tăng trưởng và phát triển
mạnh ngành vải, đáp ứng
sự hài lòng và kỳ vọng của
khách hàng về vải denim
và khaki. Ứng dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật
và công nghệ vào ngành
dệt denim”, anh cho biết.

Với 14 năm làm việc và gắn bó với Phong Phú,
anh Nguyễn Đình Thịnh xây dựng cho mình
phương châm làm việc “xong việc chứ không hết
giờ”, với một thái độ làm việc nghiêm túc của
một người xem Phong Phú như mái nhà thứ hai
của mình.

A

nh gia nhập Phong Phú đã 14 năm, một khoảng thời gian
không quá ngắn cũng không quá dài để trưởng thành và
phát triển. Anh hiện đang vị trí Trưởng ban Quản lý Hệ thống
sản xuất Vải của Tổng Công ty. Kể từ bước chân vào mái nhà của đại
gia đình Phong Phú, anh còn bỡ ngỡ của một người thợ học việc,
thời gian được đào tạo và rèn luyện qua rất nhiều vị trí và trọng
trách khác nhau anh tự nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều,
đảm trách nhiều vị trí trọng yếu của công ty.
Anh từng đảm nhận rất nhiều vị trí công việc khác nhau như Trưởng
vùng dệt khăn, Trợ lý Giám đốc Nhà máy Dệt khăn, Trợ lý Ban Kỹ
thuật và Nghiệp vụ Vải, Giám đốc Nhà máy Dệt vải, Phó Giám đốc
Công ty CP Đầu tư Phong Phú - Sơn Trà, Giám đốc Chi nhánh Nhà
máy Dệt 2 tại Đà Nẵng… Qua từng vị trí công việc đảm trách, anh
chia sẻ đã học được học hỏi rất nhiều điều, “từ việc học cách phải làm
sao để hoàn thành nhiệm vụ, có lúc phải học cách tự đương đầu, đứng
lên sau mỗi lần vấp ngã, học sự cảm thông chia sẻ với đồng nghiệp,
học cách gánh vác công việc, học cách chấp nhận những khiếm khuyết
thiếu sót và cá tính riêng của người khác”. Ở anh chưa bao giờ mất đi
tinh thần học hỏi, chính sự học hỏi đã giúp anh chiêm nghiệm ra
thật nhiều điều, điển hình là sự mới mẻ trong cách đào tạo đội ngũ
kế cận. “Đào tạo đội ngũ thật giỏi và năng động vì quan niệm không
sợ anh em giỏi hơn mình mà phải để anh em thay thế được mình thì
hiệu quả công việc mới tốt hơn”. Anh luôn đặt mình ở nhiều vị trí công
việc khác nhau để thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ cùng đội ngũ nhân
viên cấp dưới, từ đó có những chế độ, chính sách phù hợp nhằm
phát huy sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của đội ngũ nhân viên
trong hệ thống.
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Chân dung anh Nguyễn Đình Thịnh

Điều anh luôn trăn trở và thử thách chính là việc ứng xử
với mọi người làm sao để nhận được sự ủng hộ, đồng
thuận từ anh chị em, cán bộ công nhân viên. Vì thế, anh
luôn phấn đấu học hỏi, hoàn thiện mình. Có được sự
ủng hộ đó, chính là nguồn động lực giúp anh vượt qua
những trở ngại, hoàn thành được những nhiệm vụ mới.
Hiện nay, Tổng Công ty đang xây dựng cơ cấu tổ chức
mới đó cũng chính là cơ hội và thách thức của anh.
Đứng trước vận hội này, anh đã chuẩn bị cho mình một
tâm thế thật vững chắc “phải trang bị cho mình thật
nhiều kiến thức và kỹ năng để đáp ứng tốt nhu cầu công
việc”. Anh cho rằng việc xây dựng cơ cấu tổ chức mới
rất thuận lợi tập hợp được nhiều nguồn lực, chẳng hạn
nguồn vốn là một lợi thế rất lớn, ngoài ra nó là bước
chuẩn bị thật vững vàng để hội nhập khi Việt Nam kí
kết hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Với vai trò mới, bản thân anh đã đặt ra nhiều mục tiêu
để hoàn thành nó: “Phải hoàn thành tốt những nhiệm

“Phong Phú phát triển
rộng lớn nhiều lĩnh vực
khác nhau và hướng đến
một mục tiêu chung là
một Tổng Công ty hùng
mạnh xứng tầm với bạn
bè, khu vực. Mỗi thành
viên chúng ta trong từng
lĩnh vực công việc khác
nhau phải cùng nhau thực
hiện bằng những việc làm
cụ thể thiết thực theo tiêu
chí “tuân thủ theo những
chuẩn mực, định hướng và hành động nhanh để đạt được
những kết quả tốt nhất”. Tôi phải suy nghĩ và hành động
lấy mục tiêu là xong việc chứ không phải hết giờ và mọi
việc đặt sự hiệu quả lên trên hết, lấy kết quả làm thước
đo cho mục tiêu đạt được”, anh chia sẻ với chúng tôi về
phương châm làm việc của mình. Và kết quả công việc,
chính là thước đo mà anh thể hiện tình yêu đó, vì một
Phong Phú phát triển trong tương lai.
Nếu như mỗi con người Phong Phú đều quan niệm
“xong việc chứ không không hết giờ”, và xem Phong Phú
như mái nhà thứ 2 của chính mình sẽ tạo nguồn sức
mạnh lớn giúp Tổng Công ty vững tiến. Anh Nguyễn
Đình Thịnh cũng như bao lớp người Phong Phú đã làm
việc và trưởng thành luôn có thái độ đúng đắn đối với
công việc. Bởi vì một lẽ, văn hóa Phong Phú một bức
tranh vô hình đã thấm nhuần vào những con người nơi
đây, nó đào tạo, trau dồi bao lớp thế hệ người Phong
Phú để giúp họ thành công và trưởng thành hơn.
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Dẫn lối yêu thương
A

i cũng biết mẹ là linh hồn, là cuộc sống của các con và mẹ cũng chính là người soi
đường cho con hướng tới tương lai.

Tuổi Thơ
Phong Phú

Khi còn nhỏ mỗi lần được theo mẹ tới cơ quan tôi rất thích thú. Phòng làm việc của mẹ
cái gì cũng hay cái gì cũng lạ. Đó là những dãy chai thủy tinh xanh đỏ tím vàng lấp lánh,
máy đo máu, máy thử kiềm, nhất là kính hiển vi nhìn vô cùng hấp dẫn. Mỗi khi các cô cho
nhòm một chút thì tôi thích thú vô cùng, thậm chí ở phòng làm việc của mẹ thì chiếc ghế
xoay tròn cũng đã chứa đựng một ngàn điều thú vị. Tôi rất muốn chạy đi chạy lại, muốn
trèo lên ghế và xoay tít. Tuy nhiên, tôi lại chỉ ngồi im lặng vào một góc bàn và chuyên
tâm làm toán vì khi nãy mẹ khen: Con gái chị ngoan lắm, vừa hiền vừa ít nói lại vừa học
toán rất giỏi. Và vì mẹ đã khen nên tôi cứ cố gắng làm theo vì sợ làm phụ lòng tin của mẹ.
Cứ như vậy tôi lớn lên và trưởng thành như những lời khen của mẹ. Và những lời nói đó
trở thành những tấm thảm đỏ trải đường cho tôi vượt qua bao khó khăn.
Giờ đây dù đã là mẹ của hai bé và là người biết tận dụng hết khả năng của mình để phấn
đấu trong công việc, tôi vẫn lớn lên và trưởng thành với sự hỗ trợ hết sức lớn lao của mẹ.
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm nhỏ của mẹ tôi trong cách dạy con để hi vọng rằng “roi vọt
không mạnh bằng yêu thương và khích lệ”, để tương lai thế hệ mầm non của Phong Phú
sẽ có những cán bộ giỏi kiến thức mạnh thể chất - kế tục xuất sắc sự nghiệp của lớp cha
anh, để Phong Phú mãi mãi phát triển vững mạnh, trường tồn cùng đất nước.
Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Biên tập Diễn đàn Phong Phú, tôi xin gửi lời
cảm ơn chân thành tới các bạn đồng nghiệp và các con đã tham gia tích cực vào Blog
Tuổi thơ Phong Phú, số đặc biệt dành cho thiếu nhi Phong Phú.
Xin chân thành cảm ơn!
Giám đốc Điều hành Tổng Công ty,
Trưởng Ban biên tập
Lê Thị Ánh Ngọc
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KẾT QUẢ CUỘC T
HI
BLOG TUỔI THƠ
PHONG

PHÚ

C

hào mừng ngày Quốc tế thiếu
nhi 1/6, Ban biên tập Diễn đàn
Phong Phú tổ chức cuộc thi
BLOG TUỔI THƠ PHONG PHÚ nhằm
mục đích tạo sân chơi cho các thế hệ
mầm non tương lai Phong Phú. Ban
biên tập xin thông báo kết quả cụ thể
như sau:

Thi viết về cuộc sống hôm nay
Nguyễn Việt Bảo Hân

Giải nhất

Võ Duy Khương

Giải nhì

Lê Vũ Ngọc Hân

Giải ba

La Phạm Quỳnh Như

Giải kk

Lê Gia Kiên

Giải kk

Diễn đàn Phong Phú

“Người ta thường có xu hướng làm
hài lòng người dưng và làm tổn
thương người thân. Cũng như làm
khổ người yêu mình và chịu khổ vì
người mình yêu”.

K

hi đọc được những câu nói này ở đâu đó
trên mạng, nhiều người sẽ chỉ lưu tâm
đến vế “người yêu mình” và “người mình
yêu”. Tôi thì khác, tự nhiên tôi thấy vế đầu về
“người thân” thật đúng vì chính bản thân cũng
đã từng như vậy. Năm nay tôi 18, rất trẻ, đầy
năng lượng, yêu đời và có cả sự bướng bỉnh,
bất cần. Tôi cũng đã từng làm hài lòng người
dưng và làm tổn thương người thân vào cái
thời trẻ con, bồng bột. Mặc dù giờ tôi đã lớn
hơn, tuy vẫn còn trẻ con nhưng cũng đã biết
suy nghĩ hơn nhiều. Tôi sẽ luôn nhớ khoảng
thời gian niên thiếu đó đã dạy cho tôi nhiều
bài học. Tôi đã đến với tuổi 18 như thế nào?
Hồi đó tôi sợ ba mẹ lắm!

Ảnh đẹp tuổi thơ Phong Phú
La Phạm Quỳnh Nghi

Giải nhất

Tôn Ngọc Quỳnh My

Giải nhì

Nguyễn Hồ Thanh Vy

Giải ba

Võ Phạm Thúy Vy

Giải kk

Trần Ngọc Gia Tài

Giải kk

Thi vẽ tranh
Nguyễn Gia Kiệt

Giải nhất

Nguyễn Thùy Anh Thư

Giải nhì

Võ Lê Quỳnh Giao

Giải ba

Trương Huỳnh Vĩnh Thái

Giải kk

Đoàn Quốc Vinh

Giải kk

Tôi may mắn được sống đầy đủ trong vòng tay
của ba mẹ. Đúng thật là may mắn nhưng bạn
có nghe câu “mỗi nhà mỗi cảnh” mà ông bà
thường nói chưa? Ai cũng có một vấn đề riêng
của mình: người nghèo thì khổ vì nghèo quá,
người giàu thì khổ vì cô đơn quá… Còn tôi khi
lên 8 nhận ra mình “khổ” quá, quá “khổ” vì một
lý do hết sức trẻ con: Tôi khổ vì ba mẹ tôi khắt
khe quá! Ba tôi theo đúng miêu tả của lũ bạn
tôi lúc đó là “ngầu như cảnh sát”. Còn mẹ tôi là
một giáo viên tiểu học mà tôi lúc đó lại là một
học sinh tiểu học cho nên tất cả đi vào nề nếp
và nề nếp. Nhớ khi được hỏi: “Con sợ ba hay
mẹ?” thì câu trả lời của tôi chắc chắn là: “Con
sợ cả hai”. Mà chẳng hiểu tại sao người lớn cứ
thích hỏi những câu đó, trước mặt ba mẹ tôi
muốn trả lời khác cũng không dám. Nghĩ lại
sao lúc đó tôi lại không trả lời là: “Con không sợ
ai hết” nhỉ? Ôi! Tôi không dám tưởng tượng sau
đó sẽ như thế nào đâu!
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Gửi những ai
là con của ba mẹ!
Hồi đó tôi sợ điểm kém lắm!
Vì điểm kém là về sẽ bị ba đánh, bị
đánh thì đau lắm. Thế nên tôi sợ
nhất là câu hỏi mỗi khi ba đón tôi đi
học về: “Hôm nay được mấy điểm?”.
Thông thường khi có điểm cao tôi sẽ
tự khoe ngay còn điểm kém thì sẽ
đợi ba hỏi mới báo. Giờ nghĩ lại đó
cũng là tâm lý chung của mọi đứa
trẻ thôi mà!
Hồi đó tôi ước ba mẹ mình được
như ba mẹ tụi bạn lắm!
Đến bây giờ tôi mới nhận ra là hồi
đó tụi bạn tôi cũng ước như thế.
Thật buồn cười kiểu con nít chúng
tôi “đứng núi này trông núi nọ”. Thế
nhưng, tôi nghĩ cũng công bằng
thôi khi ba mẹ cứ hay so sánh tôi với
những đứa khác mà tôi thừa biết tất
cả tật xấu của nó mà ba mẹ không
biết. Vì sao tôi lại ước như vậy? Đơn
giản vì tôi thấy ba mẹ tụi bạn thật
tâm lý. Đối với tôi khi 13 tuổi, bạn bè
là cả gia tài, cuộc sống, nhưng thứ
tuyệt vời nhất trừ những lúc ba mẹ
xen vào. Tại sao ba mẹ tụi bạn luôn
niềm nở, chia sẻ với con như một
người bạn, không bao giờ rầy la,
thân thiện với bạn của con thì ba mẹ
tôi lại khắt khe như vậy? Tôi đã từng
nghĩ như thế. Tôi không thể nào trải
lòng với ba mẹ về những tâm sự
trong cuộc sống của tôi nên với tôi
lúc đó bạn bè là quan trọng nhất và
tôi đã vì làm hài lòng bạn bè - những
người dưng và làm tổn thương
người thân. Chỉ vì tôi cảm thấy gia
đình ngột ngạt quá, không ai hiểu

