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Doanh nghiệp - Con người
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

M

ột doanh nghiệp hình thành là do ý
chí của một tổ chức hoặc cá nhân và
cả hai, nhưng để tồn tại, phát triển
bình thường hay hưng vượng là do rất nhiều
người, nhiều thế hệ, duy trì hoạt động ổn
định, củng cố, phát triển được hay không là
do thế hệ trước có làm tốt, đào tạo, lựa chọn
tốt thế hệ sau hay không.
Tổng Công ty cổ phần (CP) Phong Phú hiện
nay, hay Công ty Dệt Phong Phú, Nhà máy Dệt
Phong Phú và là Sicovina Phong Phú trước
năm 1975 cũng không phải là ngoại lệ. Lớp
người đi trước đào tạo, rèn luyện lớp người
sau. Lớp người sau học tập lớp người trước và
phát huy, nâng thực tiễn thành lý luận, thành
văn hóa phát triển nội lực, bổ sung ngoại lực,
cập nhật kiến thức mới để từng bước, từng
bước kiên định, kiên trì đưa Phong Phú vươn
lên những tầm cao mới.
Khi mới thành lập năm 1964, Sicovina Phong
Phú là một nhà máy nằm trong hệ thống kỹ
nghệ bông vải Việt Nam bao gồm: Khánh Hội,
An Nhơn, Hòa Thọ (Đà Nẵng), Phong Phú. Sau
giải phóng, các nhà máy trong hệ thống trở
thành nhà máy độc lập. Đến nay, nhà máy
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và xuất khẩu, tự cân đối, hạch toán và tự làm
chủ số phận của doanh nghiệp cho đến ngày
nay. Trong sự đổi mới của Đảng và Nhà nước,
Phong Phú cùng với các đơn vị thuộc ngành
dệt cũng đã có đóng góp từ những thay đổi
tự thân, được Đảng nâng lên thành lý luận
cho đổi mới.

Phong Phú trở thành Tổng Công ty CP Phong
Phú, Hòa Thọ trở thành Tổng Công ty Hòa
Thọ, cùng thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
An Nhơn không còn hoạt động. Khánh Hội
nhập vào Dệt Thành Công do một Tập đoàn
Hàn Quốc chi phối.
Nhà máy Dệt Phong Phú sau năm 1975 nằm
trong Liên hiệp các xí nghiệp Dệt - Bộ Công
nghiệp nhẹ, sản xuất các loại vải cotton từ
bông Liên Xô do Nhà nước cấp và giao sản
phẩm cho Nhà nước, hình thức hoạt động
này kéo dài đến những năm 1986 - 1987.
Đất nước đổi mới, Phong Phú cũng như các
đơn vị sản xuất khác từng bước hoạt động
theo cơ chế thị trường, tự mua nguyên liệu
về sản xuất để bán ra thị trường trong nước

Nhìn lại quá trình hoạt động của Phong Phú
có hai cách nhìn: nhìn theo chặng thời gian
và nhìn theo quy mô phát triển. Theo thời
gian, có thể chia từ 1964 - 1975, 1975 - 1989,
1989 - 2005 và 2005 - 2014 tương ứng với quy
mô Sicovina Phong Phú, Nhà máy Dệt Phong
Phú, Công ty Dệt Phong Phú và Tổng Công ty
CP Phong Phú.

Hai giai đoạn 1964 - 1975 và 1975 - 1989
Phong Phú hoạt động gần giống nhau đó
là thị trường tập trung và sản xuất theo dây
chuyền Sợi - Dệt - Nhuộm. Thị trường trước
1975 tập trung về Tổng cục, Sicovina ký hợp
đồng, Phong Phú chỉ lo sản xuất. Sau năm
1975 cùng tập trung về Liên hiệp Dệt và Bộ
chủ quản chỉ đạo, Phong Phú cũng chỉ lo sản
xuất, điểm khác nhau là trước năm 1975 vật
tư phụ tùng, nhiên liệu, điện… đầy đủ, lương
CB.CNV cao hơn sau năm 1975 do khó khăn
chung của đất nước và cơ chế tập trung bao
cấp, nguyên nhiên liệu không ổn định, vật tư
phụ tùng thay thế không đủ và chất lượng
kém. Tại thời điểm đó, Phong Phú phải hình
thành hẳn một xưởng cơ khí và các nhóm cơ
khí tại các xưởng để chế tạo và sửa chữa phụ
tùng thay thế.
Trước giải phóng, Sicovina Phong Phú có một
đội ngũ kỹ sư, cán bộ giỏi, chuyên nghiệp
được đào tạo từ nước ngoài hoặc được tu
nghiệp ở nước ngoài. Đội ngũ công nhân
được đào tạo tốt, lành nghề có kỹ thuật, kỷ
luật, năng suất làm việc cao và rất chuyên
nghiệp. Sau giải phóng, Phong Phú có điểm

đặc biệt rất khác với các đơn vị khác là sử
dụng lại hầu hết đội ngũ cán bộ, kỹ sư từng
làm việc trước giải phóng ở vị trí lãnh đạo các
xưởng, phòng ban như kỹ sư Lê Hữu Liêu Xưởng Sợi; kỹ sư Nguyễn Đắt Ngọc - xưởng
Dệt; kỹ sư Đỗ Đăng Giao - xưởng Nhuộm;

kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Hương - Phòng Kỹ
thuật; kỹ sư Hà Minh Ngọc Sương - Phòng
KCS; kỹ sư Khiếu Thiện Thuật - Trợ lý giám đốc,
sau là Phó giám đốc Phong Phú và Tổng giám
đốc Liên doanh Coats Phong Phú - một liên
doanh đặc biệt thành công tại Việt Nam; kỹ
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sư Nguyễn Thanh Tâm - Phòng Kế hoạch; cử
nhân Trần Văn Hóa - Phòng Cung tiêu; kỹ sư
Nguyễn Thị Hào - xưởng Nhuộm… Ngoài ra,
còn rất nhiều cán bộ cấp trưởng ngành ở các
xưởng như các ông Nguyễn Văn Tâm, ông
Huỳnh Công Khanh ở xưởng Sợi, ông Nguyễn
Đình Hùng ngành Điện… Lớp cán bộ này
được sử dụng và trân trọng, đãi ngộ cho đến
khi hết tuổi làm việc chứ không phải chỉ được
sử dụng sau giải phóng khi chưa có cán bộ
thay thế, trong khi số cán bộ từ bộ đội ra và ở
ngoài Bắc vào rất nhiều người dù là bí thư các
chi bộ nhưng vẫn sẵn sàng giúp việc cho các
cán bộ cũ, là đơn vị trưởng.
Như vậy rõ ràng ngay từ sau giải phóng, lãnh
đạo Đảng bộ và Ban giám đốc Phong Phú mà
dẫn đầu là các ông Lâm Tấn Phát - Giám đốc;
ông Đặng Hồng Tân - Giám đốc; ông Đặng
Văn Giỏi - Bí thư, Giám đốc; ông Đoàn Nguyên
- Phó Giám đốc, Bí thư và từ năm 1989 là bà
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Trần Thị Đường - Ủy viên Trung ương Đảng,
Tổng giám đốc đã cùng thống nhất xây dựng
ở Phong Phú tiêu chí sử dụng cán bộ thực tài,
lấy kết quả công việc làm thước đo đã được
xây dựng, khẳng định từ sau giải phóng và
duy trì cho đến ngày nay. Đồng thời theo thời
gian, Phong Phú có bổ sung thêm trí tuệ và
tốc độ, Tâm, Đức, Dũng, Liêm, mở rộng thêm
tính cách Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín với các cấp
độ khác nhau cho công nhân viên và cán bộ
các cấp.

