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Nếu so với Phong Phú 50 năm thì
trong Ban lãnh đạo hiện nay tôi là
người “già” thứ nhì sau chị Bùi Thị Thu
về thời gian gia nhập nên độ hiểu về
Phong Phú và con người, công việc,
quá trình Phong Phú, cùng với thông
tin từ các anh chị nhân viên ở công
ty giai đoạn tiền giải phóng mà tôi
may mắn gần gũi nhiều đã có thể liên
kết một câu chuyện hay một bộ phim
Phong Phú 50 tập.
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Trần Quang Nghị

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

N

gười xưa có câu “tam thập nhi
lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ
thập nhi tri thiên mệnh” có
nghĩa là 30 mươi tuổi phải lập công
danh, 40 tuổi không còn nghi ngờ về
con đường cuộc sống đã chọn và 50
tuổi biết được số mệnh.
Doanh nghiệp khác với con người là
không giới hạn tuổi, nếu các thế hệ
của một số doanh nghiệp cứ lớp sau
kế thừa lớp trước và sáng tạo thêm
thì doanh nghiệp sẽ mãi trường tồn.
Một số đối tác rất tốt của Phong Phú
chúng ta là Tập đoàn Coast cũng đã
có 200 năm tuổi. Thời đại hiện nay
con người và doanh nghiệp đều có
thể trưởng thành nhanh hơn các
thập niên hoặc thế kỷ trước. Ở nước
ngoài đã có các tập đoàn công ty
mới 5 - 10 tuổi mà đã là tập đoàn đa
quốc gia hùng mạnh, ở Việt Nam thì
những Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai,
Kinh Đô… cũng mới ở tuổi 20 nhưng
doanh thu, thị phần, lợi nhuận cũng

rất đáng cho những doanh nghiệp
tuổi 50 như chúng ta phải suy ngẫm.
Là một người gia nhập Phong Phú từ
năm 1980, có thể nói tôi là một người
khá đặc biệt. Đặc biệt không phải là
người từng trải qua vị trí một công
nhân, trưởng thành làm người đứng
đầu mà là sự thay đổi từng bước tình
cảm của tôi với Phong Phú. Ban đầu
như tôi đã nói vào Phong Phú vì mưu
Hội thi thợ giỏi năm 1981

đi

sinh, tiếp đến là vì trách nhiệm với
gia đình, với vợ con, sau là tình cảm
và trách nhiệm của một con người
với nơi đã bao bọc, nuôi nấng, bồi
dưỡng, đào tạo mình, sau nữa là vì
tình cảm với mỗi con người Phong
Phú từ người lãnh đạo đã dạy dỗ, tạo
điều kiện để mình lớn dần về tư duy,
năng lực, óc tổ chức đến người lao
công, lái xe đã thương, tin yêu mình.

Nếu sa đà, lan man vào từng tập phim
thì quá dài tôi xin tóm lược một số
hình ảnh, sự kiện, con người và một
số đúc kết cá nhân sau 34 năm làm
việc tại Phong Phú. Hình ảnh kết thúc
11 tập phim trước giải phóng là lá cờ
giải phóng tung bay tại tòa nhà văn
phòng Phong Phú trước cả thời điểm
quân giải phóng tiến vào Dinh Độc
lập. Tại Phong Phú trước giải phóng số
công nhân là cơ sở cách mạng và cảm
tình với cách mạng khá đông do địa
bàn Phong Phú gần Bưng 6 xã là nơi
quân cách mạng trú đóng nhiều năm
và ban đêm ra vào công ty tương đối
thoải mái để tuyên truyền, vận động
giác ngộ công nhân. Sự kiện tiếp theo
là các cán bộ về tiếp quản Phong Phú
đã nhanh chóng phá vỡ một tổ chức
phản động là chi bộ Đảng trá hình
tên gọi chi bộ F5 do CIA cài lại Phong
Phú để chống phá cách mạng, điển
hình là vụ đầu độc công nhân Phong
Phú đi tham gia làm thủy lợi ở kênh
Ông Nhiêu - Thủ Đức nhưng không

Công nhân đứng máy dệt Sakamoto xưa

Liên hoan mừng xuân xưa

gây hậu quả do công nhân bị lôi kéo
tham gia đầu thú với Ban lãnh đạo.
Một chính sách quan trọng của Ban

lãnh đạo mới tiếp quản Phong Phú
là tập hợp và sử dụng ngay đội ngũ
CB.CNV Phong Phú để tiếp tục hoạt
động sản xuất. Phong Phú là nhà máy
đi vào sản xuất sớm nhất so với các
nhà máy sản xuất trong thành phố
sau giải phóng. Đặc biệt, Ban lãnh
đạo Phong Phú tiếp tục sử dụng đội
ngũ cán bộ cũ ở vị trí điều hành các
xưởng sản xuất và các phòng ban,
việc sử dụng không chỉ ở giai đoạn
đầu sau giải phóng mà mãi đến
những năm 1990 và một số cán bộ
cũ còn được đề bạt lên vị trí cao hơn.
Chính sách này không những thể
hiện tính nhân văn, sử dụng cán bộ
có thực tài mà còn giúp Phong Phú
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giá. Giai đoạn này đặc biệt ghi dấu
ấn một người lãnh đạo, thuyền
trưởng, chị cả, người cô đáng
kính của Phong Phú là bà Trần Thị
Đường - Ủy viên trung ương Đảng,
Tổng giám đốc Phong Phú, cùng
với ekip đắc lực tận tụy là các ông
Đoàn Nguyên, Tiêu Quốc Chương,
Khiếu Thiện Thuật, Lê Trung Hải, Lê
Quốc Liệt, Phạm Xuân Lập, cùng
đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền,
đoàn thể đã đưa Phong Phú rầm
rộ tiến vào cơ chế thị trường với
hàng loạt các chương trình hành
động và khối lượng công việc đồ
sộ như nâng cấp nhân lực, thiết bị,
đầu tư sản xuất mặt hàng mới, cải
tiến, tiết kiệm, liên doanh, hợp tác
với nước ngoài, kinh doanh vòng
tròn mở, khai thác gia công… đưa
Phong Phú đến đỉnh cao mới Anh
hùng lao động.

ổn định sản xuất trong điều kiện
rất khó khăn trước đổi mới, sau đổi
mới. Các cán bộ rất giỏi chuyên môn,
ngoại ngữ, quản trị này đã góp phần
đào tạo các lớp kỹ sư mới của Phong
Phú do chủ trương thông minh của
Ban lãnh đạo đưa các kỹ sư trẻ được
đào tạo sau giải phóng vào vị trí trợ
lý của các cán bộ cũ để học tập và
rèn luyện, trưởng thành qua thực
tế công việc. Phương pháp đào tạo,
kèm cặp này được Phong Phú duy
trì cho đến ngày nay góp phần đào
tạo các lớp cán bộ không chỉ cho
Phong Phú mà cho cả Tổng công ty
Dệt May Việt Nam mà bây giờ là Tập
đoàn Dệt May Việt Nam.
Tập phim sau giải phóng từ 1975
- 1988 là những tập phim khá tĩnh

lặng, nếu không nói là đơn điệu của
một nhà máy sản xuất trong bối
cảnh thời kỳ bao cấp. Những điểm
son quý giá mà Ban lãnh đạo Phong
Phú thời kỳ này là sự nỗ lực duy trì
việc làm và đời sống cho công nhân
tranh thủ các nguồn lương thực,
thực phẩm từ phân phối của Nhà
nước, quan hệ với các tỉnh, trao đổi
sản phẩm bằng cách vận dụng tiết
kiệm định mức, xin đất cho công
nhân đi trồng lúa lấy lương thực…
Hình ảnh ấn tượng sâu sắc đối với
lớp CB.CNV chúng tôi là những buổi
chia thịt heo, chia gà vịt, phát vải
tiết kiệm để công nhân bán lấy tiền
trang trải cuộc sống. Khó khăn bây
giờ nhớ lại tôi vẫn rất xúc động vì tôi
biết để làm được điều đó cho công
nhân, lãnh đạo Phong Phú thời

điểm này phải rất dũng cảm vì phải
đối diện với khả năng bị cấp trên kỷ
luật. Ân tình và nghĩa khí này luôn
được tôi soi rọi bản thân để ứng xử
với công nhân khi làm lãnh đạo. Đây
cũng là điểm son cho sự giáo dục
về tính giai cấp, tính quần chúng, ý
thức trách nhiệm với những người
có đóng góp vào sự tồn tại phát
triển của đơn vị. Ngoài ra, các hoạt
động đoàn thể, văn thể mỹ cũng
là những cố gắng rất lớn của Ban
lãnh đạo Phong Phú để nâng cao
đời sống tinh thần và trình độ của
CB.CNV.
16 tập phim tiếp theo đến năm 2003
là giai đoạn Phong Phú bước vào
sản xuất kinh doanh theo cơ chế

thị trường với hình thức cạnh tranh
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10 tập phim tiếp theo từ 2004 2014 là một giai đoạn phát triển
đột phá với tốc độ khá cao của
Phong Phú ở hình thức doanh
nghiệp, Tổng công ty với Ban lãnh
đạo mới là những học trò, đàn
em, đàn cháu của Ban lãnh đạo
cũ với sự chuyển giao thế hệ lãnh
đạo. Với tinh thần cầu thị tiếp thu
những bài học quý báu của các thế
hệ lãnh đạo trước, cùng khát vọng

đưa Phong Phú lên những tầm cao
mới và phương thức, phương pháp
mới nhiều sáng tạo đã phát triển
Phong Phú lên quy mô to lớn hơn.
Chỉ số doanh thu, lợi nhuận cao
hơn nhiều lần và nâng cao cả chỉ
số hài lòng sản phẩm của người lao
động bằng những nỗ lực tăng thu
nhập, phát triển quỹ nhà ở, đất ở
cho CB.CNV chăm lo đời sống vật
chất tinh thần và sự yên tâm làm
việc của người lao động… xứng
đáng với sự tin tưởng của lớp cán
bộ trước và lòng tin yêu của người
lao động và các nhà đầu tư, đối tác
khách hàng.

Tuy nhiên, 50 tập phim Phong Phú
đặc biệt là những tập phim gần
con số 50 và tập 50 chắc chắn chưa
phải là đẹp nhất, toàn bộ ekip làm
phim giai đoạn mới của Phong
Phú và tất cả các diễn viên quần
chúng tham gia sẽ quan tâm làm
nên những thước phim, tập phim
mới đẹp hơn, hoành tráng hơn và
có nhiều ý nghĩa hơn làm nền cho
các tập phim tương lai, tập sau đẹp
hơn tập trước.
Hãy cùng bắt tay làm những tập
sau bắt đầu từ tập 51 - trân trọng
kính mời tham gia sản xuất và đón
xem.
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Bài phát biểu của Tổng giám đốc
Tổng công ty CP Phong Phú - ông Phạm Xuân Trình
LTS: Nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Tổng công ty,
Ban biên tập Diễn đàn Phong Phú xin gửi đến quý bạn đọc bài phát
biểu chào mừng của Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú ông Phạm Xuân Trình. Người tiếp tục kế thừa và lãnh đạo Phong
Phú vươn lên những tầm cao mới trong chặng đường mới.
Tiền thân của Tổng công ty CP Phong
Phú cách đây 50 năm là một nhà máy
của Sicovina có quy mô gồm 3 xưởng
sản xuất sợi - dệt - nhuộm với 1.050
lao động. Sản phẩm chủ yếu là vải
cung cấp cho quân đội, một phần
là vải nhuộm đen bán cho các vùng
nông thôn.

Kính thưa:
- Quý lãnh đạo các cấp
- Quý vị đại biểu, đối tác
khách hàng và toàn thể quý vị!
Lời đầu tiên thay mặt Ban lãnh đạo
Tổng công ty CP Phong Phú, tôi xin
trân trọng gửi lời tri ân và cảm ơn
chân thành đến các bậc tiền bối, lãnh
đạo Tổng công ty qua các thời kỳ đã
gầy dựng, duy trì và phát triển Phong
Phú. Đặc biệt chân thành cảm ơn quý
vị lãnh đạo, đại biểu, quý khách hàng,
quý đối tác trong và ngoài nước đã
dành sự quan tâm sâu sắc và hỗ trợ chí
tình đối với các hoạt động của Tổng
công ty chúng tôi trong suốt thời gian
qua và đặc biệt đã hiện diện để chung
vui cùng Phong Phú hôm nay.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với
Tổng công ty CP Phong Phú - đánh
dấu một chặng đường 50 năm hình
thành và phát triển (14/10/1964 14/10/2014).

Trải qua gần nửa thế kỷ không ngừng
phát triển, đến nay Phong Phú là một
trong những doanh nghiệp hàng đầu
của làng dệt may Việt Nam, gồm 6 nhà
máy thành viên, 5 chi nhánh, 5 công
ty con, 11 công ty liên kết, với tổng
tài sản đạt 4.800 tỉ đồng, doanh thu
trên 7.000 tỉ năm 2014, lợi nhuận bình
quân trên 300 tỉ/năm, nộp ngân sách
hàng năm trên 200 tỉ đồng/năm, tốc
độ tăng trưởng bình quân hàng năm
15%. Với đội ngũ gần 10.000 CB.CNV
nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, gắn
bó, cùng mạng lưới hơn 150 khách
hàng, đối tác trong và ngoài nước gắn
bó lâu năm.

Phong Phú đã phát triển qua các
giai đoạn:
Giai đoạn 1964 - 1975: giai đoạn
hình thành và ổn định sản xuất.
Giai đoạn 1975 - 1985: giai đoạn
trước đổi mới, công ty phải sản xuất
trong điều kiện thiếu thốn về ngoại
tệ, máy móc hư hỏng, thiếu vật tư,

phụ tùng thay thế, thiếu cán bộ kỹ
thuật, kinh doanh theo cơ chế bao
cấp Nhà nước, sản xuất theo kế hoạch
được giao, sản xuất trì trệ, kinh doanh
thiếu chủ động, chỉ có vài mặt hàng là
Khaki, Calicot.
Giai đoạn 1986 - 2005: Phong Phú
với 10 năm đổi mới của Đảng và Nhà
nước đã bắt đầu nghiên cứu mặt
hàng mới, cải tạo nhà xưởng, cải tạo
máy móc thiết bị, xây dựng đội ngũ
cán bộ kỹ thuật, thực hành tiết kiệm,
bắt đầu xuất khẩu trực tiếp, có ngoại
tệ để đầu tư dần. Hàng loạt sản phẩm
mới ra đời như khăn bông, vải Jeans,
vải dệt kim, sợi cao cấp các loại…
Giai đoạn 2005 - 2014: gần 10 năm
Phong Phú tiếp tục tạo ra giá trị gia
tăng từ sản phẩm cốt lõi của mình
như khăn Mollis, chăn ga áo gối Hera,
chỉ may Astra, Jeans thời trang, sản
phẩm dệt kim đa dạng, đầu tư tài
chính vào một số công ty cùng ngành
tiềm năng, khai thác ngoại lực.
Đầu tư bất động sản để gia tăng lợi
nhuận một phần nào bù đắp cho dệt
nhuộm trong giai đoạn khó khăn, đặc
biệt là giai đoạn 2001 - 2011. Đến nay,
Phong Phú tự hào đã duy trì được
mô hình sản xuất khép kín sợi - dệt
- nhuộm - may là điều kiện thuận lợi
khi Việt Nam gia nhập TPP.
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Với máy móc thiết bị, công nghệ hiện
đại, đội ngũ lành nghề, hàng năm
Phong Phú cung cấp hàng trăm triệu
sản phẩm đi khắp năm châu với doanh
số hơn 200 triệu đô la Mỹ, cung cấp
cho thị trường nội địa sản phẩm chất
lượng cao trong chương trình “Người
Việt Nam dùng hàng Việt Nam“ với
doanh thu trên 3.000 tỉ đồng.
Nhiều khách hàng đã trở thành khách
hàng truyền thống với trên 25 năm
duy trì và cùng nhau phát triển.
Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh,
Phong Phú còn là cái nôi đào tạo cán
bộ cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Nhiều cán bộ chủ chốt của Tập đoàn,
của các đơn vị trong Tập đoàn đều là
cán bộ được điều từ Phong Phú.
Phong Phú được Công đoàn các cấp
đánh giá cao về việc chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần cho CB.CNV. Là
đơn vị còn duy trì được đội xe ca đưa
đón công nhân trong vòng 35km từ
Chợ Lớn đến Bình Dương và vùng xa
của Quận 9. Với 3 nhà ăn khang trang,
thư viện, khu thể thao phức hợp, quầy
bán thức ăn sẵn cho công nhân giúp
họ bớt nhọc nhằn, có thời gian nghỉ
ngơi sau giờ làm việc. Đặc biệt điều
tâm niệm lâu nay của Ban lãnh đạo
Phong Phú đã thực hiện bằng kết quả
là khánh thành chung cư Nhân Phú
với 194 căn hộ giá ưu đãi cho công
nhân vào ngày 12/10/2014 từ quỹ đất
của Phong Phú và vốn vay ưu đãi từ
gói hỗ trợ 33.000 tỉ đồng.

Một số kết quả về chỉ tiêu kinh
doanh mà Phong Phú đã đạt được
trong 10 năm gần đây 2005 - 2014:
• Doanh thu: từ 1.400 tỉ tăng đến
7.300 tỉ, tăng 442%
• Lợi nhuận: từ 24 tỉ tăng đến 310 tỉ,
tăng 1.254%

• Nộp ngân sách: từ 27 tỉ đến 219 tỉ,
tăng 789%
• Thu nhập người lao động từ 1,9
triệu tăng đến 5.500.000 đồng/
tháng, tăng 288%
Với sự đóng góp và thành tích của
mình, Phong Phú hân hạnh được
Đảng và Nhà nước phong tặng danh
hiệu:
Anh hùng lao động Trần Thị Đường
- Nguyên ủy viên Trung ương Đảng,
Nguyên Bí thư, Tổng giám đốc Tổng
công ty Phong Phú.
Anh hùng lao động Châu Thị Kim thời
kỳ trước đổi mới.
Nhiều danh hiệu và huân chương như
cờ thi đua của chính phủ hơn 20 năm
liền; danh hiệu đơn vị Anh hùng lao
động; Huân chương độc lập hạng ba,
hạng nhì và hạng nhất, cùng nhiều
phần thưởng cao quý của Bộ Công
nghiệp, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ,
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân TP.
Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP. Hồ Chí
Minh.
Trải qua 50 năm, Phong Phú đã khẳng
định được vị thế của mình trong làng
dệt may Việt Nam và vươn ra thế giới
bằng sản phẩm chủ lực, góp một
phần kết quả của mình trong công
cuộc xây dựng đất nước, biết vượt
qua gian khó theo từng thời kỳ để
phát triển đi lên.
Phong Phú xây dựng một văn hóa
truyền thống tốt đẹp về tinh thần
đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, minh
bạch, cùng nhau giữ gìn truyền thống
Know-how công nghệ, giữ gìn và xây
dựng đội ngũ với phương châm tốc
độ, trí tuệ, hiệu quả và tuân thủ.

Trong giai đoạn cuối từ đây đến năm
2020, khi toàn cầu hóa về môi trường
kinh doanh, các hiệp định APTA, WTO
phát huy hiệu lực, hiệp định FTA, TPP
đã và đang ký kết. Sự cạnh tranh khốc
liệt với những thách thức và cơ hội,
Phong Phú tự đánh giá mình để tiếp
tục hòa nhập và chiến lược về thiết
bị, công nghệ, con người, môi trường
xanh và sạch là những vấn đề Phong
Phú đang tập trung hoàn thiện để
đến năm 2020 phấn đấu đạt doanh
thu 1 tỉ USD.
Kính thư quý lãnh đạo các cấp, quý
vị đại biểu, có được thành quả trên,
chúng tôi không quên ơn và xin được
tri ân:
- Các thế hệ đi trước của Phong Phú
đã lao động quên mình, trọn đời cống
hiến cho sự phát triển chung của
Phong Phú.
- Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh
đạo, Đảng và Nhà nước, của sở ban
ngành đoàn thể từ trung ương đến
địa phương, nơi Phong Phú có văn
phòng và nhà máy trú đóng.
- Sự hỗ trợ sâu sát và chỉ đạo thường
xuyên của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May
Việt Nam.
- Sự chia sẻ đồng hành, hợp tác của
các bạn hàng gần xa, của các nhà
cung ứng trong và ngoài nước.
- Sự đồng hành của thông tấn báo chí
kịp thời đưa tin chia sẻ và cổ vũ.
- Cùng sự đoàn kết một lòng của toàn
thể CB.CNV Phong Phú.
Kính chúc:
- Quý lãnh đạo các cấp
- Quý vị sức khỏe và thành công.
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T

hành công luôn là đích đến của mỗi người trong
cuộc sống, dù thành công ở mức độ nào cũng cho
bạn những động lực, niềm tin, ý chí phấn đấu. Vì
vậy, mỗi người luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình,
rút ngắn con đường đi đến thành công. Tuy nhiên, không
phải ai cũng đi đến thành công một cách trơn tru, thuận
lợi… vì đâu đó những lối mòn, hay con đường quen
thuộc đi đến thành công không phát huy được hiệu quả,
muốn thành công bạn phải “nghĩ khác”. Bởi lẽ:

Nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu của mình và
tìm được thành công… hãy nghĩ khác.

Nghĩ khác để tự tin và hạnh phúc
Nghĩ khác cho bạn bè, tình yêu và gia đình
Nghĩ khác vì sức khỏe
Nghĩ khác để có tiền
Nghĩ khác để thành công
Nghĩ khác để sáng tạo
Nghĩ khác trong công việc kinh doanh
Nghĩ khác vì một tương lại tươi sáng
Nghĩ khác…

Phong Phú đã qua 50 năm thử thách và phát triển, thành
quả đạt được hôm nay là nhờ có những bậc lãnh đạo đã
nghĩ khác như:

Nếu bạn muốn biết cách vượt qua những chướng ngại
vật và hướng thẳng đến những điều tốt đẹp nhất cuộc
sống có thể dành cho bạn… Hãy nghĩ khác.
Hãy trở thành một người tuyệt vời bằng cách thực hành
những ý tưởng bạn ưa thích nhất từ nghĩ khác.

Phan Kim Hằng
Phó Tổng giám đốc

Tôi chia sẻ với các bạn “Nghĩ khác để sáng tạo” vì những
con người sáng tạo sẽ làm được nhiều việc hơn, kiếm
được nhiều tiền và thành công hơn trong mọi lĩnh vực
của cuộc sống. Muốn vậy bạn nên:
- Phá vỡ một vài thói quen thông thường của bạn
- Hàng ngày suy nghĩ như một đứa trẻ vì trẻ em có nhiều
ý tưởng, chấp nhận rủi ro thậm chí tìm kiếm thách thức
và chịu học hỏi qua cách (sờ tận tay, biến vấn đề thành
trò chơi, thêm màu sắc, vẽ, đặt câu hỏi ngớ ngẩn…).
- Tạo cảm hứng cho các suy nghĩ bằng cách (đổi cách gọi
tên, hãy đảo nó lại làm ngược quy trình, thực hiện một
phép ẩn dụ).
- Nghĩ khác cấp độ cao để sáng tạo (hãy làm thật lớn, liên
kết các từ)
Điều tôi rất thích ở phương pháp tạo ra các ý tưởng sáng
tạo này là bạn có thể thực hiện theo nhóm hoặc làm một
mình. Nó sẽ luôn đem đến cho bạn một nụ cười, một vài
ý tưởng mới.
Rất nhiều điều hay lắm các bạn, hãy dành chút thời gian
đọc “Nghĩ khác” của Michael Heppell - Nhà xuất bản Trẻ.
Nếu bạn muốn có nhiều hơn từ mỗi khoảnh khắc của
cuộc sống… hãy nghĩ khác.

- Sản phẩm khăn từ nguyên liệu bông cotton đến nguyên
liệu sữa, đậu nành, sồi… bảo vệ sức khỏe, thân thiện với
môi trường; tăng giá trị sản phẩm.
- Sản phẩm vải katé ngày
nào, nhờ nghĩ khác mà
Phong Phú mới có những
sản phẩm như jeans, jeans
thun, jeans kiểu... mang tính
thời trang.
Phong Phú có rất nhiều nghĩ
khác sáng tạo để làm “Phong
Phú thêm sản phẩm” của
mình.
Hãy đọc “Nghĩ khác” và dành
thời gian nghĩ về Phong Phú
để có thật nhiều sáng tạo
góp phần cho sự trường tồn
của Phong Phú bạn nhé!
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Phong Phú

trong thời khắc lịch sử
YN

T

rong thời khắc chuyển giao
lịch sử ngày 30/04/1975 khi
ngọn cờ giải phóng tung
bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh
dấu Thành phố Sài Gòn - Gia Định
hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch
Hồ Chí Minh toàn thắng, cả dân tộc
Việt Nam vang khúc khải hoàn. Và
đây cũng là lúc Phong Phú đánh
dấu mốc lịch sử quan trọng của
riêng mình.