tôi cả. Tôi luôn muốn đẩy ba mẹ ra
xa, còn ba mẹ lại muốn quan tâm
can thiệp quá mức. Lúc đó tôi nghĩ:
“Con đã có nhiều bạn rồi không cần
ba mẹ làm bạn của con đâu, hãy cứ
là ba mẹ”. Tóm lại, lúc 13 tuổi tôi và
ba mẹ không có tiếng nói chung!
Bây giờ thì khác rồi!
Đến khi lên cấp 3, bạn bè không còn
quan trọng bậc nhất với tôi nữa. Vì
cấp 3 không giống cấp 1, cấp 2, đó
chính là một xã hội thu nhỏ với đủ
thành phần tốt xấu. Tôi gặp gỡ nhiều
bạn hơn và cũng va chạm nhiều hơn
tuy không có gì lớn lao như va chạm
cuộc đời nhưng cũng đủ để một con
nhóc trưởng thành hơn. Và tôi thấy
thương ba mẹ nhiều lắm. Vì chỉ có
ba mẹ mới thương tôi vô điều kiện,
còn thế giới có điều kiện mới thương
tôi. Tôi nhận ra bạn bè dù thân đến
đâu cũng chỉ là người dưng cũng
có thể quay lưng với mình bất cứ
khi nào chỉ có ba mẹ dù khắt khe, la
mắng nhưng sẽ không bao giờ quay
lưng lại với tôi. Ngày trước tôi nghĩ
và dặn lòng: “Sau này nếu làm mẹ
tôi sẽ không khắt khe với chúng nó,
cho nó làm bất cứ điều gì nó muốn,
sẽ tâm lý hơn”. Nhưng có lẽ giờ đây
tôi nghĩ chắc mình làm không được
đâu. Dù tôi không thích bị ba mẹ
khắt khe nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy
nếu tôi là ba mẹ. Ngay bây giờ, đối
với thằng em trai cách 7 tuổi tôi đã
không biết làm sao với nó rồi, tôi vừa
muốn thân thiết, nuông chiều, bao
che cho nó như ngày xưa tôi vẫn ao
ước được như vậy. Mặt khác tôi cũng

muốn nghiêm khắc, dạy dỗ sợ nó hư
hỏng. Chỉ cách 7 năm thôi mà tôi đã
không biết nó nghĩ gì có giống tôi
hồi đó không. Quả thật giờ tôi mới
hiểu câu: “Ba mẹ muốn tốt cho con
thôi” mà trước đây tôi thường miễn
cưỡng nghe. Tôi nghĩ làm ba mẹ
thật khó vì không có cuốn sách hay
trường lớp nào dạy cả!
Tuy đã lớn, biết suy nghĩ và ba mẹ
thì vẫn khắt khe với tôi nhưng theo
kiểu khác, không còn đòn roi mà là
những lời nói, suy nghĩ. Đôi lúc tôi
vẫn khó chịu, bất mãn nhưng chỉ là
nhất thời, sau đó tôi sẽ tự điều chỉnh
suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi đã
dần thích nghi với sự khắt khe đó rồi.
Nếu không có sự khắt khe đó có lẽ
tôi đã không trưởng thành như ngày
hôm nay. Mẹ hay la tôi là con gái mà
không chăm làm việc nhà cứ để mẹ
làm. Thật ra tôi làm được hết đó chứ,
mỗi lần mẹ đi vắng tôi cũng làm mà.
Một phần nhỏ vì lười biếng nhưng
hơn cả tôi không làm vì tôi muốn ỉ lại
vào mẹ, muốn nhõng nhẽo để biết
mẹ vẫn còn bên cạnh mình. Vì duy
nhất chỉ có ở nhà tôi mới được thoải
mái. Sống thật với tôi nhất. Vậy mới
gọi là gia đình chứ!
Cảm ơn ba mẹ đã khắt khe với con!

giải nhất: Nguyễn Việt Bảo Hân
Sinh ngày 23/11/1996
Phụ huynh: Nguyễn Việt Hòa
Tổ xúc tiến dự án
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Nhớ ơn mẹ cha
Nghĩ về biển đảo quê hương
“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

T

rong không khí sục sôi và hào hùng của ngày
chiến thắng 7/5/1954 tại Điện Biên Phủ đó, lại
càng sôi sục hơn khi ta nghe tin Trung Quốc hạ
đặt trái phép dàn khoan HD - 981 trong vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam. Là người Việt Nam có lẽ không
ai trong chúng ta có thể giữ bình tĩnh và cảm xúc khi
nghe những tin động trời như vậy, chúng ta đang đấu
tranh một cách rất hòa bình, nhưng không kém phần
cương quyết, cứng rắn. Sau đây là những suy nghĩ của
bản thân tôi về việc này.
Trước tiên, ta muốn kiện Trung Quốc, thì ta phải hội đủ
cả lí lẫn tình. Nói về cái tình thì Việt Nam ta gần như
đủ yếu tố này, vì xét cho cùng, chả có dân tộc lại bắt
tay và làm bạn với những kẻ đã từng đánh từng phá
hoại, từng làm bao nhiêu điều mà tai nghe, mắt thấy
thôi cũng chẳng đủ nữa,… Việt Nam ta vốn nổi tiếng về
tình nghĩa, về tình cảm về sự dung thứ, ta đã làm lành
với Mĩ, thậm chí ta không đòi hỏi sự bồi thường từ Pháp,
từ Nhật khi chiến tranh đã dừng. Ta sẵn lòng tha thứ mọi
thứ. Nhưng ta yêu ghét cũng khá rõ ràng.
Ta sẵn sàng kéo những khẩu pháo, những quả đạn to
nhất về Điện Biên để đánh Pháp, sẵn sàng chở những
khẩu súng băng đạn trên các thân cây từ tận Bắc vào
Nam để dành đánh Mĩ. Ta làm bạn với tất cả mọi người
nhưng hễ ai đến Việt Nam với ý định xâm chiếm thì hãy
nghĩ lại. Mĩ phải rút, Pháp phải lui, Nhật phải chạy khi
tiến tới đây để xâm chiếm, để nuôi mộng cai trị dải đất
hình chữ S xinh đẹp này. Việt Nam nghèo hơn Mĩ trăm
lần, thua Ấn Độ về xuất khẩu gạo, thua Nga về diện tích
đất nước. Nếu so với chú gấu Nga khổng lồ, chú Đại
bàng Mĩ dũng mãnh thì Việt Nam chỉ là một chú trâu,
suốt ngày chỉ biết cày ở ruộng, nhưng hễ có ai đến để
chạm vào và để chiếm đoạt cái ruộng ấy thì chú trâu cày
hiền lành này sẵn sàng đánh đuổi và đấy chính là cái tôi

yêu ở đây. Tuy là đất nước vốn nổi tiếng về tình nghĩa
như thế thì Việt Nam vẫn cần cái lí vững vàng để kiện
Trung Quốc.
Trung Quốc luôn nói ta chiếm đoạt Trường Sa - Hoàng
Sa của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, rằng Việt Nam
đã sai lầm, phải dạy cho họ một bài học về quyền lực
và sức mạnh, phải cho họ thấy là cá lớn sẽ nuốt cá bé.
Nhưng với vai trò một fan bóng đá và một người thanh
niên tôi thấy có sự sai lầm. Có thể Hy Lạp là một nước
yếu về kinh tế nhưng họ không yếu về ý chí, họ từng vô
địch Euro 2004 vì ý chí kiên cường. Porto của Mourinho
từng làm cả châu Âu điên đảo với chức vô địch C1 của
họ. Để Việt Nam thắng Trung Quốc thì không khó,
nhưng ta phải kiên trì, phải quyết tâm. Đừng để Trung
Quốc chơi trò bẻ đũa từng cây, hãy liên kết với Malaysia,
với Philipines và tất cả những nước có chủ quyền tại
biển Đông. Ta có tình nghĩa, có đủ lí lẽ, nhưng một mình
ta là không đủ, bởi nếu so với một tỉ rưỡi dân của Trung
Quốc thì Việt Nam ta còn bé lắm. Nhưng con số ấy sẽ
bị bé đi nhiều lần khi ta có sự ủng hộ từ những người
bạn quốc tế, từ những anh em trong Đông Nam Á trong
ASEAN. Nếu so với Trung Quốc, lí lẽ của ta như con tôm
con tép, còn Trung Quốc thì như con beo, con hùm
(cọp). Vì vậy, dù lí lẽ đầy đủ, chứng cứ rành rành nhưng
ta vẫn chưa thể kiện Trung Quốc là vậy.
Là người Việt Nam, tôi khuyên các bạn hãy yêu nước
đúng cách, đúng mực. Hãy bớt các câu comment vớ
vẩn, rác rưởi… Hãy thôi đi, vì nếu có khả năng comment
những câu kiểu đó thì hãy dành sức lực để học tập, để
lao động, để làm gì có nghĩa. Yêu nước có nhiều cách,
nhiều kiểu, để khi ta ra đường, ta đối mặt với bạn bè
quốc tế, ta có thể ngẩng đầu hô to “Việt Nam”.

Giải nhì: Võ Duy Khương
Lớp 10, Trường PTTH Nguyễn Hữu Huân
Phụ huynh: Võ Duy Sáng - Phòng Tổng hợp Pháp chế
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uộc sống bộn bề với những
mảnh đời, hoàn cảnh khác
nhau, người giàu sang, người
đói nghèo. Điều đó chứng minh cuộc
sống không phải lúc nào cũng trải đầy
lụa, thay vào đó là những chông gai,
thử thách đòi hỏi ta phải dũng cảm
đấu tranh vượt qua, và vấp ngã trước
sóng gió cuộc đời là điều mỗi người
không tránh khỏi. Sau cái vấp ngã đó,
ta mới biết được ai sẽ ở lại và luôn sát
cánh, động viên, tiếp thêm sức mạnh
cho ta. Họ là những con người đóng
một vai trò quan trọng trong cuộc đời
ta. Đó chính là những người làm cha,
làm mẹ trên thế gian này.
“Cha - mẹ” hai tiếng cất lên nghe sao
thiêng liêng quá…
Mẹ là người trực tiếp mang thai suốt
chín tháng mười ngày, mẹ đã cho con
sự sống, cho con những tháng ngày
bình yên nhất. Mẹ lo lắng, chăm sóc
con từng giây phút, mong con lớn
khôn từng ngày. Vừa lọt lòng, con
đã được tận hưởng dòng sữa tươi
mát, ngọt ngào chan chứa tình yêu
thương từ mẹ. Khi con biết đòi ăn, mẹ
lo cho con từng chén cháo, muỗng
cơm. Mẹ đã thật hạnh phúc khi con
chập chững biết đi và bi bô gọi “cha
cha”, “mẹ mẹ”. Mẹ đã khóc trong ngày
tựu trường lớp một của con. Ngày
con trưởng thành, mẹ vẫn bên con,
vẫn là hậu phương vững chắc dù con

qua phong ba bão táp cuộc đời và sẽ
là bến đỗ bình yên khi con cần nơi trú
ẩn. Bao nhiêu hi vọng của đời mẹ, mẹ
gửi trọn nơi con. Bởi lẽ đó, mỗi ngày
con được lớn lên là mỗi ngày thân
mẹ già yếu, già yếu vì mãi lo cho con.
Tình thương của mẹ có tính trường
cửu, không bao giờ bị thời gian hay
không gian chi phối. Đến khi mẹ trút
hơi thở cuối cùng, trái tim mẹ vẫn tiếp
tục thương con. Người ta nói lòng mẹ
bao la là thế!
Nếu người mẹ bộc lộ tình yêu thương
con mãnh liệt thì cha lại bộc lộ điều
đó thật kín đáo và sáng suốt. Cha đã
phải làm những công việc nặng nhọc,
bôn ba, cực khổ, tất bật để đảm bảo
cuộc sống gia đình. Nhờ sự hi sinh
thầm lặng và công sức lao động của
cha mà con có được cơm no áo ấm.
Mặt khác, sự giáo dục nghiêm khắc
của cha đã giúp con trưởng thành
theo năm tháng. Cha muốn con va
chạm nhiều hơn với đời để từ đó có
cái nhìn đúng đắn hơn, cho con trở
thành người hữu ích trong gia đình
và ngoài xã hội. Cha dạy con những
chân lí, kỹ năng sống, tạo cho con
một hành trang vững chắc, chắp
cánh ước mơ đưa con vào đời.
Ngày qua ngày, lưng mẹ còng xuống
cho con được vạm vỡ, đầu cha lấm
tấm đã 2 màu tóc để con thêm khôn
lớn. Công ơn này con luôn thầm ghi

nhớ và khắc sâu. Dù có đi hết cuộc
đời cũng không trả xuể ơn đức mẹ
cha. Vì vậy hãy luôn yêu thương, kính
trọng và mang đến hạnh phúc tinh
thần lẫn vật chất cho mẹ cha. Một
cuộc sống đầy đủ, từ áo quần, bữa
ăn ngon miệng hằng ngày hay cả
những chuyến du lịch đến vùng đất
mới lạ để cha mẹ có thể tận hưởng
cuộc sống ở độ tuổi đã xế chiều. Đó
chính là hạnh phúc từ vật chất. Cả
cuộc đời, cha mẹ phải khổ vì con,
cuối cùng, sự thành công, sự trưởng
thành, khôn lớn, có một tương lai, sự
nghiệp thành đạt chính là món quà
tinh thần quý giá nhất mà cha mẹ
muốn nhìn thấy. Dù chỉ là một hành
động nhỏ nhoi, ta cũng hãy làm vì
cha vì mẹ, bởi số phận có thể mang
những người chúng ta yêu thương
rời xa ta mãi mãi bất cứ lúc nào.
Cha mẹ là những bậc sinh thành có
công nuôi dưỡng dạy dỗ chúng ta.
Tự hứa với lòng con sẽ cố gắng ra sức
học tập thật tốt để trở thành người có
ích cho xã hội . Cuối cùng con chỉ biết
nói rằng: “Con yêu cha mẹ thật lòng”.