Kim Đông Xuân, chuyên môn được đào tạo
từ nước ngoài và tác phong sâu sát, quyết
liệt, năng động, ứng xử thấu tình đạt lý, bà
đã đưa Phong Phú vượt qua khó khăn của
giai đoạn chuyển tiếp từ sản xuất tập trung
bao cấp sang sản xuất kinh doanh theo thị
trường, từ giải quyết tồn kho đến đầu tư sản
xuất mặt hàng mới, chiếm lĩnh thị trường
trong nước và từng bước xuất khẩu, hợp tác
sản xuất với Pháp, Thụy Điển, liên doanh với
Tập đoàn Coats của Vương quốc Anh, đưa
Phong Phú phát triển mạnh mẽ, trở thành
đơn vị Anh hùng lao động và cá nhân bà
cũng vinh dự được Đảng và Nhà nước phong
tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ
đổi mới. Không chỉ đưa Phong Phú vượt qua
khó khăn, phát triển mạnh mẽ, bà còn là
người đã đào tạo, rèn luyện một lớp cán bộ
trẻ (đến nay thì cũng đã già) cho Phong Phú
và cho cả Tập đoàn Dệt May Việt Nam, điển
hình như Phạm Xuân Lập, Lê Trung Hải, Lê
Quốc Liệt, Phạm Văn Tân, Huỳnh Ngọc Sang,
Hoàng Cường, Dương Khuê, Trần Quang
Nghị, Lê Tiến Trường, Phạm Minh Hương,
Đặng Vũ Hùng, Phạm Xuân Trình, Bùi Thị
Thu, Phan Kim Hằng, Trần Ngọc Nga, Lý Anh
Tài, Tạ Cẩm Hùng… đóng góp cho sự lớn

mạnh của Tập đoàn và ngành dệt may Việt
Nam. Đây chính là niềm tự hào, hạnh phúc
của bà và niềm tự hào của Phong Phú chúng
ta.
Giai đoạn 2004 đến nay, vẫn ghi dấu ấn của
bà Trần Thị Đường với sự phát triển mạnh
mẽ của Phong Phú dưới sự lãnh đạo của lớp
cán bộ đàn em, cháu và học trò của bà. Họ
tiếp tục đưa Phong Phú vượt qua những khó
khăn thử thách mới phát triển mạnh mẽ cả
về chất lẫn về lượng, cả về quy mô và thương
hiệu. Tổng Công ty CP Phong Phú với cơ sở ở
nhiều địa phương, thị trường, nhiều quốc gia
và nhân lực nhiều vùng miền với độ gắn bó,
cầu thị, vươn lên mạnh mẽ, cùng độ hài lòng,
hạnh phúc năm sau cao hơn năm trước và
cuộc sống ngày càng Phong Phú hơn.

Tại thời điểm đặc biệt của một doanh nghiệp,
kỷ niệm 50 năm hình thành, tồn tại và phát
triển, một cảm giác rất linh thiêng đối với
mỗi CB.CNV, thành viên của Phong Phú.
Mỗi người cán bộ đã từng lãnh đạo Phong
Phú, đang và sẽ lãnh đạo Phong Phú tiếp tục
vươn lên những tầm cao mới. Hãy cùng chia
sẻ tình cảm gắn bó hạnh phúc, niềm tự hào
và cả niềm bâng khuâng, trăn trở vì Phong
Phú chưa lớn hơn, mạnh hơn nữa, hạnh phúc
hơn nữa cho CB.CNV gia tăng ý chí, nghị lực
và quyết tâm để cùng đưa Phong Phú phát
triển tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn
và trí thức văn hóa hơn.
Kính xin các thế hệ Phong Phú đi trước hãy
tin tưởng và tự hào! Thế hệ hôm nay và ngày
mai của Phong Phú cam kết trung thành, tận
tụy và quyết tâm.

Giai đoạn 1989 - 2004 tương ứng quy mô
phát triển thành Công ty Dệt Phong Phú hoạt
động theo cơ chế thị trường. Giai đoạn này,
Phong Phú may mắn được Trung ương và Bộ
Công nghiệp nhẹ cử bà Trần Thị Đường - Ủy
viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự
Bộ Công nghiệp nhẹ về Phong Phú làm Tổng
giám đốc. Với trình độ, trí tuệ, tầm nhìn cấp
Trung ương, kinh nghiệm từng lãnh đạo Dệt
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Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty CP Phong Phú
Tổng Công ty CP Phong Phú trải qua 50 năm hình thành và phát triển, suốt
chặng đường dài ấy, Phong Phú không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Tổng
Công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, cao
quý nhất là danh hiệu Anh hùng lao động và là doanh nghiệp hoàn thiện
chuỗi sản xuất khép kín hàng đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

T

iền thân của Tổng Công ty CP
Phong Phú là Khu Kỹ nghệ Sicovina
- Phong Phú trực thuộc Công ty
kỹ nghệ Bông Vải Việt Nam. Nhà máy
đặt viên đá đầu tiên xây dựng vào ngày
14/10/1964, đến năm 1966 chính thức đi
vào hoạt động, do chính quyền Sài Gòn
cũ trực tiếp quản lý.
Tại thời điểm đó, Sicovina - Phong Phú
là một nhà máy có quy mô nhỏ với 3
xưởng sản xuất: Sợi - Dệt - Nhuộm, tổng
số CB.CNV là 1.050 người. Sản phẩm chủ
yếu là sợi và một số mặt hàng vải như
Satin, Batist, Crèstone, Khaki, vải xiêm, vải
ú đen… chủ yếu để cung cấp cho quân
đội và một ít bán về các vùng nông thôn.
Nhà máy ban đầu với 40.000 m2 cơ xưởng
trên một thửa đất rộng 17 mẫu tại làng
Tăng Nhơn Phú thuộc Quận Thủ Đức bên
cạnh Xa Lộ - nay là Phường Tăng Nhơn
Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Sau giải phóng (30/04/1975), nhà máy
được đổi tên thành Nhà máy Dệt Phong
Phú. Nhà nước giao cho CB.CNV nhà
máy tiếp quản và duy trì sản xuất. Trong
những năm 1980, sản phẩm của nhà máy
chủ yếu là vải bảo hộ lao động và calicot
giao cho Liên Xô theo kế hoạch của Nhà
nước. Sau đó, nhà máy sản xuất vải jeans,
sợi polyester, sợi Peco. Suốt chặng đường
từ 1976 - 1985, Nhà máy Dệt Phong Phú
là một trong những đơn vị liên tục hoàn
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu kế hoạch Nhà nước giao, bình quân
mỗi năm vượt mức kế hoạch từ 10 - 15%.
Từ năm 1986 đến năm 2002, thực hiện
chính sách đổi mới của Đảng và Nhà

nước, CB.CNV Phong Phú đã chung sức,
chung lòng đưa công ty từng bước phát
triển đi lên vững chắc, luôn là đơn vị dẫn
đầu ngành dệt may Việt Nam. Sản phẩm
trong giai đoạn này ngoài vải, sợi, còn
phát triển thêm mặt hàng mới là khăn
bông, vải katé sọc, vải jeans, liên doanh
với Tập đoàn Coats của Vương Quốc Anh
sản xuất chỉ may.
Từ năm 2003, Phong Phú đã có những
bước phát triển vượt bậc về mọi mặt doanh thu, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận,
nộp ngân sách, chăm lo đời sống vật chất
và tinh thần CB.CNV… Lấy dệt may làm
lĩnh vực cốt lõi, Phong Phú từng bước
đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh
doanh, mở rộng liên doanh, liên kết với
các đơn vị trong và ngoài ngành dệt may
trên khắp cả nước.
Phong Phú với nhiều hình thức sở hữu về
nguồn vốn, đa dạng về ngành nghề sản
xuất kinh doanh, liên doanh với nhiều
tỉnh thành trong nước và quốc tế. Đầu
năm 2006, được sự chấp thuận của lãnh
đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Bộ
Công nghiệp (nay là Bộ Công thương),
Phong Phú đã mạnh dạn xây dựng đề án
chuyển đổi cơ cấu tổ chức thành Tổng
Công ty hoạt động theo mô hình Công
ty mẹ - Công ty con. Căn cứ yêu cầu
phát triển, quy mô và tình hình thực tế
hoạt động của Phong Phú, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt đề án chuyển
đổi cơ cấu tổ chức của Phong Phú. Ngày
11/01/2007 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
đã ra quyết định số 06/2007/QĐ-BCN
thành lập Tổng Công ty Phong Phú. Việc
chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng
Công ty hoạt động theo mô hình Công ty

mẹ - Công ty con tạo nên sự liên kết bền
chặt, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm
về vốn và lợi ích kinh tế giữa Công ty mẹ
Phong Phú với các Công ty con. Qua đó,
tăng cường năng lực sản xuất, tiếp thị,
cung ứng, nghiên cứu, đào tạo… tạo
điều kiện để Phong Phú phát triển thành
đơn vị kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh và
hội nhập với nền kinh tế trong khu vực
và thế giới.
Trong năm 2007 - 2008 Tổng Công ty đã
cổ phần hóa và chuyển đổi các hệ thống
sản xuất thành các công ty con: Công ty
TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú, Công
ty CP Dệt vải Phong Phú và Công ty CP
Dệt gia dụng Phong Phú.
Tiếp theo lộ trình, với mục tiêu tự chủ
hơn về vốn và quản lý, tìm kiếm cơ hội để
đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, Phong
Phú đã triển khai cổ phần hóa Tổng Công
ty mẹ và ngày 15/01/2009 Phong Phú tổ
chức thành công Đại hội đồng cổ đông
lần đầu. Từ thời điểm đó, Phong Phú
hoạt động theo mô hình Tổng Công ty
cổ phần. Có thể nói, đây là bước ngoặt
lớn trong quá trình phát triển của Phong
Phú.
Trước diễn biến kinh tế toàn cầu, Phong
Phú đã mạnh dạn tái cấu trúc hình thành
chuỗi sản xuất cung ứng khép kín sợi dệt - nhuộm - may để nâng cao khả năng
cạnh tranh và đón đầu Hiệp định đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiếp tục gia
tăng đầu tư, mở rộng thị trường cung
ứng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng
cao đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách
hàng với mục tiêu trở thành tổ chức kinh
tế hùng mạnh hàng đầu Việt Nam.
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Viên đá đầu tiên

Giám đốc Xưởng sợi, dệt), ông Cổ Tấn Long cùng các anh
chị phòng thí nghiệm của các nhà máy An Nhơn, Khánh
Hội.

viết nên câu chuyện lịch sử Phong Phú
Trong khuôn viên của Tổng Công ty CP
Phong Phú còn lưu giữ viên đá đầu tiên
được đặt vào ngày 14/10/1964, khởi đầu
cho việc hình thành Khu Kỹ nghệ Sicovina
- Phong Phú. Viên đá ấy, tồn tại trên mảnh
đất này trong suốt 50 năm qua, chứng
kiến bao biến động thăng trầm của thời
gian, của bao lớp người đến cống hiến,
xây dựng và phát triển Phong Phú.