Nhân chứng sống trong thời
khắc lịch sử
Chiều ngày 29/04/1975 những
tiếng nổ khủng khiếp quanh khu
vực nhà máy Phong Phú như xé cả
đất trời. Sau đó, các đại đội vận tải
của địch ẩn nấp sau nhà dệt Liên
Phương rút đi, lính đốt đồn. Đồn Bà
Mun lớn sau nhà máy Phong Phú
địch cũng rút và đốt đồn. Chúng
chốt lại những vị trí trọng yếu.
Sáng 30/04 trong tiếng pháo gầm,
đạn nổ, nhà máy bị hai quả đạn
một trên nóc nhà máy nhuộm, một
trên cơ sở sợi nhưng không có thiệt
hại đáng kể nào. Một đám cháy lớn
diễn ra nhưng nhanh chóng được
dập tắt.
Trong hoàn cảnh hết sức nguy kịch
ấy, những anh chị em trong đội
ngũ vũ trang bí mật của nhà máy
vẫn bình tĩnh chia thành nhiều
tổ canh gác các phân xưởng, bảo

quản các kho nguyên liệu bông,
hóa chất, thuốc nhuộm, dầu. Lâu
lâu quân địch nổ súng liên tục làm
nhiều người dân bị thương, không
khí trong và ngoài nhà máy hết sức
dồn dập, khẩn trương.
Trước thời khắc ông Dương Văn
Minh đầu hàng, cô Nguyễn Thị
Chánh và chú Nguyễn Thanh Thủy
bất ngờ xuất hiện và các cô trong
tổ xung kích như Huỳnh Thị Kiều,
Huỳnh Thị Tý, Huỳnh Thị Phương,
Đỗ Thị Út cũng vừa đến. Sự có mặt
của họ làm yên tâm những người
công nhân giữ trật tự đang hoang
mang lo sợ. Họ reo lên trong mừng
rỡ: “các đại biểu đã tới rồi”. Sau đó
họ thuyết phục đội bảo vệ nhà
máy cất súng vào kho. Lập tức
chú Tư Cao và chú Đặng Văn Sanh
leo lên hạ cờ, các cô treo cờ cách
mạng lên. Lá cờ tung bay trong
niềm phấn khởi của bao người,
nhiều cô chú rơi lệ trong thời khắc
chuyển giao lịch sử này. Cùng lúc
người dân bên ngoài cũng chạy
vào cho biết quân đội giải phóng
và xe tăng đã kéo về. Các cô trong
tổ xung kích nhanh chóng căng
cao biểu biểu ngữ: “Toàn thể công
nhân Sicovina - Phong Phú nhiệt
liệt chào mừng các anh chiến sĩ giải
phóng quân”.
Khi tìm gặp các chứng nhân trong
khoảnh khắc lịch sử này, các cô tóc

đã hoa râm và là những cán bộ
hưu trí đang an nhàn cuộc sống
tuổi già. Chúng tôi vô cùng ngỡ
ngàng bởi thời gian đã lùi sâu vào
quá khứ, nhưng những chi tiết của
sự kiện trọng đại ấy được các chị kể
lại bằng một niềm tự hào, sự cương
trực và một âm hưởng rất đỗi hào
hùng như mới hôm qua. Bởi chính
họ là những công nhân Phong Phú
một thời.
Cô Huỳnh Thị Kiều kể lại với chất
giọng hào sảng: “chưa bao giờ viết
biểu ngữ vậy mà mấy ngày trước
khi giải phóng tôi đã mua sơn đỏ,
lãnh vải trắng về đóng cửa buồng
viết tấm biểu ngữ. Khi tấm biểu
ngữ căng cao cũng là lúc trong
lòng tôi dân trào một cảm xúc khó
tả, chợt vỡ òa. Phút giây cả dân tộc
nắm lấy chặt tay, anh chị em nhà
máy được giải phóng mình. Ngay
đêm hôm giải phóng và đêm hôm
sau chúng tôi đã tình nguyện ở lại
nhà máy canh gác cùng các bác
trật tự, ăn cơm nguội mấy ngày liền
lòng vẫn vui như tết…”
Còn cô Nguyễn Thị Chánh trầm
ngâm nhìn về xa xăm: “đây là một
sự kiện không thể nào quên trong
cuộc đời tôi. Một phút giây thiêng
liêng của bao người Việt Nam và
công nhân lao động. Băng mình
giữa mưa bom bão đạn lòng chúng
tôi không một chút lo sợ. Chứng
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kiến cảnh hò reo, vui mừng của
mọi người tôi như thấy mọi người
và nhà máy hồi sinh sau cuộc
chiến dài. Bản thân tôi hạnh phúc
tột cùng vì tất cả những gì đã làm
được, một thứ hạnh phúc không
thể thốt thành lời”.
Điềm tĩnh như đức tính vốn có của
mình, cô Huỳnh Thị Tý chia sẻ: “quả
thật khó có một ngôn từ nào có thể
lột tả hết sự vui mừng của những
người có mặt hôm đó. Bao nhiêu
mệt nhọc như tan biến thành
sức mạnh vô bờ, thời điểm lịch
sử này minh chứng cho tinh thần
bất khuất của con người Sicovina
Phong Phú. Lúc đó, chúng tôi xem
máy móc là xương thịt, nguyên vật
liệu là máu nên phải giữ cho bằng
được”.
Sau đó, cô Đỗ Thị Út tiếp lời: “một
phút giây lịch sử đổi lấy bằng một
quá trình đấu tranh bền bỉ, lâu dài.
Tận sâu trong ánh mắt, nụ cười của
những người có mặt hôm đó chứa
đựng những hạnh phúc lớn lao vô
bờ. Từ nay đất nước được độc lập,
tôi và anh chị em có cơ hội tiếp tục
lao động cống hiến cho sự phát
triển của nhà máy”.

Nhà máy hoạt động trở lại
sớm nhất
Ngày 01/05/1975 cả Sài Gòn xuống
đường mừng thành phố được giải
phóng, cả nước hưởng trọn không
khí độc lập. Trong đội ngũ các tầng
lớp nhân dân, đi đầu là anh chị em
hàng chục nhà máy ở Sài Gòn, Chợ
Lớn, Gia Định rầm rập tuần hành
biểu dương khí thế. Đội ngũ công
nhân Sicovina Phong Phú gọn
gàng trong bộ quần xanh áo trắng,

Hình ảnh Phong Phú sau giải phóng

khoác dải yếm màu tím thẩm đều
bước nhịp nhàng qua lễ đài độc lập
với ánh mắt tin yêu, hồ hởi.
Ngay hôm sau, sân nhà máy bỗng
nhộn nhịp và sinh động hẳn lên khi
xe ca từ nhiều ngã đường Sài Gòn
đón anh chị em công nhân tới. Áo
trắng mũ xanh là cô thợ dệt, mũ
hồng là thợ sợi. Quần áo đồng màu
xanh cám nhạt là thợ máy, những
tà áo dài màu xanh biếc là những
chị làm ở văn phòng… Toàn thể
CB.CNV kéo đến trước sân nhà máy
tổ chức cuộc mít tinh ngắn, chào
mừng nhà máy giải phóng và hô
to khẩu hiệu bắt tay ngay vào sản
xuất. Mọi người trở về các khu nhà
xưởng, dọn dẹp, đi vào ca kíp sản
xuất như những người chủ thật sự
đứng trước cổ máy của mình. Tất cả
các xưởng sợi, dệt, nhuộm… tiếng
máy như cùng một lúc nở bung và
reo vang trong tất cả các buồng
máy. Những ánh mắt tươi vui và
phấn khởi, những khuôn mặt say
sưa đến nồng nhiệt, những bàn tay
mềm dẻo khéo léo tài hoa, những
đôi chân thoăn thoắt đan chéo qua
các cổ máy như những con thoi…

một ngày sản xuất bắt đầu. Phong
Phú là một trong những nhà máy
đi vào hoạt động sớm nhất sau giải
phóng.
Có thể nói, Phong Phú ngày hoạt
động đầu tiên sau giải phóng như
một cơ thể hồi sinh được tiếp thêm
thần dược. Cái vui của những công
nhân nhà máy bắt nguồn từ những
đổi thay sâu sắc của Sài Gòn, của
cả miền Nam. Đất nước hoàn toàn
giải phóng, họ trở thành những
người chủ thật sự.
Sở dĩ nhà máy hoạt động trở lại
sớm nhất là nhờ công tác tiếp quản
nhà máy một cách kịp thời, nhanh
chóng không để các phần tử chống
phá có cơ hội ra tay. Những anh chị
em công nhân nhà máy quyết tâm
bảo vệ tài sản chung của mình.
Đặc biệt Ban quân quản nhà máy
kịp thời tập hợp, vận động công
nhân và đa số chuyên viên, kỹ sư
một lòng đoàn kết quyết tâm đưa
sản xuất trở lại sau giải phóng. Tinh
thần ấy được Phong Phú kế thừa và
phát triển lên tầm cao mới trong
thời đại hiện nay.
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Số 36 - tháng 7/2014

Phong Phú đón nhận
Huân chương Độc lập hạng Nhất
TỔ TTTH

Sáng 14/10/2014 tại Dinh Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh),
Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức Lễ đón nhận Huân
chương Độc lập hạng Nhất và ghi nhận những thành tích
trong chặng đường năm 50 hình thành và phát triển.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chúc mừng
và chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho đại diện Tổng công ty CP Phong Phú

Đ

ến dự và thay mặt lãnh đạo
Đảng, Nhà nước trao tặng
phần thưởng cao quý này
cho Tổng công ty, Phó Thủ tướng
Hoàng Trung Hải đánh giá cao
những nỗ lực của đội ngũ CB.CNV
người lao động Phong Phú trong
nửa thế kỷ qua. Phong Phú từ một
nhà máy với quy mô trung bình đến
nay đã trở thành một đơn vị dẫn
đầu ngành dệt may Việt Nam bằng
chính sự cống hiến, làm việc, đóng
góp tạo ra những sản phẩm có chất

lượng cao, khẳng định chỗ đứng
trong lòng người tiêu dùng trong và
ngoài nước. Trong 10 năm gần đây,
khi ngành dệt cả nước gặp nhiều khó
khăn nhưng Phong Phú đã khéo léo
linh hoạt bám trụ thị trường, ổn định
sản xuất và phát triển với tốc độ tăng
trưởng trung bình hằng năm là 15%.
Đồng thời thực hiện tốt công tác
cải tiến kỹ thuật, đầu tư mới, quản
trị doanh nghiệp, phát triển nguồn
nhân lực, chăm lo đội ngũ CB.CNV và
đồng hành cùng cộng đồng, xã hội.

Trong chặng đường mới để xứng
đáng với truyền thống, thành tích
thời gian qua, nhất là sự quan tâm,
ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Phó Thủ tướng mong muốn
Phong Phú tiếp tục thực hiện tốt
công tác tái cấu trúc doanh nghiệp,
nâng cao chất lượng doanh nghiệp
về mọi mặt, xác định sản phẩm chủ
lực, chiến lược cạnh tranh thị trường,
tập trung phát triển bền vững, bám
sát mục tiêu ngành, tận dụng cơ
hội phát triển vững mạnh, đội ngũ
CB.CNV và người lao động Phong
Phú tiếp tục đoàn kết, một lòng phát
huy truyền thống vẻ vang, những
thành tích đã đạt được để đầu tư
phát triển, đổi mới quản lý, nâng cao
năng suất lao động, năng lực cạnh
tranh và hội nhập thành công hơn
nữa thị trường thế giới, chiếm lĩnh thị
trường trong nước, đặc biệt tích cực
đầu tư chuẩn bị cho việc đón đầu các
hiệp định thương mại tự do Việt Nam
với các đối tác như Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP)...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng công ty CP Phong Phú và các quan khách.

Ghi nhận những chỉ đạo của đại diện
Đảng và Nhà nước, ông Trần Quang
Nghị - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt
May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng
công ty CP Phong Phú cam kết sẽ
cùng đội ngũ CB.CNV đưa Phong
Phú tiếp tục phát triển hơn nữa trong
thời gian tới. Với kinh nghiệm đúc rút
trong 50 năm qua, Phong Phú sẽ tiếp
tục đột phá đón đầu những lợi thế
mà thị trường mang lại để gia tăng
giá trị.
Nhìn lại chặng đường 50 năm qua,
bằng sự nỗ lực của toàn đội ngũ,
Phong Phú trở thành đơn vị Anh
hùng lao động với những sản phẩm
cốt lõi như sợi, vải, khăn bông, sản
phẩm gia dụng, may mặc… Ở mỗi
mặt hàng sản phẩm cốt lõi đều có
những đặc trưng riêng biệt và chất
lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của người tiêu dùng trong và
ngoài nước. Đồng thời, Phong Phú
luôn nghiên cứu tìm tòi và phát triển
những sản phẩm mới có tính khác
biệt cao, đảm bảo sức khỏe, thân
thiện với môi trường.

Bên cạnh việc trở thành một trong
những nhà cung cấp lớn nhiều loại
sản phẩm, nguyên liệu khác nhau
cho thị trường nội địa và xuất khẩu,
hiện nay Phong Phú còn là một trong
số ít các công ty ở Việt Nam đáp ứng
được chuỗi sản xuất khép kín từ sợi dệt - nhuộm - may.
Đồng thời, trong quá trình phát
triển của mình, Phong Phú không
ngừng chăm lo mọi mặt về đời sống
cho toàn thể CB.CNV trong bất kỳ
hoàn cảnh nào, điển hình là chung

cư Nhân Phú dành cho anh chị em
CB.CNV được khánh thành và bàn
giao vào tháng 10/2014.
Đánh dấu chặng đường 50 năm vững
tin phát triển, Phong Phú tiếp tục đề
ra mục tiêu phát triển mới, nhắm tới
doanh thu 1 tỉ USD trong giai đoạn
từ đây đến năm 2020. Để đạt được
mục tiêu đó, Phong Phú sẽ tiếp tục
mở rộng đầu tư vào các dự án, đa
dạng hóa sản phẩm, tăng năng lực
sản xuất cũng như chất lượng các
sản phẩm dệt may.

Phong Phú - chuyến hành trình 50 năm hình thành và phát triển.
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50 năm

Một ngày hội ngộ
Phong Phú tròn 50 năm hình thành và phát triển, một chặng
đường đánh dấu những thăng trầm, bước tiến mới của Tổng
công ty. Cột mốc 50 năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự
phát triển của một doanh nghiệp, sự trưởng thành của đội
ngũ, một nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc.
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N

hìn lại chặng đường 50 năm
để ghi nhận và tri ân những
thế hệ CB.CNV đã góp phần
làm nên Phong Phú đỉnh đạc như
ngày hôm nay. Đây là dấu mốc để
thế hệ Phong Phú hôm nay nhìn lại
và tiếp bước các thế hệ đi trước, đưa
Tổng công ty hội nhập sâu rộng vào
nền kinh tế thế giới. Nhắc lại quá khứ
như một bài học cho hiện tại và vững
tiến trong tương lai, người Phong
Phú thời kỳ nào cũng luôn “ôn cố tri
tân” để phát triển.
Nằm trong chuỗi sự kiện 50 năm
Phong Phú - hành trình vươn đến
những tầm cao, ngày 11/10/2014
tại trụ sở chính của Tổng công ty
CP Phong Phú đã diễn ra ngày hội
CB.CNV. Toàn thể CB.CNV Phong Phú
từ những vị nguyên là cán bộ lãnh
đạo đã nghỉ hưu đến các anh chị em
cán bộ hưu trí, cùng đội ngũ hơn
2.200 CB.CNV đang cống hiến sức
mình cho sự phát triển của Phong
Phú. Các thế hệ Phong Phú cùng
nhau ôn lại truyền thống hào hùng
của Tổng công ty thông qua triển
lãm ảnh xưa và nay, thước phim tư
liệu, cùng lòng tự tôn về mái nhà
chung không ngừng phát triển.

Cuộc hội ngộ 50 năm

Cuộc hội ngộ của các thế hệ lãnh đạo Phong Phú một thời.

Nhiều cô chú là những cán bộ hưu
trí sau nhiều năm xa cách đã có dịp
về thăm lại công ty, họ vui mừng vì
được gặp lại những anh chị em một
thời gắn bó, được xem lại những
chặng đường đã trải qua, đặc biệt
chính là niềm vui lớn khi công ty
không ngừng lớn mạnh và đổi thay
từng ngày.
Cô Hà Minh Ngọc Sương bùi ngùi:
“khi vào Tổng công ty, việc đầu tiên
cô làm là đi dạo quanh một vòng
khắp nơi, đến nơi mà ngày xưa cô
làm việc. Bất ngờ lớn nhất là sự đổi
thay từng ngày của công ty và gặp lại
anh chị em. 50 năm Phong Phú một
sự kiện vô cùng trọng đại đối với mỗi
người đã từng sống, làm việc với mái
nhà chung này, bao tình cảm thân

Các thế hệ Phong Phú cùng nhau ôn lại truyền thống trong chặng đường 50 năm.

thương cứ thế tràn về, mọi việc cứ
ngỡ như là hôm qua”.
Xem lại những thước phim tư liệu,
không gian sống động của “bảo tàng
Phong Phú xưa và nay”, các thế hệ đi
trước như ôn lại những kỷ niệm một
thời, cũng như những phát triển của
Phong Phú hôm nay. Anh hùng lao
động Trần Thị Đường chia sẻ: “Tôi vui
mừng vì đã đào tạo được đội ngũ cán
bộ kế cận có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo
đức vững vàng. Sự phát triển của
Phong Phú hôm nay tôi vô cùng tự
hào, 50 năm một chặng đường nhìn
lại và chặng đường mới để Phong
Phú luôn không ngừng phát triển về
mọi mặt”.
Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Xuân
Trình - Tổng giám đốc Tổng công ty
ôn lại những dấu son của Phong Phú
trong 50 năm qua và gửi lời tri ân
đến các thế hệ lãnh đạo và CB.CNV
Phong Phú đi trước đã dày công xây
dựng, vun đắp cho công ty. “Thế hệ
hôm nay chúng tôi quyết tâm xây
dựng Phong Phú ngày càng phát
triển và mạnh mẽ hơn, sánh với các
công ty trong làng dệt may thế giới.
Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, giúp
đỡ và đồng hành của các cấp lãnh
đạo từ trung ương đến địa phương,
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đăng ký chỉ tiêu là 222 tỷ, năm sau
đăng ký 333 tỷ, tiếp tục đăng ký 444
tỷ, 555 tỷ, 666 tỷ, 777 tỷ, 888 tỷ và đến
năm thứ chín là 999 tỷ, sau đó vượt
doanh số 1000 tỷ, tất cả đều hoàn
thành một cách xuất sắc”.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Phong Phú hiện nay thực hiện nghi thức đặt dấu ấn 50 năm trên bức tranh đá quý in hình Tổng công ty.

AHLĐ Trần Thị Đường phát biểu.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam, các đơn
vị bạn trong ngành đối với Phong
Phú”, ông nhấn mạnh.

Phong Phú được sự ủng hộ, chung
sức, đồng lòng của toàn thể CB.CNV
trong những gian khó, thử thách đưa
công ty phát triển. Một vài kỷ niệm
để lại dấu ấn trong tôi như khi Phong
Phú đưa ra mục tiêu phát triển phát
triển, lúc đầu chỉ xuất khẩu chỉ có
nửa container một tháng, sau đó cán
bộ kỹ thuật cải tiến thiết bị kỹ thuật
và nâng sản lượng xuất khẩu lên 5,
10, 20, 50, 70… cứ thế tăng dần. Có
lúc, tôi kiên quyết cho đóng cửa nhà
máy sợi vì chất lượng chưa đạt như
mong muốn, lãnh đạo nhà máy khóc
và rất buồn. Sau đó cán bộ kỹ sư nhà
máy họp lại, trong 45 ngày sau họ
báo cáo lại sẽ hoạt động lại với chất
lượng và giá thành rẻ. Từ đó đến nay
nhà máy cứ thế phát triển và chất
lượng sợi cứ thế được nâng cao”.

Mỗi người một kỷ niệm khó
quên
Mỗi người trong thời khắc lịch sử
của Tổng công ty đều có những kỷ
niệm đặc biệt riêng, trong khuôn
khổ chương trình, có sự hội ngộ của
những người đại diện những thế hệ
cán bộ Phong Phú một thời. Đó là kỹ
sư Nguyễn Đắt Ngọc - Nguyên trợ lý
Tổng giám đốc, Anh hùng lao động
Trần Thị Đường - Nguyên Tổng giám
đốc, ông Lê Trung Hải - Nguyên Phó
Tổng giám đốc và ông Trần Quang
Nghị - Chủ tịch HĐQT.
Chia sẻ về những kỷ niệm thân tình
trong những ngày đầu làm việc cho
Phong Phú, kỹ sư Nguyễn Đắt Ngọc
cho biết: “sau khi đi du học về, tôi
được được Ban giám đốc Phong Phú
mời đến dạy cho công nhân về các
kiến thức về sản phẩm sợi, vải… Buổi
sáng dạy lý thuyết cho công nhân,
buổi chiều gửi họ lên nhà máy Đông
Á để họ học thực hành đứng máy.
Thời gian đào tạo liên tục trong vòng
3 tháng công nhân đã thạo việc và

giao cho đứng máy. Trong số những
anh chị em ngày xưa mà tôi đào
tạo đến nay vẫn còn nhớ đến mình,
hàng năm đều có hợp mặt để ôn lại
chuyện xưa. Tình cảm giữa anh chị
em rất thân thiết, đây là một kỷ niệm
khó quên, đáng quý đối với bản thân
tôi trong suốt thời gian qua. Tình
thầy trò, tình đồng nghiệp có sức
sống bền vững với thời gian”.
Anh hùng lao động Trần Thị Đường
ngay từ khi xuất hiện đã nhận được
sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của
toàn thể CB.CNV. Khi được hỏi kỷ

niệm của cô khi đứng trên vị trí một
người phụ nữ lãnh đạo thành công
và đưa Phong Phú đạt danh hiệu
Anh hùng lao động, cô cho biết: “ở
Việt Nam những người phụ nữ giỏi
rất nhiều, chỉ có những ai có điều
kiện phát triển thì phát huy hết khả
năng và sức cống hiến của mình. Tôi
có điều kiện được Đảng và Nhà nước
đào tạo bài bản, có hệ thống trong
nước và ngoài nước về mọi mặt từ
khoa học kỹ thuật, kinh tế, chính trị,
văn hóa… vì vậy đã tích lũy cho mình
những vốn quý kiến thức để lãnh đạo
doanh nghiệp. Tôi nhận nhiệm vụ tại

Tiết mục múa Dệt những ước mơ của Hệ thống sản xuất Gia dụng

Ông Lê Trung Hải chia sẻ: “trong
khoảng thời gian mấy chục năm
gắn bó với Phong Phú đối với tôi có
rất nhiều kỷ niệm đáng quý, nhưng
có một kỷ niệm sâu sắc trong lòng
tôi chính là sự quyết tâm đạt được
chỉ tiêu doanh số của toàn đội ngũ
CB.CNV. Ngày ấy, mỗi một năm
chúng tôi đưa ra một chỉ tiêu giá trị
gia tăng, năm đầu tiên chúng tôi

Ông Trần Quang Nghị với 34 năm
gắn bó, đồng hành cùng những
bước thăng trầm của Phong Phú
nhớ lại: “tôi xuất phát điểm với vị
trí công nhân Nhà máy Sợi, sau đó
được đào tạo, bồi dưỡng làm công
tác Đoàn với vị trí bí thư trong vòng
10 năm. Sau đó tiếp tục được bồi
dưỡng trở thành cán bộ kinh doanh
với nhiều thử thách. Ngày ấy, Phong
Phú có những sản phẩm nổi tiếng
như calicot, batist, khaki… nhưng
thị trường bán không chạy, kinh tế
đang chuyển đổi từ bao cấp sang cơ
chế thị trường… dẫn đến hàng tồn
kho nhiều. Tôi nhận nhiệm vụ giải
quyết hàng tồn kho về cho Đoàn
thanh niên bằng các chuyến xe bán
hàng lưu động khắp nơi, mặt hàng

vải được chào bán cho công nhân
cao su. Với công nhân đồn điền cao
su sử dụng rất tốt và mát, từ đó giải
quyết cơ bản được hàng tồn kho.
Sau khi giải quyết được số lượng lớn
hàng tồn kho, công ty chiết khấu và
thưởng cho Đoàn thanh niên kinh
phí khoảng 9 tỷ đồng (những năm
1990 - 1991), một số tiền rất lớn
để anh em tổ chức các hoạt động
phong trào, thu hút đông đảo anh
em thanh niên tham gia. Đây không
chỉ là kỷ niệm mà còn là bài học sâu
sắc: lãnh đạo khi biết giao nhiệm vụ,
động viên, kích thích sức trẻ, đồng
thời có sự chăm sóc, đãi ngộ hợp lý
thì CB.CNV sẵn sàng cống hiến ngày
đêm để đạt được mục tiêu mà lãnh
đạo đề ra”.
Cuộc hội ngộ 50 năm đã khơi dậy
bao lớp ký ức về chặng đường phát
triển của Phong Phú, thế hệ hôm nay
nguyện học tập, tiếp bước và phát
huy những giá trị Phong Phú lên tầm
cao mới.

Một số CB.CNV may mắn trong phần rút thăm trúng thưởng cuối chương trình.
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Danh sách lãnh đạo và cán bộ lão thành:

“

”

Ôn cố tri tân

Chặng đường 50 năm không ngừng phát triển của Phong Phú có sự đóng
góp to lớn của đội ngũ CB.CNV ở mọi vị trí công việc. Nhân kỷ niệm 50
năm, Tổng công ty gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc các cá nhân, tập thể
đã có những thành tích xuất sắc vượt trội trong các công tác: định hướng,
hoạch định chiến lược, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CB.CNV; không ngừng
chăm lo công tác chuyên môn, huấn luyện tay nghề, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, chương trình tiết kiệm, ổn định chất lượng để tăng khả năng cạnh
tranh, giá tăng giá trị sản phẩm…

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

AHLĐ Trần Thị Đường

Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng CS VN, nguyên bí thư
Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt Phong Phú

2

Ông Đoàn Nguyên

Nguyên Giám đốc điều hành

3

Ông Phạm Ngọc Hồ

Nguyên Kế toán trưởng

4

Ông Nguyễn Đắt Ngọc

Nguyên Trợ lý Tổng giám đốc

5

Ông Nguyễn Thanh Tâm

Nguyên Trợ lý Tổng giám đốc

6

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Nguyên Giám đốc Nhà máy may khăn Công ty Dệt Phong Phú

7

Bà Lê Thị Ngọc Quí

Nguyên Chủ tịch Công đoàn

8

Bà Hà Minh Ngọc Sương

Nguyên Trưởng Phòng chất lượng

9

Ông Trần Văn Hóa

Nguyên Trưởng Phòng xuất nhập khẩu

10

Bà Phan Thị Đồ

Nguyên Giám đốc Nhà máy May

11

Ông Lê Trung Hải

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

12

Ông Phạm Văn Tân

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Len Việt Nam.
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

13

Ông Lê Quốc Liệt

Phó Tổng giám đốc Công ty Len Việt Nam
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

14

Ông Huỳnh Ngọc Sang

Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

15

Ông Hoàng Cường

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

16

Ông Dương Khuê

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

17

Ông Lê Thanh Liêm

Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phước Long
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

18

Bà Phạm Minh Hương

Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

19

Ông Đặng Vũ Hùng

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt 8/3
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

20

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh

Nguyên Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

21

Bà Vũ Thị Tuyết Loan

Nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh vải
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Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Trần Quang Nghị tri ân các lãnh đạo và cán bộ lão thành đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Phong Phú.

Ông Trần Quang Nghị và ông Phạm Xuân Trình trao bằng khen và quà lưu nhiệm cho các cá nhân xuất sắc của Hệ thống sản xuất Gia dụng.

Hệ thống sản xuất Gia dụng:

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm - phu nhân của
cố Tổng giám đốc Phạm Xuân Lập nhận bằng tri ân.

Bà Hồ Thị Kim Thoa và AHLĐ Trần Thị Đường tri ân các cán bộ lãnh đạo, tập thễ và cá nhân tiêu biểu của Tổng công ty.