Giải khuyến khích:
La Phạm Quỳnh Như
Sinh ngày 17/11/2001
Lớp 7A2, Trường THCS Hoa Lư
Phụ huynh: Phạm Tống Thủy Tiên
Phòng Kinh doanh Gia dụng
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Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học
“Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, mẹ dỗ dành yêu thương,…
Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, cô như là cô tiên…”. Mỗi khi bài hát thân thương
ấy cất lên, em lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về ngày đầu tiên đến trường biết bao nhiêu
sự bỡ ngỡ, lạ lẫm, xấu hổ, nép sau lưng mẹ. Nhưng một đôi bàn tay ấm áp ấy đưa đón em ra
vào lớp làm em nhớ mãi đến ngày hôm nay.

E

m vẫn là đứa trẻ nhút nhát và
hay ngượng ngùng. Để chuẩn
bị cho năm học, mẹ mua cho
em rất nhiều thứ nên em rất háo
hức. Nhưng rồi cũng biết ngày ấy
phải đi học và xin mẹ cho em ở nhà,
em không giống như những bạn
khác lại háo hức đến trường.
Trên con đường đến trường, những
làn gió thoang thoảng bên tai như
muốn nói với em rằng: “Hãy cố gắng
học thật tốt để trở thành con ngoan
trò giỏi”.
Bước chân vào cổng trường em thấy
run run, nhìn xung quanh đông đúc
người đi lại. Học trò cũ lâu ngày
không gặp nhau, nô đùa cười khúc
khích. Những học trò vào lớp một
như em thì đứng cạnh mẹ, mắt tròn
xoe lạ lẫm. Sân trường mỗi lúc một
đông hơn. Bỗng “tùng… tùng…
tùng” ba hồi trống vang lên giòn
giã. Những tiếng trống trường em

đã có dịp nghe sao hôm nay thấy to
và vang dội lạ lùng.
Tim em đập rộn lên, tay nắm chặt
tay mẹ. Các bạn đã xếp hàng ngay
ngắn. Mẹ đưa tay em ra trước cửa
lớp. Em sợ quá nép sau lưng, nhắm
chặt hai mắt, bám áo mẹ không
chịu rời. Rồi cô giáo đọc đến tên
em vào lớp. Em như ù ù hai bên tai,
nghe không rõ nữa. Chỉ biết một lúc
lâu em vẫn đứng yên bên mẹ. Em
thấy vui vui vì không phải vào lớp
và có thể về nhà. Nhưng bất ngờ,
một bàn tay đặt lên bờ vai em nhẹ
nhàng. Em giật mình quay lại thì
gặp ngay một nụ cười rạng rỡ,
thân thiện. Em đứng
lặng hồi lâu trước
vẻ mặt của cô
giáo.
Cô mặc tà áo dài
thước tha, mái
tóc đen mượt thả

trên đôi vai bé nhỏ. Đôi mắt cô long
lanh. Nhìn cô, em như thấy mùa thu
đang tỏa sáng. Bàn tay cô nhè nhẹ
nắm lấy tay em đang bám chặt vào
áo mẹ, âu yếm lau những giọt nước
mắt trên má em rồi dắt em vào lớp.
Lạ lùng thay, em ngoan ngoãn bước
theo cô. Cô giống như một nhà ảo
thuật gia đang thôi miên em, từng
chút từng chút một. Cho đến khi cô
đưa đến ngồi gần cửa sổ, em như
mới chợt tỉnh lại nhìn vội ra sân xem
mẹ đang ở đâu. Tìm mãi không thấy
mẹ. Có lẽ mẹ đã về từ bao giờ.
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để ý đến ai trong lớp. Em cố thu
mình lại mong không ai trông thấy.
Nhưng cô giáo đã kịp phát hiện ra.
Cô kéo em lại với không khí lớp
học. Cô giới thiệu về mình, cô tên
là Minh Huệ. Cái tên mới đẹp đẽ
làm sao, đẹp như người cô vậy. Rồi
cô giới thiệu từng bạn, từng bạn
một. Đến lượt em, cô đặt tay lên
vai như để động viên thể hiện niềm
tin tưởng. Em thấy trong lòng vững
tâm hơn. Cô đã truyền cho em một
sức mạnh kì diệu.
Buổi học đầu tiên thật dễ chịu. Cô
và chúng em làm quen với nhau
nhiều hơn. Thỉnh thoảng lơ đãng,
em vẫn nhìn ra cửa sổ, mong buổi
học kết thúc thật nhanh để được về
nhà. Dường như đã đọc được suy
nghĩ đó nên khi quay lại nhìn em
bắt gặp ánh mắt cô như muốn nói:

Thi viết về cuộc sống hôm nay
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Đất nước tôi
Nước tôi đẹp biết bao nhiêu,
Núi cao đất thấp,biển xanh sông hồng.
Gái trai làm lụng biết bao,
Người thì cấy lúa, người làm công nhân.
Những người yêu nước ta ơi!
Cùng chung một nước, cùng chung một lòng.
Đồng tâm, hiệp lực hòa đồng,
Nước ta sẽ đến được đài vinh quang.

giải khuyến khích: Lê Gia Kiên
Sinh ngày: 13/08/2005
Lớp 3, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Phụ huynh: Lưu Đặng Uyên Uyên - Coats Phong Phú

- Hãy cố gắng lên em!
Ngồi một mình bên cửa sổ, em vẫn
lạnh lùng nhìn ra cửa như không

Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy đã thu hút
em, giúp em không nhìn ra ngoài
nữa mà chăm chú vào bài giảng
hơn.
Rồi buổi học đầu tiên cũng nhanh
chóng qua đi, trống giờ ra chơi đã
điểm, chúng em chạy ào ra sân, khi
bước qua bậc cửa, em sơ ý vấp ngã,
vừa đau, vừa sợ hãi, em đã òa khóc.
Cô vội chạy đến đỡ em dậy, phủi
quần rồi ôm em vào lòng vỗ về như
mẹ dỗ dành những đứa con. Cô lấy
cao xoa vào chỗ đau của em rồi cô
đi lấy khăn rửa mặt. Tiếng trống
vang lên, giờ học tiếp theo đã bắt
đầu, cả lớp viết theo cô những nét
chữ đầu tiên, cô giáo đi đến từng
chỗ, sửa những nét chữ còn vụng
dại của chúng em. Cô dừng lại ở
chỗ em rồi khẽ nói:
- Con còn đau không?

Em lí nhí trả lời:
- Dạ, không ạ!
Cô xoa đầu em nhắc nhở:
- Lần sau con nhớ cẩn thận nhé!
Buổi học đầu tiên kết thúc. Học sinh
đã vui vẻ ra về. Còn mình em trong
lớp học, lủi thủi lặng lẽ. Và cũng
như buổi sáng, cô lại nắm tay em
dắt ra cổng trường với mẹ. Cô khen
em ngoan, chăm học khiến mẹ rất
tự hào. Cô chào hai mẹ con, hẹn
gặp em vào buổi học ngày mai. Em
ngồi lên xe ra về mà vẫn nhìn theo
hình cô. Cô còn đứng đó nhìn tôi,
vẫy tay tạm biệt. Đi xa rồi, em vẫn
cảm nhận được nụ cười của cô, bàn
tay ấm áp của cô nơi đây, vô cùng
gần gũi…
Những ngày đầu đi học với em thật
khó khăn. Nhưng cô giáo, người mẹ

thứ hai dịu hiền đã giúp em tháo
bỏ vỏ bọc tự ti bước ra ngoài đón
nhận ánh sáng. Và cũng không biết
từ bao giờ em không còn sợ đến
lớp, không con nhút nhát nữa. Vạn
lần em muốn nói: “Em cảm ơn cô rất
nhiều”. Nay em chuẩn bị lên lớp bảy
nhưng những kỷ niệm đầu tiên đến
lớp không bao giờ phai nhạt với
em. Tuy đã có nhiều kỷ niệm đẹp
nhưng đây là kỷ niệm em cảm thấy
đẹp và hạnh phúc nhất.

Giải ba: Lê Vũ Ngọc Hân
Sinh ngày 12/10/2002
Lớp 6A7, Trường THCS Trần Quốc Toản
Phụ huynh: Vũ Thị Kim Anh
Công ty CP Dệt May Nha Trang
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Giải BA: Bé NGUYỄN HỒ THANH VY
Ngày sinh: 10/11/2009
Phụ huynh: Hồ Thị Thanh Sương - Hệ thống sản xuất Vải

Giải nhất: Bé La Phạm Quỳnh Nghi
Ngày sinh: 02/09/2008
Phụ huynh: Phạm Tống Thủy Tiên - Phòng Kinh doanh Gia dụng
Giảikhuyến khích:
Bé võ phạm thúy vy
Ngày sinh: 07/12/2000
Phụ huynh: Võ Duy Sáng
Phòng Tổng hợp - Pháp chế

Giảikhuyến khích:
Bé TRẦN NGỌC GIA TÀI
Ngày sinh: 06/06/2005
Phụ huynh: Phan Thanh Trang
Giải nhì: Bé Tôn ngọc quỳnh my
Ngày sinh: 09/09/2008
Phụ huynh: Trương Ngọc Khánh Như - Phòng Hành chính Quản trị

Hệ thống sản xuất Gia Dụng
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Cuộc thi vẽ tranh

Giải Khuyến khích: Bé trương huỳnh vĩnh thái (02/11/2004)
Chủ đề: Biển Đảo Quê Hương
Phụ huynh: Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Vùng Hoàn Tất HTSX Vải
Giải nhất: Bé Nguyễn Gia kiệt (26/06/2003)
Chủ đề: Em yêu chú bộ đội hải quân
Phụ huynh: Phạm Thị Thúy
Phòng Tài chính Kế toán

Giải ba: Bé võ lê quỳnh giao (11/10/2005)
Chủ đề: Hướng Về Biển Đảo Quê Hương
Phụ huynh: Lê Thị Tuyết Nga
Phòng Kỹ Thuật - Hệ Thống sản xuất vải

Giải Khuyến khích: BÉ Đoàn quốc vinh (10/10/2005)
Chủ đề: Chúng em bảo vệ môi trường
Phụ huynh: Đoàn Quang Vinh - Ngành Cơ xa
Giải nhì: Bé Nguyễn Thùy anh thư (2003)
Chủ đề: Cùng đi du lịch
Phụ huynh: Nguyễn Minh Hiển - Phân xưởng Nhuộm
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Bé vũ ngọc phương thảo (11/12/2003 )
Chủ đề: Chú hải quân nơi đảo xa.
Phụ huynh: Nguyễn Thị Loan - Xưởng may Molinel

Bé trương Hoàng minh vy (22/04/2004)
Chủ đề: Đánh cá
Phụ huynh: Hoàng Thị Ngọc Oanh - Hệ thống sản xuất Gia dụng
Bé từ Thụy diễm thy ( 23/12/2005 )
Chủ đề: Em yêu biển đảo quê hương
Phụ huynh: Ngô Thị Thu Thủy- Công ty CP Quốc Tế Phong Phú

Bé Nguyễn Thụy Thanh nghi (12/02/2002 )
Chủ đề: Trường Sa thân yêu.
Phụ huynh: Nguyễn Thanh Trí - Tổ Xúc tiến dự án

Bé Đinh thanh hải (12/09/2005)
Chủ đề: Chung tay bảo vệ môi trường
Phụ huynh: Lê Thị Thanh Thảo - Công ty CP Quốc Tế Phong Phú
Bé nguyễn thị thanh hà ( 28/06/2006 )
Chủ đề: Vui chơi
Phụ huynh: Nguyễn Công Thái - Ban quản lý cụm công nghiệp

Bé Lê Minh Hân ( 26/10/2005)
Chủ đề: Du lịch mùa hè
Phụ huynh: Lê Văn Đề - Hệ thống SX Gia Dụng

Bé trần quốc bảo ( 14/04/2004 )
Chủ đề: Bảo vệ quê hương
Phụ huynh: Lê Thị Hiền - Xưởng may Molinel

Bé Nguyễn Trang thanh tú ( 08/07/2008)
Chủ đề: Trường Sa thân yêu.
Phụ huynh: Ngô Văn Ngọc Trang - Phòng Kỹ thuật Gia dụng

Bé Nguyễn Thị Thanh trúc (20/11/2004 )
Chủ đề: Quê hương em.
Phụ huynh: Trương Hoài Xuân
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công cụ làm nên ngành
công nghiệp thời trang nhanh
Thanh Nhàn
Phòng Kinh doanh Vải dệt kim

Fast Fit - đề cập đến phương pháp xử lý việc vận chuyển và lấy
mẫu từ các quy trình sản xuất điển hình của các công ty thời
trang đa quốc gia. Fast fit được chia sẻ chủ yếu trên phần mềm
hình ảnh cùng những bổ sung chú thích trực tiếp nhằm giảm bớt
chi phí, thời gian giao hàng liên quan đến vận chuyển mẫu thực
trên toàn châu lục.