V

iên đá đầu tiên ấy sẽ tiếp tục tồn tại, viết tiếp câu
chuyện tương lai của Phong Phú, là chứng nhân lịch
sử son sắc, hùng hồn về quá trình hình thành và phát
triển Phong Phú trong suốt chuyến hành trình, trở thành
một biểu tượng, nét đẹp văn hóa mà bất cứ ai đến đây cũng
phải chiêm nghiệm.
Ngày xưa, khi xây dựng dự án người ta không dùng cụm từ
“động thổ” như hiện nay, thay vào đó là nghi thức đặt viên
đá đầu tiên. Vì vậy, việc đặt viên đá đầu tiên có ý nghĩa hết
sức quan trọng, đánh dấu cho sự xuất hiện của công trình
gắn với mảnh đất ấy.
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Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 31/01/1956 Đại hội thành
lập Công ty kỹ nghệ bông vải Việt Nam (Sicovina) diễn ra
thành công, xây dựng Nhà máy chỉ sợi Khánh Hội - nhà máy
đầu tiên của công ty. Năm 1961 Nhà máy hồ nhuộm An
Nhơn đi vào hoạt động, cũng trong năm này Nhà máy sản
xuất chỉ may Vinafil hoàn thành - đây là nhà máy liên kết với
Thiriez et Cartier Bresson. Vào năm 1963 khánh thành Nhà
máy sợi và dệt Hòa Thọ (Đà Nẵng), đến ngày 21/09 Công
ty kỹ nghệ bông vải Việt Nam đã hoàn tất thủ tục mua đất
để xây dựng nhà máy thứ 5 và ngày 14/10/1964 long trọng
diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng Khu kỹ
nghệ Phong Phú.

Vị trí diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên là khu vực nhà đèn (nay
là Nhà ăn 2 trong khuôn viên Tổng Công ty). Theo thông
tin còn lưu lại trên viên đá với nội dung: “Nhà máy sợi - dệt
- nhuộm Phong Phú, viên đá đầu tiên đặt ngày 14/10/1964
do ông Tổng trưởng Âu Trường Thanh”. Công trình khởi
công xây dựng đầu tiên là nhà đèn, tiếp đến là các phân
xưởng sợi, dệt, nhuộm, lò hơi, khu văn phòng…

Một góc buổi lễ đặt viên đá đầu tiên. Ảnh chụp ngày 14/10/1964

Việc xây dựng Khu kỹ nghệ Phong Phú xuất phát từ nhu
cầu cấp bách về nhiều loại hàng vải, sợi, chỉ may mà lâu
nay phải nhập khẩu từ nước ngoài. “Việc xây cất Khu kỹ
nghệ Phong Phú là một công trình kỹ thuật kiến trúc khá
quan trọng với 40.000 m2 cơ xưởng (do kiến trúc sư Ngô
Viết Thụ thiết kế) trên một thửa đất rộng 17 mẫu tại làng
Tăng Nhơn Phú thuộc Quận Thủ Đức bên cạnh Xa Lộ” (trích
kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty kỹ nghệ bông
vải Việt Nam).
Theo lời kể của một số chị em có mặt trong buổi lễ thì hôm
đó là một ngày đẹp trời, đoàn xe đón một số cán bộ kỹ
thuật và anh chị em đến nơi làm lễ đặt viên đá đầu tiên.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Tổng trưởng Kinh tế - Tiến
sĩ Âu Trường Thanh, ông Đinh Xáng - sáng lập viên kiêm
chủ tịch Tổng đoàn Công kỹ nghệ, Tổng giám đốc Công
ty kỹ nghệ bông vải Việt Nam, ông Phạm Văn Hai (sau này
là Giám đốc Xưởng nhuộm), ông Lâm Tô Bông (sau này là

Một thời gian sau, viên đá đầu tiên được đưa về đặt trịnh
trọng trong vườn hoa trước tòa nhà văn phòng của Tổng
Công ty, nơi chứng kiến cảnh tấp nập của CB.CNV ra vào
ca, đối tác khách hàng đến thăm và làm việc với Phong
Phú mỗi ngày.
Viên đá đầu tiên sẽ tiếp tục là chứng nhân cho quá trình
phát triển không ngừng của Tổng Công ty, không chỉ có ý
nghĩa đánh dấu một công trình, mà còn đặt nền tảng tạo
lập giá trị văn hóa Phong Phú xưa và nay.

Vị trí viên đá ngày nay
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Ký ức về

một thời vượt khó

C

òn nhớ sau giải phóng, nhà máy
đứng trước muôn vàn khó khăn,
để sản xuất hoạt động trở lại bình
thường, anh chị em tận dụng mọi điều
kiện có thể để máy móc vận hành. Tuy
nhiên, máy móc nhà máy bị hư hỏng nặng,
thiếu các phụ tùng thay thế, trước tình
hình đó ông Phu (hiện là cán bộ hưu trí) đã
xung phong làm lò nấu gang và vá khuôn
đúc. Thiếu cát đổ nền làm khuôn, ông vận
động anh em sàng cát trên sân bóng đá cũ.
Có cát lại thiếu bột graphít làm áo khuôn,
các anh em lại nghiền than củi mịn để thay
thế, tất cả kéo nhau đi nhặt nhạnh phế
liệu của nhà máy. Thật bất ngờ, từ đống
phế liệu có đến 6 tấn gang, một tấn đồng
và nhôm được tận dụng. Một lò đúc gang

Tổ TTTH

công suất 500kg/mẻ được hình thành và
mẻ gang đầu tiên của lò đúc ra đời. Phân
xưởng cơ khí chế tạo được 3 tấn phụ tùng
thay thế cho các máy dệt, kéo sợi như ổ tay
đánh loa suốt tự động, búa đánh suốt…
Đến năm 1980 chế tạo được 20 tấn phụ
tùng thay thế các loại, nhờ vậy máy móc
hoạt động lại bình thường.
Vào cuối năm 1977, cả tập thể cán bộ kỹ
sư nhà máy, cán bộ kỹ thuật và công nhân
các phân xưởng cơ khí, điện, nhuộm hợp
sức khôi phục giàn máy nhuộm đen liên
hợp của Pháp, loại máy hiện đại hiếm hoi
có tên Noir Aniline. Thiếu tôn inox để làm
vách phòng sấy cho máy, anh em dùng gỗ
vên vên - loại gỗ chắc, quý chịu sức nóng

để thay thế. Không có bộ ống lọc axit bằng
inox, các anh dùng ống nhựa P.V.C có phủ
lớp sơn chống axit. Cuối cùng máy vận
hành khá tốt, nhờ vậy Phong Phú tận dụng
được 70 tấn thuốc nhuộm Aniline của Nhà
máy Dệt 8/3 để sản xuất 5 triệu mét vải ú
đen, xiêm đen. Sáng kiến làm lợi 400.000
đồng.

Nhà máy có một tủ điện nhuộm hiệu J- Box
của Mỹ mới nhập năm 1975, các phụ kiện
về phần cơ của tủ đã về đến Phong Phú,
còn các thiết bị điện bị kẹt trên đường đi
(vào ngày 30/04/1975). Mấy năm sau tủ
máy vẫn bị xếp xó. Đến năm 1979, nhà
máy nhận thêm ngoài kế hoạch nhuộm 3
triệu mét vải. Anh em xưởng cơ điện đề
xuất sửa chữa và thiết kế phần điện cho tủ
để đưa năng lực tẩy trắng ở Phân xưởng
Nhuộm lên 50%. Sau thời gian miệt mài,
tủ điện hoạt động tốt, đảm bảo hoàn
thành vượt mức kế hoạch. Sáng kiến này
có sự đóng góp rất lớn của anh Nguyễn Lữ
- nhân viên Phân xưởng Cơ điện, với giá trị
làm lợi 18.000 USD.

những thiết bị không còn phù hợp để sản
xuất ra những mặt hàng đáp ứng nhu cầu
thị trường. Điển hình, đội ngũ kỹ thuật nhà
máy cải tạo thành công máy nấu tẩy liên
tục và nhiều máy móc thiết bị khác… giải
quyết bài toán sản lượng và chất lượng,
cũng như giá thành sản phẩm.