Các cán bộ lãnh đạo, tập thể và cá nhân tiêu biểu:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Ông Nguyễn Văn Nhiệm

Giám đốc điều hành Hệ thống sản xuất Gia dụng

2

Bà Bạch Thị Kim Cương

Phó Ban quản lý sản xuất Gia dụng

3

Ông Phạm Hữu Phương

Trưởng Phòng Kỹ thuật Gia dụng

4

Bà Hoàng Thị Phượng

Giám đốc Nhà máy Dệt Nhuộm Hoàn tất

5

Ông Đặng Thanh Phước

Trưởng Ban quản lý sản xuất Gia dụng

6

Ông Trương Vinh Dũng

Phó Giám đốc Nhà máy Dệt Nhuộm Hoàn tất

7

Ông Đặng Hoàng Khoa

Trợ lý Giám đốc Nhà máy Dệt Nhuộm Hoàn tất

8

Ông Nguyễn Văn Duy Liêm

Trợ lý Ngành điện gia dụng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Ông Trần Quang Nghị

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú

2

Ông Phạm Xuân Trình

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

9

Ông Lê Văn Hùng

Trưởng vùng dệt khăn

3

Bà Bùi Thị Thu

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty

10

Ông Nguyễn Minh Hùng

Bảo trì dệt khăn giỏi

4

Bà Phan Kim Hằng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

11

Ông Phạm Văn Kiển

Trưởng Ngành điện gia dụng

5

Ông Trần Ngọc Nga

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

12

Ông Nguyễn Quốc Việt

Trợ lý Phòng Kỹ thuật gia dụng

6

Bà Lê Thị Ánh Ngọc

Giám đốc điều hành Tổng công ty

13

Bà Nguyễn Tâm Minh Thành

Thợ may giỏi

14

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Trợ lý Phòng Nghiệp vụ gia dụng

15

Ông Dương Tấn Việt

Kỹ sư điện giỏi

16

Bà Trần Xuân Yến

Thợ may giỏi

17

Bà Nguyễn Thị Nhung

Thợ kiểm giỏi

18

Bà Mai Thị Ngọc Dung

Kỹ sư hóa giỏi

Cùng 5 tập thể xuất sắc:
•
•
•
•
•

TT

Phòng Kỹ thuật - Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may
Phòng Kinh doanh và Thiết kế - Hệ thống sản xuất Gia dụng
Tổ bảo trì sợi dệt - Hệ thống sản xuất Vải
Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty
Ban quản lý và Kinh doanh Bất động sản

Các hậu cần chăm sóc toàn bộ bữa ăn cho CB.CNV
•
•
•

Bà Lưu Đặng Thương Thương
Phụ trách nhà ăn 1
Bà Đặng Thị Hồng Đức
Phụ trách nhà ăn 2
Ông Võ Văn Thành
Phụ trách nhà ăn 3
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Ông Trần Quang Nghị và ông Phạm Xuân Trình trao bằng khen và quà lưu nhiệm cho các cá nhân xuất sắc của Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may.

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may:
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Ông Trần Quang Nghị và ông Phạm Xuân Trình trao bằng khen và quà lưu nhiệm cho các cá nhân xuất sắc của Hệ thống sản xuất Vải.

Hệ thống sản xuất Vải:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Ông Lý Anh Tài

Giám đốc Điều hành Tổng công ty

1

Ông Tạ Cẩm Hùng

Giám đốc điều hành Tổng công ty

2

Ông Phạm Phú Chung

Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty PPYT

2

Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Trưởng vùng hoàn tất

3

Ông Trần Hoàng Thảo

Trưởng Ban quản lý sản xuất Sợi chỉ may

3

Bà Mai Thị Tuyết

Phó Phòng chất lượng

4

Ông Nguyễn Quốc Hòa

Trưởng Phòng Kinh doanh Sợi

4

Ông Đinh Hồ Phùng Nam

Trợ lý Giám đốc Nhà máy Dệt

5

Ông Phạm Phan Thái

Phó Ban quản lý sản xuất Sợi chỉ may

5

Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Phụ trách kỹ thuật Sanfor

6

Bà Đinh Thị Ngọc Dung

Nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh sợi

6

Ông Bùi Thanh Long

Tổ Trưởng sản xuất vùng nhuộm sợi

7

Bà Phan Thị Mai Trâm

Nhân viên kinh doanh giỏi

7

Ông Nguyễn Hồng Y

Kỹ sư Vùng chuẩn bị

8

Ông Hồ Ngọc Hải

Trợ lý Nhà máy Sợi chỉ may, Trưởng ngành Điện sợi

8

Bà Phạm Thị Mộng Trinh

Tổ Trưởng thao tác

9

Ông Phan Ngọc Trung

Trưởng Ngành thiết bị sợi

9

Bà Phan Thị Nhã Uyên

Thợ dệt giỏi

10

Ông Trương Văn Anh

Trưởng Ngành Thiết bị Sợi chỉ may

10

Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Thợ dệt giỏi

11

Bà Nguyễn Thị Thành Tâm

Công nhân vận hành giỏi kiêm Tổ Trưởng sản xuất

11

Bà Nghiêm Thị Thúy Hằng

Thợ dệt giỏi

12

Bà Đỗ Thị Kiều Diễm

Công nhân vận hành giỏi, kiêm Tổ Trưởng sản xuất

12

Ông Trần Khắc Tuân

Công nhân bảo trì giỏi

13

Ông Võ Duy Khiêm

Nhân viên IT giỏi
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Sôi nổi chào mừng
50 năm Phong Phú
Thu Hạnh

Lập thành tích chào mừng 50 năm hình thành và phát triển, Tổng
công ty đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đem lại cho toàn
thể CB.CNV những cung bậc cảm xúc khác nhau, đồng thời tự hào về
truyền thống 50 năm qua của Phong Phú trên tất cả các lĩnh vực.
Sản phẩm độc đáo
Bước qua cánh cổng chào mừng
Tổng công ty tròn 50 năm được trang
trí đầy màu sắc, ta chợt thấy các ngã
đường trong khuôn viên công ty
hôm nay lạ quá, thay thế cho không
gian xanh yên tĩnh thường ngày là
một không gian lễ hội đầy màu sắc
với cờ phướn dọc khắp 2 bên đường
và những tiểu cảnh trang trí cầu kỳ
nổi bật lên điểm nhấn là thông điệp
“Phong Phú 50 năm”.
Điểm thu hút đầu tiên đối với khách
tham quan là khu vực trưng bày các
sản phẩm kỷ lục do chính bàn tay
người Phong Phú tạo nên. Với bàn

tay lành nghề, óc sáng tạo cùng
những công nghệ tiên tiến hiện đại
nhất hiện nay được người Phong Phú
chuyển tải qua tác phẩm của mình.
Sản phẩm áo dệt kim và quần jeans kỷ lục.

Sản phẩm đầu tiên là chiếc quần
khổng lồ với kích thước dài 5,6m,
nặng 13kg, lưng 2m, mông 2,5m, đùi
1,2m, ống 60cm, đáy 1,6m được làm
từ 27 mét vải jeans với thành phần
100% cotton. Bằng bàn tay tài hoa
và sự kiên trì, Hệ thống sản xuất Vải
chăm chút từng đường kim mũi chỉ
để sản phẩm được hoàn tất chỉ trong
vòng 7 ngày. Bên cạnh chiếc quần kỷ
lục là chiếc áo khổng lồ do những
công nhân Hệ thống May mặc thực
hiện. Chiếc áo dệt kim với kích thước
kỷ lục 3.1m x 2,12m, nặng 4,5kg
chiếc áo thun khổng lồ đã đánh dấu
bước phát triển mới của ngành dệt
may Phong Phú.
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Chiếc khăn bông kỷ lục.

Tiếp đến là chiếc khăn bông Phong
Phú 50 năm với kích thước 5,8m x
2,1m cùng trọng lượng 13kg đã phá
kỷ lục của chiếc khăn Mây ngàn năm
2007 tại trung tâm sách kỷ lục Việt
Nam với kích thước 5,06m x 2,17m
nặng 10,8kg. Lấy ý tưởng từ sự gắn
kết cuộc sống, điều kỳ diệu của tình
yêu thương và tâm hồn của người
nghệ sĩ với những cảm xúc thăng
hoa, làm say đắm lòng người, chiếc
khăn khổng lồ in biểu tượng chào
mừng 50 năm thành lập Tổng công
ty trên nền xanh với chất liệu bông
mềm mại, bền đẹp, thể hiện chất
lượng tuyệt vời của ngành khăn
Phong Phú. Những sản phẩm kỷ lục
độc đáo cho thấy công nghệ tiên
tiến, hiện đại mà Phong Phú đang áp
dụng, cũng như tính khéo léo, sáng
tạo của người Phong Phú hôm nay.

Tiếp sau khu trưng bày các sản phẩm
kỷ lục Phong Phú là khu vực trò chơi
dân gian và đồng đội nhằm gắn kết
yêu thương. Những gian trò chơi dân
gian như truy tìm báu vật, đường
đua khốc liệt, thoát khỏi mê cung,
ném vòng qua cổ vịt, đá banh nghệ
thuật… Các trò chơi yêu cầu sự khéo
léo, óc phán đoán và sự nhanh nhẹn
của từng cá nhân đã thu hút nhiều
anh chị em tham gia cùng những
tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của
người xem.
Bên cạnh các trò chơi cá nhân,
những trò chơi cần sự phối hợp ăn
ý của đồng đội như vòng quay lịch
sử, đua thảm, tiếp viện đồng đội,
chuyền vòng, liên hoàn… đã gắn
kết các thành viên xích lại gần nhau
hơn. Những gương mặt đỏ bừng vì
vận động, những nụ cuời tươi tắn
luôn nở trên môi người thi cũng như
người cổ vũ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ
tay cổ vũ làm náo động cả một khu
vực tăng thêm những con tim đang
tràn đầy tình yêu thương với Phong
Phú.

Nhiều trò chơi vui nhộn
Một số trò chơi dân gian vui nhộn.

Một góc “bảo tàng Phong Phú”.

“Bảo tàng Phong Phú”
Tạm lánh xa khu vực náo nhiệt của
trò chơi dân gian, người xem sẽ dễ
dàng bị thu hút bởi khu triển lãm
Phong Phú - xưa và nay. Được bố trí
ngay tại khán phòng của Câu lạc bộ
Thanh niên, khu triển lãm là nơi hội
tụ những dấu ấn kỷ niệm Phong Phú
suốt hành trình 50 năm đầy thách
thức nhưng thật đáng tự hào trân
quý.
Với bố cục gồm 3 chủ đề chính: Dấu
ấn - Tự hào; Chặng đường phát triển;
Gắn kết yêu thương khu triển lãm
đã mang đến cho người xem những
hình ảnh sống động cùng những kỷ
vật của Phong Phú trong hành trình
50 năm đã đi qua. Từ hình ảnh viên
đá đầu tiên xây dựng Khu kỹ nghệ
Sicovina - Phong Phú, đến hình ảnh
máy móc thiết bị, con người, sản
phẩm… trong 50 năm qua với những
đổi thay và lớn mạnh không ngừng.
Trong hành trình 50 năm sản xuất
và phát triển Phong Phú có những
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hình ảnh “gắn kết yêu thuơng” đầy
sinh động. Ngay tại khu vực triển
lãm, hoạt động bán hàng từ thiện là
một trong những hoạt động thực tế
chứng minh cho tinh thần nhân đạo,
tính nhân văn trong văn hóa doanh
nghiệp Phong Phú và tấm lòng sẻ
chia của người Phong Phú.
Thông qua hình ảnh của “Phong Phú
- xưa và nay”, người xem cảm thấy tự
hào với chặng đường của cha anh đã
xây dựng nền móng vững chắc cho
Phong Phú và vững tin vào sự phát
triển của Tổng công ty trên hành
trình đi đến tương lai.

Nhiều cán bộ hưu trí xúc động khi xem lại hình ảnh triển lãm.

cột mốc đáng tự hào, có những con
người “không thể nào quên” đã viết
nên trang sử Phong Phú với những
dấu ấn không phai mờ, cùng những
chặng đường phát triển với công
cuộc cải tiến, cải tổ, từng bước nâng
cao từ mẫu mã đến chất lượng qua
các thời kỳ và quá trình đào tạo nhân
lực của Tổng công ty. Trên hành trình
50 năm ấy, người xem còn bắt gặp
những hình ảnh ghi dấu sự quan tâm,
chăm lo đời sống tinh thần, thể chất
và vật chất cho CB.CNV của Lãnh đạo
công ty, cũng như thấy được tình
cảm gắn kết của CB.CNV dành cho
Phong Phú và ngược lại.
Khu triển lãm đem đến một không
gian đầy hồi ức cho CB.CNV Tổng
công ty đặc biệt là những cựu CB.CNV
đã từng một thời gắn bó với Phong
Phú. Những bức ảnh cũ, những
gương mặt thân quen của một thời
được ghi dấu trong những bức ảnh
đã phai màu thời gian gợi lên bao
cảm xúc cho nguời xem. Những con
thoi cũ, tấm thẻ nhân viên, những bài
báo viết về Phong Phú những ngày
đầu sau giải phóng, sản xuất vượt chỉ
tiêu… có sức mạnh lay động biết bao
trái tim người Phong Phú. Những cái

bắt tay, những giọt nước mắt hội
ngộ. Giọt nuớc mắt của tình giai cấp,
đồng nghiệp, của thương nhớ bao
năm ùa về trên những gương mặt
các cựu công nhân Phong Phú xưa
lan tỏa, chảy tràn vào trái tim của thế
hệ Phong Phú hôm nay.
Bên cạnh những hình ảnh, kỷ vật
của Phong Phú xưa, triển lãm cũng
đã trưng bày những sản phẩm của
Phong Phú hôm nay. Với nhiều
chủng loại mẫu mã đa dạng từ sản
phẩm vải jeans, vải dệt kim, sản
phẩm thời trang, khăn bông, áo
choàng tắm, chăn ga áo gối, sợi chỉ
may… Đặc biệt, người xem còn ôn lại
truyền thống, đánh giá thực tại qua
những thước phim tư liệu đáng quý
nói về sự hình thành và phát triển
cũng như tiềm lực của Phong Phú
hôm nay... Tất cả đã cho thấy bước
chuyển mình đầy tự hào của Phong
Phú trong hành trình 50 năm qua.
50 năm, Phong Phú không quên
vun đắp cho mình một nét văn hóa
doanh nghiệp riêng, đầy tính nhân
văn. Những hoạt động xã hội chung
tay vì cộng đồng, chăm lo cho đời
sống CB.CNV được ghi lại qua những

Sắc màu văn nghệ,
độc đáo báo tường
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm,
Công đoàn đã phát động trong toàn
Tổng công ty, mỗi đơn vị tự biên tập
và dàn dựng cho mình một chương
trình văn nghệ riêng. Mỗi đơn vị
mang đến chương trình những sắc
màu tươi mới, ca ngợi đất nước, con
người Việt Nam và Phong Phú.
Hoạt động văn nghệ và báo tường
triển khai rầm rộ và nhận được sự
tham gia hưởng ứng rất tích cực của
các đơn vị. Ban tổ chức đánh giá,
bình chọn những tiết mục văn nghệ
xuất sắc và những tờ báo tường hay
của các hệ thống. Cụ thể:
Về hoạt động văn nghệ:
•

Giải nhất thuộc về Hệ thống sản
xuất Gia dụng.

•

Giải nhì thuộc về Công ty TNHH
Coats Phong Phú.

•

Giải ba thuộc về Khối ban phòng
Tổng công ty
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Xây dựng
quỹ tương thân tương ái
Công đoàn
Khu trưng bày báo tường của các hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao các giải khuyến khích cho Hệ
thống sản xuất Vải, Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may, Công ty
CP Quốc tế Phong Phú, Công ty CP Phước Lộc. Giải tiết mục
đơn ca hay nhất thuộc về anh Hưng Long - Công ty CP Quốc
tế Phong Phú với nhạc phẩm Tiếng hát từ thành phố mang
tên Người. Tốp ca hay nhất thuộc về Công ty TNHH Coats
Phong Phú với nhạc phẩm Tự hào dệt may Việt Nam. Tiết mục
múa hay nhất - Dệt những ước mơ của Hệ thống sản xuất Gia
dụng. Giải tiết mục tự biên hát về Phong Phú hay nhất - Tự
hào Phong Phú hôm nay, sáng tác Lê Thanh Liêm, trình bày
Hệ thống sản xuất Gia dụng.
Về hoạt động báo tường mỗi đơn vị có những màu sắc và
cách thức thể hiện riêng, mang đậm dấu ấn của hệ thống
mình từ khăn, vải, sợi đến khối ban phòng. Từ chất liệu thể
hiện đến ý tưởng chuyển tải mang đậm nét đặc trưng văn
hóa Phong Phú và sự khéo léo tinh tế riêng. Những nét chữ
và hình họa trang trí bằng tay đã thể hiện sự sáng tạo, tỷ mỹ
trong việc thể hiện của anh chị em CB.CNV. Kết quả chung
cuộc giải nhất thuộc về Hệ thống sản xuất Gia dụng, giải nhì
thuộc về Hệ thống sản xuất Sợi, giải ba thuộc về Hệ thống
sản xuất Vải và Khối ban phòng Tổng công ty.
Những hoạt động trên làm cho chương trình Phong Phú 50
năm thêm ý nghĩa, sinh động, phát huy tính khéo léo, sáng
tạo của anh chị em CB.CNV trong lao động sản xuất cũng
như trong hoạt động phong trào.
Qua ngày hội 50 năm, mỗi CB.CNV nhận ra Phong Phú hôm
nay đang khoác trên mình diện mạo mới, mang theo những
tinh hoa của các bậc tiền nhân; tự hào với những hành trình
đã đi qua và không quên tự nhủ mình phải không ngừng
học hỏi, tiếp thu tri thức và trí tuệ với sự năng động, sáng tạo
của thế hệ trẻ, đồng lòng chung tay, đoàn kết, vững bước tạo
dựng trang sử mới đưa con tàu Phong Phú hướng về tương
lai và phát triển bền vững.

Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty
phát động thành lập quỹ tương thân
tương ái và lấy ngày 11/10 hàng năm
làm ngày phát động quyên góp quỹ.

T

hực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT và
Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công
đoàn Tổng công ty đã phát động chương
trình đóng góp gây quỹ tương thân, tương ái
nhằm xây dựng nguồn lực để kịp thời động
viên, thăm hỏi và hỗ trợ công nhân viên Tổng
công ty gặp sự cố hoặc khó khăn đột xuất có
điều kiện về vật chất và có thêm nguồn động
viên về tinh thần để vượt qua khó khăn, ổn
định cuộc sống.
Chương trình đã được đông đảo cán bộ công
nhân viên Tổng công ty nhiệt tình hưởng ứng,
mức đóng góp nhiều có, ít có tùy thuộc vào
điều kiện và khả năng của từng người, nhưng
mọi người tham gia chương trình bằng tất cả
trái tim và tấm lòng nhân ái, bằng trách nhiệm
chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp. Kết quả chỉ
sau một tuần phát động, tổng số tiền quyên
góp được hơn 100 triệu đồng và Công đoàn
tiếp tục đón nhận sự đóng góp của các anh chị
cán bộ công nhân viên.
Ông Võ Duy Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng
công ty gửi lời cảm ơn đến toàn thể CB.CNV đã
tích cực đóng góp cho chương trình. Sự đóng
góp của các anh chị dù lớn hay nhỏ đều được
trân trọng, ghi nhận và tri ân.
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Lễ khánh thành và bàn giao

chung cư Nhân Phú
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm hình thành và phát
triển của Tổng công ty, ngày 12/10/2014 Phong Phú khánh thành và
bàn giao 194 căn hộ cho CB.CNV.

T

ổng công ty CP Phong Phú
trên chặng đường 50 năm
hình thành và phát triển đã
không ngừng nỗ lực lớn mạnh không
ngừng về mọi mặt. Lãnh đạo Phong
Phú qua từng thời kỳ luôn quan tâm
sâu sắc đến người lao động thông
qua lương thưởng, chế độ đãi ngộ
và đặc biệt tạo ra môi trường làm
việc chuyên nghiệp, thân thiện. Từ
những trăn trở ấy, Phong Phú quyết
tâm thực hiện một dự án nhà ở xã hội
nhằm đem lại nơi “an cư lạc nghiệp”
và một không gian sống trong lành,

hạnh phúc cho những người lao
động đã và đang gắn bó với Phong
Phú. Và chung cư Nhân Phú ra đời.
Nhân Phú được khởi công xây dựng
vào tháng 7 năm 2011 đến nay đã
hoàn tất và đón những cư dân đầu
tiên về tổ ấm của mình để an cư lạc
nghiệp. Dự án bao gồm 51 lô đất
nền nhà liền kề với tổng diện tích
5.296.65m2. Đặc biệt khu chung cư
Nhân Phú với giá ưu đãi dành cho
CB.CNV Phong Phú nói riêng và
ngành dệt may Việt Nam nói chung.

Khu chung cư gồm 11 tầng, bao
gồm 194 căn hộ với tổng diện tích
4.070m2, diện tích xây dựng 1.357m2,
mật độ xây dựng 33.34%, mỗi căn hộ
có diện tích từ 45m2 đến 65m2, giúp
CB.CNV có nhiều sự lựa chọn phù
hợp với nhu cầu của mình.
Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch
HĐQT Tổng công ty cho biết: “khi bắt
tay thực hiện dự án này, chúng tôi xây
dựng chính sách giá và lộ trình thanh
toán hết sức ưu đãi cho CB.CNV,
đồng thời bảo lãnh để CB.CNV vay
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ngân hàng với lãi suất ưa đãi từ gói
hỗ trợ 33.000 tỷ của Chính phủ trong
vòng 15 năm. Ban lãnh đạo Phong
Phú mong muốn khu nhà ở và chung
cư Nhân Phú vừa là cầu nối gắn kết
anh chị em CB.CNV vừa hình thành
cộng đồng Nhân Phú phát triển bền
vững. Nhân Phú hy vọng sẽ trở thành
biểu tượng của một khu dân cư kiểu
mẫu, một không gian sống yên bình
và là niềm tự hào của CB.CNV Phong
Phú nói riêng và CB.CNV ngành dệt
may Việt Nam nói chung”.
Nhân Phú với ưu thế là một khu dân
cư hiện đại, kết nối giao thông thuận
tiện. Nơi đây chỉ cần 3 phút ra Xa
lộ Hà Nội vào trung tâm thành phố
qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hầm
Thủ Thiêm hoặc vào Đại lộ Nguyễn
Văn Linh về các tỉnh miền Tây. Trong
tương lai từ dự án có thể theo tuyến
Đỗ Xuân Hợp nối cao tốc HCM - Long
Thành Dầu Giây, Khu đô thị Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường
Cao đẳng Công Thương, Bệnh viên
quân dân miền Đông…
Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám
đốc Tổng công ty chia sẻ: “để chăm lo
cho thế hệ mầm non tương lai, chung
cư Nhân Phú còn xây dựng một nhà
trẻ 24/24h chất lượng, với một môi
trường lành mạnh an toàn và thân
ái. Nhà trẻ được bố trí ở tầng trệt với
Một góc nhà trẻ 24/24 giờ.

Cắt băng khánh thành chung cư Nhân Phú.

diện tích rộng rãi một sân chơi lớn
500m2. Nhà trẻ Nhân Phú mở cửa
24/24h để chăm sóc các bé khi ba
mẹ còn đang bận rộn trong nhà máy,
ở công ty. Các bé được chăm sóc đầy
đủ với ba bữa ăn dinh dưỡng trong
ngày và dịch vụ trông bé ngoài giờ
có thể khiến ba mẹ hoàn toàn yên
tâm công tác, lớp học khang trang
với hệ thống điều hòa. Các bé yêu có
thể tận hưởng cả một ngày trọn vẹn
ở trường, giữa tình yêu của các cô
giáo, giữa vòng tay của bè bạn, được
chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ một
cách vệ sinh, an toàn. Điểm khác biệt
nữa của Nhân Phú so với các dự án
khác còn nằm ở hệ thống an ninh
bảo vệ 24/24 giờ và đội ngũ quản lý
chuyên nghiệp đảm bảo cho cư dân
trong khu chung cư một cách tuyệt
đối. Căng tin sẵn sàng phục vụ mỗi
ngày với các suất ăn mang về tiện lợi,

siêu thị mini và dịch vụ luyện tập thể
dục thể thao”.
Bằng sự nhiệt huyết, quyết tâm nâng
cao chất lượng cuộc sống cho người
lao động, Ban lãnh đạo Phong Phú
hướng đến những điều bình dị và cần
thiết nhất của cuộc sống hàng ngày.
Người lao động không chỉ tiết kiệm
được quỹ thời gian eo hẹp của mình,
mà còn giảm được một phần chi phí
mà vẫn đảm bảo sức khỏe thông qua
các suất ăn giàu dinh dưỡng, vệ sinh.
Tổng công ty CP Phong Phú - đơn vị
chủ đầu tư của dự án luôn tâm niệm
được phụng sự CB.CNV và phụng sự
xã hội là niềm vinh hạnh của công
ty. Niềm hạnh phúc của cư dân mới
trong khu chung cư cũng chính là
niềm hạnh phúc của Tổng công ty.
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên
Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên
đoàn lao động Việt Nam đến tham dự
buổi lễ và chia sẻ: “Tôi thăm rất nhiều
doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp
FDI. Tất cả đều xem công nhân như là
nguồn vốn quý nhất của đơn vị, tuy
nhiên số doanh nghiệp quan tâm
xây dựng chỗ ở cho công nhân còn
rất hạn chế. Phong Phú đã xây dựng
được chung cư khá khang trang, đầy
đủ khu chức năng, có nhà trẻ, hỗ trợ
công nhân với giá ưu đãi, đây là điểm
sáng cần được nhân rộng và phát
huy trong và ngoài ngành”.
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Sôi động phong trào thể thao
Lê Sang

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tham dự hội thao.

H

òa cùng không khí các ngày
kỷ niệm, 85 năm ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929 - 28/7/2014), 18 năm
ngày thành lập Công đoàn Dệt May
Việt Nam (14/9/1996 - 14/9/2014) và
đặc biệt 50 năm ngày thành lập Tổng
công ty CP Phong Phú (14/10/1964
- 14/10/2014). Với phương châm
“Rèn luyện thể thao, nâng cao sức
khỏe, nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh”. Phong Phú đã tổ chức
chương trình hội thao 2014 diễn ra
từ 03/9/2014 - 14/10/2014 tại trụ sở
chính Tổng công ty.
Hội thao lần này quy tụ gần 500
CB.CNV tham gia gồm các đơn vị: Hệ
thống sản xuất Sợi chỉ may, Hệ thống
sản xuất Gia dụng, Hệ thống sản xuất
Vải, Công ty CP Quốc tế Phong Phú,
Công ty TNHH Coats Phong Phú,
Công ty CP Chỉ may Phong Việt, Công
ty CP Phước Lộc, Khối ban phòng
trực thuộc Tổng công ty. Với các bộ

môn được mở rộng so với mọi năm:
bóng đá mini nam - nữ - trung tướng
(U35), cầu lông đôi nam - đôi nam
nữ, bóng chuyền nam, chạy việt dã
nam - nữ. Mỗi bộ môn thể thao mang
lại cho khán giả sự hào hứng riêng,
ngoài môn thể thao vua là bóng đá
thì môn chạy việt dã là một nét mới
mẻ của chương trình hội thao năm
nay.
Môn bóng đá nữ.