Đưa chi phí sản xuất xuống
mức thấp nhất

chuỗi cung ứng, theo dõi hàng tồn
kho và bổ sung hàng hóa.

Mục tiêu của thời trang nhanh Fast Fashion (triết lý của các nhà
bán lẻ cho các thương hiệu lớn
như Zara, H&M, Topshop, Benetton,
American Apparel và Peacocks) là
tạo ra nhu cầu và cung cấp cho thị
trường các sản phẩm may mặc “gần
gũi hơn với xu hướng” bằng mức
giá thấp hơn nhiều so với mẫu tung
ra từ các thương hiệu lớn. Đây là kết
quả của một chuỗi liên kết đạt hiệu
quả cao từ khâu thiết kế, lấy mẫu,
sản xuất và quy trình hậu cần kết
hợp với công nghệ, sự nhanh nhẹn

Fast Fit được phát triển bởi Visuals
Nevada vào năm 2005, ban đầu Fast
Fit dựa trên nhu cầu giữa các nhà
thiết kế và nhân viên kỹ thuật may
chia sẻ và chú thích trên hình ảnh
360 độ của mẫu một cách nhanh
chóng. Đến năm 2009 Visuals In
Motion phát triển phần mềm Fast
fit 360 theo công nghệ điện toán
đám mây sử dụng cho việc liên
lạc thông tin giữa hình ảnh từ các
nhà sản xuất, thiết kế đến người
đặt hàng. Fast fit 360 ngày nay

mang lại nhiều lợi ích hơn từ thiết
kế, phát triển sản phẩm, kiểm soát
chất lượng, tìm nguồn cung ứng và
quản lý chuỗi cung ứng.
Bằng cách giảm nhu cầu vận
chuyển mẫu từ nước này sang nước
khác - thay thế bằng một cơ sở dữ
liệu nền tảng bằng hình ảnh bổ
sung được chú thích, công cụ Fast
Fit giảm chu kỳ tạo ra sản phẩm
từ 4 - 9 tháng theo phương pháp
truyền thống còn lại từ 4 - 8 tuần.
Điều này cho phép nhà sản xuất có
thể sản xuất gia tăng hơn 30.000
đơn vị sản phẩm mỗi năm.
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Đưa thời trang đến gần
công chúng
Thông thường sản phẩm xuất phát
từ sàn diễn đến khi ra mẫu thực tế
theo phương pháp truyền thống
phải trải qua nhiều công đoạn, từ
ý tưởng lên mẫu mo phỏng, mẫu
chất liệu... tốn nhiều thời gian và
chi phí vận chuyển qua lại cho đến
khi mẫu thiết kế được hoàn chỉnh
theo yêu cầu của khách hàng… Tuy
nhiên, với Fast Fit bạn có thể hạn
chế tối đa các khoản kinh phí và
quy trình này thông qua hình ảnh
trực tuyến tiện lợi.
Với phần mềm Fast Fit, các nhà sản
xuất có thể tổng hợp các cảm hứng
từ các show diễn thời trang, các
ấn phẩm thiết kế dẫn đầu, các đối
thủ cạnh tranh và nguồn tin công
nghiệp khác nhau chia sẻ giữa các
đối tác toàn cầu, trong một môi
trường điện toán đám mây. Sản
phẩm cuối cùng có kết hợp một
số lượng đáng kể các ý kiến trước
khi vào sản xuất đại trà. Sau đó
các công việc thiết kế và may mặc
- kỹ thuật được thực hiện trong tại
phòng mẫu hoặc do nhà sản xuất
được chỉ định. Khi thiết kế được
hoàn thành sẽ đưa ra đấu thầu với

một số đối tác trong chuỗi cung
cấp để chọn nhà sản xuất hàng may
mặc với tiêu chuẩn mong muốn và
với chi phí chấp nhận được.
Từ đó, các nhà sản xuất được lựa
chọn bắt đầu quá trình xây dựng
các mẫu phù hợp với các thông tin
phản hồi rõ ràng từ khách hàng.
Các thông số chi tiết cho những
lần thay đổi được lưu lại cụ thể trên
phần mềm, đội ngũ kỹ thuật thiết
kế và nhà sản xuất may mặc có thể
tìm hiểu, tra cứu lại thông tin một
cách dễ dàng. Ngoài ra, các bên
tham dự có thể truy cập nhận xét
và theo dõi từng sửa đổi cho đến
khi mẫu sản xuất cuối cùng được
phê duyệt. Khi đã hài lòng về sản
phẩm cuối cùng họ tiến hành sản
xuất và cung cấp cho các cửa hàng
hoặc kho trung gian, với chất lượng
đảm bảo.
Như vậy, chính sự nhanh nhẹn và
ưu việt của công nghệ này, giúp
việc vận hành của dòng hàng thời
trang nhanh đến gần hơn với người
đam mê thời trang. Đồng thời, với
khả năng cập nhật và điều chỉnh
song song giữa các bên công cụ
Fast Fit sẽ cho nhà sản xuất nhanh
chóng biết được: số lượng mẫu cho

mỗi phong cách (tăng hay giảm),
số lượng mẫu thử nghiệm trước khi
trở thành mẫu chính thức, thời gian
thử nghiệm và quay vòng mỗi mẫu,
thời gian phát triển trung bình từ
nhà máy.
Tính năng trên giúp cho sự vận
hành của các công ty theo mô hình
Fast Fashion có cái nhìn toàn diện
và sâu sắc hơn về thời gian tung ra
sản phẩm mới dựa trên thời gian
phát triển sản phẩm và hiệu suất
của nhà cung cấp. Bằng cách loại
bỏ các bước trung gian tốn kém
trong sản xuất và lấy mẫu, quá
trình sản xuất sử dụng công cụ Fast
Fit được thiết kế để phù hợp hơn
cho việc sản xuất nhanh chóng và
tối ưu hóa hiệu quả chi phí của tất
cả các mặt thời trang. Điều quan
trọng hơn cả, công cụ Fast Fit giúp
cho người tiêu dùng có thể tận
hưởng một loạt sản phẩm hợp mốt,
“xu hướng mới” với chi phí thấp
hơn. Công cụ này đang thịnh hành
trên thế giới và được các nhà kinh
doanh thời trang sử dụng cho các
thương hiệu đang áp dụng phầm
mềm này có thể kể đến như: Ralph
Lauren, Macy, Li & Fung, Gloria
Jeans, Patagonia, PVH (Phillip Van
Heusen), Victoria’s Secret.
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Pháp chế
trong doanh nghiệp
Long Nguyễn
Phòng Tổng hợp Pháp chế

Tính đến hết tháng 4/2014 theo số liệu của Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch đầu tư, cả
nước có 466.218 doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005. Hiện nay,
nhiều doanh nghiệp chưa đánh giá đúng vai trò nên chưa có bộ phận pháp chế khiến
việc cập nhật cũng như vận dụng pháp luật chưa được kịp thời và hiệu quả, gián tiếp
gây khó khăn trong quá trình kinh doanh dẫn đến nhiều thiệt hại và hệ lụy. Tại địa
phương đang đứng số một hiện nay trong việc thu hút đầu tư là tỉnh Thái Nguyên nhưng
theo Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, có khoảng 70-80% trong số hơn 1.300 chưa có bộ
phận pháp chế. Từ đó, có thể thấy được đại bộ phận doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa
ý thức được tầm quan trọng của việc nắm vững pháp luật.
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Rủi ro trong khi doanh nghiệp không có bộ
phận pháp chế:

các chuyên viên pháp chế với đầy đủ thông tin pháp
luật, sự am hiểu và vận dụng linh hoạt chính sách...

Khi không có bộ phận chuyên trách pháp chế doanh
nghiệp sẽ không nắm bắt và hiểu được các quy định
của pháp luật sẽ hiểu sai và vận dụng hoặc thực hiện
không đúng các quy định pháp luật dẫn tới rủi ro
pháp lý. Rủi ro càng lớn hơn khi Việt Nam hội nhập
vào nền kinh tế toàn cầu, các quy định về luật pháp
quốc tế ngày một nhiều thêm… Nếu không hiểu
biết pháp luật, doanh nghiệp sẽ dễ bị vướng vào rủi
ro tranh chấp pháp lý dù ít hay nhiều cũng gây cho
doanh nghiệp nhiều thiệt hại và bất lợi như tranh
chấp, khởi kiện làm hao tổn thời gian và tiền bạc…
cũng như tổn thất tới uy tín của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp có bộ phận pháp chế chuyên
nghiệp, họ thường xuyên trau dồi chuyên môn và
biết cách liên hệ đến những cơ quan nhà nước có
thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết trong từng
lĩnh vực. Qua đó, họ nắm rõ được hơn quy trình, thủ
tục làm việc, hạn chế được sự nhũng nhiễu, phiền
hà tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc so với
một doanh nghiệp không am hiểu gì về pháp luật.

Lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp có bộ phận
pháp chế chuyên trách:
Pháp chế góp phần để doanh nghiệp đạt được lợi ích
tối ưu và sự phát triển bền vững. Bởi lẽ, trong kinh
doanh mục tiêu lợi nhuận là yếu tố hàng đầu, nhưng
để đạt được lợi nhuận một cách an toàn, hiệu quả
mà không rủi ro thì phải bảo đảm tuân thủ cũng như
vận dụng đúng, hợp lý các quy định pháp luật. Việc
tham mưu để doanh nghiệp phát triển trong một
hành lang pháp lý an toàn là trách nhiệm của pháp
chế. Hơn nữa doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm giải
pháp cho hướng đi của mình trên nhiều phương
diện mà còn luôn tự tin để thâm nhập vào tất cả các
lĩnh vực, các nền kinh tế khác nhau bởi họ đã có một
đội ngũ gác cổng chuyên nghiệp cho vấn đề pháp lý.
Doanh nghiệp khi xây dựng đội ngũ cán bộ pháp
chế vững mạnh thì những cuộc đàm phán với đối
tác mà đặc biệt là đối tác nước ngoài, vị thế của
doanh nghiệp sẽ được nâng lên. Trong bất kỳ cuộc
đám phán với các đối tác nước ngoài nếu không có
chuyên gia pháp lý bên cạnh thì họ sẽ từ chối làm
việc. Điều này thể hiện sự hiểu biết pháp luật và
khẳng định “tầm” là một doanh nghiệp làm ăn đàng
hoàng, minh bạch, uy tín và luôn tuân thủ pháp luật.
Pháp chế giúp doanh nghiệp luôn yên tâm về tất
cả các hợp đồng, hồ sơ tài liệu của mình. Vì những
rủi ro pháp lý đã được loại bỏ bởi sự thẩm định của

Pháp chế cũng giúp doanh nghiệp luôn tìm hiểu,
nắm bắt kịp thời những thay đổi về chủ trương,
chính sách pháp luật. Chính sự kịp thời này tránh
cho doanh nghiệp những thiệt hại không đáng có từ
những thay đổi đó. Một ví dụ điển hình vừa qua về sự
thay đổi của thuế nhập khẩu, lần thay đổi tăng mức
thuế suất đó đã có nhiều doanh nghiệp rơi vào tình
trạng khóc dở, mếu dở với những contener hàng, đặc
biệt là ôtô nhập khẩu đã đặt hàng trước đó nhưng
chưa kịp làm thủ tục nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp
có bộ phận pháp chế kịp thời nắm bắt sự thay đổi đó
thì liệu doanh nghiệp có phải bị thiệt hại hàng chục
tỷ đồng trong vòng chưa đầy 1 tháng hay không?
Bên cạnh đó, thực tế đã có nhiều ý tưởng kinh doanh
mới được khởi phát từ sự thay đổi pháp luật và là cơ
hội để doanh nghiệp tìm kiếm được những khoản
lợi nhuận khổng lồ từ việc biết nắm cơ hội trong việc
thay đổi cơ chế chính sách.
Khi doanh nghiệp có một đội ngũ pháp chế để cập
nhật kịp thời, vận dụng linh hoạt các quy định pháp
lý là thật sự cần thiết khi thành lập, phát triển doanh
nghiệp. Không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới,
pháp luật là công cụ quan trọng nhất để quản lý và
điều hành mọi lĩnh vực để phát triển đất nước. Khi
hội nhập kinh tế thế giới, cần có hệ thống pháp
luật chặt chẽ, hoàn chỉnh và thực sự đi vào đời sống
kinh tế xã hội và quan trọng hơn là ý thức tuân thủ
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của những chủ
thể pháp luật. Bởi vậy, mọi người dân Việt Nam nói
chung, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng cần hình
thành cho mình nếp sống và làm việc tuân thủ pháp
luật thì mới mong có một xã hội, một nền kinh tế
phát triển bền vững.
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Khi cuộc sống
không còn phiền muộn
Khôi Vỹ