Sáng kiến điển hình của anh Tuấn - công
nhân cơ khí về việc sửa đổi lò gang cho
phù hợp với điều kiện sẵn có là dùng dầu
thay cho than cốc. Sáng kiến sản xuất chỉ
may bằng cách mắc guồng kéo chỉ vào
máy nhuộm vải, vừa kết hợp nhuộm các
lọn vải, vừa làm và kéo chỉ guồng. Hay
sáng kiến tạo ra máy cuốn tôn nhám của
anh Tiêu - công nhân cơ khí, đưa năng
suất từ 3,4m lên 1.000m/ngày, giúp công
nhân đỡ vất vả và mang lại những lợi ích
thiết thực trong sản xuất.

Hàng loạt vấn đề kỹ thuật mà gần sáu
tháng trời để tất cả cán bộ đầu ngành
ngày đêm bên máy quên ăn quên ngủ để
điều chỉnh, cải tiến. Rồi cả một nhóm vỡ
òa lên như muốn khóc khi dệt những lát
đầu tiên đã tạo nên được vòng sợi tròn
tròn trên mặt vải mà chúng tôi gọi là khăn
từ dạo ấy.

Trong năm 1982 - 1983, lần đầu tiên
Phong Phú nghiên cứu sản xuất được
sợi Polyester 100%, sợi Peco 63/35 từ
phân xưởng kéo sợi cotton. Có thể nói,
đây là một công trình mang tính đột phá
lớn trong khâu nguyên liệu, mở đầu cho
những sản phẩm độc đáo tiếp theo của
Phong Phú sau này.
Giai đoạn 1990 - 1995, đội ngũ kỹ thuật
Phong Phú sáng tạo máy móc, cải tiến
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Câu chuyện về phát triển khăn bông: vào
những ngày đầu của năm 1985, khi chưa
biết gì về công nghệ và thiết bị để sản
xuất, nhưng khi lãnh đạo đã quyết định
phát triển mặt hàng này, đầu tiên là cử
cán bộ đi học và “ăn cắp nghề”, tiếp đến
là lập thiết kế và quy trình để cải tạo máy
Sakamoto dệt vải thành máy dệt khăn.

Hồi ấy đất nước còn nghèo, chưa có ngoại
tệ nhiều nên hầu hết chỉ mua các máy móc
chính, các máy phụ phải tự đóng để sử
dụng. Chẳng hạn như phải tự đóng thêm
hai máy đảo sợi Rebeamer để đáp ứng
được năng lực của dây chuyền nhuộm
Indigo Rope-dye sản xuất vải Jeans; phải
tự đóng thêm 6 máy may biên dọc khăn
theo nguyên lý máy Bando để chủ động
trong sản xuất may khăn.
Tiếp nối những truyền thống “vượt khó”
của cha anh, các thế hệ Phong Phú đã tiếp
tục phát huy tinh thần sáng tạo với hàng
ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần
quan trọng cho sự thành công của Phong
Phú hôm nay.
(Tổng hợp)

Khổ máy dệt vải quá nhỏ (48 inch - năm
1987) thị trường không chấp nhận, thế là
cả một đề tài lớn được đặt ra và công trình
cải tạo máy từ 48 inch rộng ra thành 60
inch để dệt katé sọc. Trong điều kiện thời
đó, máy móc thiếu vật tư phụ tùng, việc
duy trì vận hành trên máy 48 inch nguyên
thủy đã quá khó chứ nói chi đến việc duy
trì vận hành trên máy được nới khổ thành
60 inch. Thế mà gần 200 máy được cải tạo
để một thời cung cấp vải katé sọc cho thị
trường. Chúng tôi vẫn đùa nhau rằng máy
này chưa đủ “khổ” phải nới “khổ” thêm cho
đủ để sau này được “sướng”.
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Không ngừng thay đổi, cải tiến
trên bước đường phát triển

hình thành công ty liên doanh Coats
Tootal Phong Phú, nay là Công ty TNHH
Coats Phong Phú, là công ty hàng đầu Việt
Nam và khu vực chuyên sản xuất chỉ may
phục vụ cho ngành may mặc.
- Hợp tác với Guston - Molinel của Pháp
và Thụy Điển thành lập Nhà máy may xuất
khẩu Phong Phú Guston Molinel.

1992 - 1995:

Với 50 năm lịch sử hình thành và phát triển Tổng Công ty, để được như ngày
hôm nay, Phong Phú đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhiều thời kỳ
chuyển đổi cũng như tái cơ cấu hoạt động trong các lĩnh vực. Sau đây là
những chặng đường của Phong Phú trong suốt quãng thời gian qua .
1964:
Trước yêu cầu hạn chế nhập khẩu các loại
vải, sợi từ nước ngoài, Công ty kỹ nghệ
bông vải Việt Nam lúc bấy giờ đã quyết
định thành lập Khu Kỹ Nghệ Phong Phú
(tiền thân Phong Phú hiện nay) bao gồm:
- 01 nhà máy Sợi 20.000 cọc
- 01 nhà máy Dệt với 400 máy dệt tự động
- 01 nhà máy nhuộm và hoàn tất .
Các sản phẩm chủ lực: vải Satin bóng, vải
Batiste, vải Crèston, vải Khaki, vải Xiêm, vải
ú đen. Các mặt hàng này đã tham gia thị
trường và nhanh chóng được tín nhiệm
của người tiêu dùng.

1976 - 1980:
Công trình nghiên cứu sản xuất vải Jeans
đưa Phong Phú trở thành đơn vị đầu tiên
trong nước sản xuất Jeans với công nghệ
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nhuộm sợi dọc β-Naphtol (hồ và nhuộm
phát sắc). Sản lượng đạt đến 01 triệu m/
tháng, xuất khẩu cho Liên Xô làm quần áo
bảo hộ lao động. Vải có màu sắc đẹp, chất
lượng tốt, bền, đáp ứng yêu cầu khách
hàng trong thời kỳ này.

1982 - 1983:
Nghiên cứu sản xuất được sợi Polyester
100%, sợi Peco 65/35 trên dây chuyền kéo
sợi cotton, một công trình mang tính đột
phá lớn trong khâu nguyên liệu giúp đa
dạng hóa mặt hàng.

1985 - 1988:
* Nghiên cứu cải tạo máy dệt vải (dệt thoi)
từ máy sử dụng 01 trục sợi thành máy dệt
khăn bông có 02 trục sợi; sản xuất các loại
khăn bông từ đơn giản đến phức tạp, tạo
ra một sản phẩm mới mang tính cốt lõi của
Phong Phú sau này.

*Nghiên cứu sản xuất vải Katé sọc, chiếm
lĩnh thị trường vải thời trang, vải công
sở, chất lượng tương đương với vải nhập
khẩu. Sản lượng đạt 500.000 mét/tháng.
- Cải tạo nới khổ máy dệt từ 1,2 m lên 1,6 m
- Nhuộm sợi màu, thiết kế dệt
- Dệt trên máy được cải tiến
- Hoàn tất nhiệt định hình, chống nhàu,
chống bụi bẩn, bền giặt.
*Tăng năng lực sản xuất với công trình lắp
ráp máy dệt khăn bông bằng 100% phụ
tùng mua từ Trung Quốc.

1990 -1992:
*Phát triển hình thức kinh doanh mới là
nghiên cứu mở rộng thị trường bằng hình
thức liên doanh, liên kết:
- Liên doanh với Tập đoàn Coats Tootal

*Nghiên cứu thành công quy trình công
nghệ nấu tẩy khăn bông 1 giai đoạn trên
máy nhuộm tận trích Winch, Softflow:
. Giảm thời gian công nghệ 40%.
. Tiết kiệm năng lượng 30%.
. Tiết kiệm điện, nước, công lao động 15%.
*Nghiên cứu chuyển đổi quy trình sản
xuất - công nghệ nấu, tẩy khăn liên tục
trên máy J-Box giúp nâng cao năng lực
sản xuất và chất lượng sản phẩm khăn
bông.
*Công trình tự chế tạo 02 máy nhuộm
khăn bông dạng Winch công suất 200 kg/
máy, tăng sản lượng khăn xuất khẩu cho
thị trường Nhật .