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may tham
dự hội thao với số lượng vận động
viên là 94, tranh tài hầu hết các nội
dung thi đấu: bóng đá nam - nữ trung tướng, bóng chuyền nam, cầu
lông đôi nam - đôi nam nữ, chạy việt
dã nam - nữ. Có thể nói đây là đơn vị
dẫn đầu về lực lượng tham gia, cùng
với sự chuẩn bị chu đáo đơn vị này
đã mang đến cho hội thao những
màn tranh tài sôi nổi, đạt được nhiều
thành tích nổi bật. Với những nỗ lực
không ngừng của mình toàn thể
đơn vị đã xuất sắc vượt qua các đơn
vị mạnh khác để giúp đơn vị mình
được đứng trên bục vinh quang cao
nhất như ở bộ môn bóng đá nam…
Hệ thống sản xuất Gia dụng gồm
74 vận động viên tham gia tranh tài
ở các nội dung như: bóng đá mini
nam - trung tướng, cầu lông đôi
nam - đôi nam nữ, chạy việt dã nam
- nữ. Là một đơn vị có bề dày thành
tích tại hội thao mọi năm, vì thế lực
lượng tham gia năm nay của đơn vị
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khá mạnh, làm cho các trận đấu càng
thêm hấp dẫn. Mỗi nội dung mà đơn
vị tham gia đều mang đến khán giả
nhiều cung bậc của cảm xúc khác
nhau.
Hệ thống sản xuất Vải đến với hội
thao năm nay với 40 vận động viên,
tranh tài ở các nội dung: bóng đá
nam, bóng chuyền nam, cầu lông đôi
nam - nữ. Chính sự nhiệt tình, nỗ lực
cùng sự chuẩn bị đã cống hiến cho
khán giả những trận đấu kịch tích,
hấp dẫn.
Công ty CP Quốc tế Phong Phú với
74 vận động viên tranh tài ở các nội
dung: bóng đá mini nam - nữ, cầu
lông đôi nam, cầu lông đôi nam nữ,
chạy việt dã nam - nữ. Với tinh thần
hết mình vì trận đấu, các vận động
viên đều cố gắng để cống hiến cho
khán giả những trận đấu hay và để
lại ấn tượng tốt trong lòng người
xem.
Coats Phong Phú với 82 vận động
viên, tranh tài ở các nội dung: bóng
đá mini nam - nữ - trung tướng, bóng
chuyền, cầu lông đôi nam - đôi nam
nữ. Ở hội thao lần này, Coats tỏ ra nổi
trội về bộ môn cầu lông, gặt được
nhiều huy chương ở môn thế mạnh
này.
Môn cầu lông.

Ông Trần Ngọc Nga - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban tổ chức hội thao phát biểu khai mạc.

THÀNH TÍCH MÔN CẦU LÔNG
GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ

ĐÔI NAM NỮ
Hạng nhất
Hạng nhì
Hạng ba

Hồ Thị Hạnh Loan
Vũ Như Phương
Nguyễn Thụy Thanh Vân
Trần Trọng Khánh
Nguyễn Thị Thuý
Phạm Hồng Phong

Công ty TNHH Coats Phong Phú
Hệ thống sản xuất Vải
Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

ĐÔI NAM
Hạng nhất
Hạng nhì
Hạng ba

Môn chạy việt dã.

Vũ Như Phương
Lê Sanh Nhân
Lê Trung Hiếu
Võ Trung Kiên
Võ Xuân Cường
Lý Anh Tâm

Công ty TNHH Coats Phong Phú
Công ty CP Quốc tế Phong Phú
Ban phòng Tổng công ty
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GIẢI THƯỞNG

ĐƠN VỊ

CHẠY VIỆT DÃ NỮ

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ

BÓNG ĐÁ MINI NỮ

Hạng nhất

Trần Thị Kim Linh

Hạng nhì

Nguyễn Thị Nguyệt

Hạng ba

Lê Thị Hồng Thơm

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải khuyến khích Nguyễn Thị Hằng Nga

Vô địch

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 3

Hạng nhì

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 2

Hạng ba

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 1

Giải phong cách

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải khuyến khích Nguyễn Thị Hiền

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Ông Trần Ngọc Nga trao giải hạng mục chạy việt dã.

Cầu thủ xuất sắc

Uông Thị Lê

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 1

Giải khuyến khích Đào Thị Diễm Thắm

Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Thủ môn xuất sắc

Trần Thị Ái Lan

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 2

Giải khuyến khích Trần Thị Tuyết

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải khuyến khích Trần Thị Ái Lan

Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Giải khuyến khích Hoàng Thị Thu Hằng

Công ty CP Chỉ may Phong Việt

Giải khuyến khích Nguyễn Thị Thúy

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Khối ban phòng Tổng công ty tham
gia hội thao với 58 vận động viên,
tranh tài ở các nội dung: bóng đá
nam - trung tướng, bóng chuyền
nam, cầu lông đôi nam, chạy việt
dã nam - nữ. Mặc dù tham gia ít nội
dung nhưng khối ban phòng vẫn
cho thấy mình là ứng cử viên của các
bộ môn trên.

CHẠY VIỆT DÃ NAM
Hạng nhất

Huỳnh Quốc Dũng

Ban phòng Tổng công ty

Hạng nhì

Nguyễn Văn Phát

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Hạng ba

Trương Đình Nguyên

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Giải khuyến khích Trương Thế Minh

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải khuyến khích Ngô Hoàng Đông Giang Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may
Giải khuyến khích Nguyễn Quốc Việt

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải khuyến khích Võ Minh Phúc

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải khuyến khích Phạm Quý Nam

Hệ thống sản xuất Vải

Giải khuyến khích Lương Tấn Liêm

Công ty CP Phước Lộc

Giải khuyến khích Võ Minh An

Hệ thống sản xuất Vải

Bà Lê Thị Ánh Ngọc - Giám đốc điều hành Tổng công ty trao giải hạng mục bóng đá mini.

Đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của
2 công ty thuộc hệ thống Phong Phú
là Công ty CP Chỉ may Phong Việt và
Công ty CP Phước Lộc. Phong Việt
tham gia hội thao với 29 vận động
viên tranh tài ở các nội dung: bóng
đá mini nam, chạy việt dã nam - nữ.
Phước Lộc với 21 vận đông viên tranh
tài ở các nội dung: bóng đá mini nam,
cầu lông đôi nam - đôi nam nữ, chạy
việt dã nam. Tuy là lần đầu tiên tham
dự nhưng 2 đơn vị đã mang đến cho
hội thao lần này những màu sắc và
nét mới mẻ.
Có thể nói, hội thao năm nay tạo ra
một sân chơi rộng mở, tạo cơ hội để
anh chị em CB.CNV có dịp giao lưu
học hỏi lẫn nhau, thắt chặt hơn giữa
các đơn vị trong đại gia đình Phong
Phú. Kết thúc một giải đấu bao giờ
cũng vậy, sự hân hoan của những
người chiền thắng, hay những giọt
nước mắt nuối tiếc của người thua
cuộc. Tuy nhiên trên hết là tinh thần
say mê thể thao cao cả, cống hiến
hết mình vì một một hội thao thành
công tốt đẹp.
Ở bộ môn cầu lông dũng mãnh

BÓNG ĐÁ MINI TRUNG TƯỚNG
Vô địch

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Hạng nhì

Ban phòng Tổng công ty

Hạng ba

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Giải phong cách

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Cầu thủ xuất sắc

Trần Công Phương

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Thủ môn xuất sắc

Trần Công Hưng

Hệ thống sản xuất Gia dụng

BÓNG ĐÁ MINI NAM
Vô địch

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Hạng nhì

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Hạng ba

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 2

Giải phong cách

Công ty Coats Phong Phú

Cầu thủ xuất sắc

Nguyễn Trọng Trường

Hệ thống sản xuất Gia dụng

Thủ môn xuất sắc

Ngô Văn Hùng

Công ty CP Quốc tế Phong Phú 2

THÀNH TÍCH MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
GIẢI THƯỞNG

ĐƠN VỊ

BÓNG CHUYỀN NAM

Ông Võ Duy Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
trao giải hạng mục bóng chuyền.

Vô địch

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Hạng nhì

Ban phòng Tổng công ty

Hạng ba

Hệ thống sản xuất Vải

với những pha đập cầu, những
pha bỏ cầu tinh tế hay những pha
phòng thủ xuất thần làm cho người
xem trầm trồ thích thú. Môn bóng
chuyền với nhưng pha bật cao đập
bóng xuyên qua hàng thủ, những
cú chuyền khéo léo của chuyền hai
giúp cho chủ công đội nhà ghi điểm.
Môn bóng đá nam với những cú sút
uy lực, những pha phối hợp, những
màn đi bóng đột phá để ghi bàn,
cùng với không khí cỗ vũ bên ngoài

làm cho tinh thần của người chơi
càng thêm phấn chấn. Những cô gái
quần đùi áo số dắt bóng, ghi bàn
cũng điệu nghệ không kém phần các
chàng trai. Môn việt dã mang lại sự
cuồng nhiệt, sự vượt lên chính mình
để tiến lên phía trước, tiến về đích
trong không khí reo hò của khán giả,
mang đến không khí sôi động nhân
kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng
công ty.
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Đầu tư xây dựng
Công ty CP May Gia Phú

Công ty TNHH Linen Supply

chính thức đi vào hoạt động

N

gày 17/10/2014 Công ty TNHH
Linen Supply (LSS) chính thức
đi vào hoạt động, đây là dự án
đầu tiên của Việt Nam chuyên cung
cấp, cho thuê các sản phẩm dệt may
và dịch vụ giặt ủi cao cấp cho các
khách sạn, căn hộ, nhà hàng, resort,
spa,…
Trước đó, ngày 22/04/2014, Tổng
công ty CP Phong Phú và Tập đoàn
Hirose Shokai đã ký kết hợp đồng liên
doanh đầu tư dự án cung ứng dịch vụ
các sản phẩm dệt may và quyết định
thành lập Công ty LSS.

Dịch vụ giặt ủi cao cấp đầu tiên
của Việt Nam
Công ty TNHH Linen Supply với sứ
mệnh là một doanh nghiệp cung ứng
dịch vụ trọn gói theo tiêu chuẩn quốc
tế cho các khách sạn, căn hộ cao cấp
từ khâu cho thuê đến giặt ủi các sản
phẩm dệt may chuyên nghiệp hàng
đầu tại Việt Nam. Sản phẩm cung
ứng gồm các loại khăn bông, chăn,
ga, áo gối, áo choàng tắm, thảm, dép
đi trong nhà, rèm cửa, khăn trải bàn,
đồng phục nhân viên, đồng phục
bếp…
Có thể nói, đây là một hình thức hoạt
động kinh doanh dịch vụ tương đối
phổ biến ở Mỹ, Nhật Bản và các nước
châu Âu, với đặc điểm: tiết kiệm
chi phí, tính hiệu quả và bảo vệ môi
trường… nhưng lại hoàn toàn mới
đối với thị trường Việt Nam. Do đó,
việc Công ty LSS đi vào hoạt động mở
ra hướng đầu tư mới cho ngành dệt
may Việt Nam.

Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐTV
Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá
cao dự án hợp tác mới này, đồng thời
ông cam kết hỗ trợ hết mình để hình
thành chuỗi cung ứng này khắp cả
nước.
Đánh giá tiềm năng của dự án, ông
Phạm Xuân Trình - Chủ tịch HĐTV
công ty cho biết: “qua khảo sát đánh
giá, chúng tôi nhận định đây là một
thị trường tiềm năng của ngành chưa
được khai thác. Dịch vụ này mang đến
nhiều giá trị cho khách hàng và chuỗi
cung ứng như tiết kiệm chi phí đầu tư,
quản lý, vốn và mặt bằng… nhằm tối
ưu hóa các công đoạn trong cung cấp
dịch vụ cao cấp cho các khách sạn,
căn hộ và đặc biệt là giải quyết bài
toán về môi trường và bài toán giặt ủi
tại chỗ về nước thải và an toàn lò hơi”.

Tận dụng những lợi thế
Công ty TNHH Linen Supply là kết quả
của dự án đầu tư liên doanh giữa Tổng
công ty CP Phong Phú và Tập đoàn
Hirose Shokai (Nhật Bản). Đây là một
đối tác uy tín và lâu năm của Phong
Phú trong lĩnh vực gia dụng.
Phong Phú với 50 năm hình thành,
phát triển và lớn mạnh không ngừng
đã khẳng định vị thế hàng đầu của
mình trong ngành dệt may Việt Nam.
Các sản phẩm dệt may Phong Phú
được các đối tác, khách hàng và người
tiêu dùng trong ngoài nước đánh
giá cao và tin dùng. Tập đoàn Hirose
Shokai với bề dày gần 100 năm hoạt
động trong lĩnh vực dịch vụ thương
mại, cho thuê các sản phẩm gia dụng

trong các khách sạn nhà hàng, hãng
hàng không và đường sắt Nhật Bản.
Sự bắt tay này đánh dấu bước phát
triển mới trong kinh doanh của hai
đơn vị.
Tập đoàn Hirose Shokai bắt đầu hợp
tác với Phong Phú từ năm 2009 từ
việc mua các sản phẩm khăn bông,
giá trị thương mại của hợp đồng
không ngừng được nâng cao, dự kiến
năm 2014 đạt 5 triệu USD. Thành quả
có được là nhờ việc cam kết dịch vụ
và kiểm tra chất lượng chặt chẽ của
Phong Phú.
Quá trình khảo sát thị trường trước
khi đầu tư đã giúp ông Keitaro Hirose
- Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hirose
Skokai đưa ra nhận định: “kinh tế Việt
Nam hiện đang phát triển, số lượng
khách du lịch đến Việt Nam ngày càng
tăng và tình hình kinh doanh du lịch
ngày càng ổn định, phát triển, vì thế
Nhà xưởng Công ty LSS.

Hệ thống sản xuất May mặc

V

Cắt băng khai trương Công ty LSS.

các khách sạn cao cấp theo đó
tăng lên. Hiện ở Việt Nam chưa
có dịch vụ cho thuê, do đó việc
bắt tay hợp tác giữa chúng tôi và
Phong Phú sẽ tạo ra những tiềm
lực và triển vọng mới. Tiếp theo,
chúng tôi khảo sát, nghiên cứu
và đầu tư các nhà máy khác tại
Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế
và nhiều tỉnh thành trên cả nước
với một hệ thống phát triển rộng
khắp. Tôi tin rằng trong 10 năm
tới các khách sạn 5 sao của Việt
Nam sẽ sử dụng dịch vụ trọn gói
này”.

Lấy khách hàng làm mục tiêu
phát triển
Công ty LSS tọa lạc tại Khu công
nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai
với diện tích 5.560m2, trong đó
diện tích nhà xưởng là 3.168m2
có tổng mức đầu tư cho giai đoạn
này là hơn 4 triệu USD, trong đó
Phong Phú nắm 60% cổ phần.
Công ty với hệ thống máy móc
thiết bị hiện đại được nhập khẩu
từ Nhật Bản bao gồm máy giặt
12 ngăn hoạt động liên tục, hai
bộ phận máy giặt 50kg, máy ép
nước, sấy khô, hai bộ phận máy
là và gấp tự động, làm mềm với
năng suất một ngày đạt 10 tấn
trong 8 giờ làm việc. Trong thời
gian tới sẽ tiếp tục đầu tư tăng
công suất lên 50 tấn sản phẩm/
ngày. Các quy trình trên được
điều khiển bởi đội ngũ CB.CNV có
tay nghề cao dưới sự giám sát của

các chuyên gia hàng đầu trong
lĩnh vực giặt ủi tại Nhật Bản.
Không chỉ dừng lại ở mức đầu tư
hiện tại, sắp tới công ty sẽ đầu tư
thêm các hệ thống giặt ủi chuyên
dụng khác như giặt ủi đồng phục
và sản phẩm tại bệnh viện.
Bên cạnh việc chú trọng đầu tư
hệ thống máy móc thiết bị hiện
đại, công ty chú trọng đến việc
làm hài lòng khách hàng thông
qua dịch vụ, cùng chất lượng
sản phẩm, bà Nguyễn Thị Hồng
Liên - giám đốc công ty cam kết:
“chúng tôi luôn mang trong mình
ý thức lấy khách hàng làm mục
tiêu cho sự phát triển, đội ngũ
CB.CNV công ty cam kết mang
lại giá trị cao nhất cho họ, thông
qua đội ngũ nhân viên, đội ngũ
vận chuyển và giao nhận chuyên
nghiệp với dịch vụ hậu mãi tốt,
cùng với việc tư vấn, kiểm soát
chặt chẽ về chất lượng. Với hệ
thống xử lý nước thải hiện đại,
tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc
tế với hệ thống máy móc thiết
bị nhập khẩu từ Nhật, chúng tôi
đảm bảo nguồn nước thải ra môi
trường luôn được đảm bảo an
toàn trong suốt quá trình hoạt
động của mình. Ngoài ra, nhằm
giúp khách hàng vừa tối ưu hóa
chi phí, vừa đạt được hiệu quả
kinh tế tốt nhất, chúng tôi cũng
cam kết sẽ giữ mức giá ổn định và
có nhiều chính sách ưu đãi hợp lý
cho họ”.

ới mục tiêu đề ra trong giai đoạn
phát triển mới, Tổng công ty CP
Phong Phú tập trung nghiên cứu,
phát triển và khai thác thế mạnh của mình,
tận dụng những lợi thế thị trường mang
lại thông qua những dự án đầu tư mới. Dự
án đầu tư xây dựng Công ty CP May Gia
Phú ra đời từ chủ trương này.
Ngày 14/10/2014, công ty chính thức được
Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép hoạt
động, đây là một công ty con của Phong
Phú. Công ty chuyên sản xuất các mặt
hàng may mặc để cung cấp cho thị trường
trong và ngoài nước.
Sau thời gian chuẩn bị, ngày 22/10/2014
công ty khởi công xây dựng nhà máy với
diện tích 8.368 m2. Dự kiến nhà máy với
17 chuyền may, tổng mức đầu tư ban đầu
là 50 tỷ, với năng lực sản xuất một năm là
2.630.000 sản phẩm, ước đạt doanh thu
một năm là 136 tỷ đồng, tạo việc làm ổn
định cho hơn 1.000 lao động.
Tại buổi lễ khởi công, Bà Phan Kim Hằng
- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP
Phong Phú, Tổng giám đốc Công ty CP
May Gia Phú cho biết: Công ty May Gia Phú
sẽ tạo nên miếng ghép tối ưu trong bức
tranh thương hiệu của Phong Phú, mang
đến cho khách hàng những sản phẩm
đẹp và chất lượng, góp phần tôn vinh giá
trị khách hàng và giúp họ có nhiều sự lựa
chọn trong thế giới thời trang đa sắc.

Hình phối cảnh Công ty CP May Gia Phú.
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Chi phí “ẩn”
trong doanh nghiệp
Vĩnh Trường

Chi phí ẩn (Shadow costs of production) trong doanh nghiệp
được hiểu là các chi phí phát sinh do lỗi của hệ thống trong
các hoạt động từ đầu vào, sản xuất, đến đầu ra.

T

hực tế cho thấy nhiều doanh
nghiệp thường chú trọng
tiết giảm các chi phí sản
xuất kinh doanh phát sinh thông
thường, rất ít doanh nghiệp để ý
đến việc quản trị chi phí ẩn phát
sinh trong doanh nghiệp của
mình. Chi phí ẩn sẽ làm tăng giá
thành sản phẩm, làm giảm năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi phí ẩn bao gồm sản phẩm
không đạt chất lượng hoặc chất
lượng không ổn định; phế phẩm
nhiều; hàng bán bị trả lại, sản
phẩm phải thu hồi sau khi đã bán
ra thị trường; tồn kho nhiều; thất
thoát tài sản; thời gian chết; vi
phạm pháp luật; sử dụng/khai thác

không hết công suất dây chuyền
sản xuất; nguồn nguyên liệu
không phù hợp; cung cấp hàng
hóa không đúng thời điểm…

* Nghiên cứu và dự báo thị
trường chưa được chú trọng
đúng mức, quản lý điều hành
sản xuất kinh doanh kém,
nhân lực thiếu chuyên nghiệp
và quy trình chưa phù hợp

chắn 100% xu thế thị trường trong
bối cảnh toàn cầu hóa, tuy nhiên
thực tế cũng cho thấy công tác
nghiên cứu và dự báo thị trường
chưa được nhiều doanh nghiệp
chú trọng và thực hiện đúng mức,
dẫn đến các sai lầm trong việc
tính toán đầu tư và/hoặc xác định
chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp, hệ quả là các dây chuyền
sản xuất đầu tư không khai thác
hết công suất hoặc sản phẩm
không đáp ứng được nhu cầu của
thị trường… làm phát sinh chi phí
ẩn rất lớn cho doanh nghiệp.

Mặc dù thực tế cho thấy không
một tài liệu nghiên cứu thị trường
nào có thể kết luận một cách chắc

Công tác tổ chức và điều độ giữa
các hoạt động “đầu vào, sản xuất,
đầu ra” chưa được hợp lý, gây

Một số nguyên nhân chủ yếu làm
phát sinh chi phí ẩn và giải pháp
khắc phục:

39

Số 37 - tháng 11/2014

nhiều trở ngại cho sự phối hợp
giữa các bộ phận; công tác điều
phối nhân sự giữa các bộ phận
tham gia vào các quá trình chưa
được nhịp nhàng và “ăn khớp” với
nhau; đội ngũ nhân sự tham gia
vào các quá trình chưa được huấn
luyện đúng mức, tác phong và
ý thức của người lao động thiếu
chuyên nghiệp, chưa tuân thủ quy
trình, quy định dẫn đến năng suất
thấp… tất cả những vấn đề này
làm phát sinh chi phí ẩn.

Quản trị tồn kho tối ưu theo hướng
tối thiểu hóa chi phí tồn trữ, chi phí
dự trữ an toàn và chi phí mua hàng.

Quy trình các hoạt động từ đầu
vào (mua, lưu kho nguyên vật
liệu) đến hoạt động sản xuất (xuất
kho nguyên vật liệu, chuyển hóa
nguyên vật liệu giữa các công đoạn
sản xuất, lưu kho thành phẩm) và
hoạt động đầu ra (marketing, vận
chuyển hàng hoá đến nơi tiêu thụ,
giao hàng cho khách hàng). Các
quy trình trên được xem là không
phù hợp nếu chúng phát sinh
nhiều thao tác không cần thiết,
nhiều quá mức nhân sự tham gia,
tạo ra nhiều xung đột giữa các
công đoạn phối hợp… gây phát
sinh thêm chi phí là một phần của
chi phí ẩn.

Giải pháp:

Giải pháp:
Cần thấu hiểu tầm quan trọng của
công tác nghiên cứu và dự báo
thị trường để thiết lập và quản trị
công tác này một cách thực tế và
khoa học, đây là kim chỉ nam cho
thành công của doanh nghiệp.
Thường xuyên rà soát điều chỉnh
cơ cấu tổ chức sản xuất kinh
doanh, điều độ sản xuất tinh gọn,
hợp lý để tối thiểu hóa thời gian
chờ việc của công nhân, giảm tối
đa xung đột giữa các công đoạn
sản xuất, giao hàng đúng tiến độ.

* Quản trị chuỗi cung ứng kém
Thể hiện qua việc dự báo nhu cầu;
xác định tiêu chuẩn nguyên vật
liệu; lựa chọn nhà cung cấp; tính
toán tồn kho và thời gian giao
hàng… chưa hợp lý, chưa tương
thích sẽ làm phát sinh chi phí ẩn
cho doanh nghiệp.

Thiết kế hệ thống quản trị chuỗi
cung ứng đảm bảo thông suốt
giữa các công đoạn từ khâu tiếp
nhận đơn đặt hàng - xác định tiêu
chuẩn nguyên vật liệu - lựa chọn
nhà cung cấp - tiếp nhận lưu kho
- xuất kho nguyên vật liệu. Doanh
nghiệp nên sử dụng phần mềm để
quản trị chuỗi cung ứng được tốt
hơn.
Thực hiện tốt chức năng dự báo
thị trường để chủ động trong kế
hoạch sản xuất nhằm giảm thiểu
sự thiếu hụt cũng như dư thừa
nguyên vật liệu, thành phẩm tồn
kho.

* Thiết bị - công nghệ lạc hậu
Biểu hiện qua việc tạo ra sản phẩm
không phù hợp với nhu cầu của
khách hàng hoặc phù hợp nhưng
hao tốn nhiều nguyên nhiên vật
liệu; sản phẩm có chất lượng không
ổn định; năng suất lao động thấp,
chi phí sửa chữa, phụ tùng thay
thế… cao hơn đối thủ cạnh tranh.
Chênh lệch chi phí giữa công nghệ
lạc hậu và công nghệ tiên tiến là
một phần của chi phí ẩn.

Giải pháp:
Thường xuyên đổi mới công nghệ
sản xuất và cải tiến quy trình sản
xuất theo hướng loại bỏ tối đa các
thao tác dư thừa gây tốn sức người,
nguyên nhiên vật liệu; tăng năng
suất lao động. Muốn vậy, doanh
nghiệp nên có phương án thực
hiện khấu hao nhanh các tài sản cố
định phục vụ sản xuất để có nguồn
tái đầu tư đổi mới thiết bị - công
nghệ.