Cuộc sống với muôn vàn áp lực khiến bạn trở
nên mệt mỏi và thường rơi vào trạng thái mất
thăng bằng. Khi không còn những phiền muộn
quây quanh, bạn sẽ có động lực và nỗ lực để đạt
được những mục tiêu của riêng mình.
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N

ếu bạn luôn giữ tâm trí
bình tĩnh trước những khó
khăn, phiền muộn… khi
đó đau khổ, thất bại và những
điều không hay của cuộc sống trở
nên vô nghĩa. Chúng trở thành
động lực để bạn bước tiếp, biết
tiết chế những cảm xúc bộc phát
của bản thân mình và cân bằng
cuộc sống.
Ngày bé mỗi lần đi học ngoài
sự nỗ lực của bản thân, chúng
ta rất chú tâm đến chuyện hơn
thua nhau trong học tập. Mỗi
lần phát bài kiểm tra là tìm hiểu
xem những bạn giỏi trong lớp
bao nhiêu điểm để so sánh với
bản thân. Nếu đối phương bằng
điểm hoặc thấp hơn thì cảm thấy
rất vui và hào hứng, nếu ngược
lại cảm thấy buồn và ấm ức. Hay
trong quá trình học, giáo viên chủ
nhiệm đánh giá cao bạn nào là
các bạn còn lại tìm mọi cách nói
xấu, thậm chí không chơi, có khi
tìm mọi cách quấy phá…
Trong gia đình cũng vậy, nếu chị
có áo mới mà em không có thì hay
kiện cáo, phải phân xử. Trường
hợp hai chị em đánh nhau, bố mẹ
thường hay có khuynh hướng la
chị, binh em vì nghĩ em út nhỏ
dại…, khi đó cô chị tỏ ra khó chịu
vô cùng, suy nghĩ ba mẹ ghét
mình, thương em hơn.
Nhắc lại những câu chuyện lúc
nhỏ để thấy rằng con người sinh
ra đã có bản tính đố kỵ và luôn
không bằng lòng với những gì
mà mình đang có. Chính lòng đố
kỵ ấy có thể làm cho con người
ta có những hành động sai trái,
hoặc thậm chí làm tổn thương
đến người khác nếu ta không
biết tiết chế kịp thời. Nói vậy

không có nghĩa là ai cũng đố kỵ,
ai cũng luôn tìm mọi cách để hơn
mọi người xung quanh. Cũng có
những người bằng lòng với cuộc
sống hiện tại và họ vươn lên bằng
chính đôi tay và sự nỗ lực của bản
thân.
Nếu nhỏ, lối tư duy và tầm nhìn
của bạn còn bó hẹp, khi lớn khôn
nó được mở rộng. Cuộc sống đặt
ra muôn vàn tình huống khó, buộc
bạn phải biết xử lý một cách khéo
léo, để không làm tổn thương
bản thân và những người xung
quanh mình. Cuộc sống luôn luôn
tồn tại lòng đố kỵ, sự phiền muộn
mặc dù bạn muốn hay không.
Chúng như một thứ gia vị không
thể thiếu, nhưng lòng đố kỵ quá
lớn, quanh bạn quá nhiều sự
phiền muộn sẽ làm ta thêm mệt
mỏi. Khi bạn giải quyết những
rắc rối mang lại từ chuyện này đã
chiếm hết quỹ thời gian và tâm
sức của bạn. Vì vậy, nếu bạn biết
hạn chế đến mức tối đa những
phiền muộn quanh mình, khi đó
bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và hạnh
phúc, vượt qua những điều thử
thách và xây dựng lòng tự tin khi
đó bạn sẽ nhận được nhiều điều
thú vị.
Mỗi người luôn trong tình trạng
phải đấu tranh với nhiều yếu tố
để tự hoàn thiện mình. Nhưng
có lẽ đối thủ mạnh nhất không
ai khác chính là bản thân. Bạn
phải đấu tranh những ham muốn
tầm thường của bản thân như
ham chơi, ham ăn, ham mặc,…
để hướng bản thân đến những
khuôn khổ tốt đẹp hơn như
ham học, ham làm, ham tìm tòi
sáng tạo… Đồng thời, bạn phải
đấu tranh chống lại những đố
kỵ quanh mình. Con người, để

tồn tại thì rất dễ dàng, nhưng để
sống với đúng bản chất của sự
sống thật sự là một điều rất khó
khăn. Một cuộc sống mới, cuộc
sống trong hiện tại là một cuộc
sống không có sự chờ đợi nào.
Sống trong thực tại cũng đồng
nghĩa với việc sống không thụ
động, không dậm chân tại chỗ,
không để những ngày tháng trôi
qua lãng phí trong sự hối tiếc.
Bạn muốn tạo cho mình một nếp
sống năng động và không trì trệ,
hơn ai hết bạn phải bắt đầu học
cách không dựa dẫm, không
ỷ lại, không trông chờ bị động
vào người khác, ngay cả trong tư
tưởng và quan trọng là quên đi
những phiền muộn quanh mình.
Không còn phiền muộn không có
nghĩa là cuộc sống trở nên “vô vi”,
mất ý chí và mục tiêu phấn đấu
mà là con người trở nên chuyên
tâm hơn cho mục tiêu của mình,
không bị những yếu tố ngoại
cảnh tác động, bởi lẽ điều hiện
diện của bạn hôm nay là những
kết quả của ngày mai. Khi bạn
cảm thấy hài lòng với bản thân
và có sự đồng thuận lớn từ mọi
người xung quanh, điều đó có
nghĩa bạn đã xây dựng các mối
quan hệ cuộc sống một cái hài
hòa.
Mỗi phút giây của cuộc sống đi
qua luôn làm bạn căng thẳng và
mệt mỏi bởi nhiều yếu tố. Bạn
nên chú tâm vào những việc
mà mình cần làm, biết gạt bỏ đi
những điều không đáng để quan
tâm, hướng suy nghĩ và hành
động đến mục tiêu cao hơn, khi
đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng
bởi những phiền muộn quanh
mình không còn nữa. Chúc bạn
luôn thành công trong cuộc sống.
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Gửi anh ở
Trường Sa

Xúc cảm về lễ chào cờ
Hợp Nguyễn
Phòng Nhân sự

Trở thành thông lệ cứ mỗi thứ hai tuần đầu tiên của tháng
Phong Phú tổ chức lễ chào cờ tại khuôn viên của Tổng
Công ty (quận 9). Buổi chào cờ đã gợi lại nhiều cảm xúc và
ý nghĩa đối với cán bộ công nhân viên tham dự.

cường trong đấu tranh và trong lao
động sản xuất.

Ban lãnh đạo và CB.CNV Phong Phú chào cờ tháng 5

C

hào cờ là một nghi thức
truyền thống quan trọng,
mang ý nghĩa giáo dục sâu
sắc đến mỗi con người Việt Nam
đang sinh sống, làm việc dưới màu
cờ tổ quốc. Đây không chỉ niềm
tự hào dân tộc mà còn là một hoạt
động thiết thực mang ý nghĩa giáo
dục các thế hệ người Việt.
Hiện nay, Ban lãnh đạo Tổng Công
ty tổ chức lễ chào cờ vào thứ hai
đầu tuần mỗi tháng. Thông tin buổi
chào cờ làm nhiều CB.CNV thật sự
xúc động, chúng gợi lại những ký ức
đẹp thời học sinh và những hình ảnh
thân thương năm nào dưới mái nhà
Phong Phú.

Còn nhớ ngày ấy, cứ vào buổi sáng
thứ hai trước lúc chào cờ chúng tôi
đứa nào cũng ngọ ngậy, trừ những
đứa đầu hàng. Tuy nhiên, khi nghe
khẩu hiệu “nghiêm” vang lên một
cách dõng dạc, cả sân trường bỗng
nhiên yên lặng trong phút giây
thiêng liêng và trang trọng ấy.
Trong mỗi buổi chào cờ, lời bài Quốc
ca hùng tráng vang lên mang âm
hưởng hùng hồn của đất nước, dân
tộc. Bài Quốc ca để lại trong tôi nhiều
xúc động. Chào cờ như đã ăn sâu vào
máu thịt của bao người và trở thành
niềm tự hào chung cho những con
người dân Việt, một đất nước đoàn
kết, một dân tộc anh dũng, kiên

Tôi bồi hồi nhớ lại buổi chào cờ tại
Tổng Công ty ngày xưa. Ngày ấy, vào
mỗi buổi chào cờ, toàn thể CB.CNV
Phong Phú nghiêm trang dưới lá cờ
mang hồn nước, cất cao tiếng lòng
dân tộc. Trong khoảng không gian
ấy, tất cả im phăng phắc, thời gian
như ngừng trôi, không gian như
lắng lại, mọi người đang đắm mình
trong giây phút chào cờ thiêng
liêng nhất. Tất cả CB.CNV không
khỏi tự hào, xúc động khi tham dự
lễ chào cờ tại Phong Phú.
Và cũng thời điểm này khi thời sự và
giới truyền thông nói về chủ quyền
đất nước, trong lòng mỗi người dấy
lên niềm tự hào biết bao. Từ nơi
đầu sóng ngọn gió ấy, những hình
ảnh cảnh sát biển Việt Nam nghiêm
trang dưới lá cờ tổ quốc được
chuyển về đất liền càng cho thấy ý
thức tự hào dân tộc của người con
đất Việt cao hơn lúc nào hết. Những
lá cờ tổ quốc thấm đẫm hương vị
mặn mòi của gió biển, của tình cảm
bao người con Việt Nam nơi đất
liền gửi về hải đảo xa xôi. Bằng tấm
lòng và tình cảm của mình, CB.CNV
Phong Phú hướng về biển đảo quê
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hương bằng sự đóng góp những ngày lương.
Tuy là sự đóng góp nhỏ nhoi so với những gì
mà các anh đã hi sinh vì đất nước nhưng hơn
hết chính là tấm lòng, là tinh thần sẻ chia, để
tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao của bao
người Việt cùng hướng về biển Đông, chung
sức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và bất khả
xâm phạm của đất nước.
Tự hào là người con đất Việt, là người đã gắn
bó cả tuổi trẻ của mình với đại gia đình Phong
Phú, chúng tôi càng thấm thía hơn những
nghĩa tình, những đóng góp cho sự phát triển
lớn mạnh của doanh nghiệp, của đất nước.
Nếu như những người lính ngày đêm canh
giữ đảo xa, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của tổ
quốc… thì mỗi người lao động chúng ta thể
hiện tình yêu nước thông qua những nỗ lực
trong công việc, ngày đêm góp sức mình cho
sự phát triển của đơn vị, đất nước, luôn là hậu
phương vững chắc.
Buổi chào cờ trở thành nét văn hóa đẹp trong
lòng Phong Phú, với những chủ đề của tháng,
buổi chào cờ càng trở nên ý nghĩa và mang
đậm giá trị nhân văn, giáo dục ý thức bao
người về một dân tộc nhỏ bé như luôn ngẩng
cao đầu trước mọi kẻ thù, như lá cờ tổ quốc
mãi tung bay trên bầu trời, hòa bình.

Đặng Thị Nguyệt
Hệ thống sản xuất Vải

Tôi chưa một lần được đến Trường Sa
Nhưng gần biển biết mặn mòi vị biển
Được ra khơi nên đã từng gặp sóng
Và hiểu rằng sóng vẫn thế ngàn năm
Vẫn biết anh ở đảo Trường Sa
Yêu Tổ quốc từ khi trên cánh võng
Tiếng mẹ ru bay trên đầu ngọn sóng
Để sóng êm đềm vỗ về biển và anh
Anh vững vàng như những ngọn phi lao
Nơi Tổ quốc nhìn đất liền từ đảo
Nối nhịp bờ vui Trường Sa - Phong Phú
Ngôi sao an lành lấp lánh giữa trùng khơi
Bạn bè tôi góp đá gửi Trường Sa
Tôi cũng góp và gửi niềm tin nữa
Với riêng tôi lời tâm tình chúc phúc
Vẫn bên anh nơi đầu sóng Trường Sa
Gửi một chút tình theo con sóng bao la
Cho bạn cho ta cho Trường Sa và Phong Phú
Ngọt ngào như nước mưa và mặn mòi như nước biển
Và nồng nàn khi nghĩ về anh.

50

Thắp lửa trái tim

Diễn đàn Phong Phú

Gió heo may

- Thôi, em tính vầy nha: chị em mình
cùng đi đến nửa đường, chị quay lại
chốt, em về kêu…, ừ đi chị, ừ đi, nha!

Hoa muống biển

- Tao chịu thua mày luôn! Nhát gì
thấy sợ!...

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Tình cờ, tôi đọc bài báo trên Diễn đàn Phong Phú thấy bà chị chí cốt viết
bài lần cuối để chia tay, tôi chợt giật mình. Gió heo may đã về, mát tới
mình rồi, dù “văn dở, chữ tệ” cũng góp mặt trình làng một chút… Vậy là
thời gian gắn bó với đại gia đình Phong Phú trôi qua nhanh quá, chúng
tôi tóc đã điểm màu sương, sắp bước vào tuổi an nhàn bên con cháu.