1995 - 1999:
*Nghiên cứu và đầu tư đồng bộ dây
chuyền sản xuất vải Jeans với công nghệ
nhuộm sợi dọc bằng thuốc nhuộm Indigo
với chủng loại thiết bị được nhập khẩu từ
Mỹ và châu Âu, đưa Phong Phú trở thành
công ty đầu tiên sản xuất loại vải này với
năng lực đạt 800.000 mét/tháng.
*Là một trong các công ty tiên phong đầu
tư công nghệ kéo sợi OE (open-end) với

công suất ban đầu 2.000 tấn/năm và mở
rộng dần qua các năm đạt 10.000 tấn/
năm.
*Ngành khăn bông: kết hợp với Trường
Đại học Bách khoa TP.HCM chế tạo và đưa
vào sử dụng máy đục bìa tự động, ứng
dụng công nghệ CAD-CAM làm phim
dobby cho máy dệt Jacquard (thay cho
đục bìa thủ công bằng tay).
*Nghiên cứu, chế tạo thiết bị se sợi tơ
tằm với sợi cotton, quy trình công nghệ
sản xuất dòng khăn nontwist trên từng
lĩnh vực sợi - dệt - nhuộm - may. Khăn
nontwist có tính năng mềm mại, có độ
thấm hút nước cao, chất lượng tương
đương với khăn cao cấp của Mỹ, Nhật. Đây
là một trong những dòng sản phẩm chủ
lực của Phong Phú trong thời gian dài và
giúp tăng thị phần xuất khẩu 20%.

2000 - 2003:
*Công trình phát triển nguyên liệu: xây
dựng nhà máy sản xuất sợi chỉ may hiện
đại nhất Đông Nam Á, nhằm cung cấp
nguyên liệu đầu vào chất lượng cao cho
Tập đoàn Coats - Tootal làm chỉ may cao
cấp cho ngành may mặc.

- Hệ thống điều không, máy lạnh hoàn
chỉnh.
- Các thiết bị đồng bộ của Thụy Sĩ có nối
mạng trực tiếp với nhà chế tạo.
*Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhuộm
bán liên tục ép - cuộn - ủ (Cold - Pad Batch) để sản xuất khăn bông:
- Rút ngắn thời gian công nghệ 35%.
- Tiết kiệm năng lượng 30%.
- Ngoại quan khăn đẹp (sợi bông thẳng,
không bị xù).

- Nhà máy mang tính tự động hóa cao, ít
công nhân.

- Màu sắc ổn định, đặc biệt đối với màu
khó nhuộm (Green, Turquoise).
*Nghiên cứu cải tạo thành công dây
chuyền nhuộm - hồ Sheetdye (mua lại
từ đơn vị trong nước ở tình trạng không
hoạt động được) thành máy nhuộm chủ
lực của hệ thống vải.
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*Nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ nhuộm
phối hợp cho sản phẩm Jeans: nhuộm nền
(bottoming + Indigo), nhuộm phủ (Indigo
+ topping) trên máy nhuộm Rope và máy
nhuộm Sheet, tạo ra nhiều ánh màu khác
nhau (sau khi giặt), đáp ứng xu hướng của
thị trường, yêu cầu của khách hàng cho
đến hiện nay.
*Nghiên cứu sản xuất các loại khăn bằng
các chất liệu đặc biệt, có các đặc tính ưu
việt về độ hút ẩm, tính mềm mại tuyệt đối,
tính kháng khuẩn cao.
. Khăn Bamboo (sợi từ tre).
. Khăn Modal (sợi từ sồi).
. Khăn Silk (tơ tằm).
. Khăn Soybean (sữa đậu nành).

14.10.1964 - 14.10.2014

Dấu ấn tự hào
cho thuốc nhuộm Indigo bột, ổn định màu
sắc, giảm thao tác công nhân, giảm thiểu
ô nhiễm.

2011 - 2012:
* Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý
không sức căng và đầu tư hoàn chỉnh cho
dây chuyền sản xuất khăn bông, tạo một
bước ngoặt về sản xuất khăn chất lượng
cao.

2006 - 2008:
*Phát triển thành công thương hiệu khăn
cao cấp Mollis, một thương hiệu mang dấu
ấn Phong Phú ở thị trường trong và ngoài
nước.
Nhà ăn số 2 được cải tạo từ nhà máy phát điện cũ

* Xây dựng và phát triển hệ thống phân
phối và bán lẻ trên toàn quốc, hiện đã có
trên 350 cửa hàng trưng bày, đại lý, cửa
hàng phân phối, góp phần quảng bá sản
phẩm và thương hiệu Phong Phú.

* Xây dựng và phát triển thương hiệu Hera
cho mặt hàng chăn, drap, áo gối.
* Nghiên cứu sản xuất sợi Siro trên dây
chuyền sợi cọc, nâng cao chất lượng sợi,
đáp ứng kịp thời cho sản xuất vải denim.
* Nghiên cứu & ứng dụng quy trình định
hình nhiệt vải Jeans thun, ổn định khổ vải,
ổn định độ co rút, độ đàn hồi vải.

*Xây dựng mô hình quản trị sản xuất tiêu
chuẩn và đạt được các chứng chỉ về ISO
9000 (hệ thống quản lý chất lượng), ISO
14000 (hệ thống quản lý môi trường),
chứng chỉ sản phẩm an toàn, không độc
hại (Oekotex Standard 100) cho mặt hàng
khăn, mặt hàng Jean.

2008 - 2011:

2005 - 2006:
*Thực hiện chương trình sản xuất sạch xanh: đầu tư hệ thống xử lý nước thải hoàn
chỉnh của Tổng Công ty, đáp ứng yêu cầu
xử lý cho toàn bộ nước thải của các nhà
máy sản xuất.
* Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhuộm
Indigo lỏng và đầu tư hệ thống lưu trữ,
cung cấp vào các máy nhuộm thay thế
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*Công tác chăm lo đời sống và tinh thần
cho CB.CNV: Tháng 6/2006 khánh thành
Câu lạc bộ Thanh niên, vừa là nơi phục vụ
bữa ăn giữa ca, vừa là hội trường tổ chức
hội họp và các sự kiện, vừa là khu thể thao
phức hợp, thư viện, internet phục vụ cho
nhu cầu của CBCNV vui chơi, giải trí sau giờ
làm việc.

*Nâng cao năng lực và chất lượng sản
phẩm sợi: Thay thế toàn bộ thiết bị nhà
máy sợi cọc cũ thành nhà máy sợi cọc
hiện đại, với quy mô tổng cộng đạt 16.000
cọc sợi với các máy chủ lực sử dụng của
hãng Rieter & Marzolli. Thiết bị có độ tự
động hóa cao, sản xuất các mặt hàng sợi
có chất lượng cao và đa dạng: sợi slub, sợi
multicount, sợi multitwist.
* Nghiên cứu sản xuất vải nổi vòng và thiết
kế áo choàng tắm và được chọn là nhà
cung cấp áo choàng tắm cho cuộc thi Hoa
hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe 2008)
tổ chức tại Việt Nam.

2013 - 2014:
*Nghiên cứu và ứng dụng sản xuất sợi Siro
bọc thun, nhằm đảm bảo ổn định chất
lượng sợi co dãn phục vụ sản xuất Jeans.
* Cải tiến thiết bị nhuộm sợi dọc liên tục để
đáp ứng khả năng sản xuất mặt hàng có
mật độ sợi dọc cao và khổ vải lớn.
*Chương trình chăm lo nhà ở cho CB.CNV:
Khởi công xây dựng chung cư Nhân Phú và

hoàn thành tháng 9 năm 2014, đồng thời
đưa mô hình nhà trẻ 24/24 giờ vào hoạt
động và các công trình ích lợi khác).
Trên đây là các công trình, chương trình
nghiên cứu, sáng kiến cải tiến đánh dấu
các bước ngoặt của Phong Phú trên “Hành
trình vươn đến những tầm cao”. Ngoài ra

đội ngũ cán bộ công nhân viên Phong Phú
còn có hàng ngàn sáng kiến cải tiến khác
trong mọi hoạt động như: quá trình sản
xuất, kinh doanh, quản lý, phát triển sản
phẩm mới... góp phần vào sự nghiệp phát
triển của Phong Phú trong suốt 50 năm
qua.
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CHÂN DUNG LÃNH ĐẠO PHONG PHÚ
QUA CÁC THỜI KỲ
Trước 30/4/1975
Ông Đinh Xáng
Giám đốc Sicovina Phong Phú
(1964 - 1971)

Trên bước đường phát triển

Ông Nguyễn Tấn Phát
Giám đốc Sicovina Phong Phú
(1971 - 1973)

Ông Hồ Hữu Dược
Giám đốc Sicovina Phong Phú
(1973 - tháng 3/1975)

Ông Âu Quang Nhất
Giám đốc Sicovina Phong Phú
(3/1975 - 30/4/1975)

sau 30/4/1975

Ông Lâm Tấn Phát
Giám đốc Nhà máy Dệt Phong Phú
(30/4/1975 - 1980)

Bà TRẦN THỊ ĐƯỜNG
Tổng giám đốc
Công ty Dệt Phong Phú
(1989 - 2003)

Ông ĐẶNG HỒNG TÂN
Giám đốc Nhà máy Dệt Phong Phú
(1980 - 1986)

Ông TRẦN QUANG NGHỊ
Tổng giám đốc
Tổng Công ty CP Phong Phú
(2003 - 2010)

Ông ĐẶNG VĂN GIỎI
Giám đốc Nhà máy Dệt Phong Phú
(1986 - 1989)

Ông PHẠM XUÂN LẬP
Tổng giám đốc
Tổng Công ty CP Phong Phú
(2010 - 2013)

Ông PHẠM XUÂN TRÌNH
Tổng giám đốc
Tổng Công ty CP Phong Phú
(2013 - nay)
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Dấu ấn của những
Sau giải phóng, Phong Phú là nhà máy đầu tiên đi vào ổn định sản xuất. Nhật báo Sài Gòn
Giải phóng ngày 25/05/1975 có bài khen ngợi: “Nhà máy dệt Sicovina Phong Phú hoạt động
không gián đoạn là nhờ sự đoàn kết và giác ngộ cao của toàn thể anh chị em công nhân từ
trên xuống dưới”.