* Thiếu am hiểu và/hoặc cố
tình vi phạm pháp luật
Chưa làm tốt công tác cập nhật
thay đổi các quy định pháp luật
để cụ thể hóa vào các quy chế,
quy trình hoạt động của doanh
nghiệp; hoặc có am hiểu nhưng cố
tình vi phạm với kỳ vọng giảm chi
phí, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu
hành vi vi phạm pháp luật được
phát hiện, doanh nghiệp sẽ phải
nộp phạt, hoặc để tránh nộp phạt
thì cũng phải bỏ ra một khoản chi
phí ẩn phát sinh không nhỏ.
Giải pháp:
Liên tục cập nhật các quy định
pháp luật liên quan đến tất cả các
hoạt động của doanh nghiệp để
kịp thời cụ thể hóa thành những
quy chế, quy trình hoạt động của
doanh nghiệp nhằm giảm thiểu
những rủi ro phát sinh.
Tóm lại doanh nghiệp cần chú
trọng và thường xuyên có những
hành động kiểm soát, phát hiện sự
không phù hợp để có những biện
pháp khắc phục kịp thời nhằm
giảm thiểu chi phí ẩn góp phần
cải thiện năng lực cạnh tranh cho
doanh nghiệp trong ngắn hạn và
lâu dài.
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Nét đẹp công sở
qua màu đồng phục

Diễn đàn Phong Phú

hợp thời trang trở thành niềm trăn
trở chung của những người trong tổ
chức.

Khôi Vỹ

Nói đến đồng phục, nhiều người thường có tâm lý lo ngại về tính thời trang
của nó, cũng như không phù hợp với vóc dáng, xu hướng… Tuy nhiên, hiện
nay đồng phục ngoài giá trị văn hóa còn có giá trị về mặt thẩm mỹ, thương
hiệu và phản ảnh tính chất công việc… Nó trở thành sản phẩm thời trang
không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp.
may trong nước chọn cho mình một
sắc màu đồng phục riêng là việc làm
ý nghĩa nhằm tôn vinh thương hiệu
và doanh nghiệp mình. Khi nhân
viên khoác lên mình bộ đồng phục
đồng nghĩa với việc họ là một đại sứ
quảng bá cho thương hiệu của đơn
vị mình.

T

ất cả các doanh nghiệp khi làm
thương hiệu thì đồng phục
là một trong những nhân tố
quan trọng không thể bỏ qua. Việc
chọn một bộ đồng phục đảm bảo
chuyển tải hết những trị giá và thông

điệp đến với mọi người là một việc
làm hết sức cần thiết và mang ý
nghĩa riêng. Đặc biệt, Việt Nam với
kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn và
là nước có truyền thống lâu đời về
ngành vì vậy các doanh nghiệp dệt
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Thực tế hiện nay, khi các cơ quan
doanh nghiệp đang xây dựng văn
hóa riêng cho đơn vị, thì việc tạo
dựng một nét đặc trưng từ màu
đồng phục, kiểu dáng… là một yếu
tố cần thiết hàng đầu. Văn hóa doanh
nghiệp là sự tổng hòa rất nhiều thành
tố, trong đó có hai thành tố chính là
văn hóa ứng xử trong công việc và
văn hóa ứng xử với đồng nghiệp. Văn
hóa ứng xử trong công việc được
lượng giá bằng những thành công
và đóng góp của mỗi người cho mục
đích phát triển chung của đơn vị.
Còn văn hóa ứng xử với đồng nghiệp
được đánh giá dựa trên những tiêu
chí về mối quan hệ với các cấp, đồng
nghiệp. Bên cạnh đó, để góp phần
làm nên thành công của thành tố
văn hóa này không thể thiếu văn
hóa mặc. Mặc như thế nào cho đẹp,
cho phù hợp với vị trí của mình và

Mặc đồng phục không chỉ dừng lại
ở việc đồng nhất giữa mọi người
trong một tổ chức với cùng một đích
phát triển, nó được nâng lên thành
vẻ đẹp chung. Đồng phục trong
thời đại hiện nay thể hiện được sự
sôi động của nền kinh tế thị trường,
văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập
với những nhu cầu mạnh mẽ và bức
thiết trong việc thể hiện cá tính,
thương hiệu của mình. Vì thế, sự góp
mặt của đồng phục mở ra cánh cửa
cho con đường văn hóa của một xã
hội văn minh và hiện đại. Người mặc
đồng phục cũng thể hiện được sự
chuyên nghiệp trong việc sử dụng
sản phẩm mang thương hiệu thời
trang đơn vị.
Một bộ đồng phục đẹp hợp thời
trang còn cho thấy trình độ văn hóa
cũng như thị hiếu thẩm mỹ của cán
bộ nhân viên trong doanh nghiệp.
Đồng phục tạo ra ấn tượng tốt cho
hình ảnh doanh nghiệp và góp phần
làm nên sự thành công cũng như thị
hiếu thẩm mỹ cho nhiều người. Một
bộ đồng phục đẹp, hợp mốt sẽ được
mọi người chung quanh tò mò tìm
hiểu, và tạo ra sức mạnh tập thể.
Việc xây dựng một đồng phục ưng
ý, mang đặc trưng riêng trong nét
đẹp chung của cộng đồng là một
việc làm không hề đơn giản. Thực
trạng cho thấy nhiều đơn vị đang
loay hoay cố gắng xây dựng hình
ảnh riêng, nhưng vô hình chung làm
mình xấu đi trong mắt mọi người,
đôi khi gây ra phản cảm… Hay sự
đối ngược nhau giữa đồng phục với
ngành nghề kinh doanh của đơn vị
sẽ làm giảm phong cách và uy tín.
Vì thế, con đường định hình một

màu đồng phục có sức mạnh của
doanh nghiệp cần một lộ trình dài.
Doanh nghiệp đó phải tự xây dựng
một quan điểm, tiêu chí thẩm mỹ
cụ thể phù hợp với sự phát triển
của đơn vị trên cơ tầng của văn hóa
doanh nghiệp và văn hóa truyền
thống dân tộc. Đồng phục cho
CB.CNV là sự lựa chọn sáng suốt của
doanh nghiệp trong mục tiêu tạo ấn
tượng về tính chuyên nghiệp, cũng
như tính thời trang của thương hiệu.
Nó mang ý nghĩa thiết thực trong lộ
trình vươn đến đỉnh cao đẳng cấp
của các doanh nghiệp. Hơn nữa,
đồng phục sẽ tạo sự gần gũi, thân
thiện và không biệt địa vị của tất cả
mọi thành viên từ người đứng đầu
đến mọi người.
Riêng với Phong Phú, màu áo đồng
phục ngày càng chiếm được tình
cảm của nhiều người. Đồng phục
hiện nay được đích thân Tổng giám

đốc - anh Phạm Xuân Trình cùng đội
ngũ CB.CNV kỹ thuật nghiên cứu và
trực tiếp sản xuất. Vải đồng phục với
kiểu dệt hiện đại, thoáng mát, thấm
hút mồ hôi mang lại sự nhẹ thoải mái
và dễ chịu cho người mặc. Tổng giám
đốc tâm sự, mỗi lần thấy đội ngũ
CB.CNV vào ca, hoặc sau giờ ăn trưa
nhìn những bộ trang phục anh cảm
thấy rất vui và hài lòng. Đồng thời,
anh cùng đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp tục
nghiên cứu để cho ra đời những mẫu
vải đồng phục đẹp và chất lượng
hơn nữa.
Màu áo xanh đồng phục Phong Phú
hiện nay như một niềm tin hy vọng
được tiếp sức từ quá khứ hào hùng
và là thông điệp chuyển tải đến
tương lai. Mỗi CB.CNV Phong Phú
đã và đang xây dựng cho mình một
phong cách thời trang chuẩn mực
theo đúng tinh thần văn hóa doanh
nghiệp.
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Đoàn - cái nôi của
tuổi trẻ Phong Phú
V.X.C

vụ cho ĐVTN để đáp ứng với yêu cầu
công việc ngày càng cao, từ đó nâng
cao thu nhập và tạo cơ hội cho ĐVTN
tham gia đảm nhận nhiều nhiệm vụ,
công việc mới.

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Phong Phú kế thừa xuất sắc giá trị mà thế
hệ đi trước gầy dựng, đã và đang tiếp tục khẳng định vị trí cánh chim đầu
trong hệ thống tổ chức đoàn của Đoàn Khối doanh nghiệp Công nghiệp
Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dệt May Việt Nam hiện nay.

Đ

oàn thanh niên Tổng công
ty CP Phong Phú tiền thân là
Đoàn thanh niên Nhà máy
Dệt Phong Phú được thành lập sau
giải phóng. Ban đầu chi đoàn nhà
máy có 06 đoàn viên. Bí thư đầu tiên
là cô Huỳnh Thị Tý, phó bí thư là cô
Huỳnh Thị Kiều, cô Võ Thị Thu Cúc là
ủy viên. Sau đó, ban chấp hành kết
nạp thêm nhiều ĐVTN của nhà máy,
nâng tổng số lên 21 người, bắt đầu
đặt nền tảng vững vàng để xây dựng
và phát triển hoạt động đoàn tại
Phong Phú.
Trong những năm qua, tuổi trẻ
Phong Phú luôn ý thức và đi đầu
trong hoạt động xung kích thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
của đơn vị. Đoàn luôn xác định đây
là mục tiêu trọng tâm của hoạt động
đoàn gắn gắn liền với việc góp phần
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh của đơn vị. Nhiều
chương trình đa dạng và phong phú
như phong trào “Chất lượng - Kiểu
dáng - Tiết kiệm - An toàn - Chất
lượng - Tiết kiệm (CKT - ACT)”, sáng
tạo và xung kích đảm nhận thực hiện
nhiều công trình, phần việc thanh
niên, tiếp tục được đẩy mạnh, nâng
chất phù hợp với mô hình đơn vị và
xu thế hội nhập, phát huy tối đa tìm

năng, sự sáng tạo của ĐVTN. Đặc biệt
trong năm 2014, thực hiện chương
trình hoạt động đoàn với chủ đề “Tự
hào người công nhân Phong Phú”
mang lại hiệu quả đáng kể.
Bằng nhiều chương trình hành động
thiết thực, tuổi trẻ Phong Phú đã kết
hợp sáng tạo, phong phú trong việc
đẩy mạnh các hoạt động phong trào
mang đậm nét riêng tại đơn vị, góp
phần quan trọng trong việc giáo
dục truyền thống đạo đức, lối sống,
cổ vũ đông đảo ĐVTN vươn lên lập
thân, lập nghiệp, tạo điều kiện cho
họ tự học tập và rèn luyện nâng cao
nhận thức, áp dụng tiến bộ khoa học

Tham gia xây dựng phát triển “sản
phẩm mới, thời trang mới” đáp ứng
nhu cầu thị trường và khẳng định
thương hiệu Phong Phú thông qua
các hình thức như cuộc thi thiết kế
thời trang, sáng tạo sản phẩm mới,
thanh niên tham gia giới thiệu sản
phẩm, thương hiệu đến tận tay người
tiêu dùng…

kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh tại
doanh nghiệp.
Nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo
dục về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, giáo dục truyền thống và pháp
luật trong ĐVTN về lịch sử của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và phong trào
thanh niên Việt Nam và nhất là về
truyền thống đơn vị doanh nghiệp,
luôn ý thức và nghiêm túc thực hiện
tác phong công nghiệp - văn minh
công nghiệp trong toàn Tổng công
ty theo phương châm hành động
“Sống và làm việc theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, Phong Phú chú trọng
đẩy mạnh công tác giáo dục chính
trị, phát huy tính vai trò xung kích,
tình nguyện của ĐVTN mang thông
điệp thân thiện, nhân ái đến với
cộng đồng, xã hội. Tổ chức đoàn luôn
nâng cao chất lượng và mở rộng
các phong trào hành động, phát
huy năng lực vốn có và khai thác có
hiệu quả các nguồn lực đơn vị đáp
ứng nhu cầu phát triển của thanh
niên; nâng cao chất lượng đoàn viên
và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn,
mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp
thanh niên, tập trung xây dựng nòng
cốt phong trào. Để làm tốt vai trò của
mình, Đoàn Tổng công ty đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, quan
tâm môi trường làm việc, tăng thu
nhập, cải thiện đời sống, chăm lo lợi
ích chính đáng cho ĐVTN. Đồng thời,
động viên họ tích cực học tập, nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
hăng say lập thân lập nghiệp, lao
động sản xuất và tham gia các hoạt
động cộng đồng, xã hội.
Trong những năm tiếp theo, tuổi trẻ
Phong Phú quyết tâm thực hiện một
số mục tiêu trọng tâm như:

Tập trung vào thực hiện các đề án:
“Phong Phú xanh” với hệ thống cây
xanh khuôn viên công ty và nhà máy
sạch đẹp; tuyên truyền và xây dựng “ý
thức hệ” trong toàn ĐVTN và CB.CNV
Tổng công ty chung tay xây dựng
Phong Phú thân thiện với môi trường
xanh.
Tiếp tục phát huy vai trò xung kích,
sáng tạo của ĐVTN thông qua các
công trình, chương trình xung kích
và đồng hành của thanh niên trong
lĩnh vực sản xuất, cải tiến kỹ thuật
công nghệ, cải tiến thao tác vận hành
thiết bị, nâng cao năng suất chất
lượng, giải quyết hàng tồn kho… mà
trọng tâm là thành lập và đầy mạnh
thử nghiệm “Xưởng may Thanh niên”,
“Công ty dịch vụ thanh niên” do
ĐVTN quản lý và đảm nhận, mở rộng
mô hình “Đồng hành cùng thương
hiệu Phong Phú” bằng đề án “Siêu
thị thanh niên” trên cơ sở liên kết các
đơn vị trong và ngoài ngành dệt may.
Xây dựng phát triển đề án “Nâng cấp
và khai thác CLB Thanh niên giai đoạn
mới”, trang bị “Kỹ năng mềm” và nâng
cao kiến thức chuyên môn nghiệp

Tổ chức nhiều chương trình hành
động và sân chơi lạnh mạnh cho
ĐVTN trong giao lưu văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời
sống văn hóa tinh thần và tạo sự an
tâm và sự gắn bó lâu dài với doanh
nghiệp.
Qua từng chặng đường, sự nhiệt
huyết, trí tuệ, năng động, sáng tạo và
kế thừa, phát huy truyền thống lâu
đời của các thế hệ thanh niên Phong
Phú, mỗi ĐVTN đã khẳng định và thể
hiện trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ
Phong Phú trong việc kế thừa, phát
huy truyền thống, xung kích, tình
nguyện trong sự nghiệp xây dựng
và phát triển doanh nghiệp, phát
triển đất nước. Chúng ta sẽ tìm thấy
những chân dung rất đẹp về thanh
niên mà nổi bật là tinh thần sáng tạo,
tinh thần dám nghĩ dám làm, dám
đảm đương phần việc khó khăn của
đơn vị. Tuổi trẻ Phong Phú hôm nay
sẽ không phụ lòng tin yêu của Ban
lãnh đạo để tiếp tục gánh trên vai
trọng trách, sứ mệnh của con đường
thanh niên mà các thế hệ thanh niên
đi trước đã gầy dựng, vun đắp và gởi
gắm niềm tin cho thế hệ trẻ hiện tại
và mai sau.
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Ký ức về

Các đợt thi đua nước rút đã được triển khai từ khâu
thiết kế, nhuộm sợi, mắc, hồ dệt, hoàn tất cao cấp…,
đâu đâu cũng quyết tâm hoàn thành tốt sứ mệnh
được giao cũng như vì màu cờ sắc áo, vì nhu cầu của
thị trường, của xã hội, vì thương hiệu Phong Phú.
Không khí lao động trở nên sôi nổi và thông suốt
giữa các bộ phận với nhau như một công trường
ngày đêm không nghỉ. Với khí thế ấy, chỉ một thời
gian ngắn vải áo katé mang thương hiệu Phong
Phú đã được tung ra thị trường với đúng ý nghĩa:
phong phú về thiết kế, phong phú về màu sắc. Lúc
đầu, người tiêu dùng vẫn thường gọi katé Phong
Phú là “katé Mỹ, katé Nhật” cho dễ bán, sau đó với
sự đa dạng hóa về kiểu dáng cũng như tốc độ sản
xuất mẫu mã nhanh, đẹp, linh hoạt đã chiếm lĩnh thị
trường trong nước và người tiêu dùng đã sử dụng
tên gọi: katé Phong Phú, một niềm tự hào, một niềm
kiêu hãnh.

vải katé Phong Phú một thời
NĐL

Phòng R&D

Ký ức trong tôi lại hiện về khi
Phong Phú đang nô nức, rộn
ràng kỷ niệm 50 năm thành
lập với những dấu ấn và niềm
tự hào riêng. Trong dòng ký
ức ấy đã tái hiện nhiều hình
ảnh không thể nào quên về
sản phẩm, công nghệ và quá
trình phát triển đi lên của
Phong Phú. Xem lại những
hình ảnh và tư liệu xưa, trong
tôi hồi tưởng lại những ký ức
về vải katé một thời lừng lẫy
thị trường.

L

úc đó là vào những năm 1986, 1987, 1988,
thị trường vải áo cho nam, nữ để mặc đi
làm hoặc đi dự lễ, tết… còn rất nghèo
nàn, có tiền nhưng không thể mua được vải
tốt, đẹp. Ai có được một áo katé sọc hoặc ca rô
rất khó và chứng tỏ sự sang trọng và sành điệu
của mình. Loại áo này có được do người thân
ở nước ngoài gửi về, chủ yếu là áo đã qua sử
dụng hoặc vải, người tiêu dùng thời đó gọi là
áo katé Mỹ, katé Nhật.
Trước tình trạng khan hiếm của mặt hàng vải
như trên, một số khách hàng mua bán vải trong
nước lúc bấy giờ đã đặt vấn đề với Phong Phú
là làm sao phát triển vải áo katé để cung cấp
cho nhu cầu thị trường trong nước với những
tiêu chí như:
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- Vải phải đẹp như những vải của nước ngoài.
- Có nhiều mẫu mã.
- Có tính mềm mại.
- Ít nhăn.
- Đáp ứng nhanh tiến độ để chiếm lĩnh thị trường,
thỏa mãn nhu cầu rất cấp thiết của người tiêu
dùng.
Một nhiệm vụ hết sức to lớn của Phong Phú và
cũng là một công trình nghiên cứu đối với đội
ngũ kỹ thuật, đội ngũ quản lý đã được Phong Phú
giải đáp với các khách hàng. Công việc bắt đầu từ
những cái áo “sida” - có nghĩa là áo của nước ngoài
không dùng nữa đi vào thị trường Việt Nam được
các cán bộ kỹ thuật phân tích kỹ về nguyên liệu
sử dụng, màu sắc, kiểu dệt, quy trình nhuộm, quy
trình hoàn tất… Trước mắt, đội ngũ kỹ thuật làm
đúng như các mẫu đã phân tích, sau đó tự thiết kế,
sáng tạo, cùng với khách hàng biến tấu các mẫu
mã sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng,
phù hợp với các lứa tuổi.

Tôi còn nhớ đến câu chuyện vui khi dự những tiệc
cưới, lễ…, các anh em kỹ thuật tham gia công trình
sản xuất vải katé này thường đến sớm, ngồi một chỗ
và điểm danh các mẫu mã vải katé của khách đi dự
và đố nhau: anh A mặc mẫu 17A nè, anh B mặc mẫu
42EH, chị H mặc mẫu 437N… với một niềm vui, niềm
động viên, niềm tự hào nho nhỏ len lỏi trong lòng.
Nhìn những chiếc áo katé đẹp, đa dạng không thua
kém hàng ngoại ai cũng tươi vui và có động lực để
tiếp tục cho ra đời những mẫu mã mới chất lượng và
đẹp hơn nữa.
Hiện nay, Phong Phú tiếp tục phát triển thêm nhiều
mặt hàng vải có chất lượng cao và đa dạng. Ngành
vải Phong Phú có những bước thăng trầm và khẳng
định cho mình một chỗ đứng trên thị trường. Thời
gian thấm thoát trôi, các thế hệ Phong Phú lại tiếp
có những đóng góp, cống hiến của mình cho sự phát
triển những sản phẩm vải Phong Phú. Gần 30 năm
trôi qua, với tôi những ký ức về katé Phong Phú như
vẫn còn phảng phất mới ngày nào!
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PHONG PHÚ - 50 năm xây dựng

và phát triển văn hóa doanh nghiệp
KA
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Tổng công ty CP Phong Phú tiền thân là Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú
ngay từ ngày đầu mới thành lập, nét văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp
đã được hình thành từ cách nghĩ, tầm nhìn sáng suốt của lãnh đạo. Từ đó
hình thành nên chuẩn mực văn hóa của doanh nghiệp từ lãnh đạo đến từng
CB.CNV. Nét văn hóa doanh nghiệp đã được thể chế hóa qua cơ chế, điều
kiện làm việc và chính sách của Tổng công ty qua từng thời kỳ phát triển.

Chào cờ đầu tháng - một nét đẹp văn hóa của Phong Phú.
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N

ói đến văn hóa doanh nghiệp
là văn hóa của một tổ chức
được xây dựng trong suốt
quá trình hình thành, xây dựng và
phát triển của doanh nghiệp, nó chi
phối tình cảm, suy nghĩ mọi thành
viên trong doanh nghiệp, tạo nên sự
khác biệt giữa các doanh nghiệp và
được coi là truyền thống riêng của
mỗi doanh nghiệp.
Có lẽ chúng ta còn có khái niệm trừu
tượng về văn hóa doanh nghiệp,
song thực tế đó là những cái rất gần
gũi với chúng ta trong môi trường
làm việc hàng ngày. Từ việc chấp
hành tốt nội quy lao động, các quy
định, quy chế; sắp xếp trật tự ngăn
nắp nơi làm việc, sản xuất; thái độ
làm việc, ý thức trách nhiệm trong
công việc; đến việc thực hiện nếp
sống văn hóa, văn minh giao tiếp, ăn
mặc, cư xử, nói năng... việc trau dồi
kiến thức chuyên môn, hiểu biết xã
hội cũng là một yếu tố văn hóa. Đối
với tổ chức là tầm nhìn, cơ chế, chính
sách, điều kiện làm việc, phương
châm quản lý của nhà lãnh đạo,
thành quả của đơn vị…
Lãnh đạo các thời kỳ đã định hướng
hoạt động của doanh nghiệp phù
hợp với từng cơ chế kinh tế, áp dụng
công nghệ khoa học tiên tiến…
cùng với sự nỗ lực của CB.CNV nên
kết quả sản xuất kinh doanh ngày
càng tăng trưởng, đã phát triển
không ngừng, mở rộng quy mô,
ngành nghề kinh doanh như ngày
hôm nay. Chính những thành quả đó
đã tạo nên động lực thúc đẩy hành
động của các cá nhân và tập thể.
Chúng ta đã xây dựng và ban hành
nhiều quy chế, quy định liên quan
đến công tác quản lý, điều hành;
quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị,

cá nhân. Xác định những việc làm
cụ thể nhằm từng bước xây dựng ý
thức chấp hành nội quy, tác phong
làm việc, quan hệ ứng xử, giao tiếp.
Góp phần tạo tính ổn định và nâng
cao sự hài lòng khách hàng và xã hội.
Phong Phú đã xây dựng hệ thống
trao đổi thông tin đa dạng, chính xác
và kịp thời. Đồng thời xây dựng môi
trường làm việc thân thiện, sinh hoạt
văn hóa từ Tổng công ty đến các đơn
vị thành viên. Trụ sở Tổng công ty,
các đơn vị từng bước đã được xây
dựng khang trang, sạch đẹp, chuyên
nghiệp, khoa học... Phong trào văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp
tục phát triển, thường xuyên, tạo
mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa
các thành viên, đồng nghiệp, tạo ra
môi trường sinh hoạt lành mạnh,
phong phú cho đông đảo CB.CNV.

là con người Phong Phú, đó là đội
ngũ lãnh đạo tâm huyết, nhiệt tình,
CB.CNV luôn cố gắng hoàn thành
nhiệm vụ, nhiều nhà lãnh đạo tài
giỏi của Vinatex xuất thân và trưởng
thành từ Phong Phú.

Sự quan tâm đến đời sống vật chất
và tinh thần cho người lao động, như
việc xây dựng Câu lạc bộ Thanh niên,
sân bóng đá mini nhân tạo, nhà ăn
khang trang, nhà trẻ… đặc biệt vào
những dịp lễ tết tổ chức tất niên, lễ
hội mừng xuân, nhất là đối với những
người con xa xứ luôn chu đáo và tận
tình, từ phong tục lì xì may mắn, lo
vé tàu xe về quê ăn tết, quà tết…
Quan tâm đến các chế độ phúc lợi
cho người lao động, thực hiện nhiều
chế độ cho người lao động cao hơn
luật quy định. Tổ chức Công đoàn
thể hiện đúng chức năng vai trò của
mình trong doanh nghiệp, đồng
hành cùng doanh nghiệp, quan tâm
giúp đỡ thăm hỏi động viên, trợ cấp
hoàn cảnh khó khăn… tạo cho người
lao động có thêm niềm tin yêu, gắn
bó với doanh nghiệp. Các hoạt động
xã hội cũng luôn được Ban lãnh đạo
quan tâm chia sẻ với cộng đồng. Và
một nét đẹp văn hóa của Phong Phú

Trong tiến trình hội nhập kinh tế
quốc tế, thuật ngữ “văn hóa doanh
nghiệp” thường được nhắc đến,
đây sẽ là sức cạnh tranh của doanh
nghiệp trong tương lai, là sức sản
xuất với loại hình mới.

Tất cả các thành viên trong đại gia
đình Phong Phú đã đang và sẽ cố
gắng giữ gìn và phát huy những nét
đẹp văn hóa doanh nghiệp trong nửa
thế kỷ qua. Tuy rằng chúng ta đang
bị ảnh hưởng của cơ chế thị trường,
văn hóa phương Tây… nên đâu đó
còn cá nhân, đơn vị vẫn chưa thực
hiện thật tốt văn hóa doanh nghiệp.
Nhưng với sự đồng lòng của CB.CNV
và quyết tâm của Ban lãnh đạo,
Phong Phú đã tạo dựng môi trường
làm việc chuyên nghiệp, mang đậm
nét riêng của văn hóa Phong Phú.