N

hớ lại thuở nào, tóc còn xanh,
sức còn tràn trề, ôi thôi! Sung
thấy sợ, thanh niên mà…
sinh hoạt văn thể mỹ, cắm trại,
phong trào nào cũng có mặt, thiệt là
vui hết chỗ nói.
Cứ đến tuần ca sáng (ngày đó phân
xưởng Sợi làm 3 ca/tuần) là đoàn
viên thanh niên ở lại trực cả tuần,
không về nhà, ngày làm, đêm gác
chốt. Dạo đó (khoảng năm 1984)
nhà cửa xung quanh Tổng Công ty
còn thưa thớt, phần nhiều là cây cối,
kẻ gian cứ chui vào, chui ra, trộm

vặt… thật khó lòng nào mà đoán
trước được.
Có một đêm trực nọ, nghe tổ trưởng
báo có động, một tên đen thui, mặt
quần đùi, leo qua cây me sát vách
tường rào vào khuôn viên công ty.
Trời ạ! Bụng teo, chân run, tới phiên
trực hai người gát chung một chốt,
tôi cứ bám sát gót chị Hương tổ
trưởng, chị đi qua, tui đi qua. Chị
ngồi, tui ngồi, chị cầm súng đứng,
tui cũng đứng… lòng bồn chồn
không yên, tim thì đập thình thịch.

Tới 12 giờ đêm, sắp hết phiên chị
nói:
- Em về kêu tụi nó ra thay mình đi
- Thôi chị về kêu đi, em không dám
đi một mình
- Ừ, súng nè, ở lại canh nhé!
- Thôi, em không dám ở lại…
- Trời đất! về kêu không về, ở lại
không dám, vậy làm sao?
- Em với chị cùng đi
- Làm sao bỏ chốt được
Không gian như chùn xuống, trong
cái khó, chợt tôi thấy ló cái hơi khôn:
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Vậy là hai chị em cùng đi đến nửa
đường, mà đoạn đường từ chốt gác
đến điểm tập trung có xa là bao.
Khoảng cách đó là từ xưởng cơ xa
cũ, có cây bàng thiệt là to, bây giờ
là trạm y tế đến nhà xe 1 của Tổng
Công ty, nhưng tại lúc đó tôi trẻ
người, gan nhỏ, nói chung như chị
Hương nói: “nhát như cáy”. Mà cáy là
gì đến bây giờ tôi cũng không biết.
Tình thiệt là đêm khuya, khung cảnh
vắng vẻ, gió thổi lao xao, trong lòng
cứ sợ sệt và nghĩ đến những tình
huống xấu nhất xảy đến với mình.
Đang nghĩ lung tung, chị Hương
nhắc:
- Thôi, đi về kêu đi, chị quay lại chốt,
đã được nửa đường rồi.
- Dạ!

Nói rồi, tôi không quay lại, cứ cắm
đầu, cắm cổ chạy, chạy thật nhanh,
còn hơn lúc thầy thể dục bắt chạy
100 mét/13 phút. Thật tình lúc này
tôi còn chạy nhanh hơn nhiều lúc
thầy bắt chạy.
Sáng hôm sau vào ca, mấy chị cứ
nhìn tôi cười cười, thôi chết, chắc là
vụ tối qua… thiệt là xấu hổ quá đi
thôi.
Thấm thoát mà hơn 30 năm đã trôi
qua, nhanh thật! Cô thợ nhí ngày
nào được các chị hướng dẫn, giúp
đỡ, cưng chiều, nay đã 2 thứ tóc,
những kỷ niệm vui buồn cứ hiện về
rõ nét khi đọc lại những dòng tâm
sự thân thương của anh chị trên
Diễn đàn. Thời gian trôi qua thật
nhanh, mọi thứ dường như biến đổi
rất nhiều, nhưng những dấu ấn khó
phai của năm nào vẫn còn hằn sâu
trong lòng chúng tôi.
Lớp các anh chị đi trước nay đã nghỉ
hưu, an hưởng cuộc sống thanh
nhàn bên con cháu, gia đình. Còn
lại lớp tuổi chúng tôi bây giờ, các
em mới vào làm gọi bằng cô, bác…,

chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ Tổng
Công ty, gắn bó, chung thủy với nơi
mình đã gửi gắm hơn nửa đời người.
Chúng tôi lại tiếp tục công việc mà
thế hệ đi trước đã làm là hướng dẫn,
giúp đỡ, ân cần cưng chiều lớp em
cháu, tre già măng mọc…
Ước muốn của chúng tôi rất đơn
giản, mộc mạc. Ước cho Tổng Công
ty CP Phong Phú luôn mãi phát triển,
đứng vững trước các thử thách của
thương trường, ước Ban lãnh đạo
luôn mạnh khỏe về mọi mặt để toàn
tâm toàn ý lèo lái con thuyền Phong
Phú vượt gềnh, vượt thác… Ước
mình dù có gió heo may về, tóc rắc
muối nhiều hơn tiêu… nhưng lúc
nào cũng khỏe, dù không dồi dào
sức khỏe như ngày nào nhưng vẫn
cứ sung sức.
Cơn gió heo may nhẹ nhàng đến,
làm xao xuyết lòng người, chúng
khơi dậy bao lớp kỷ niệm trong
lòng, cơn gió ấy thổi bùng lên quá
khứ, gợi nhớ hiện tại và hướng đến
tương lai. Một mùa gió heo may đến
là một lần mái tóc đã bạc trên mảnh
đất Phong Phú này.
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Phong Phú: chặng đường 50 năm
Thanh Thúy

Màu tím bằng lăng
Đức Khoa

53

Số 36 - tháng 7/2014

Mùa mưa đến
Phạm Phú Tuấn

50 năm một chặng đường phát triển
Vẫn vững vàng dưới lớp bụi thời gian
Những con người với khí thế hiên ngang
Đã làm cho Phong Phú thêm rực rỡ
50 năm một chặng đường vững tiến
Những con người cống hiến ngày đêm
Bao thế hệ không nề hà sức trẻ
Để làm nên một Phong Phú vẹn tròn
50 năm một bề dày truyền thống
Cần mẫn dệt nên gấm vóc non sông
Những sợi chỉ không ngừng đổi mới
Để những thước vải, mảnh khăn rạng ngời
50 năm một quá trình đổi mới
Xây hiện tại, đặt nền móng tương lai
Những mái ấm đã trở nên hiện thực
Gần gũi hơn với trái tim bao người
50 năm cho bề dày văn hóa
Luôn bồi dưỡng những thế hệ tương lai
Cùng phát triển với giá trị cao đẹp
Để làm nên một Phong Phú rạng ngời
50 năm như tiếng pháo giao mùa
Bởi nhà chung luôn nắm lấy chặt tay
Chặng đường mới khi sức mạnh hội tụ
Đưa con thuyền rẽ sóng vượt trùng dương

Tôi trở lại con đường tình yêu ấy
Màu hoa tím quyện cùng nỗi nhớ đầy
Nhớ một thời lưu dấu chuyện yêu đương
Tôi lần về trang kỉ niệm mến thương
Trên con đường hoa tím ngắt đu đưa
Em chạy vội bỏ mình tôi ngơ ngẩn
Màu hoa tím quyện cùng màu mắt biếc
Tím trời chiều hay tím cả hồn tôi
Từng buổi chiều tôi thả bước thong dong
Bắt gặp em dưới chùm hoa tím
Giờ tan học tôi vội vàng thật khẽ
Để mong nhìn ánh mắt nụ cười kia
Tiễn hạ rồi sắc tím cũng đi qua
Em không còn nhặt hoa giờ tan học
Tôi mãi tìm trong niềm nhớ xa xăm
Bởi hoa tím chưa một lần được nói
Chân tình này đành chôn chặt trong tim
Em ra trường mang nỗi nhớ chơi vơi
Bởi sắc tím mùa sau vẫn nở rộ
Tôi thẩn thờ tìm màu mắt xưa
Chợt nhận ra mùa hoa đã vội đi
Mang theo niềm tâm sự của con tim
Bao tháng năm tôi nhớ màu hoa ấy
Bởi nụ cười và ánh mắt thơ ngây
Một mùa hạ lặng lẽ bước qua đi
Trong chiều tím với màu hoa thương nhớ
Em trở về thăm lại mái trường xưa
Cùng một người mang nỗi nhớ vấn vương!

Đoàn Thanh niên Công ty CP Dệt Đông Nam

Cơn mưa mùa hạ có giống tình yêu?
Có nắng ấm trong những chiều mưa.
Có ưu phiền trong thoáng hạnh phúc.
Có hiện thực xen lẫn trong giấc mộng đêm qua.
Anh nhớ về em...
Mưa là gì?
Là những giọt nước rơi từ những đám mây nặng...
Anh muốn làm mưa để tan vào đất trời.
Mưa đâm vào da thịt lạnh lẽo.
Trống vắng.
Mưa cũng là nước mắt.
Anh muốn làm mưa
Muốn làm giọt nước mắt của trời...
Đôi khi em tự hỏi, nó là anh, hay chỉ là cơn mưa?
Mong sao cơn mưa đang rơi đừng tạnh.
Mưa tạnh, biết giấu nước mắt vào đâu?
Nước mắt rơi, cơn mưa sẽ cuốn đi.
Muộn phiền rồi cũng hết trong mưa.
Nước mưa thấm vào làn da thịt.
Làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng.
Cảm giác đớn đau.
Mưa rơi rồi mưa sẽ tạnh.
Nhưng mưa không biết.
Tôi đã thầm cảm ơn cơn mưa
Làm cho tôi nhớ em đến thế.
Mưa như đang ôm ấp vỗ về an ủi.
Mưa cho tôi niềm tin vào cuộc sống.
Có vui, có buồn, có hạnh phúc...
Và có cả niềm hối hận...
Anh mơ về chốn xa xôi ấy.
Yêu em mãi mãi!

Sinh nhật cha
Bút Mới
Hệ thống sản xuất Vải

Sinh nhật cha con vô tâm không biết
Hồn nhiên vui đùa trong chốn riêng tư
Vừa vào nhà thấy chùm quả đong đưa
Nhón tay xinh con vừa ăn vừa hỏi
Chỉ chau mày mẹ nhìn con rồi nói
Con gái mà vô tâm quá đi thôi
Sinh ra con ngày đầy tháng, thôi nôi
Ba con nhớ từng ngày con bé nhỏ
Sinh nhật ba mà con tôi lố ngố
Rồi ngỡ ngàng “ơ sinh nhật của ba”
Để lặng mình rồi bất chợt nhận ra
Cái vô tình trong tim con nhiều quá
Con lớn lên không chỉ công của má
Ba bên đời cho con bước ngày mai
Ba: người tạo nên con vóc dáng hình hài
Để tự tin nắm tay ba dạo bước
Tình yêu nào mà con nhận được
Đó chính là ánh mắt của người cha
Niềm yêu thương ân hận chợt vỡ òa
(Ba mẹ) là ánh sáng soi ta vào ngày mới
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Cho bột gạo, bột năng, dầu ăn, nước
ấm, muối vào nồi khuấy đều, dùng
rây lượt cho bột mịn.

Ngọc Thương

Thiếu Anh

Từ giò heo, có thể chế biến thành
nhiều món ăn ngon với những khẩu
vị khác nhau. Tùy theo gia đình, sở
thích từng người mà chế biến ra
những món ăn phù hợp. Sau đây
chúng tôi xin giới thiệu món giò heo
hon mang phong cách và khẩu vị
của người miền Trung. Hy vọng bạn
có được món ăn thật ngon và bổ
dưỡng để thay đổi khẩu vị cho gia
đình vào dịp cuối tuần nhé.

Bánh hoa hồng là một loại bánh độc
đáo, hấp dẫn và rất dễ làm, rất phù
hợp cho những dịp cuối tuần, hoặc
đãi bạn bè. Bánh phỏng theo hình
dáng của những chiếc hoa hồng
xinh xắn, gồm vỏ bánh bằng bột gạo
và nhân. Chỉ với những công đoạn
nhỏ bạn có thể có một đĩa bánh thật
ngon và đầy màu sắc.

Bắc nồi bột lên bếp khuấy nhanh tay
mở lửa lớn, khi bột đặc, nhắc xuống,
cho bột nếp vào trộn chung.

Nguyên liệu:

Khẩu phần sau thực hiện cho 6
người ăn.

Vỏ bánh:
- 120g bột gạo
- 50g bột nếp
- 1 muỗng canh bột năng
- 230g nước ấm
- 1/3 muỗng cà phê muối
- 2 muỗng canh dầu ăn

Bắc chảo dầu lên bếp, phi porô cho
thơm. Lần lượt cho măng tươi, nấm
đông cô, nấm mèo, đậu hủ chiên vào
xào chín. Nêm muối, đường, tiêu,
dầu mè vào xào cho nhân thấm gia
vị, trút nhân ra đĩa để nguội.

Nguyên liệu:
- Giò heo: 01 cái giò heo trước cân độ
1,2 kg đến 1,4 kg.
- Măng mạnh tông: 1/2 kg
- Nấm mèo: 100gr
- Sả bằm: 100gr
- Hành, tỏi bằm: 100gr
- Đậu phộng rang: 200gr
- Mè vỏ (còn vỏ vàng): 100gr
- Bột nghệ: 1000đ
- Bột cà ri dầu: 1 bịch
Cách làm:
Chọn một cái giò heo trước cân độ
1,2kg đến 1,4kg để thịt mềm, khi
hầm không bị nhũn da. Rửa sạch
chặt khoanh nhỏ cho đủ 10 miếng
giò nạc với 8 miếng giò móng (chẻ
đôi từ khuỷu chân đến móng chặt 1
đến 4 miếng nhỏ). Sau đó rửa sạch
giò bằng muối trắng, để ráo ướp gia
vị.