M

ỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển luôn
gắn chặt với những biến đổi của lịch sử, kinh
tế, xã hội. Trong mỗi giai đoạn phát triển đó,
lãnh đạo có những hướng đi đúng đắn và quyết liệt
để đưa doanh nghiệp của mình tiến đến thành công.
Và Phong Phú cũng vậy, người Phong Phú qua từng
thời kỳ luôn luôn nỗ lực không ngừng để làm thay đổi
quy mô, diện mạo của mình, tiến đến những giá trị
mới cao hơn, vững vàng hơn và mạnh hơn trên nền
tảng cốt lõi của doanh nghiệp. Những người thuyền
trưởng Phong Phú qua từng giai đoạn có những bản
lĩnh, sức sáng tạo và định hướng phát triển riêng…
nhưng tất cả đều có cùng mục tiêu: Phong Phú ngày
càng mạnh hơn, to lớn và vững vàng hơn.
Những người thuyền trưởng Lâm Tấn Phát (giám đốc
Phong Phú giai đoạn 1975 - 1980), Đặng Hồng Tân
(giám đốc Phong Phú giai đoạn 1980 - 1986), Đặng
Văn Giỏi (giám đốc Phong Phú giai đoạn 1986 - 1989)
trong giai đoạn bao cấp đã có những quyết sách trong
việc giải quyết khó khăn về nguyên liệu, ổn định và
duy trì sản xuất, phát triển mặt hàng mới, chăm lo đời
sống cho CB.CNV… trên tất cả mọi lĩnh vực. Họ tiếp
nối truyền thống xưa, truyền dạy những kinh nghiệm
trong lao động sản xuất, kỹ năng sống và cả tình yêu
thương gắn bó lẫn nhau. Vì vậy, nhiều năm liền Phong
Phú hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất mà Đảng,
Nhà nước đã giao phó.

Sau đổi mới, Phong Phú phát triển vượt bậc
trở thành cánh chim đầu của ngành dệt may
Việt Nam. Anh hùng lao động Trần Thị Đường
- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc
Phong Phú giai đoạn 1989 - 2003 đã lãnh đạo
đội ngũ CB.CNV thi đua tăng gia sản xuất,
chuyển đổi công ty từ hình thức bao cấp nhà
nước sang cơ chế thị trường. Chính sự mở cửa
ấy, đã giúp Phong Phú phản ứng nhanh với
thị trường và phát triển. Anh hùng lao động
Trần Thị Đường cho biết: “bản lĩnh và sức
sáng tạo sẽ làm nên sức sống của một doanh
nghiệp và Phong Phú đã làm được điều đó”.
Đồng thời, cô cũng chính là người đã phát
hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ lãnh đạo tài
ba của Phong Phú sau này. Tinh thần đoàn
kết, dám nghĩ dám làm và dám vượt khó đã
đưa Phong Phú trở thành đơn vị anh hùng
lao động trong ngành. Đây là một thành tích
đáng tự hào của các thế hệ Phong Phú. Chia
sẻ về tinh thần lãnh đạo doanh nghiệp một
thời, cô cho biết: Thông điệp gửi gắm đến các
bạn trẻ Phong Phú là đoàn kết, tự xây dựng
cho mình một bản lĩnh vững vàng và không
ngừng học hỏi, sáng tạo, đây chính là yếu tố
cốt lõi để vượt qua mọi thách thức.
Năm 2003, nền kinh tế có nhiều biến động
theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc
tế. Phong Phú đứng trước sứ mệnh đổi mới
toàn diện về tư duy, phương thức thực hiện
và hòa nhập sâu toàn cầu. Trước yêu cầu ấy,
ông Trần Quang Nghị - Tổng giám đốc Phong
Phú trong giai đoạn 2003 - 2010 tiếp tục lãnh
đạo Phong Phú bám vững thị trường, ổn
định sản xuất và mở rộng quy mô lớn mạnh
không ngừng. Ông đưa con tàu Phong Phú
tiến thẳng ra trùng dương đến bến bờ vinh
quang. Sự quyết liệt, tốc độ, trí tuệ và phong
cách lãnh đạo nhanh, mạnh của ông giúp
CB.CNV Phong Phú thay đổi tư duy, nhận
thức và hành động bắt kịp xu hướng thị

trường bằng những mặt hàng mới có chất
lượng, cũng như phương thức thực hiện hiện
đại, hiệu quả cao. Đồng thời, trong bức tranh
chung của nền kinh tế đã đặt ra sứ mệnh
phát triển mới cho Công ty và ông đã cùng
đội ngũ CB.CNV trên đại công trình Phong
Phú mở rộng quy mô hoạt động sang lĩnh
vực bất động sản và đầu tư tài chính trên nền
tảng cốt lõi dệt may.
Nói về tinh thần lãnh đạo Phong Phú, ông
chia sẻ: “Phong Phú có được ngày hôm nay
nhờ vào sự đóng góp của toàn thể đội ngũ
CB.CNV qua các thời kỳ. Chúng ta muốn đạt
được mục tiêu xây dựng phát triển Tổng
Công ty ngày càng lớn mạnh nhanh và bền
vững thì anh chị em phải nêu cao tinh thần
đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, tâm huyết,
đồng cảm với nhau. CB.CNV Phong Phú ngày
càng có suy nghĩ mới hơn, cách làm tốt hơn,
hành động quyết liệt hơn. Chúng ta có thể
thống nhất là Phong Phú đổi mới nhanh, liên
tục, mạnh mẽ nhưng lại phải giữ được bản
sắc văn hóa tốt đẹp, làm cho mọi người có
động lực mạnh để đổi mới mình nhưng vẫn
là những người cán bộ, công nhân tốt, có đạo
đức, có tình cảm, đồng thời lại là những cán
bộ công nhân thật giỏi, giỏi một việc, biết
nhiều việc, phối hợp tốt với đồng nghiệp, tận
tâm tận lực với Tổng Công ty”. Hiện nay ông
là Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, ông Phạm
Xuân Lập - Tổng giám đốc Phong Phú giai
đoạn 2010 - 2013 cùng đội ngũ cán bộ,
chuyên viên đã không ngừng nỗ lực học tập,
nghiên cứu, nỗ lực phấn đấu với tinh thần
chủ động, sáng tạo và trên hết đó là tư duy
“trí tuệ, tốc độ và hiệu quả” trong thực thi
nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, chuyên viên
bắt đầu được lan tỏa và có sức lôi kéo đồng

nghiệp xung quanh tích cực phấn đấu làm
theo, mang lại hiệu quả cao trong công việc.
Hiện nay, Phong Phú đã hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới và dần khẳng định
được vị thế của mình thông qua những sản
phẩm độc đáo, mang tính khác biệt và an
toàn bằng phương thức sản xuất xanh. Người
thuyền trưởng là ông Phạm Xuân Trình đang
tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước
và tiếp tục dẫn dắt con tàu Phong Phú trên
hành trình vươn đến những tầm cao. Ông
luôn lấy chất lượng sản phẩm làm mục tiêu
cho sự phát triển, lấy giá trị nhân văn phục
vụ con người và phụng sự xã hội làm tiêu
chí phấn đấu. Để làm được điều này, CB.CNV
Phong Phú ở từng vị trí, từng công việc phải
tuân thủ và thực hiện đúng các quy trình.
Đồng thời, ông chú trọng mở rộng đầu tư,
phát triển sản xuất, định hướng tương lai,
phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng và đào
tạo đội ngũ nhân sự vững mạnh, phát huy
văn hóa doanh nghiệp.
Lãnh đạo Phong Phú từ xưa đến nay luôn
dành những tình cảm tốt đẹp nhất để mỗi
CB.CNV phát huy khả năng cống hiến, sức
sáng tạo của mình và ghi nhận một cách
xứng đáng. Họ không ngừng chăm lo, nâng
cao chất lượng cuộc sống cho người lao
động và các thế hệ tương lai của Phong Phú.
Có thể nói, Phong Phú hôm nay là thành
quả, sự kết tinh của bao thời kỳ với bao thế
hệ lãnh đạo. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào tinh
thần Phong Phú vẫn mạnh mẽ, dám nghĩ,
dám làm và chi phối hoạt động của doanh
nghiệp. Phong Phú với mỗi CB.CNV là một
đại gia đình lớn, các thế hệ đều trân trọng,
cống hiến và đưa công ty lên tầm cao mới với
một vị thế vững vàng.
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Chân dung Anh hùng lao động

ChâuThị Kim

Vào một buổi chiều tháng 9, chúng tôi tìm đến
nhà nữ Anh hùng lao động (AHLĐ) đầu tiên
của Phong Phú - cô Châu Thị Kim. Vùng đất
Dĩ An - Bình Dương và dòng họ Châu đã hun
đúc nên hình ảnh một người phụ nữ tảo tần,
chân tình và giản dị. Câu chuyện cởi mở, gần
gũi của cô giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về người
lao động Phong Phú một thời đã qua.