Do vậy việc tiếp tục phát huy nét văn
hóa văn minh của doanh nghiệp ở
những thời kỳ trước là hết sức cần
thiết và quan trọng. Với lực lượng
CB.CNV đông đảo, với bề dày và
truyền thống chúng ta luôn tin
tưởng sẽ thực thi đường lối, chính
sách của doanh nghiệp vào thực
tiễn, góp phần tạo nên nét văn hóa
doanh nghiệp chuyên biệt, xây dựng
nên một thương hiệu Tổng công ty
CP Phong Phú có dấu ấn đậm nét
trong mỗi CB.CNV Tổng công ty và
được mọi người trong và ngoài nước
biết đến.
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Thị trường Nga
tiềm năng mới của hàng dệt may
Bùi Thị Anh Thảo
Phòng kinh doanh May mặc

T

rong khuôn khổ chương trình
xúc tiến thương mại quốc gia
năm 2014 và nhân chuyến
thăm, làm việc tại Nga của Bộ trưởng
Công thương Việt Nam Vũ Huy
Hoàng tại Thủ đô Moscow, Bộ Công
Thương, Cục Xúc tiến Thương mại
Việt Nam phối hợp với các cơ quan
hữu quan của LB Nga tổ chức “Diễn
đàn Doanh nghiệp Việt - Nga”. Ông
Luri Sliusar - Thứ trưởng Bộ Công
thương Nga cho biết: “Tình cảm đặc
biệt và lòng hiếu khách của nhân
dân Việt Nam đối với Nga, nguồn tài
nguyên phong phú, triển vọng phát
triển thị trường thương mại đầu tư
và có dân số lớn - đó chính là nguyên
nhân cơ bản để giới doanh nghiệp
Nga coi Việt Nam là một trong các
thị trường tiềm năng nhất để đầu
TÊN QUỐC GIA

THUẾ QUAN

tư”. Đồng thời, Nga là một thị trường
tiềm năng mà Việt Nam hướng đến,
trong đó có hàng may mặc.
Liên bang Nga là nước có nền kinh
tế lớn thứ bảy thế giới với dân số
khoảng 190 triệu người, thu nhập
bình quân 18.000 USD trên người
trong năm. Doanh số hàng may mặc
mỗi năm đạt từ 20 - 25 tỉ USD (trong
đó có 90% là nhập khẩu), doanh số
hàng năm tăng từ 20 - 24%.
Nắm bắt được những lợi thế từ thị
trường Nga, nhiều nước đã tham gia
xuất khẩu hàng may mặc vào Nga
theo thứ tự kim ngạch nhập khẩu:
Bangladesh, Trung Quốc, Hong
Kong, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan,
Philipine, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.
THUẾ GIÁ BÁN

TỔNG THUẾ

Bangladesh

0%

0%

0%

Trung Quốc

14%

17%

31%

Hongkong

0%

0%

0%

Ấn Độ

0%

10%

10%

Indonesia

15%

10%

25%

Pakistan

5%

5%

10%

Philipine

20%

12%

32%

Thái Lan

30%

7%

37%

5.30%

8%

13.30%

0%

0%

0%

Thổ Nhĩ Kỳ
Việt Nam

Nước Nga rộng lớn với dân số đông
là thị trường có tiềm năng lớn cho
các nước xuất khẩu hàng dệt may.
Bên cạnh đó xét về quan hệ kinh tế
- chính trị, thì Nga và Việt Nam vẫn
ủng hộ nhau trong bước đường hội
nhập. Trong năm 2013, theo thống
kê những mặt hàng Việt Nam đã xuất
khẩu sang Nga chủ yếu:
- Áo khoác (Jacket)
- Quần áo trẻ em (Babywear)
- Quần áo thể thao (Sportwear)

Từ những lợi thế của thị trường tiềm
năng Nga, Tổng công ty CP Phong
Phú có kế hoạch và định hướng
chiến lược thâm nhập sản phẩm may
mặc của mình. Người Nga là những
người yêu chuộng thời trang và nhất
là những nhãn hiệu nổi tiếng đến từ
Ý và Pháp. Nhưng sau cuộc khủng
hoảng toàn cầu 2008 - 2009 thì người
dân Nga cũng đã cắt giảm chi tiêu
cho sản phẩm quần áo và giày dép
rất nhiều. Vì vậy, xu hướng mới trong
thói quen mua sắm, ngày càng nhiều
phụ nữ và thanh niên chọn mua các
loại quần áo tiện dụng, thoải mái.
Đây là kết quả của việc khuyến khích
tăng doanh số của các mặt hàng tầm
trung.
Vì vậy, thị trường bán lẻ của Nga rất
đa dạng và phức tạp, cho nên nhà
cung cấp phải nghiên cứu chủng
loại sản phẩm phù hợp với thời tiết
và con người Nga. Do đó, Phong Phú
chuẩn bị thâm nhập những chủng
loại sau:

- Quần, váy Jeans
- Jacket (cho mùa hè 2015)
Doanh số xuất khẩu của Việt Nam
sang Nga

- Quần Jeans (nam và nữ mùa hè
2015)

- Năm 2012: 129 triệu USD
- Năm 2013: 143 triệu USD

- T - shirt trẻ em (bé trai và gái mùa
thu 2015)

Từ những nhận định trên, chúng tôi
có những hành động cụ thể:
1. Khảo sát thực tế thị trường Nga
về sản phẩm Jeans và cả sản phẩm
Outerwear, dự tính quý 4 năm 2014.
2. Huấn luyện đội ngũ kinh doanh về
trình độ cũng như cách thức phục
vụ khách hàng Nga (lấy kiến thức từ
chuyến khảo sát thực tế thị trường
Nga).
3. Xây dựng nhà máy may để đảm

bảo chất lượng và uy tín với khách
hàng, dự kiến đơn hàng đầu tiên vào
năm 2015.
4. Xây dựng đội ngũ kiểm tra chất
lượng sản phẩm trong trường hợp
đơn hàng sản xuất gia công bên
ngoài.
5. Thành lập công ty liên kết tại
Nga để hưởng các doanh số ưu đãi
và cung cấp sản phẩm theo sát thị
trường, tốc độ, giảm thiểu rủi ro về
thanh toán.

50

Hội nhập - phát triển

Diễn đàn Phong Phú

51

Số 36 - tháng 7/2014

Elie Saab

nữ tính và lãng mạn
Trúc Hồ
Phòng Kinh doanh Vải dệt kim

Nổi tiếng với phong cách thiết kế lãng mạn, tinh tế, kết hợp những họa tiết trang trí
đính đá, thêu tay tinh xảo, lộng lẫy cùng những gam màu ngọt ngào, bay bổng, Elie
Saab không chỉ là thương hiệu thời trang thảm đỏ chinh phục các ngôi sao điện ảnh
và nhiều nhân vật hoàng gia nổi tiếng thế giới, mà còn là niềm mơ ước của hàng
triệu cô gái trên khắp hành tinh.

E

lie Saab là nhà thiết
kế thời trang người
Libăng. Sinh ra trong
một gia đình không có ai
làm về thời trang là một bất
lợi lớn cho Elie, thêm vào
đó đất nước Libăng luôn bị
bao vây bởi các cuộc xung
đột và chiến tranh, nhưng
Elie vẫn giữ được tinh thần
lãng mạn và niềm đam
mê thời trang của mình từ
thời niên thiếu. Năm 1981,
Elie Saab đến Paris để học
về thời trang nhưng chỉ
một năm sau đó, ông trở
về quê nhà và mở xưởng.
18 tuổi Elie trở thành ông
chủ xưởng thời trang cao
cấp đầu tiên của mình tại
thủ đô Beirut, Libăng. Lúc
đầu, ông chuyên làm váy
cưới cao cấp, sử dụng các
loại vải mềm mại như lụa,
ren, chi tiết thêu, ngọc trai
và hạt đá, danh tiếng của
ông được biết đến nhanh
chóng khi nhận được sự
tin tưởng của nhiều phụ nữ
thuộc tầng lớp cao trong xã

hội. Ông bắt đầu đẩy mạnh
thiết kế và mở rộng đầu tư.
Ngày nay, ông có xưởng
thiết kế chính ở Libăng và
hai xưởng khác tại Milan và
Paris. Thương hiệu Elie Saab
sở hữu các cửa hàng chính
ở Paris, London, Dubai và 60
chi nhánh bán lẻ, phân phối
tới 22 quốc gia. Ông cũng
mở rộng sản phẩm kinh
doanh của mình với nước
hoa, túi xách, giày dép, đồ
trang sức, phụ kiện và tạo
dựng một đế chế thời trang
thực sự cho thương hiệu
Elie Saab.

Bậc thầy gam màu và
họa tiết
Elie Saab từ lâu vẫn nổi
tiếng với kiểu họa tiết nhẹ
nhàng, êm ái như dòng
suối nhỏ, rải đều trên từng
thiết kế. Kiểu dáng họa tiết
ấy được kết nên từ chất liệu
ánh kim, hoa văn gờ nổi
cùng những viên đá pha lê
trong suốt hoặc hạt ngọc
trai bé li ti, kết hợp những

chi tiết thêu tay, thêu ren
tinh xảo cùng nghệ thuật
đính sequins, đính hoa nổi
rất tinh tế, chân thực, xa
hoa và lãng mạn. Phong
cách thiết kế của ông có sự
kết hợp độc đáo giữa văn
hóa phương Tây và Á Đông
với những dáng váy xòe
hay suôn chảy đặc trưng
của Elie Saab trên nền
chất liệu nhẹ nhàng, bay
bổng của voan, ren, vải lụa,
chiffon, pha trộn chất liệu
xuyên thấu phủ họa tiết
nổi hoặc thêu 3D cầu kỳ.
Nhà tạo mốt còn ứng dụng
thêm những chất liệu quý
như vải dệt bóng taffeta,
vải lụa tơ tằm organza, vải
hoa hồng noble, satin, kết
hợp những chất liệu suôn
chảy và tươi sáng. Tất cả
tạo nên những tuyệt tác
nghệ thuật xa hoa, quyến
rũ, huyền ảo như bước ra từ
thế giới cổ tích mộng mơ.
Về màu sắc, Elie Saab là bậc
thầy của những gam màu

bởi mỗi lần tập trung khai
thác gam màu nào, các
thiết kế cũng trở nên lung
linh và lộng lẫy. Màu xanh
ngọc bích luôn sáng bừng
trên sàn diễn của Elie Saab,
với tông màu tro xám khiến
các cô gái thanh lịch và nữ
tính hơn, màu đỏ huyết dụ,
bordeau cũng được ông
tập trung khai thác để gây
ấn tượng mạnh, hay những
tông màu pastel chủ đạo
như vàng nhạt, màu san
hô, xanh dương nhạt giúp
mang đến vẻ đẹp ngọt
ngào, nữ tính cho từng
thiết kế. Ngắm nhìn những
thiết kế này, chúng ta mới
thấy rõ sức mạnh và điều kỳ
diệu từ những gam màu.

Thương hiệu thời trang
thảm đỏ và hoàng gia
Được coi là thương hiệu
thời trang thảm đỏ, Elie
Saab là một trong số ít các
thương hiệu sở hữu những
thiết kế lộng lẫy, tinh xảo
nhất, chinh phục hầu hết

các sao lớn Hollywood
như Scarlett Johansson,
Helen Mirren, Taylor Swiff,
Angelina Joile, Beyonce…
cho đến sao châu Á như
Chương Tử Di, Phạm Băng
Băng, Củng Lợi và Mai
Phương Thúy của Việt Nam,
giúp họ khẳng định được
đẳng cấp vượt trội, tỏa sáng
và ghi dấu ấn giữa rừng mỹ
nhân trên thảm đỏ.
Sự xa hoa, lộng lẫy của
thời trang Elie Saab cũng
thu hút nhiều nhân vật
hoàng gia nổi tiếng. Năm
1999, Hoàng hậu Rania của
Jordan mặc trang phục Elie
Saab cho lễ đăng quang của
mình. Bà cũng sở hữu một
bộ cánh của hãng có nạm
ngọc lục bảo và kim cương
với giá 2,4 triệu USD. Công
chúa Beatrice xứ York, công
chúa Clotilde của Venice,
công chúa Margaretha của
Liechtenstein, Công chúa
Claire và các nữ công tước
Maria Teresa, Stephanie

của Luxembourg, Công
chúa Thái Lan Sirivannavari
Nariratana, Công chúa
Victoria và Madeleine của
Thụy Điển cũng từng diện
trang phục Elie Saab tại các
sự kiện quan trọng.
Dù một số ý kiến cho rằng
các sáng tạo của thương
hiệu này không có sự đột
phá, thường xuyên khai
thác những chất liệu quen
thuộc, nhưng không thể
phủ nhận rằng, chính sự
đặc trưng đó đã mang lại
cho Elie Saab một vị thế
riêng biệt và trở thành dấu
ấn không thể nhầm lẫn.
Mỗi một mùa thời trang,
mỗi thiết kế, các tín đồ đều
phải nghiêng mình thán
phục trước vẻ đẹp yêu kiều,
lộng lẫy của những cô gái
Elie Saab - những cô gái
không có tuổi khi mặc sáng
tạo của Elie Saab mà họ chỉ
có thể là hiện thân của vẻ
đẹp và sự tỏa sáng.
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Phong Phú hôm nay
Thanh Hoa
Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Tôi gia nhập Phong Phú đã được 15 năm. Công viên trước Tổng công ty
những bông hoa vẫn đua nhau nở, những cánh ngọc lan luôn tỏa hương
thơm ngát một góc trời. Bốn mùa qua đi trong lặng lẽ. Mỗi mùa đều có
những nét đẹp thi vị riêng. Tôi yêu tất cả điều đó, yêu công việc và hơn
hết là những con người ngày đêm miệt mài làm việc. Chỉ chừng ấy thôi
cũng đã làm cho tâm hồn tôi cảm thấy lắng đọng vô ngần.
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hớ lại ngày đầu tiên được
làm việc tại Phong Phú,
tôi như “con nai” lạc đàn
vì tất cả đều bỡ ngỡ. Thời gian
sau, tôi bắt đầu quen với tiếng
máy đập, tiếng thoi đưa. Tôi
như hòa quyện mình vào âm
thanh đó và bắt đầu cảm nhận
được mùi thơm của những tấm
vải mà các chị công nhân vừa
dệt ra. Cũng chính từ hôm đó,
tôi tự hứa với lòng mình sẽ góp
một phần nhỏ của mình cho
mái nhà chung Phong Phú. Nó
như sợi dây liên kết giữa tôi và
Phong Phú, cũng như sự liên kết
của từng công đoạn, từng dây
chuyền từ bông, sợi, dệt, nhuộm
đến may.
Thời gian thấm thoát trôi, được
sự quan tâm của cấp trên và sự
giúp đỡ của các đồng nghiệp, tôi
nhanh chóng nắm bắt công việc
của mình và vào guồng chung.
Những buổi đi làm, những buổi
sinh hoạt tập thể, cùng nhau
chia sẻ và hoàn thành nhiệm vụ
được giao. Đó như là một món
quà mà tôi tặng cho cuộc sống
của riêng mình. Mỗi dịp được
được nghe Ban Tổng giám đốc
chia sẻ với toàn thể CB.CNV
Tổng công ty những xúc cảm,
băn khoăn, trăn trở sau từng giai
đoạn công ty phát triển để tự
mỗi người xác định rõ ràng hơn
hướng đi của mình.
Chặng đường 50 năm Phong
Phú đã đi qua với bao biến thiên
của thị trường, nhân vật lực…

xây dựng thành công thương
hiệu riêng, tạo ra những sản
phẩm đẹp, chất lượng cao có
chỗ đứng trên thị trường trong
và ngoài nước. Sản phẩm Tổng
công ty được sản xuất trên dây
chuyền thiết bị công nghệ tiên
tiến, ứng dụng thành công các
sáng kiến cải tiến kỹ thuật và
công nghệ mới trên thế giới với
cam kết bảo vệ môi trường.
Bên cạnh sản xuất tốt, Phong
Phú còn đào tạo ra những nhân
viên giỏi, những cán bộ có năng
lực đảm nhận vị trí chủ chốt
trong Tập đoàn Dệt May Việt
Nam và cung cấp cán bộ cho các
đơn vị khác trong ngành. Nhờ sự
quan tâm của Ban lãnh đạo mà
công nhân Phong Phú hôm nay
đã có những mái ấm cho riêng
mình ngay trong khuôn viên
Tổng công ty với mức giá cực kỳ
ưu đãi, đây có thể là niềm mơ
ước cao xa với bao người, nhưng
nay đã trở thành hiện thực. Một
hiện thực làm bao người cứ ngỡ
là mơ và nhiều đơn vị phải thầm
thán phục bởi sự quan tâm đặc
biệt này.
Để cùng Đảng và Nhà nước góp
sức xây dựng một đất nước vững
mạnh, Phong Phú phát triển
không ngừng đã tạo ra công ăn
việc làm cho hàng chục ngàn
người lao động. Tổng công ty
quan tâm chăm lo giúp đỡ cho
người nghèo, trẻ mồ côi, chăm
sóc và phụng dưỡng bà Mẹ Việt
Nam anh hùng…

Và tôi, có lẽ cũng như hầu hết
các đồng nghiệp khác, cảm thấy
may mắn và tự hào là thành viên
trong ngôi nhà này. Điều tôi cảm
nhận được ở Phong Phú là tình
yêu công việc, yêu những con
người sống và gắn bó không vụ
lợi. Thời gian cứ nhịp nhàng trôi,
tôi trưởng thành hơn, dày lên về
kinh nghiệm và lẽ sống ở đời…
Mỗi ngày trôi qua đều đọng lại
trong tôi bao niềm vui, kỷ niệm
khó phai. Những trải nghiệm,
thách thức trong công việc
giúp tôi hiểu rằng: sống phải
biết cống hiến và đoàn kết, như
những tấm gương đi trước luôn
sống, làm việc hết mình.
50 năm cung bậc là thời gian
để những con người đầy nhiệt
huyết dưới mái nhà Phong Phú
thể hiện năng lực và trí tuệ của
mình. Để tồn tại và phát triển
như ngày hôm nay, đội ngũ
CB.CNV trải qua một quá trình
phấn đấu, trải nghiệm với bao
khó khăn, gian lao và vất vả. Với
tinh thần chia sẻ và đoàn kết,
cùng nhìn về một hướng của
anh chị em, tôi tin chắc những
bước đường khó khăn đầy thử
thách phía trước chúng ta sẽ
vượt qua. Để rồi những năm
sau khi nhìn lại, mỗi người thật
sự hãnh diện về mái nhà chung
và những kỷ niệm đẹp sẽ ùa về
trong niềm cảm xúc bất tận.
Phong Phú lại bước sang một
giai đoạn mới, giai đoạn của sự
hòa nhập với công nghệ tiên
tiến hiện đại trên thế giới.
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Hạnh phúc quanh ta…
Huỳnh Ngọc Thúy
Công ty PPJ

Nhịp bước thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người lại cuốn
theo những bộn bề, lo toan của cuộc sống và tự tạo
cho mình những áp lực riêng. Có những hạnh phúc vô
cùng đơn sơ và giản dị đôi lúc con người lại bỏ qua.
Vì vậy, chúng ta hãy luôn trân trọng những điều nhỏ
nhất của cuộc sống này để tự thư giãn tâm hồn và tạo
nguồn sức mạnh cho mình.

Số 37 - tháng 11/2014
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ỗi ngày làm việc tại công ty thật nhiều
cảm xúc, và đặc biệt nhất là ngày 20
tháng 10 vừa qua làm tôi nhớ mãi. Đó là
một ngày hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản vì
tôi được chia sẻ những suy nghĩ của mình đến với
các thành viên trong ngôi nhà chung PPGM và các
anh chị em đồng nghiệp Phong Phú.
Trong muôn vàn cảm xúc và sự biết ơn chân thành
của mình, tôi xin dành lời trân trọng, cảm ơn chân
thành đến Giám đốc Xưởng may PPGM. Một người
sếp, một người chị, một người bạn đồng nghiệp
của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi học từ cô
những đức tính đẹp, thật không dễ chút nào khi
cô có được một tình bạn thật sâu sắc và bền vững.
Một tình bạn đã đồng hành cùng cô suốt chặng
đường dài, là một trong những yếu tố quan trọng
giúp cô đưa PPGM vượt qua bao sóng gió, tồn tại
và phát triển như hôm nay. Không những thế, cô
luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự chăm lo chu
đáo cho tất cả anh chị em CB.CNV, đây là một bức
chân dung đẹp cho lớp trẻ học tập và noi theo.
Cuộc sống hôm nay ngày càng phát triển và cải
tiến, mọi người ai cũng có ước mơ cho riêng mình:
ước mơ những điều mình thực hiện được thành
công và ước mơ hạnh phúc. Mỗi người luôn chọn
cho mình những hạnh phúc riêng, có những hạnh
phúc rất đỗi gần gũi, giản dị và chân tình, cũng
có những hạnh phúc thật cao xa mà con người
cố gắng vươn đến… Với tôi, hạnh phúc luôn hiện
hữu quanh mình và có thể cảm nhận chúng từng
ngày, từng giờ.
Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình là được
cha mẹ tạo ra một cơ thể trọn vẹn và một khối óc
hoàn chỉnh. Hạnh phúc khi được cắp sách đến
trường, được học những điều hay lẽ phải, được
yêu thương, được chia sẻ và đem niềm vui đến
tất cả mọi người… Hạnh phúc khi mỗi sáng thức
dậy được đón nhận những nụ cười trên khuôn
mặt thân quen của các thành viên trong gia đình.
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Chúng ta sẽ có thêm năng lượng bắt đầu ngày
mới khi xung quanh ta mọi người ai cũng vui vẻ
và bình an. Hạnh phúc sau một ngày làm việc hiệu
quả. Hạnh phúc ấy quá nhỏ nhoi và đơn giản mà
chúng ta chẳng nhận ra rồi vô tình đánh mất. Hay
đơn giản hơn chỉ là những buổi chiều tan ca cùng
đồng nghiệp rời xưởng sản xuất, những bữa cơm
giữa ca thân tình với những câu chuyện phím…
Cuộc sống hôm nay với bao bộn bề, lo toan, nhu
cầu sinh hoạt ngày càng cao, lắm lúc chúng ta
bỗng thấy mệt nhoài và muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng chúng ta đừng bao giờ lùi bước trước cuộc
sống, hãy thử một lần thanh lọc tinh thần mình.
Cũng giống như cơ thể con người hằng ngày để
đáp ứng nhu cầu cơ thể nạp vào bao nhiêu thức
ăn, nước uống mà mình yêu thích. Nhờ sư làm
việc nhiệt tình của cơ quan hệ tiêu hóa, các thức
ăn được chuyển thành chất bổ dưỡng vào máu
nuôi cơ thể, chất bả được thải ra ngoài. Nhờ vậy,
chúng ta mới cảm thấy dễ chịu và tiếp tục nạp vào
thật nhiều năng lượng. Tinh thần con người cũng
vậy muốn nhẹ nhàng và thanh thản, bạn hãy thử
cố gắng từng ngày loại bỏ những suy nghĩ tiêu
cực, những hận thù, những gì không hay trong
quá khứ, hãy tha thứ cho tất cả mọi người và làm
những điều mình thích, có ích cho đời… khi đó
bạn sẽ thấy cuộc đời đáng sống biết bao.
Cuộc sống sẽ đẹp và ý nghĩa hơn khi chúng ta biết
nâng niu và gìn giữ những kỷ niệm đẹp, từng ngày
vun đắp hạnh phúc nhỏ cho riêng mình. Đừng
mãi loay hoay tìm kiếm hạnh phúc huyền mỹ, lớn
lao xa tầm với, đừng để sau này phải nói hai tiếng
“giá như”.
Và tôi hy vọng, khi bắt đầu một ngày mới mỗi
người đều tìm được cho mình hạnh phúc. Những
hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng giúp ta cảm thấy
thêm yêu đời và yêu cuộc sống hôm nay.
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iện tại có nhiều người muốn
thay đổi cuộc sống của mình
bởi vì một cơ hội nào đó, với
tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh
phúc khi được là người con của Tổng
công ty. Trước đây, khi còn là một
sinh viên tôi thường đi ngang qua
Phong Phú, hình ảnh để lại sâu đậm
trong tôi là khoảng không gian cây
xanh mướt, xe cộ ra vào giao thương
tấp nập.
Sự tò mò ấy tạo cho tôi một động
lực để khám phá mảnh đất này. Năm
2011, tôi bước vào công ty bằng một
niềm tin yêu và sự ngỡ ngàng. Ngỡ
ngàng bởi những điều mới lạ so với
những gì tôi được học từ ghế nhà
trường. Trong những ngày đầu làm
việc với không khí tập nập, liên tục
đổi mới. Tôi học hỏi được nhiều bài
học kinh nghiệm quý báu và bắt đầu
hòa nhập vào tập thể năng động
này.

Diễn đàn Phong Phú

Cao Thế Bảo
Hệ thống sản xuất Vải

Thời gian làm việc tại đây, tôi nhận
thấy rằng thành công của Phong Phú
theo thời gian một phần quan trọng
nhờ vào ý thức lao động, sự chung
tay góp sức của tập thể CB.CNV dưới
sự lãnh đạo của Ban tổng giám đốc.
Lãnh đạo Phong Phú từ người đứng
đầu đến các cấp đều tận tâm cho sự
phát triển của đơn vị, giúp CB.CNV
thay đổi toàn diện trên nhiều mặt, từ
những chính sách cụ thể và đặc biệt
nâng cao về tính nhân văn trong mối
quan hệ đồng nghiệp. Từ đó, tạo nên
môi trường làm việc hòa đồng, thân
thiện và chuyên nghiệp, giúp anh chị
em gắn bó lâu dài, cống hiến cho sự
phát triển chung của Phong Phú.
Trong những năm qua, đại gia đình
Phong Phú luôn khuyến khích óc
tò mò, sáng tạo, cải tiến và nêu cao
tinh thần không ngừng học hỏi.
Chúng ta luôn hướng đến mục tiêu,
hoài bão mà Tổng công ty đặt ra với
ý chí và khát vọng thành công - dù
con đường phía trước còn nhiều khó
khăn thử thách. Đó chính là giá trị
của mỗi cá nhân trong tập thể phát
triển, chúng tôi tin rằng tinh thần
đoàn kết Phong Phú sẽ giúp công
ty chúng ta bay cao bay xa hơn nữa
trên thương trường quốc tế!
Thời gian gắn bó với Phong Phú, tôi
có cơ hội học hỏi, tiếp thu những ý
kiến tập thể, trau dồi kiến thức và
kỹ năng làm việc từ các khóa đào
tạo, để có thể hoàn thành công việc
nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngoài
nỗ lực tự học hỏi của bản thân, tôi

còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình
của các đồng nghiệp, cấp trên. Đối
với tôi, Phong Phú thật sự đã tạo ra
môi trường làm việc thân thiện mà
tôi tin tưởng mình có thể cống hiến
năng lực và gắn bó lâu dài.
Mỗi năm, mỗi chặng đường đi qua
của Tổng công ty đều mang niềm
vui, nụ cười của toàn thể CB.CNV
chúng tôi, bởi lẽ lãnh đạo Phong
Phú luôn ghi nhận xứng đáng những
đóng góp của từng cá nhân thông
qua lương, thưởng, chế độ đãi ngộ.
Vui vì mọi người cảm thấy vơi bớt đi
nỗi lo lắng cho ngày mai, vì không
phải trăn trở chạy ngược chạy xuôi,
loanh quanh tìm “bến” nào lương cao
“đậu”. Thật vui khi nhận được sự quan
tâm của Tổng công ty, thông qua
hàng loạt những chính sách mang
tính nhân văn, quan tâm nhiều đến
công nhân, đặc biệt là chị em phụ
nữ, công nhân sản xuất… Trong
tương lai, chúng tôi cũng luôn tin
tưởng rằng chị em sẽ vui hơn nữa.
50 năm đã qua, bao người đã cống
hiến cho sự phát triển của Phong
Phú. Chặng đường mới sau 50 năm,
chúng tôi giữ vững tâm thế cố gắng
thật nhiều, cống hiến thật nhiều cho
sự phát triển vững bền của công
ty. Nhân đây, tôi xin kính chúc cho
những người con của Phong Phú
có thật nhiều sức khỏe, làm việc hết
mình để đưa Tổng công ty ngày càng
phát triển mạnh hơn nữa và những
người con Phong Phú ngày càng
hãnh diện về chính công ty có sự góp
sức của mình.
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Nỗi niềm
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Ba mươi tư của năm mươi
Bây giờ nhìn lại vừa cười vừa lo
Cười vì Phong Phú đã to
Lo vì Phong Phú chưa to bằng người
Cười vì Phong Phú đẹp tươi
Lo người Phong Phú cứ cười quên lo
Cười công nghệ lo thị trường
Cạnh tranh khốc liệt hàng thường bán đâu?
Lo đối tác sẽ xem thường
Vì sản phẩm sợi vẫn đường năm mươi
Lo khách hàng lại sẽ cười
Vì Phong Phú vẫn cứ lười đầu tư
Lo vẫn nhiều vải bị hư
Thương hiệu Phong Phú sẽ như thế nào
Lo nhưng không muốn kêu gào
Mà cười tin tưởng mọi người cùng lo
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Đừng bao giờ từ bỏ
Búp Sen
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Phong Phú tự hào
Nguyễn Thị Xoài

Cũng như ngày bé, tôi vẫn thất vọng, buồn bã… nhưng không thể chạy
về khóc với mẹ mà phải mạnh mẽ để đứng lên bước tiếp, vì tôi hiểu rằng
cuộc đời này còn lắm chông gai thách thức.