Cho bột ra đĩa, dùng tay nhồi bột
cho thật mịn, chia bột thành viên
bằng trái tắc.

tầng thứ nhất 4 cánh đối xứng nhau.
Xuống tầng thứ hai kẹp cánh lớn
hơn xếp xen kẽ dưới tầng thứ nhất.
Xuống tầng thứ 3 kẹp cánh lớn hơn
xếp xen kẽ dưới tầng thứ hai. Trên
chóp nhấn đường chỉ ca rô làm nhị
hoa.
Cho bánh vào nồi nước sôi hấp cách
thủy khoảng 15 phút là bánh chín.

Xào nhân:
Yêu cầu thành phẩm:

Trước hết đổ vào một ly nhỏ rượu
vang (hoặc rượu đế). Cho tất cả gia
vị vào ướp tiêu, đường, sả bằm, hành
tỏi, bột nghệ, cà ri, dầu điều, sau đó
bắc lên bếp nấu mềm.

Lúc thấy giò và măng đã thấm, nước
xăm xắp là được. Bỏ nấm mèo vào
nấu thêm ít phút.

Yêu cầu thành phẩm
Nấm mèo ngâm và rửa sạch, cắt đuôi
cứng, khi nấm nở bung, để ráo nước.
Măng mạnh tông cắt thỏi bằng hai
lóng tay, rửa sạch, đem luộc lại một
chút cho khỏi mùi măng, bỏ vào
một ít muối, rửa lại cho sạch bỏ vào
ướp chung với giò heo.
Rang đậu phộng, bóc vỏ ngoài để
hạt đậu khỏi nát.
Rang mè vỏ cho vàng có mùi thơm
nếu cháy sẽ đắng.
Khi nấu giò và măng đã ướp, đổ
nước vào nấu cho đến khi nào giò
mềm thì măng cũng thấm. Món giò
hon vị hơi ngọt nên thêm vào một ít
nước mắm.

Múc giò ra đĩa sâu màu trắng, rắc
đậu phộng nguyên hạt và mè vỏ đã
rang lên tô giò, trang trí bằng ngò rí
và ớt chẻ.
Nước giò xăm xắp, giò heo mềm,
thơm, cay cay và màu sắc đẹp.
Lưu ý:
Món giò heo ăn với bánh mì hay xôi
đều được. Món ăn được om trong
nồi đất thì càng ngon, khi ăn thêm
tý tương ớt cho hương vị thêm nồng.
Nếu màu sắc không đẹp, có thể khử
một ít màu điều bỏ lên mặt để tăng
tính hấp dẫn cho món ăn.

Nhân bánh:
- 100g đậu hủ, cắt miếng mỏng,
chiên vàng, xắt hạt lựu nhỏ
- 100g măng tươi, xắt hạt lựu nhỏ
- 100g nấm đông cô, trụng nước sôi,
xả sạch, để ráo, băm nhỏ
- 5 tai nấm mèo, ngâm rửa sạch, xắt
hạt lựu nhỏ
- 1 cây porô, cắt rửa sạch, bỏ lá, xắt
sợi, băm nhỏ
- 1 nhánh ngò rí
- 2 muỗng dầu ăn
Gia vị gồm muối, đường, tiêu, dầu
mè, nước mắm, ớt đỏ.
Cách làm:
Lấy trùng bột làm vỏ bánh:

Cách bắt bánh hoa hồng:
Cán hoặc nặn viên bột mỏng đều,
cho nhân vào chính giữa, xếp các
mí bột lại cho kín, nắn viên bột theo
hình chóp nón. Dùng kẹp bắt đầu
kẹp từ chóp trên cùng làm nhụy
hoa, tiếp theo, lần lượt kẹp xuống

Bánh chín đều, mềm, thơm và đậm
đà hương vị, không bị bong nhân ra
ngoài.
Xếp bánh hoa hồng ra đĩa, trang trí
thêm ngò rí cho đẹp. Bánh dùng
nóng chấm nước mắm pha dằm ớt.
Lưu ý:
Tùy theo sở thích mà bạn có thể làm
bánh với những màu sắc khác nhau
bằng cách cho chúng vào trộn chung
với bột bánh.
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Đắc nhân tâm công sở

B

ạn muốn có cuộc sống thật
hạnh phúc, vui vẻ? Bạn
muốn đạt đến đỉnh thành
công trong công việc? Bạn muốn
có nhiều bạn bè yêu quý và không
có kẻ thù? Hay đơn giản hơn, bạn
luôn muốn nhận được nhiều niềm
vui mỗi ngày? Bạn muốn tăng thu
nhập hàng tháng? Bạn muốn đồng
nghiệp tan sở đón con vì giúp bạn
đang bận họp với sếp?
Vậy bạn hãy sống thật đắc nhân tâm
tại công sở bởi nơi đây bạn sử dụng
hơn nửa thời gian thức của một
ngày. Bí quyết sau đây giúp bạn sẽ
là người bạn tốt nhất của mọi người
nơi bạn đang làm việc.

Bắt đầu bằng T.T.K.H

Thật lòng khen ngợi, động viên
đúng lúc

tiền mua”, nhưng lời nói có thể “mua”
cho bạn sự ủng hộ và sự thăng tiến
và hơn cả là những người bạn nơi
làm việc. Ai cũng có những năng lực
nổi trội ngoài công việc của họ. Nếu
bạn biết cô A ca vọng cổ hay và đề
nghị cô hát trong tiệc cuối năm của
công ty, cô B nấu ăn ngon để nhờ cô
ấy trổ tài nấu nướng nhân ngày sinh
nhật của đồng nghiệp hay cô C cắm
hoa đẹp và nhờ cô ấy cắm một bình
hoa nhân ngày 8/3… thì vô tình bạn
đã giúp họ thể hiện tài năng và tỏa
sáng đúng lúc. Điều đó sẽ giúp họ
nhớ mãi và tìm dịp để khen ngợi lại
bạn.

Ông bà có câu “lời nói không mất

Công việc không phải lúc nào cũng

Thân thiện
Mỉm cười chào tất cả các đồng
nghiệp khi gặp nhau sẽ tạo cho bạn
cây cầu thiện cảm đầu tiên. Hình
ảnh thân thiện, dễ mến của bạn sẽ
ghi dấu trong những lần bạn giữ
cửa thang máy chờ đồng nghiệp
đang hối hả chạy đến, nhặt dùm tập
tài liệu đánh rơi hay đưa một cái kẹp
tóc khi cần…
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xuôi chèo, mát mái. Nếu một ngày
đồng nghiệp bị khiển trách, bạn hãy
chia sẻ với họ, có thể là một cái siết
chặt tay hoặc ngồi lắng nghe một
cách đồng cảm, tận tâm. Khi đó, bạn
sẽ là người bạn đồng hành đáng tin
tưởng trong những giây phút buồn
bực nhất của họ đó.
Không nề hà việc khó
Một khách hàng xuất hiện đột ngột
và sừng sộ tại sảnh chờ công ty nơi
bạn làm việc và đòi gặp sếp? Tất cả
nhân viên đều hết sức e ngại nếu
công ty bạn không có phòng chăm
sóc khách hàng? Hãy dùng kiến thức
và kinh nghiệm xử lý than phiền
khiếu nại và “xung phong” tiến ra
sảnh trước để tỏ rõ thiện chí. Chắc
chắn đây sẽ là thử thách vô cùng
khó khăn nhưng cũng là cơ hội cho
bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mọi
người sẽ đánh giá cao việc bạn đã tự
đứng ra đảm nhận những phần việc
không dễ dàng về mình.
Hăng hái giúp đỡ
Ở một công ty chuyên về dệt may,
anh M luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi
người in sao các file văn bản đến
mức nhiều người nghĩ anh là nhân
viên IT mà không biết anh là chuyên
viên thiết kế thời trang. Anh đã được
đồng nghiệp mến tặng chức danh
trợ lý IT và cũng nhanh chóng thăng
tiến lên vị trí phó phòng thiết kế
trong công ty vì năng lực làm việc
nhóm và tạo được thiện cảm đối với
Ban lãnh đạo công ty khi cân nhắc
vị trí bổ nhiệm cho các chuyên viên
đang ở vị trí ngang bằng.
Hãy luôn chìa cánh tay ra khi có thể,
bạn sẽ nhận được nhiều cánh tay
vào lúc mình cần sự giúp đỡ để lên
đỉnh thành công.

Tiếp theo là CUTE
Chào đón đồng nghiệp mới
Ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới, ai
cũng cần một sự chào đón và sự
hướng dẫn tận tình của đồng nghiệp.
Cô giáo lớp một in dấu ấn đậm trong
tâm trí ta thế nào thì người bạn đầu
tiên ở nơi mới cũng khiến ta ấm áp
như thế. Vậy ta cũng hãy luôn luôn
là người bạn thân ái đầu tiên của
những đồng nghiệp mới. Bạn hãy
nói lời chào mừng và nói rằng bạn
sẵn lòng giúp đỡ, hướng dẫn nếu họ
có thắc mắc ban đầu. Hãy chỉ cho họ
chỗ ăn trưa gần nhất, giúp họ nhận
biết các đồng nghiệp khác cũng như
cách sử dụng các thiết bị văn phòng,
bạn sẽ có chỗ đứng vững chắc trong
lòng họ.
Uy tín, lịch thiệp
Nếu bạn mượn đồ dùng của đồng
nghiệp như kim bấm, kéo cắt giấy,
tài liệu tham khảo… hãy trả đúng
hẹn bởi khi họ cần mà không có thì
vô tình bạn đã quạt cho than trong
lò giận dữ của họ bùng cháy. Bạn
hứa giúp họ tìm nơi cung cấp dịch
vụ nhưng không làm thì lần sau họ
sẽ không còn tin tưởng bạn nữa.
Văn phòng là một xã hội thu nhỏ
nên bạn hãy ứng xử chừng mực, lịch
thiệp như ở nơi công cộng. Những
hành động không nghiêm túc,
không lịch sự như tư thế ngả ngớn,
nói chuyện điện thoại ồn ào, hỉ mũi
ầm ĩ hay hát to khi nghe ipod… sẽ
khiến đồng nghiệp khó chịu, tránh
xa người thiếu tôn trọng không gian
chung.
Tích cực lắng nghe
Một trong những bí quyết của nghệ

thuật giao tiếp là kỹ năng lắng nghe.
Những người bán hàng giỏi nhất
là những người biết lắng nghe để
tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu khách
hàng một cách hiệu quả nhất. Lúc
bạn lắng nghe là lúc có nhiều cơ hội
để hiểu đồng nghiệp được tốt nhất.
Nếu gặp rắc rối, bạn hãy nên lắng
nghe người đối thoại, bởi khi đó chỉ
là chuyện hiểu lầm và ta sẽ không
mất nhiều thời gian để giải quyết
hay giận dữ bởi những chuyện nhỏ
nhặt hay không hề tồn tại.
Êm dịu nhưng hiệu quả trong cách
góp ý đồng nghiệp
Trong công việc, những bất đồng
trong ý kiến hay ứng xử là điều
không tránh khỏi. Vấn đề là chúng
ta ứng xử trên tinh thần tôn trọng
lẫn nhau. Hãy dùng chiếc bánh
sandwich trong giao tiếp để phát
biểu ý kiến với mục đích xây dựng
đồng nghiệp nhé. Làm sao để bước
ra từ sau cuộc nói chuyện, người
đồng nghiệp của chúng ta rút kinh
nghiệm từ những sai lầm mà không
mất đi thiện cảm dành cho ta.

Cuối cùng là 9999
Vâng, im lặng là vàng đối với những
câu chuyện riêng tư mà đồng nghiệp
chia sẻ cho ta. Nhiều khi “bản năng
bà Tám” thúc đẩy ta mạnh mẽ nói ra
nhưng hãy nghĩ đến nguyên tắc số
9 này để giữ lại mối quan hệ bằng
vàng của ta đối với đồng nghiệp.
Công sở cũng có những bí quyết đắc
nhân tâm.
Bạn cứ thử xem./.
Sổ tay Nữ công 2014
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Bí quyết chọn giày
cho quý ông mùa Xuân - Hè 2014
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- Hè 2014, chắc chắn các quý ông sẽ luôn nổi bật trong
đám đông. Hãy kết hợp giày derby với quần jeans và áo
vest trong những buổi tiệc thân mật nhưng nếu muốn
thoải mái một chút cho buổi tiệc BBQ ngoài trời, hãy xắn
gấu chiếc quần chinos và cởi vài chiếc nút áo sơ mi, quá
dễ dàng mà vẫn rất phong cách đúng không nào?

và nâu, chắc chắn cặp màu “bài trùng” này sẽ không đem
lại một chút lung túng nào trong vấn đề chọn lựa trang
phục.

4. Giày vải bạt:

Viện mẫu thời trang FADIN

Mùa Xuân - Hè 2014 đã đến, các quý ông cần những bộ trang phục đẹp mắt phối hợp
với những đôi giày đơn giản, cá tính, nổi bật và lịch lãm. Phong cách thời trang của
nam giới càng đơn giản càng đẹp nhưng thể hiện nét cá tính riêng, vì vậy để chọn một
đôi giày hợp mốt trước tiên bạn phải xác định, bộ trang phục mà mình dự kiến sẽ mặc
thuộc loại nào và hoàn cảnh bạn xuất hiện. Sau đây là một số bí quyết giúp quý ông
chọn giày phù hợp.

1. Giày lười da có tua rua:

3. Giày Brogue hai tone màu:

chất liệu khác nhau trên thị trường nhưng nếu phái mạnh
chịu khó đầu tư một khoản tiền vào loại giày lười da được
làm thủ công một cách tỉ mẩn, cẩn thận thì chúng có thể
sử dụng được trong vài năm.