AHLĐ Châu Thị Kim (thứ nhất từ trái qua) cùng lãnh đạo công ty
đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2000
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Dấu ấn tự hào

K

hác với suy nghĩ trước đó,
AHLĐ Châu Thị Kim xuất
hiện và đón chúng tôi rất
đỗi chân tình với nụ cười chân
chất và ánh mắt trìu mến. Ngôi
nhà vốn quen im ắng bỗng chốc
trở nên rộn vang tiếng cười, cùng
những dòng hồi ức về quãng
thời gian dài gắn bó và làm việc
tại Phong Phú. Hai thế hệ Phong
Phú đang nối tiếp một góc nhìn
về người lao động Phong Phú
xưa và nay. Bên hiên nhà, rặng
tre già xào xạc trong gió.

Đem tình yêu vào
công việc
Gia nhập Phong Phú vào năm
1970, mới 18 tuổi cô Châu Thị
Kim bắt đầu làm quen với chiếc
máy dệt. Sau một thời gian học
việc, cô được nhận vào làm
chính thức tại Xưởng dệt. Nhớ
lại những ngày đầu làm việc cô
kể: “Khi mới bắt đầu công việc,
chiếc máy dệt với tôi là một sự
tò mò, tuy vậy ban đầu vướng
víu vì chưa quen với thao tác.
Nhờ sự chỉ dạy tận tình của chị
Lê Thị Kim Loan trưởng ngành
và chị trưởng ca Nguyễn Thị Kim,
tôi bắt nhịp vào guồng quay của
công việc. Hai chị chính là người
thầy đầu tiên, tiếp cho tôi sức
mạnh và động lực để hoàn thành
tốt công việc của mình”.
Trong 44 năm gắn bó và làm việc
với Phong Phú, cùng với sự lớn
mạnh của Tổng Công ty, cô tích

Hạnh phúc được sẻ chia

AHLĐ Châu Thị Kim cùng đồng nghiệp

lũy bề dày kinh nghiệm về tuổi
nghề và tiếp tục truyền dạy cho
các thế hệ tiếp theo. Chia sẻ về
bí quyết làm việc của mình, cô
tươi cười: “Tôi luôn tâm niệm khi
làm bất cứ việc gì phải xuất phát
từ tâm, lấy kỷ luật công việc làm
đầu và tuân thủ nghiêm ngặt các
quy trình thực hiện, tuyệt đối
không nhảy bước hay bỏ qua
công đoạn. Tôi xem công việc tại
nhà máy như chính việc nhà của
mình vậy”.
Cô chú trọng học hỏi các anh
chị em công nhân có tay nghề
cao và tranh thủ sự giúp đỡ của
những người có kinh nghiệm để
hoàn thiện các thao tác, kỹ thuật
cho bản thân. Sự chịu khó học
hỏi ấy, giúp cô đúc kết được kinh
nghiệm, thao tác chuẩn mực
và hiệu quả cao cho công việc
của mình. Chính tình yêu, sự
phấn đấu ấy giúp cô luôn hoàn
thành xuất sắc vượt mức chỉ
tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 1985, cô được chuyển
sang làm công tác huấn luyện
tay nghề cho các thế hệ mới
của Phong Phú. Cô truyền dạy
kinh nghiệm quý báu của bản
thân mình để có những thước
vải đẹp. Cô trầm ngâm: “Thợ dệt
là người phải có tính nhẫn nại,
kiên trì, chịu khó, bởi khi nhẫn
nại bạn sẽ để tâm vào từng sản
phẩm mình làm ra. Cũng như
công tác nối chỉ phải được thực
hiện một cách chi tiết, cẩn thận,
tập trung, để có năng suất cao
ngoài thực hiện thao tác nhanh,
phải luôn luôn vệ sinh máy một
cách nhanh chóng và liên tục,
khi không vệ sinh tốt máy sẽ
đứt chỉ và mất thời gian xử lý”.
Vừa kể, tay cô vừa thoăn thoắt
như đang đứng trước máy dệt
vậy.
Nói về bí quyết đào tạo những
người thợ giỏi, cô cho biết:
“Giữa lý thuyết và thực hành
rất khác xa nhau, việc học thực
hành hiệu quả có những đặc
trưng riêng của nó. Khi đào tạo
học trò của mình, tôi căn cứ
vào năng khiếu riêng của từng
người để có phương pháp đào
tạo hợp lý, giúp họ phát huy sở
trường của bản thân”.
Ngày ấy, máy móc thiết bị còn
lạc hậu, nên các thao tác thực
hiện bằng tay nhiều, đòi hỏi
người thợ dệt phải có kỹ năng
và kỹ thuật riêng. Một lúc phải

đứng 28 máy dệt, cô luôn hạn
chế đến mức tối đa những sản
phẩm bị lỗi do kỹ thuật dệt, tất
cả đều đạt chỉ tiêu chất lượng
cao. Nhiều thế hệ thợ dệt Phong
Phú thành công nhờ sự dìu dắt
và hướng dẫn của cô. Khi được
hỏi về thế hệ trẻ, cô vui vẻ: “Tuổi
trẻ Phong Phú thông minh, nhạy
bén, chịu khó học hỏi, tiếp cận
nhanh công nghệ hiện đại vào
công tác của mình. Tương lai phát
triển của Phong Phú một phần
phụ thuộc vào sự đóng góp, cống
hiến của họ”. Nói xong, cô chỉ
ra rặng tre trước hiên nhà: “Con
thấy đó, tre đã già thì măng mọc”.
Chúng tôi càng hiểu rằng những
thế hệ đi trước luôn dày công xây
dựng và vun đắp cho các thế hệ
trẻ Phong Phú hôm nay và mai
sau phát huy khả năng của mình.

Anh hùng lao động đầu
tiên của Phong Phú
Những nỗ lực và đóng góp của
cô cho Phong Phú luôn được ghi
nhận xứng đáng qua các danh
hiệu mà cô đã đạt được. Nhiều
năm liền cô là chiến sĩ thi đua, lao
động giỏi. Năm 1985 đối với cô
là một năm khó quên khi được
Đảng, Nhà nước phong tặng
danh hiệu AHLĐ. Đây được xem
là niềm tự hào, vinh dự không chỉ
của bản thân cô mà còn là của tập
thể CB.CNV Phong Phú. Cô chính
thức ghi tên mình trong bảng
vàng thành tích của Tổng Công ty
với danh hiệu Anh hùng lao động
đầu tiên.