N

gày bé, tôi và các bạn học thêm lớp toán. Vì tính
cách nhút nhát, ít nói nên tôi rất hiếm khi xung
phong lên bảng chữa bài như các bạn cùng lớp,
mặc dù bài vở lúc nào cũng hoàn thành nhanh. Đến lớp,
tôi vẫn ngồi im một chỗ vờ như đang chú tâm làm bài để
không bị cô giáo gọi tên. Tôi có một người bạn ngồi cạnh,
suốt buổi chỉ mãi chơi, đến cuối giờ nhìn bài tôi chép vào
vở, đến lúc cô giáo hỏi ai đã làm được bài này chưa, liền
giơ tay lên chữa bài. Bạn ấy được cô khen ngợi hết lời. Cô
thông báo với mẹ là tôi còn yếu và tiếp thu chậm. Tôi rất
buồn và thất vọng. Ngay hôm sau, tôi xin mẹ bỏ học vì cô
giáo nhận xét không đúng năng lực của mình.

mình, cũng như không đủ mạnh mẽ để chứng minh cho
mọi người thấy rằng mình có năng lực thật sự mà chọn
cách bỏ cuộc.

Đến bây giờ, câu chuyện ngày bé vẫn luôn ám ảnh vào
tâm trí tôi. Thật ra trong tình huống ấy, cô giáo hay cô bạn
ngồi bên, họ đều chẳng có lỗi gì cả. Có chăng lỗi ở tôi mà
ra. Tôi không biết tự bảo vệ công sức và thành quả của

Có lẽ đó chính là điểm khác nhau căn bản lúc còn bé và
khi trưởng thành chăng?

Giờ đây, khi đã lớn khôn cuộc sống của tôi luôn gặp muôn
vàn những câu chuyện như thuở bé. Có những người bên
tôi chỉ để lợi dụng, có người hiểu nhầm và thậm chí tìm
mọi cách để tôi gục ngã. Cũng như ngày bé, tôi thất vọng
có, buồn cũng có… nhưng tôi không thể chạy về khóc
với mẹ, xin từ bỏ cuộc đời mà phải mạnh mẽ để đứng lên
bước tiếp, vì tôi hiểu rằng cuộc đời này còn lắm chông
gai thách thức.

Thời gian trôi qua, chúng ta mỗi lúc một trưởng thành,
không chỉ về thể xác, mà còn về những giá trị đạo đức
bên trong. Lớn lên, chúng ta sẽ phải sống có trách nhiệm
với chính bản thân mình hơn và không bao giờ cho phép
mình được từ bỏ bất kỳ điều gì.
Không từ bỏ, nghĩa là chúng ta đã không còn ích kỷ cho
riêng mình như ngày bé, vì đằng sau chúng ta lúc nào
cũng có bố mẹ, người thân, bạn bè… luôn dõi theo, ủng
hộ, động viên và hy vọng chúng ta vững bước trên con
đường phía trước.
Từ bỏ nghĩa là chúng ta đã thất bại. Còn khi tiếp tục cố
gắng, ít ra chúng ta đang cho mình thêm cơ hội, nghĩa là
đang sống một cách thực sự.
Thế nên, đừng bao giờ nản bước khi gặp khó khăn, khoan
hãy yếu lòng mỗi lần nhìn thấy cách trở. Bởi vì chẳng có
điều gì tốt đẹp mà lại dễ dàng có được cả. Hạnh phúc
luôn ở cuối con đường.

Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Phong Phú 50 năm tuổi vừa tròn
Đứng giữa đất Sài Gòn - mang tên Bác
50 năm ấy biết bao ghềnh thác
Vẫn vững vàng tiến bước đi lên
Buổi thành lập Nam - Bắc vẫn chưa liền
Bắc hậu phương Nam vẫn tiền tuyến
Nhưng Phong Phú rất tự hào hãnh diện
Dưới mưa bom bão đạn của quân thù.
Vẫn lắng nghe bao người mẹ hát ru
Chiến đấu độc lập hòa bình ta xây dựng
Nay đã đứng trong một tập đoàn bền vững
Từ một nhà máy Dệt năm xưa
Dệt cả tâm tình, dệt cả ước mơ
Dệt nên những bài thơ mang hồn đất Việt
Trong những sợi bông có tình người thắm thiết
Cán bộ công nhân đoàn kết cùng nhau
Sợi - dệt - nhuộm - may đủ cả sắc màu
Luôn trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm
Công nhân giỏi, máy móc tân tiến
Sản phẩm làm ra chất lượng nâng cao
Thi đua sản xuất hoạt động phong trào
Học tập và làm theo gương của Bác
Đến các vùng miền với tấm lòng nhân ái
Hỗ trợ dân nghèo gặp phải gian nan
Giúp các em nhỏ vượt khó chăm ngoan
Đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện
Thật xứng đáng với niềm tự hào hãnh diện
Tập thể đón nhận Anh hùng lao động
Rồi mai này trên mỗi bước ta đi
Mang theo cả tình yêu thương Phong Phú.

Giờ vào ca
Phạm Thị Tiên
Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Giờ vào ca tiếng chuông ngân dài
Gạt hết lòng sợi nhớ sợi thương
Bước vào ca nhộn nhịp khẩn trương
Tiếng máy rì rầm tiếng ai thúc giục
Giục lòng ta làm nên tất cả
Đẩy năng suất vượt tiến mỗi ngày
Những mặt hàng jeans mẫu hôm nay
Áo sơ mi đầm jeans jacket
Nhờ vào đôi bàn tay cô thợ
Làm đẹp cho đời phong phú thêm
Nỗi nhớ thương gửi vào tâm sự
Dành cho nhau những phút tan ca
Đồng nghiệp ơi vững chí một lòng
Là nụ cười làm nên tất cả
Gom nỗi niềm thương mến vào tim
Viết thành thơ ca ngợi hôm nay
Gửi đến cả bạn bè đồng nghiệp
Nụ cười ta xem là hạt ngọc
Thành công nay lưu giữ mai sau
Cho rạng danh trên sáu chữ vàng
Cho cuộc sống thêm Phong Phú
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Nguyễn Kinh
Công nhân hưu trí

Phân xưởng Sợi là khâu đầu sản xuất
Đã có công nắn nót những sợi bông
Các cô nàng xinh xắn má ửng hồng
Tuy mệt nhọc môi hồng không tắt nụ

Phân xưởng này còn 70(3) máy tốt
Hiệu Dra-pơ(4) chuyên dệt loại vải dày
Với khả năng mỗi người thợ hôm nay
Trông 9(5) máy vẫn hoàn thành phẩm lượng

Giàn máy này xin thông qua vài điểm
Anh chị em rất khỏe và hăng say
Những cái “Sam” (Chambre) bơm nặng quá tầm tay
Vẫn khắc phục để hoàn thành công tác

Phòng đầu tiên có những hàng máy Cúi
Đi tiên phong biến thể cuộn bông dày
Để kéo thành sợi bông nhỏ mảnh mai
Và từ đó đưa dần qua máy Rán

Bây giờ đây ta tự hào sung sướng
Đã hoàn thành những mảnh vải dài thô
Được cuộn tròn và chuyển đến máy Soi
Phòng Hoàn tất nơi đây chuyên đo xếp

Vải nhuộm màu được đi tổng quát
Máy “Bat stim” (Pad-Steam) sản xuất đủ loại màu
Vàng - xanh - đỏ - tím với màu nâu
Lại thỉnh thoảng thêm cam - hồng đẹp mắt

Phong Phú
Niềm tự hào dậy hồn hoa
Nguyễn Kinh

Bông từ đây lại thêm lần biến dạng
Bởi những giàn máy Chải rất tối tân
Những tuyến bông dưới ánh điện trắng ngần
Lại lần lượt chuyển mình qua máy Ống

Kể từ đó vải chuyển mình đi tiếp
Nhập vào kho hàng mộc để kiểm tra
Theo chương trình thứ tự sẽ xuất ra
Vào sản xuất đó là Phân xưởng Nhuộm

Khả năng ấy giàn máy này nắm chắc
Sản lượng nhiều mà phẩm chất chẳng hao
Anh chị em với khí thế nâng cao
Quyết khắc phục những khó khăn gặp phải

Bông từ đây không còn là bông sống
Đã trở thành những sợi chỉ tượng trưng
Đây phòng ba máy Kéo sợi đón mừng
Và tiếp tục se thêm thành sợi nhỏ

Khâu này đây cần thông qua những điểm
Để khách quan nhận định rõ vai trò
Máy móc tối tân đây nhất định không lo
Điều tiên quyết phải thật nhiều vải mộc

Phân xưởng Nhuộm có rất nhiều loại vải
Từ hàng đen - vải trắng - đến các màu
Tất cả thi đua năng suất vượt mau
Xong đâu đấy tập trung về Hoàn tất

Phòng Hoàn tất của khâu này kế đó
Các cô nàng Côn Đậu đã ra quân
Nào anh Xe anh Đốt với anh Guồng
Thêm anh Hấp để hoàn thành khâu Sợi

Và này đây bộ phận đầu: hàng Mộc
Suốt tám giờ lao động rất hăng say
Anh chị em làm nhiệm vụ nhanh tay
Nào chất - nào kiểm - may từng mối nối

Giàn máy “Rame” vải hồ căng đẹp mắt
Bóng - mịn màng đủ khổ khách hàng mê
Từ thành phố ra tận khắp miền quê
Đều công nhận là hàng ta rất đẹp

Và từ đây trên dây chuyền tiếp nối
Sợi chuyển mình lần lượt tới máy Canh
Máy Suốt tiên phong nhận trách nhiệm mình
Để chuẩn bị phần đầu Phân xưởng Dệt

Xong đâu đó chuyển sang giàn máy Đốt
Ngọn lửa xanh biến sạch nhẵn bông thừa
Độ nóng cao nhưng từ sáng đến trưa
Hàng cung ứng anh em lo nhanh chóng

Vải hồ xong được đưa vào đo xếp
Đem phong cây dán nhãn hiệu Si-cô(6)
Và từ đây lập thủ tục nhập kho
Kể từ đó xong dây chuyền sản xuất.

Kìa máy Hồ - Xâu go - No tết
Các cô nàng thoăn thoắt chuyển tay đưa
Mặt tươi vui phủ nhẹ tóc lưa thưa
Lòng sung sướng vì hôm nay làm chủ

Vải sạch lông chuyển sang qua làm bóng
“Bê-nin-gơ” (Beninger) tiếp nhận giai đoạn này
Máy “ĐonLơ” (Dungler) vẫn sản xuất đều tay
Trong hồ hởi anh chị em thoải mái

Kìa cái gì ầm ầm như bão vũ
Làm rung rinh chuyển động cả phòng ta
Dạ thưa không: 400(1) máy “Saka”
Đang nô nức thi đua lo dệt vải

Làm bóng xong trên dây chuyền chuyển vải
Qua “Nhuộm đen” (Aniline) giàn máy độc lập này
Với phương pháp hóa học nhuộm rất hay
Vải thành phẩm rất đen và mịn bóng

Khách đi ngang đã say mê dừng lại
Nhìn những nàng thợ dệt dáng mảnh mai
Đang hăng say 28(2) máy trong tay
Môi luôn điểm nụ cười không biết mệt

Máy nấu “Bat Ron” (Pad- Roll) tiến hành nhanh chóng
Loại bỏ đi dầu mỡ - thực vật dơ
Loại bỏ đi chất béo - hạt bông thừa
Để cho vải mau thấm màu để nhuộm

(1) : Phân xưởng Dệt có 400 máy dệt hiệu Sakamoto
(2) : Mỗi người nữ thợ dệt có thể vận hành tốt
28 máy dệt Sakamoto.
(3) : Phân xưởng Dệt có 70 máy dệt hiệu Draper
(4) : Máy dệt hiệu Draper
(5) : Mỗi người nữ thợ dệt có thể vận hành tốt
9 máy dệt Draper.
(6) : Sicovina: Công ty kỹ nghệ bông vải Việt Nam

Thân tặng bà Phan Kim Hằng và ông Trần Ngọc Nga
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Thuở trước điều hành Nhà máy Nhuộm
Bây giờ quản lý Tổng công ty
Con đường danh toại ngời hương sắc
Sự nghiệp công thành thoáng lối đi
Ngõ trúc xôn xao vui hội tụ
Vườn hoa rực rỡ đẹp phân kỳ
Trao vòng nguyệt quế mừng thăng tiến
Phía trước còn dài phải khắc ghi.

Huyền Linh

Kính tặng bà Bùi Thị Thu
Phó Tổng giám đốc thường trực
Tôi rất có ấn tượng bài “Hạnh phúc Mùa xuân” của bà đăng trên Diễn đàn
Phong Phú số xuân Giáp Ngọ. Tôi cảm
xúc tặng bà những vần thơ.
Lãnh đạo nhìn xa thấu lý tình
Đối nhân xử thế thật quang minh
Nâng cao ý thức ngời nhân cách
Mở rộng tư duy sáng lộ trình

Khắc ghi trong dạ thuở gian lao
Xưởng Nhuộm công nhân rất tự hào
Đội ngũ kỹ sư tài trí rộng
Chuyên viên kỹ thuật khả năng cao
Kinh doanh hiệu quả tình tươi thắm
Sản xuất thành công vị ngọt ngào
Cuộc sống thăng hoa đời thoải mái
Niềm vui hạnh phúc mãi dâng trào.

Hạnh phúc cho ta nhờ xã hội
Công danh giúp bạn có gia đình
Nâng niu tổ ấm - vui công việc
Thoải mái tâm hồn mới hiển vinh
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Đậm đà hương vị

ốc ruộng
THỦY TIÊN

Trong tiết trời lành lạnh, ngồi quán cóc bên đường
cùng mấy người bạn bên đĩa ốc ruộng xào khói bốc
nghi ngút, thơm lừng mùi lá chanh, sả, vị cay nồng
của ớt, vừa thưởng thức ốc, trò chuyện, vừa nhâm nhi
ly rượu gạo thật không còn gì bằng.

M

ón ốc ruộng từ lâu đối với những người dân xa quê lập
nghiệp như chúng tôi luôn ẩn chứa những hương vị đặc
biệt. Cái đặc biệt trước tiên là hương vị quen thuộc của
ẩm thực đồng quê, sau là tình cảm của những người con xa quê
với nhau.
Mỗi lần về quê, chúng tôi thường tụ tập với nhau dăm ba đứa
thưởng thức món ốc ruộng, vừa ôn lại những câu chuyện xưa.
Món ăn có một sức hút kỳ lạ, tuy rất dân dã nhưng đậm đà hương
vị, nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm ấu thơ trên cánh đồng làng. Thưởng
thức ốc hút đã trở thành một thói quen ẩm thực in sâu vào tiềm
thức của những người dân quê tôi. Không chỉ những người con
xa quê, nhiều thực khách khi đến đây cũng bị hút hồn bởi hương
vị đậm đà của món ăn này.
Nguyên liệu làm nên món ốc ruộng xào cực kỳ đơn giản và rất dễ
tìm, đó là ốc ruộng và các loại gia vị như hành, sả, ớt, lá chanh...
Những con ốc ruộng (hay gọi là ốc hút) sống chủ yếu tại các
mương nước, đầm lầy, ruộng lúa… ở quê. Chúng to bằng đầu
ngón tay cái.
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Mỗi lần chúng tôi muốn ăn món này chỉ cần đi
một vòng quanh mấy đám ruộng, bờ mương là
có đủ nguyên liệu để làm một đĩa ốc xào ngon
hết ý. Chúng hay sống ẩn nấp trong các bụi cây,
khe ruộng, bờ mương, đặc biệt những vùng trũng
nước. Ngày bé và bây giờ cũng thế, mỗi lần về quê
chúng tôi lại ý ới gọi nhau ra đồng bắt ốc.
Ốc sau khi bắt về chà sạch bùn, rong rêu bám trên
thân ốc, sau đó ngâm vào nước. Để ốc nhả bùn đất
nhanh, giã một ít ớt tươi cho vào nước khoảng 1
đến 2 giờ sau khi ốc đã sạch bùn, đem ốc chặt đít,
rửa thật sạch, trụng (chần) sơ qua nồi nước sôi cho
ít muối để làm sạch nước bùn và làm thịt ốc chín
sơ. Trụng ốc ngoài tác dụng làm sạch, còn giúp ốc
dễ hút hơn.
Trụng ốc xong cho vào rổ để ráo nước, bắc chảo
dầu lên bếp, phi thơm hành, ớt, sả rồi cho ốc vào
xào, đảo đều tay cho ốc vừa chín tới thì nêm mắm,
muối, bột ngọt vừa ăn, cho sả cây đập dập, lá
chanh vào trộn đều đậy vun để ốc ngấm gia vị. Lúc
này mùi thơm của món ốc đã tỏa ra khắp một góc

63
bếp, mùi sả thơm phức, mùi cay nồng của ớt, gia vị
làm sực nức cả mũi.
Trong tiết trời lành lạnh quây quần bên vài người
bạn, bưng đĩa ốc nóng ra đặt trên bàn, dùng tay
bốc từng con ốc cho ít nước mắm gừng vào bên
trong, thổi nhẹ ở đít ốc để thịt rời khỏi vỏ, kê miệng
hút một hơi dài ở đầu ốc, toàn bộ thịt ốc nằm trọn
trong miệng. Một cảm ngon đến khó tả: đó là cái
béo ngọt của thịt ốc, cay xè của ớt và gia vị thấm
vào đầu lưỡi, tan dần trong họng, cộng với mùi
thơm của hành, sả, lá chanh, gia vị. Bẻ miếng bánh
tráng nướng cho vào miệng nhai rôm rốp, khà một
ngụm rượu gạo cay nồng thật ngon đến khó tả.
Đối với những người con xa quê, những hương vị
quê hương chuyển tại thật nhẹ nhàng qua những
nỗi nhớ. Nỗi nhớ, hương vị ấy không quá xa vời mà
hiện diện ngay trong những món ăn bình dị. Món
ốc ruộng không chỉ đậm đà bởi mùi vị ẩm thực mà
còn hoang hoải những tình cảm quê nhà trong
mỗi người con xa quê.
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là thành phần chính trong sửa tắm,
sữa rửa mặt. Tuy nhiên việc sử dụng
nhiều loại mỹ phẩm sẽ không tốt
cho da. Người xưa hay dùng hoa
hồng tự nhiên để tẩy trang, rửa mặt
và đặc biệt tạo màu hồng tự nhiên
cho khuôn mặt. Người xưa dùng một
vài cánh hoa hồng bóp nhẹ với một
ít nước để rửa mặt và trang điểm tạo
vẻ đẹp tự nhiên và tốt cho da.

Một số bí quyết làm
đẹp của người xưa

N

gày nay, với sự phát triển
nhanh chóng của công nghệ,
giúp chị em phụ nữ có những
cách chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp
của riêng mình một cách nhanh
chóng. Người xưa hay sử dụng
phương pháp tự nhiên để bảo vệ sức
khỏe và nhan sắc của mình. Vậy họ
làm đẹp thế nào?

Tắm nước nóng hoặc nước thảo mộc
là một phương pháp làm đẹp hiệu
quả của người xưa. Việc tắm nước
nóng hoặc nước thảo mộc có tác
dụng giúp tuần hoàn máu, da dẻ
hồng hào, thiêu đốt tế bào mỡ và
ngăn ngừa tăng cân, giảm thiểu mệt
mỏi và giúp tinh thần sảng khoái
hơn.

Tắm nước nóng hoặc thảo mộc

Làm đẹp tóc
- Ngày xưa, phụ nữ dùng bia gội đầu
để bảo vệ mái tóc của mình, nhất là
phụ nữ phương Tây. Thật kỳ lạ khi
loại thức uống khoái khẩu của đấng
mày râu lại trở thành sản phẩm làm
đẹp của chị em phụ nữ. Thực tế,
vitamin B và đường tự nhiên ở trong
bia làm dày tóc giúp tóc trở nên óng
ả hơn. Ngày nay, bạn vẫn có thể áp

65

Số 37 - tháng 11/2014

dụng phương pháp này. Sau khi gội
sơ đầu, bạn chỉ cần một cốc bia ấm
và sử dụng nó như dầu xả.
- Bảo vệ tóc bằng khăn: những chiếc
khăn không chỉ là phụ kiện thời
trang. Phụ nữ xưa thường quấn khăn
rộng quanh tóc để bảo vệ tóc khỏi
những tác động của môi trường. Đây
là một bí quyết rất hữu hiệu để bảo
vệ tóc hơn cả. Bởi nếu dùng nón hoặc
các vật dụng nặng thường xuyên, tóc
bạn có nguy cơ bị gãy cao hơn so với
dùng khăn. Bí quyết này phổ biến
trong dân gian đối với những cô gái
có mái tóc đen mượt.

Các loại mặt nạ dưỡng da

- Mỗi ngày bạn nên dùng nước vo
gạo để rửa mặt, nhất là vào buổi
sáng và tối trước khi đi ngủ, da bạn
sẽ đẹp lên trông thấy. Bởi trong nước
vo gạo có chứa vitamin B5 rất có lợi
cho da, nuôi dưỡng tế bào da, làm
cho da sạch, trắng và mịn. Đây là bí
quyết làm đẹp của mỹ nhân vùng
nông thôn xưa.

- Từ lâu dưa leo đã là loại quả được
dùng nhiều nhất trong việc dưỡng
da và làm mặt nạ dưỡng ẩm. Nó cung
cấp cho bạn rất nhiều dưỡng chất
giúp làm dịu da và làm giảm quầng
thâm ở mắt.

Trị sẹo hiệu quả
- Người xưa dùng nghệ tươi để chữa
lành sẹo, loại bỏ các đốm sắc tố đen.

Sử dụng nước hoa hồng
Ngày nay, hoa hồng thường được
chiết xuất để làm nước rửa mặt và

và duy trì. Mặt nạ trứng trắng là một
biện pháp làm đẹp hiệu quả và điều
trị mụn trứng cá, giảm tấy đỏ và viêm
nhiễm, làn da săn chắc hơn. Lấy một
quả trứng và đập vỡ, tách lòng trắng
trứng từ lòng đỏ. Tiếp theo, thoa
lòng trắng trứng tất cả khuôn mặt
của bạn. Để lại chúng lưu lại trên da
trong khoảng mười phút và rửa lại
bằng nước ấm!

- Dùng mặt nạ trứng là mẹo làm đẹp
cổ điển đến nay vẫn còn thực hành

Với da mụn, nghệ tươi có khả năng
kháng viêm, trị mụn và trị thâm sau
đó vô cùng hiệu quả.
- Trong thành
phần của nước
chanh có chứa
lượng lớn axit,
vì thế nó có
khả năng làm
sáng da và làm
mờ vết sẹo
hiệu quả. Hơn nữa, nước cốt chanh
cũng rất lành tính nên nó thích hợp
với mọi loại da và mọi đối tượng.
Cách thực hiện rất đơn giản, bạn
chỉ cần dùng bông gòn thấm nước
cốt chanh rồi thoa lên da. Kiên trì
thực hiện bạn sẽ nhận thấy những
dấu hiệu đáng mừng. Bí quyết này
được các phi tần trong cung sử dụng
nhiều.

Sử dụng trà

Hầu hết người phụ nữ đẹp thời xưa
sử dụng bí quyết nuôi dưỡng sắc
đẹp của mình bằng phương pháp sử
dụng trà. Trà xanh là một chất chống
oxy hóa, thanh lọc cơ thể nổi tiếng
từ thiên nhiên. Uống trà hay dùng
trà như một nguyên liệu làm đẹp đều
giúp bạn sảng khoái và phục hồi tinh
thần, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.
Ngoài ra còn rất nhiều phương pháp
làm đẹp hiệu quả khác được lưu
truyền trong dân gian.
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Những gam màu “bất ngờ”
của Thu Đông 2014
Trong những tuần lễ thời trang thu đông 2014 vừa qua, tất cả các
sắc thái tươi sáng, bão hòa và trầm lặng của gam màu ox-blood
đã “làm mưa làm gió” trên khắp các sàn diễn. Những gam màu
sau đây vừa được bổ sung vào bảng màu thu đông 2014, cân bằng
sự ảm đạm của mùa thu đông và được giới chuyên môn gọi là “sự
bất ngờ thú vị”.

3. Gam màu huy chương đồng
(Bronze medal)
Những chiếc huy chương đồng có
thể không được chú ý nhiều như huy
chương vàng nhưng tình thế dường
như đang bị đảo ngược ngay sau
khi Salvatore Ferragamo tung ra bộ
sưu tập mới và chọn gam màu đồng
là màu chủ đạo. Không bóng loáng
nhưng vừa đủ tỏa sáng và nổi bật
trong đám đông, gam màu này hứa
hẹn sẽ gây tiếng vang và thu hút giới
mộ điệu thời trang trong mùa thu
đông năm nay.