Giày vải bạt là sự lựa
chọn hàng đầu trong
những tháng nóng
nhất của mùa hè. Trong
mùa Xuân - Hè 2014,
kiểu giày này xuất hiện
những biến thể cao
cấp hơn với các loại
chất liệu khác như da,
da lộn, cotton hoặc
canvas đặc biệt.
Tuy là lựa chọn tối ưu cho mùa hè nhưng các quý ông
cũng nên xem xét thật cẩn thận nơi nào có thể “tung
hoành” cùng kiểu giày này và nơi nào thì không. Theo
những nhận xét của giới thời trang thì kiểu giày vải này
hoàn toàn không phù hợp với công sở hoặc những nơi
trang trọng, chúng chỉ thích hợp với bãi biển và những
hoạt động ngoài trời.

2. Giày Derby da lộn:

5. Giày double monk - strap
tạm dịch là kiểu giày nhà sư hai quai):

Giày lười ra đời vào năm 1930 tại Mỹ, chúng trải qua một
thời gian thử thách khá dài trước khi trở thành một trong
những kiểu giày trường tồn trên thị trường.
Kiểu giày lười có tua rua da lên ngôi trong mùa Xuân - Hè
năm nay vì chúng có thể kết hợp rất linh hoạt với nhiều
loại trang phục và trong những dịp khác nhau. Tuy có rất
nhiều màu sắc để lựa chọn nhưng màu tan (màu nâu vàng
nhạt) sẽ là phù hợp hơn cả. Phái mạnh có thể trở nên vô
cùng lịch lãm khi kết hợp đôi giày lười da màu tan với bộ
veston màu xanh navy (xanh hải quân) hoặc cũng có thể
thoải mái dạo phố với quần shorts và áo thun cũng cùng
đôi giày lười trên mà không hề bị đánh giá là quá “chỏi”.
Hiện tại có thể dễ dàng tìm kiếm giày lười với những loại

Derby là kiểu giày có dây cột, lỗ xâu dây giày nằm trên
một miếng da được may dính trên phần mui giày. Giày
derby mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sự lịch lãm và
đời thường, từ buổi picnic ngoài trời cho đến tiệc cưới
trang trọng.

Brogue là một loại giày đi núi, được mang bởi những
người lao động Ireland và Scotland vào thế kỷ thứ 16 và
loại giày này hiện đang là “hot item” trên thị trường thời
trang Xuân - Hè 2014. Đặc biệt kiểu giày brogue có thiết
kế hai tone màu rất lạ mắt.

Kiểu giày derby da lộn rất thích hợp cho những tháng hè
khô ráo vì chất liệu da lộn mang lại sự thoáng khí, nhẹ
nhàng và thoải mái cho đôi bàn chân. Màu xanh navy và
màu be là những lựa chọn thông minh trong mùa Xuân

Không chỉ riêng mùa hè mới có thể diện giày brogue,
chúng được mang quanh năm và kết hợp với rất nhiều
kiểu dáng trang phục khác nhau. Nếu không muốn mạo
hiểm thì phái mạnh hãy ưu tiên cặp màu xanh navy đậm

Trong những năm gần đây, kiểu giày
double monk-strap đã “làm mưa làm
gió” trên thị trường giày của nam giới.
Bắt nguồn từ kiểu giày bảo vệ chân của
các nhà sư vào đầu thế kỷ thứ 11, double
monk-strap là kiểu giày da trang trọng
không có dây giày và hoàn toàn tháo mở
bằng khóa cài. Đây là sự hòa quyện hoàn
hảo giữa cổ điển và hiện đại.
Hoàn toàn thích hợp với văn phòng và
những nơi nghiêm túc nhưng vẫn đảm
bảo nguyên vẹn tính chất thời trang. Nếu
mong muốn một sự thoải mái khi tham
gia những hoạt động ngoài trời, quý ông
có thể tháo bớt một quai giày và kết hợp
đôi double monk-strap với quần jeans ôm
tối màu, áo sơ-mi và chiếc áo khoác ngoài chất liệu linen.
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Trải nghiệm mới với
sản phẩm dệt kim Phong Phú
Ngô Thanh Như
Phòng Kinh doanh May mặc

Tháng 8 năm 2014 Phong Phú sẽ cho ra mắt dòng sản
phẩm thời trang dệt kim bằng những thiết kế độc đáo,
mới lạ, mang phong cách riêng. Với nhãn hiệu Style dành
cho nữ hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải
nghiệm mới đầy thú vị.

S

au một thời gian lên ý tưởng, chuẩn bị thấu đáo
về mọi mặt, Phong Phú đã xây dựng hệ thống sản
xuất may mặc trong chuỗi hệ thống từ sợi - dệt
- nhuộm - hoàn tất - may. Bằng sự nỗ lực của toàn hệ
thống, những sản phẩm thời trang dệt kim đã chính
thức ra mắt khách hàng cả nước với những thiết kế nhẹ
nhàng, trang nhã, trẻ trung nhưng không kém phần
thanh lịch, hợp mốt.
Dòng chảy thời trang luôn vận động và biến đổi không
ngừng, sự phát triển của kinh tế, xã hội kéo theo thị
hiếu thẩm mỹ ngày càng cao. Do đó, ăn mặc đã trở

thành một trào lưu và xu hướng chung, từng người lựa
chọn và xây dựng cho mình những phong cách riêng
biệt, độc đáo. Nắm bắt được thị hiếu chung ấy, nhãn
hiệu đầu tiên của dòng sản phẩm dệt kim Phong Phú là
Style ra đời sẽ tôn vinh giá trị khách hàng.
Sản phẩm chủ lực của lần ra mắt đầu tiên này là những
chiếc áo thun dệt kim trẻ trung, năng động, tiện dụng,...
bạn có thể sử dụng chúng trong các hoạt động hàng
ngày như đi làm, ở nhà, đi dạo... và có thể phối chúng
cùng quần jeans, quần kaki hay quần short, skinny đều
phù hợp, tạo nét cá tính riêng.
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Bên cạnh kiểu dáng truyền thống, những mẫu thiết kế
của Phong Phú lần này tạo ra những nét phá cách riêng
trong việc phối kết chất liệu, màu sắc, họa tiết... Trên thân
áo, chúng tôi sử dụng kỹ thuật đính đá theo phong cách
mới giúp bạn nữ thêm nổi bật, hoặc in hình họa tiết bắt
mắt tăng sự trẻ trung. Họa tiết in trên áo nam tăng sự
mạnh mẽ làm cho người mặc, khẳng định được cá tính
của mình. Tất cả những sản phẩm trên sử dụng chất liệu
thun thấm hút và co giãn tốt tạo cảm giác êm ái, thoải
mái khi mặc.
Thời trang là sự sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay của
các nhà thiết kế tài hoa, họ đã thổi những xu hướng mới
mẻ vào áo thun, do đó các tín đồ thời trang các thời kỳ
vẫn chuộng chiếc áo thun giản đơn giản, mang tính ứng
dụng tuyệt vời. Khi lớp áo mềm, co giãn và mát rượi trượt
trên da thịt, khoe thớ vải cotton chắc khỏe thì: nữ giới sẽ
thấy mình kiêu hãnh với những đường nét tuyệt mỹ, được
ngầm khoe qua dáng áo ôm. Chưa có một chiếc áo nào
chiều lòng hết thảy mọi tầng lớp, được cả hai phái người
yêu thời trang ngưỡng mộ và cảm thấy thư giãn khi mặc
như áo thun.
Với giá cả hợp lí và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước
thông qua kênh siêu thị Coopmart, Tổng Công ty cổ phần
Phong Phú mong muốn mang đến những trải nghiệm
mới cho khách hàng bằng những sản phẩm thời trang
chất lượng.
Hãy để chúng tôi tạo nên phong cách và cá tính riêng cho
bạn thông qua những sản phẩm thời trang mới này nhé.

Một số sản phẩm dệt kim Phong Phú sắp ra mắt
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CHÓ - CHUỘT

THỎ GIÀ - THỎ TRẺ

Một lũ chuột trèo lên bàn định ăn vụng
thịt, không ngờ làm cho chú chó nằm
cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn dịu
ngọt thương lượng với chó:

Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha
hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:

CÁ KIẾM - MÈO
Cá kiếm có bộ răng
rất chắc và sắc. Vào
một ngày nọ, nó
bỗng dở chứng, đòi
học “tuyệt kỹ” của
mèo là bắt chuột.

- Nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt.
Chó nghiêm mặt, từ chối thẳng thừng:
- Bọn mày mau cút đi. Bà chủ thấy thịt mất, chắc chắn sẽ nghi
ngờ ta.

Mèo ngạc nhiên
Lúc đó, thì ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ chả chơi!
Bài học rút ra: đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ
bạn! Khi họ hứa cho bạn một chút lợi ích, thì
sau đó bạn mất rất nhiều thứ.

hỏi:
- Cái gì? Ôi, bạn thân mến của tôi, anh có
thể làm được việc đó sao?
- Bắt chuột thì có gì ghê gớm. Ngoài biển
tôi chả bắt cá lô suốt ngày sao?

QUAN HUYỆN
Ngày xưa, có một viên quan về nhận chức ở huyện
nọ. Tại đây thường có một con hổ dữ, từ trên núi
xuống bắt người và súc vật ăn thịt.
Dân chúng cầu xin viên quan tìm cách bắt hổ. Viên
quan bèn sai khắc một dòng chữ to mệnh lệnh của
mình: “Cấm hổ vào thành” trên vách núi cao. May
thay, gặp đúng dịp đó con hổ dữ kia đi khỏi huyện.
Ông ta rất đắc ý, cho rằng mệnh lệnh của mình quả
thực hiệu nghiệm.
Không lâu sau, ông ta được phái tới nhận chức ở nơi
khác. Dân chúng nơi này rất hung dữ, bất trị. Viên
quan nghĩ, lệnh của mình đã cấm được cả hổ dữ, thì
lý gì lại không cấm được người! Nghĩ vậy, ông ta bèn
ra lệnh cho lính lại khắc to mệnh lệnh của mình lên
vách núi cao. Kết quả là dân vẫn như cũ, còn viên
quan thì mất chức vì… không quản được dân.
Bài học rút ra: ai cũng có phương thức riêng, nhưng
môi trường thay đổi, thì bạn cũng phải điều chỉnh
cách thức sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

- Thôi được, anh đừng quên là tôi đã cảnh
cáo anh rồi đấy.
Nói rồi mèo và cá kiếm mò vào kho và mai
phục.
Chỉ một lúc sau mèo đã bắt được chuột.
Sau khi chơi đùa thỏa thích rồi ăn một
bữa no nê, mèo ta mới nhớ đến cậu bạn
cá kiếm của mình. Khốn khổ thay, lúc đó
cá kiếm đã bị chuột gặm hết cả đuôi, chỉ
còn thở thoi thóp. Thấy vậy, mèo bèn đỡ cá
kiếm dậy, thả nó trở lại biển khơi.
Bài học rút ra: mọi người thường nói,
người ngoài thì đừng có nói đến chuyện
trong nghề. Trên thương trường cũng có
rất nhiều người cho rằng đã làm rất tốt
trong lĩnh vực của mình rồi, và muốn lấn
sân sang lĩnh vực khác mà không tự trang
bị cho mình kỹ năng cạnh tranh cơ bản.
Bởi vậy, thất bại là điều không thể tránh
khỏi.

MÈO ĐEN MỜI KHÁCH

- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?
- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?
- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó.
Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ
săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ
tưởng cháu là một cái cây.
- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra
nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.
Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một
lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:
- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một
cái cây?
Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:
- Chàng trai, ta đã đưa cho cháu một cách tốt, cháu phải
cảm ơn ta chứ không nên làm phiền ta bằng những câu
hỏi đó. Cháu nên tự mình suy nghĩ mới phải chứ.
Bài học rút ra: trong kinh
doanh, thực tế cho thấy,
một chiến lược được
vạch ra rất tốt nhưng
lại không được triển
khai thực hiện cho tốt,
thì chiến lược đó cũng
không có giá trị gì.

Mèo đen mời sơn dương đến nhà dùng bữa. Sơn
dương khoái lắm, bèn vác bụng rỗng đến. Mèo đen
đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn: nào là thịt
chuột nướng, da chuột chiên, đầu chuột chiên giòn,
chân chuột nướng... để thiết đãi.
Thấy sơn dương đến, mèo đen mừng lắm, vồn vã mời
sơn dương ăn và mình cũng ngồi ăn ngon lành.
Sơn dương cũng ngồi yên một chỗ, dù bụng đang
đói cồn cào, vì nó chẳng hề hứng thú gì với mấy món
này. Sơn dương ngập ngừng nói:
- Tôi không ăn thịt chuột bao giờ cả!
Nói rồi, sơn dương bèn ra ngoài vườn ngấu nghiến
gặm cỏ. Mèo đen chợt hiểu ra vấn đề, cười phá lên.
Còn sơn dương thì vừa chén cỏ vừa sung sướng kêu
“be be” để cảm ơn thịnh tình của mèo đen.
Bài học rút ra: nhu cầu của con người rất phong
phú. Bạn thích một cái gì đó không có nghĩa là
người khác cũng sẽ
thích giống như bạn.
Đó thực là một quan
niệm sai lầm. Bạn
nên đứng trên lập
trường của người
khác để suy nghĩ vấn
đề cho họ thấu đáo
hơn.

CHÚ CHIM NON
Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh
đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc
bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất
tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân
bò, lôi chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra: không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù. Không
phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
(Sưu tầm)
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