1. Sắc đỏ tương cà chua
(Ketchup)
Màu đỏ được xem là “gia vị” không
thể thiếu trong các “bữa tiệc thời
trang”. Thu đông 2014 sắc đỏ tương
cà chua xuất hiện trong những
hình ảnh truyền thông của thương
hiệu Versarce. Nếu như bạn chưa
sẵn sàng khoe mình trong cả bộ
trang phục đỏ tương cà chua thì
có thể thử những phụ kiện nhỏ với
gam màu ấm áp và nồng nàn này.

5. Gam màu kẹo bông gòn (Cotton candy)
Ngọt ngào như chính tên gọi của nó, gam màu
hồng luôn là sự lựa chọn của phái đẹp, đặc biệt
là những cô gái trẻ. So với năm ngoái, gam màu
hồng của thu đông 2014 có chút thay đổi. Không
còn nhạt nhẹ và mong manh nữa, thay vào đó
là một sắc thái sẫm hơn, đặc biệt là óng ánh và
phảng phất một chút ánh tím càng tăng thêm
nét nữ tính, quyến rũ.

6. Khối màu vàng cơ bản
(Yield-sign yellow)

2. Tone xanh Hoàng gia (Royal Blue)
Sắc xanh Hoàng gia được nhìn thấy trong các chiến
lược quảng bá của những thương hiệu thời trang
lớn trên thế giới. Ví dụ như hình ảnh truyền thông
của thương hiệu Tibi; chiếc áo khoác mùa đông màu
xanh Hoàng gia nổi bật trên phông nền đá xám
trắng khiến gam màu này “lọt vào tầm ngắm” và
được những tín đồ thời trang “săn lùng”.
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4. Xanh rong rêu (Moss)
Phiên bản nhợt nhạt của màu xanh lá, gam
màu gợi lên nét u buồn của mùa thu đông
nhưng lại mang sắc thái hoài cổ và rất thích
hợp với những trang phục cổ điển. Đặc biệt
trong bộ sưu tập thu đông của thương hiệu
thời trang Giorgio Armani, xanh rong rêu được
nhấn mạnh nhằm tô đậm sự tinh tế, thanh lịch
và sang trọng cho người mặc.

Nhà thiết kế Alexander Wang vừa
trình làng những hình ảnh của bộ
sưu tập mới nhất, trong đó khối
màu vàng cơ bản như màu của
vạch dừng giao thông, tươi sáng
và rực rỡ làm điểm nhấn. Vì thế,
nếu muốn trở thành tâm điểm và
thu hút ánh nhìn, bạn có thể lựa
chọn những trang phục và phụ
kiện có gam màu này.

7. Tím phủ xám (Purple gray)
Khi nhắc đến tím, chúng ta sẽ liên
tưởng ngay đến sự lãng mạn và nữ tính.
Đối lập với sắc tím, xám mang đến sự khỏe
khoắn và thường được sử dụng trong
những trang phục thể thao. Liệu sự kết
hợp giữa hai tone màu tím xám sẽ mang
đến hiệu ứng như thế nào?
Nhãn hiệu thời trang Whistles đã có câu trả
lời khi tung ra những hình ảnh quảng cáo khiến người xem như lạc
vào một không gian đặc quánh sự cổ điển, mơ màng xen lẫn một
chút cảm giác thể thao. Sắc tím phủ sương xám nổi lên trong mùa
thu đông 2014 như một “cán cân” để cân bằng hóa và phủ lên nét
hiện đại trên tất cả những loại trang phục từ nữ tính đến thể thao.
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Hồn đá

KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT: PHONG PHÚ - 50 NĂM VỮNG TIẾN

C

hào mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Tổng công ty, Diễn đàn Phong Phú tổ
chức cuộc thi viết PHONG PHÚ - 50 NĂM VỮNG TIẾN. Sau thời gian triển khai, Ban biên tập
nhận được rất nhiều bài vở của quý anh chị em CB.CNV và các đối tác, khách hàng… của Tổng
công ty. Từ những sẻ chia về tình cảm trong quá trình sống và làm việc công ty, cũng như những cảm
nhận về sản phẩm, con người… Phong Phú trong 50 năm qua.
Sau thời gian tập hợp, chọn lọc, Ban biên tập xin chúc mừng quý anh chị em đạt được giải thưởng
cuộc thi viết như sau:

Đặng Thị Nguyệt

Ai đã khai sinh ra phiến đá cổ năm mươi năm
Được đặt tại công viên của “Đại gia đình Phong Phú”
Nơi có biết bao nam thanh nữ tú
Cùng thắp sáng niềm tin cho Phong Phú hôm nay pha bảy sắc cầu vồng

TT

HỌ VÀ TÊN

BÀI VIẾT

GIẢI THƯỞNG

1

Trần Thúy Vân

Phong Phú trong tôi

Giải nhất

Mà nghe như có bao điều muốn nói

2

Đặng Thị Nguyệt

Hồn đá

Giải nhì

Dấu vết thời gian ba chìm bảy nổi

3

Đinh Thành Trung

Phong Phú - Niềm tin thời đại mới

Giải ba

4

Nguyễn Ngọc Long

Hành trình 50 năm: Dấu ấn người cầm lái

Khuyến khích

5

Nguyễn Xuân Tín

Phong Phú - 50 năm vững tiến

Khuyến khích

6

Nguyễn Văn Minh

Một chút tản mạn tuổi thanh niên

Khuyến khích

Dù chỉ là phiến đá cổ tuổi con Rồng

Không có ngày xưa thì đâu có bây giờ
Biết viết gì đây và biết kể gì đây?
Khi có những mẹ, những chị vắng tuổi xuân, những chú bác tuổi không còn trẻ
Bao gian khổ nhọc nhằn, bao trăn trở lo toan cho Phong Phú vươn lên từng giây, từng phút
Đủ mọi thứ gian lao góp nhặt những trang đời
Cánh cửa mở ra rồi phiến đá mến yêu ơi
“Rồng Phong Phú” vẫn tiếp tục tiến ra biển rộng
Sát cánh cùng nhau những tay chèo trẻ với tâm thế sáng ngời dấn thân bằng khát vọng
Để Phong Phú hôm nay giữ vững cánh chim đầu
Năm mươi năm hoặc có thể trăm năm
Đá vẫn mãi mãi là phiến đá cổ vô tri nhưng khắc ghi nguồn cội
Những người của ngày xưa có người đi quá vội
Mang theo những tâm nguyện chưa tròn vào lòng đất xa xôi
Xin hãy yên lòng vì đã có chúng tôi
Hồn đá thấm lòng người nối nhịp cầu ô thước
Nguyện tiếp nối bao lớp người đi trước
Đưa con Rồng Phong Phú bay thẳng đến tương lai
Phiến đá cổ uy nghi sừng sững tháng năm dài
Được đặt tại công viên của Đại gia đình Phong Phú
Nơi có biết bao nam thanh nữ tú
Cùng thắp sáng niềm tin cho Phong Phú hôm nay rạng rỡ sắc cầu vồng.
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Phong Phú trong tôi
Trần Thúy Vân

Tôi viết cho những cảm xúc trong tôi và những đứa trẻ
lớn lên từ “cái nôi Phong Phú”

C

ho tới tận bây giờ, tôi cũng chẳng biết
Phong Phú có từ đâu, ra đời từ khi nào hay
đạt được lợi nhuận mỗi năm bao nhiêu vì
những điều đó với tôi nó xa vời, không có nghĩa.
Phong Phú trong tôi là một cái gì đó gần gũi và
thân thiết lắm.
Tôi nhớ ngày tôi còn bé, khi bắt đầu hiểu chuyện
tôi đã bắt đầu nghe về hai từ Phong Phú. Tôi vẫn
cứ ngây ngô nói: “Mẹ con làm ở hãng dệt Phong
Phú”. Phong Phú với tôi là nơi đó có mẹ, mỗi ngày
mẹ sẽ từ đó về nhà với mình. Ngày nào cũng thế,
có khi là sáng sớm, có khi là trưa nắng, không cần
biết ngày nắng hay ngày mưa, chắc chắn mẹ sẽ
vẫn đi đi về về giữa nhà và Phong Phú.
Ừ, mẹ tôi làm công nhân ở Nhà máy dệt Phong
Phú.

Tôi không biết suy nghĩ về Phong Phú của một
đứa trẻ là tôi năm ấy với suy nghĩ về Phong Phú
của các bạn có giống nhau hay không, với tôi kỷ
niệm ấy đã đi vào tiềm thức.
Lúc nhỏ, mẹ đi làm, chỉ có mấy chị em tôi ở nhà
với nhau, việc mấy đứa nhóc tranh cãi nhau đến
khóc lóc là hết sức bình thường. Nhà tôi cũng thế.
Có lần bị chị hai đánh đòn, tôi lại đem nỗi ấm ức
đó chạy qua nhà hàng xóm, xin gọi điện vào nhà
máy: “A lô! Cô ơi, cho con gặp mẹ con là cô S ở
xưởng X đi cô. Dạ, ở nhà con có chuyện gấp lắm
cô”. Một hồi sau, tôi nghe giọng mẹ hớt hải: “Sao
vậy con, ở nhà có chuyện gì?”. “Mẹ ơi, chị hai đánh
con, mà con không có làm gì sai hết bla bla bla…”.
Tối đó về, mẹ la cho chị em tôi, rồi phạt mỗi đứa
vài roi, cái tội gọi điện tào lao. Từ đó hễ mỗi lần
sắp bị chị hai đánh là tôi lại gào lên: “Em gọi cho

mẹ à”, là chị tôi xuôi ngay. Phong Phú trong tôi có
vị của sự an toàn và được che chở.
Tôi nhớ ngày nhỏ tôi đã rất háo hức như thế nào
vào mỗi cuối năm học. Ở Phong Phú có chính sách
khen thưởng cho con em nhân viên có thành tích
học tập tốt. Cuối năm học nào tôi cũng đều háo
hức mang tấm giấy khen học sinh giỏi về đưa cho
mẹ để đem nộp cho công ty để lãnh thưởng. Đó
không chỉ là niềm háo hức của một đứa trẻ vì có
quà nữa, mà đó còn là niềm tự hào của một người
mẹ. Tôi thấy mẹ tôi đã hãnh diện và tự hào biết
bao khi tôi đem giấy khen về. Mẹ nói, mỗi lần đem
giấy khen của chị em tôi nộp vào công ty là mỗi
lần mẹ như nở từng khúc ruột, ai cũng khen con
mẹ ngoan và giỏi quá. Phong Phú trong tôi có vị
của sự tự hào.
Vào cái tuổi mới lớn, con bé tôi của ngày hôm đó
lúc nào cũng thèm uống sữa. Lúc đầu là uống sữa
ông Thọ mỗi tối, nhưng rồi sợ sữa ngọt quá không
tốt cho con, mẹ mua sữa Vinamilk về cho tôi uống.
Mỗi ngày tôi uống 3 bịch sữa. Cơn khát sữa của
những đứa trẻ thiếu thốn dinh dưỡng vào giai
đoạn phát triển phải nói là kinh khủng. Dạo đó, tự
nhiên mỗi khi đi làm mẹ lại mang cơm ở nhà theo,
dù trước đó mẹ chỉ ăn cơm trong công ty. Tôi hỏi
thì mẹ nói cơm nhà máy nhiều quá, mẹ ăn không
hết, bỏ uổng, đem cơm nhà theo vừa đủ mình ăn,
không lãng phí. Rồi mỗi tối mẹ về, lại mang theo
vài ba bịch sữa, có khi cả nửa thùng sữa, tôi thích
lắm vì được uống sữa thỏa thích. Tôi đâu có ngờ
là mẹ dùng những phiếu ăn của mình gom lại, rồi
mua rẻ của những cô bạn đồng nghiệp để đổi sữa
cho tôi. Phong Phú trong tôi có vị của sự hy sinh
thầm lặng của mẹ.
Tôi nhớ có những ngày mẹ đi làm về mệt. Tôi lúc
ấy chỉ biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị cơm
canh nóng hổi, nước chanh pha sẵn mẹ về chỉ

tắm rồi ăn uống. Sau đó là xoa bóp tay, vai cho mẹ
đỡ mỏi. Nói thật, lúc ấy chỉ biết làm vậy vì không
muốn mẹ về thấy nhà cửa bẩn sẽ la mắng, chứ
cũng không hiểu rằng mình làm vậy sẽ khiến mẹ
vui vì con cái biết chăm lo cho nhà cửa. Suốt cả
tuổi trưởng thành, tôi đã biết bao nhiêu lần chán
nản trước những khó khăn, đối diện với những
cám dỗ nhưng nghĩ đến mẹ, với những cố gắng
của mẹ tôi lại tự thúc mình dậy và bước tiếp, thật
mạnh mẽ trước những khó khăn như thế. Phong
Phú trong tôi là vị của sự nỗ lực để không ngừng
vươn lên và thay đổi cuộc sống của chính mình.
Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ cái câu
ngây ngô “Sao mẹ có thể làm ở đó suốt mấy chục
năm như vậy?”. Mẹ chỉ cười cười: “Làm ở đâu thì
quen đó thôi con à. Nhiều người cũng kêu mẹ nghỉ
chỗ này qua chỗ khác tốt hơn này nọ, mà mẹ kệ.
Người ta làm đâu chỉ vì đồng tiền, nó còn là cái tình
giữa mình với nơi mình gắn bó bao nhiêu năm”.
Ngày mẹ về hưu, tôi thấy mẹ đi mà mắt đỏ hoe, tôi
hỏi: “Mẹ còn muốn làm nữa hả, chưa mệt hả mẹ”.
Vẫn là cái cười cười nhẹ nhàng thuở nào cùng câu
nói “Vậy là từ giờ đi về luôn, không có còn quay lại
đây nữa, ở lại mạnh giỏi, ráng lớn mạnh nha Phong
Phú”. Sau này, dù không đi làm nữa nhưng mẹ vẫn
theo dõi tin tức về Phong Phú, vẫn tấm tắc khen
những thành công mà Phong Phú đạt được ngày
hôm nay.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, mẹ nói: “Khi nào
Phong Phú tuyển dụng con nộp đơn ứng tuyển
vào đó nhé”. Lúc ấy tôi phớt lờ mọi lời nói của mẹ,
tôi như con ngựa non mới lớn, muốn vùng vẫy
nhiều, chạy thật xa, phải vào những tòa nhà thật
cao, thật sang trọng. Với tôi, chỉ những nơi đó mới
xứng với mình. Ngày tháng trôi qua, tôi dần thay
đổi, tôi muốn tìm về lại nơi ngày xưa mẹ đã gắn bó,
muốn hiểu cái gì đã gắn mẹ với nơi đó suốt mấy
chục năm không rời.
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Phong Phú niềm tin thời đại mới
Đinh Thành Trung

Phong Phú năm mươi năm đã trôi qua kể từ lúc chúng ta được
chứng kiến sự ra đời của một con tàu ngành dệt đầy khát vọng.
Chứng kiến công sức, trách nhiệm của một doanh nghiệp Việt
trong nước và quốc tế, thể hiện khả năng và tiềm lực của mình
trong một ngành kinh tế mũi nhọn đất nước.

Niềm tin đi cùng năm tháng
Thời gian chính là sự trả lời, là minh chứng tốt
nhất cho thành công của một doanh nghiệp.
Phong Phú đã làm được nhiều hơn thế, đã đem lại
niềm tin cho khách hàng, đối tác và cả CB.CNV của
mình. Từng ngày, từng giờ, những hoạt động của
Phong Phú từ sản xuất kinh doanh cho đến phát
triển đội ngũ, từ chú trọng nâng cao thương hiệu
cho đến nghiên cứu tìm tòi các hướng đi mới cho
doanh nghiệp, Phong Phú luôn có những bước
nhảy vọt, những nghiên cứu thành công.
Vậy, điều gì đã khiến Phong Phú có được sự thành
công chỉ sau một thời gian ngắn chuyển đổi cơ
cấu, điều gì đã khiến Phong Phú phát triển mạnh
mẽ dù xuất phát điểm chỉ như mọi doanh nghiệp
khác? Và tôi đã tìm ra câu trả lời: đằng sau thành
công của Phong Phú, có một ý nghĩa tinh thần,
một sự đoàn kết, một niềm tin mạnh mẽ của tất
cả những con người của Phong Phú. Trong Phong
Phú, một giá trị văn hóa đã làm gắn kết tập thể
hàng ngàn con người ấy để trở thành một khối
thống nhất, lớn mạnh và tràn đầy khát vọng vươn
lên trong cuộc sống.

Mỗi lần nhắc tới Phong Phú, trong tôi bừng lên niềm xúc
động vì truyền thống tinh thần hăng say lao động sản
xuất của các bạn. Mang trong mình truyền thống 50 năm
hình thành và phát triển, những con người của Phong
Phú có nhiều kinh nghiệm hơn ai hết trong việc trụ vững
và nâng tầm công ty, về chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho người lao động. Thật vậy, niềm tin và tình đoàn
kết chính là sức mạnh thúc đẩy Phong Phú có được
những thành công lớn dù trải qua nhiều sóng gió, phong
ba. Đó chính là truyền thống của công ty được vun đắp
qua nhiều năm, tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp đặc
trưng, không lẫn vào đâu được. Cảm nhận của nhiều đối
tác, khách hàng khi chứng kiến không khí làm việc của
Phong Phú là luôn tràn đầy cảm xúc, đó là không sợ khó,
không ngại khổ, lạc quan, cầu tiến. Phong Phú khiêm tốn
và vững chãi, thận trọng nhưng luôn biết đổi mới. Những
tính cách cao đẹp đó được các vị lãnh đạo công ty âm
thầm truyền lửa, từ nhân cách, lối sống, lòng quyết tâm,
là niềm tin của con người ý chí kiên cường như ngọn lửa
hiên ngang rực cháy giữa báo táp bủa vây.
Với nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản,
có kinh nghiệm quốc tế và kỷ luật cao, từng bộ phận,
từng nhân viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối
hợp chặt chẽ với khách hàng tổ chức nhiều hoạt động
phong phú, thiết thực. Vâng, mục tiêu cao cả nhất, tốt
đẹp nhất mà Phong Phú hướng tới chính là phục vụ,
chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất để nâng cao
chất lượng cuộc sống, phụng sự xã hội. Bên cạnh đó,
Phong Phú còn không ngừng đẩy mạnh các hoạt động
quảng bá dịch vụ ưu việt của mình, tạo dựng môi trường
làm việc hứng khởi, lành mạnh, tạo không khí thi đua

trong công việc. Chính cách làm đó đã thúc đẩy mạnh
mẽ động lực làm việc của những con người Phong Phú,
đưa con tàu Phong Phú băng băng vượt mọi khó khăn,
thách thức.
Giờ đây, niềm tin mà bao thế hệ dày công xây dựng, vun
đắp đã trở thành một nét văn hóa của Phong Phú. Nét
đẹp văn hóa ấy lan tỏa, kết nối tất cả mọi cá nhân trong
tập thể. Đó có thể là những người làm việc lâu năm, đó
cũng có thể là một bạn trẻ mới ra trường, chưa được
trải nghiệm công việc. Từ những người lãnh đạo có kinh
nghiệm cho đến những người quản lý dày dạn, từng xông
pha sóng gió thăng trầm của cuộc sống đến những nhân
viên được đào tạo bài bản và hiểu khách hàng, Phong
Phú đã kết nối họ thành công, cho dù họ là hàng ngàn
con người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, có phong
tục tập quán khác nhau. Đã là người Phong Phú tức là
bạn phải sống đúng với tinh thần của Phong Phú, sống
chan hòa với văn hóa của Phong Phú.

Giá trị thúc đẩy thành công

doanh đặc trưng của doanh nghiệp, ví dụ như : “Hết lòng
phục vụ khách hàng” hay là: “Luôn bảo đảm tính minh
bạch với mọi người”. Vậy mà giá trị cốt lõi của Phong Phú
khác quá. Chỉ có 5 điều rất đơn giản. Nhưng những điều
đơn giản ấy lại bao hàm được tất cả những gì Phong Phú
cần phải làm để phát triển bền vững. Nhất là giá trị “Phát
triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục
tiêu phát triển bền vững”. Rất ít doanh nghiệp đưa điều
này vào giá trị cốt lõi của mình. Doanh nghiệp là đơn vị
kinh doanh, những hoạt động vì cộng đồng chỉ là phụ
thôi, ấy thế mà Phong Phú lại đưa “trách nhiệm với cộng
đồng” là giá trị cốt lõi của công ty, là kim chỉ nam để mọi
người của Phong Phú làm theo.
Điều này có nghĩa Phong Phú luôn xem những hành
động vì xã hội, vì cộng đồng là điều đặc biệt quan trọng
đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Xem những
giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của Phong Phú, tôi cảm thấy
đây đúng là hoạt động thiết thực đối với một Tổng công
ty có nhiều người lao động như Phong Phú, việc đề cao
những giá trị cốt lõi của công ty đã tạo cho người xem sự
cảm hứng ví nó rất truyền cảm và xúc tích.
Phong Phú hiểu rất rõ giá trị của cộng đồng, và mắt xích
quan trọng xâu kết hiệu quả hoạt động của công ty với
khách hàng chính là thể hiện trách nhiệm với xã hội. Do
đó, trong suốt quá trình phát triển, Phong Phú luôn chú
trọng góp sức cho xã hội, qua đó tạo phong trào phát huy
tinh thần hăng say lao động của nhân viên. Chính những
phong trào hướng về cộng đồng của Phong Phú đã trở
thành sợi dây bền chắc liên kết giữa Phong Phú và xã hội,
giữa những cá nhân đơn lẻ trong tập thể với nhau, đưa
tập thể Phong Phú trở thành một khối thống nhất, mạnh
mẽ và tạo thêm động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội địa phương và đất nước.

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có những giá
trị cốt lõi, nhưng để thực hiện thành công giá trị cốt lõi
đó thì không phải công ty nào cũng làm được. Khi đọc
những giá trị cốt lõi của Phong Phú, tôi đã không khỏi
ngạc nhiên vì nó đơn giản quá, nó khác rất nhiều giá trị
cốt lõi trong các doanh nghiệp hiện nay. Giá trị cốt lõi
thường có đủ chủ thể và khách thể. Theo mô tuýp thông
thường, giá trị cốt lõi phải gắn liền với hoạt động kinh

Giá trị của một doanh nghiệp không nằm ở những lời
kêu gọi, hay những lời hô hào khẩu hiệu hoành tráng. Nó
được kết tinh trong hành động của tất cả những người
thuộc về doanh nghiệp ấy. Không có thành công nào
mà không phải hy sinh, không có tập thể nào mà không
phải vượt qua khó khăn thử thách. Và tôi tin rằng tập thể
Phong Phú sẽ luôn là con tàu vững chắc vượt qua mọi
sóng gió để tiến tới thành công rực rỡ, để để những người
dân bình thường khi nghe đến tên Phong Phú cũng đều
rất đỗi tự hào.
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Thư giãn

Thuốc mê!
Một bệnh nhân tỉnh dậy sau khi hôn mê, vợ anh
ta đang ngồi cạnh bên. Anh ấy lim dim và thốt
lên: “Em thật đẹp”, và rồi anh ta ngủ thiếp đi. Cô
vợ rất đỗi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ anh ấy
chưa nói như thế bao giờ với cô.
Một lúc sau, anh bệnh nhân tỉnh dậy, mắt mở
to và tinh anh hơn lần trước, anh nói: “Em thật
dễ thương”, và rồi ngủ lại. Cô vợ buồn bã vì
thay vì được khen xinh đẹp, lần này chỉ được dễ
thương. Cô đợi đến khi chồng tỉnh lại và hỏi: “Tại
sao không phải xinh đẹp mà lại là dễ thương vậy
anh?” Anh bệnh nhân đáp: “Thuốc mê đang dần
hết tác dụng đó em”.

Liều mình
Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:
Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình
vì tao. Cả phòng nhao nhao:
- Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
- Nhỏ nói gì với mày?
- Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.

Diễn đàn Phong Phú
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Kính áp tròng

Nhậu vì con

Mẹ chồng dặn con dâu

Giám đốc cần tuyển nhân viên, vừa vặn
có 3 cô đến ứng cử.

Bà vợ đang nóng ruột vì trời tối mịt mà ông
chồng vẫn chưa về.

Mẹ chồng và con dâu nhà nọ chẳng may
đều góa bụa.

Để thử trí thông minh của các cô, giám
đốc đưa ra một bức ảnh nhìn nghiêng của
một người đàn ông và bảo từng cô cho
biết họ nhìn thấy gì ở đó.

Đang thịnh nộ thì ông chồng lò mò về tới.

Mẹ chồng dặn con dâu:

- Sao giờ này anh mới dẫn xác về hả? Lại còn
nồng nặc mùi bia nữa chứ!

- Số mẹ con ta rủi ro, thôi thì cắn răng mà
chịu vậy!

Một cô nói: Tôi thấy anh ta chỉ có một mắt.

- Đâu có, anh vì con đấy chứ!

Giám đốc cáu: Nhìn nghiêng thì tất nhiên
anh ta có một mắt rồi. Và cô này bị loại.

- Vì con cái gì? Đừng có ngụy biện!

Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình,
người con dâu nhắc lại lời dặn ấy, thì mẹ
chồng trả lời:

Cô thứ hai: Tôi thấy anh ta có một tai.

- Sao em cứ nghĩ xấu anh thế? Biết con nó
thích ăn lạc luộc, anh vào quán bia mua,
nên… tiện thể làm vài vại.

Giám đốc càng ngán ngẩm hơn, và hỏi
đến cô thứ ba. Cô này nghĩ một lúc rồi
nói: Tôi nghĩ anh ta mang kính áp tròng.

- Ôi trời!

Giám đốc rất ngạc nhiên và cho kiểm tra
lại thì quả nhiên người trong ảnh mang
kính áp tròng. Ông bèn hỏi cô thứ ba vì
sao biết được điều đó.
- Thì anh ta làm sao mà đeo kính có gọng
được, khi chỉ có một tai?

- Mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng
đâu nữa mà cắn.

Điều ước
Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một
giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất
ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi
họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn,
thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói:
“Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước.
Ai trước nào?” “Con trước, con trước” cô thư
kí lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng
mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ

việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất. “Con
kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng
nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ
biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống
thỏa thích cocktail cùng với người yêu của
con.” Bùm. Anh cũng biến mất. “Còn con?”
Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con
muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc
sau giờ nghỉ trưa.”