AHLĐ Châu Thị Kim hiện nay

Chia sẻ về danh hiệu cao quý
này, cô cho biết: “Tôi luôn tâm
niệm làm việc hết sức và sống
thật tốt với mọi người quanh
mình. Danh hiệu Anh hùng lao
động là một phần thưởng quá
lớn đối với bản thân tôi. Đây
không chỉ là niềm vinh dự mà
còn là động lực, niềm tin và
hạnh phúc vô bờ để tôi tiếp tục
phấn đấu hoàn thành công việc
được giao. Thành tích này có
được là nhờ sự quan tâm ủng
hộ của lãnh đạo và sự hỗ trợ
hết mình của anh chị em đồng
nghiệp. Trong suốt quãng thời
gian tuổi trẻ sống và làm việc tại
đây, tôi nhận thấy người Phong
Phú luôn có tinh thần đoàn kết,
dám nghĩ dám làm và phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao trong bất kỳ hoàn cảnh
nào. Lãnh đạo Phong Phú yêu
thương, quan tâm và không
ngừng nâng cao cuộc sống cho

người lao động. Vì lẽ đó mà mỗi
CB.CNV, trong đó có bản thân
tôi luôn làm việc và cống hiến
hết mình”.
Thời gian đầu sau khi nghỉ hưu,
cô luôn nhớ da diết anh chị em
đồng nghiệp và nhà máy của
mình. Có những buổi sáng thức
dậy theo quán tính ra trạm xe
ca, đi đến nơi bỗng giật mình
cô quay trở về.
Chia tay cô trong nắng chiều
vàng trên rặng tre ven đường,
chúng tôi hiểu rằng “tre già
măng mọc” là quy luật thường
nhật của cuộc sống. Những
người Phong Phú hôm nay luôn
“ôn cố tri tân” để tiếp tục giữ
gìn, kế tục và phát huy truyền
thống các thế hệ đi trước, tiếp
tục đưa con thuyền Phong Phú
vượt trùng dương.
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Chân dung Anh hùng lao động

TrầnThị Đường

Lần đầu tiên nghe Anh hùng lao động (AHLĐ) Trần Thị Đường
phát biểu trong một hội nghị tại Tổng Công ty CP Phong Phú
với lối dẫn dắt khoa học, trí tuệ, dạt dào cảm xúc đã để lại
trong tôi những ấn tượng khó phai. Chính ấn tượng ấy đưa
tôi vào những câu chuyện một thời mà cô lãnh đạo thành
công Phong Phú trên bước đường phát triển.
YN

Người lãnh đạo nghiêm khắc
tài ba
Chúng tôi gặp cô tại nhà riêng vào một
chiều thu tháng 10, trong một không gian
ấm áp, rất đỗi chân tình và được nghe cô
kể lại hồi ức về những câu chuyện năm nào
tại Phong Phú.
Năm 1989, cô được Đảng, Nhà nước tin
tưởng giao phó nhiệm vụ dẫn dắt và phát
triển Phong Phú, đồng thời quản lý liên
doanh đầu tiên của Việt Nam với Anh (Tập
đoàn Coats). Với cô đây là một niềm vinh
hạnh, lại là một thách thức vô cùng lớn lao,
thách thức là làm sao đưa Phong Phú vượt
qua khó khăn trước mắt để phát triển. Cô
bồi hồi nhớ lại: “Ngày đầu mới về Phong
Phú, trước mắt tôi muôn vàn khó khăn
nếu không có những quyết sách kịp thời,
đúng đắn và quyết liệt về mọi mặt kinh
tế, chính trị, văn hóa sẽ khó lòng vượt qua
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được. Tôi bắt đầu tìm hiểu về chặng đường
đã qua của công ty, nghiên cứu tình hình
kinh tế trong và ngoài nước, cũng như tình
hình nội tại của Phong Phú, tham khảo ý
kiến của các cấp, bộ ngành và bắt tay vào
những công việc cụ thể, quyết liệt để phát
triển Phong Phú”.
Bao khó khăn cứ thế dồn dập, cô cùng đội
ngũ CB.CNV bắt đầu giải quyết và định
hình lại mọi thứ. Giải pháp cô đưa ra để
phát triển Phong Phú tập trung vào ba
vấn đề chính là nhân sự, chế độ đãi ngộ
và khoa học kỹ thuật. Điều đó giúp CB.CNV
Phong Phú thay đổi tư duy, nhận thức và
bắt tay vào đổi mới.
“Tôi luôn mang tâm niệm sử dụng tất
cả lao động trước và sau năm 1975, trân
trọng từng đóng góp của các thế hệ. Tôi
tuyển dụng thêm đội ngũ trẻ có chuyên
môn năng lực để đào tạo, hòa hợp giữa

cũ và mới. Song song đó, tôi khuyến khích
đội ngũ CB.CNV hãy luôn sáng kiến, cải
tạo máy móc thiết bị, phát triển mặt hàng
mới có chất lượng và sản lượng cao. Theo
đó, công ty chú trọng đến những chế độ
chính sách, đãi ngộ thật sự phù hợp với
toàn thể CB.CNV, ghi nhận một cách công
tâm, minh bạch những đóng góp của họ
cho công ty”.
Sau thời gian triển khai thực hiện, kết quả
sản xuất kinh doanh không ngừng tăng.
Chất lượng sản phẩm được nâng lên đáng
kể, đối tác khách hàng trong và ngoài nước
đánh giá cao.
Trong quản lý cô rất nghiêm khắc và chi
tiết đến từng việc nhỏ nhất, có lẽ chính sự
nghiêm khắc ấy giúp anh chị em CB.CNV
tự rèn luyện mình và không có ý thức ỷ
lại, tự chủ trong suy nghĩ và độc lập trong
công tác.
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NGƯỜI PHONG PHÚ
Sau một thời gian thực hiện đổi mới,
Phong Phú như một đại công trường ngày
đêm sôi sục không khí lao động khẩn
trương, phong trào thi đua sản xuất rầm
rộ, mang lại hiệu quả cao ngoài sức tưởng
tượng. Phong Phú vượt qua xuất sắc giai
đoạn khó khăn nhất và tiến hành đầu tư
mới, phát triển mạnh mẽ và vươn tầm,
khẳng định vị thế dẫn đầu của mình. Sự nỗ
lực của toàn đội ngũ đã giúp Phong Phú
vinh dự nhận được danh hiệu Anh hùng
lao động và bản thân cô cũng được Đảng,
Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý
này vào năm 2000.

Chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận
Nói về công tác đào tạo đội ngũ kế cận, cô
vui vẻ kể lại: “con người là tài sản quý giá
nhất của công ty. Do đó, tôi luôn chú tâm
công tác đào tạo đội ngũ kế cận và thật
vui mừng khi đội ngũ do mình đào tạo
có những đóng góp xuất sắc cho sự phát
triển của Phong Phú và ngành dệt may
Việt Nam. Để đào tạo đội ngũ giỏi nghề,
có phẩm chất đạo đức, văn hóa và chính
trị thì trước tiên phải sàng lọc, sau đó có
chương trình đào tạo tại chỗ và gửi đào
tạo nước ngoài”.
“Tôi luôn mạnh dạn đề bạt và giao nhiệm
vụ cho các cán bộ dù rất trẻ. Trách nhiệm
luôn đi kèm với quyền lợi. Nếu hoàn thành
tốt nhiệm vụ, lương thưởng chế độ đãi
ngộ đúng với những đóng góp, nếu không
hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cách chức.
Trong những năm làm lãnh đạo của mình,
tôi cách chức một số cán bộ không hoàn
thành nhiệm vụ, nhưng sau đó họ cố gắng
nỗ lực, chứng tỏ năng lực của bản thân và
tôi đề bạt trở lại, cá biệt có người được đề
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bạt vượt cấp. Vì vậy, mỗi cán bộ được tôi tin
tưởng, đề bạt luôn có trách nhiệm và thực
thi một cách nghiêm túc, không ngừng
nỗ lực học tập vươn lên. Ở Phong Phú nếu
CB.CNV không ngừng học hỏi một ngày sẽ
bị tụt hậu.
Bên cạnh việc gửi một số anh chị em đi
học tập nước ngoài… Phong Phú mở các
lớp học ngắn hạn, hội thảo chuyên đề, mời
chuyên gia về chia sẻ kinh nghiệm và đặc
biệt mở lớp dạy tiếng Anh cho đội ngũ
lãnh đạo, trong đó có tôi. Sau hai năm đào
tạo, bất kỳ ai ra nước ngoài cũng không
cần phiên dịch. Tôi luôn cập nhật công
nghệ mới trên thế giới, bổ sung sách báo,
tạp chí để CB.CNV tham khảo. Đối với công
nhân, tôi chủ trương liên tục nâng cao tay
nghề và đào tạo một cách không ngừng
nghỉ”, cô vui vẻ nhớ lại.
Cô chia sẻ: “bản thân tôi, khi còn làm lãnh
đạo tuy công việc bận rộn nhưng vẫn liên
tục đào tạo mình thông qua sách báo,
tạp chí, công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Những kinh nghiệm bổ ích từ quá trình
học tập, đào tạo ở nước ngoài, Viện Hàn
lâm Kinh tế Quốc dân Liên Xô (cũ), lãnh
đạo và trải nghiệm tại Dệt Kim Đông Xuân
đã cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý
báu trong công việc và cuộc sống, từ đó
lãnh đạo Phong Phú một cách có hiệu quả
hơn. Hiện nay, tôi vẫn luôn tiếp tục không
ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức cho
bản thân mình để không lạc hậu với thời
cuộc, đặc biệt trong thời kỳ toàn cầu hóa
và Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào
nền kinh tế thế giới”.
Cô chú trọng xây dựng nét văn hóa doanh
nghiệp, tình đồng nghiệp, tình giai cấp,

Nghe chúng tôi kể về những công tác
chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày
thành lập Tổng Công ty, cô tươi cười cho
biết: “mỗi lần trở lại mái nhà Phong Phú
trong lòng tôi luôn dạt dào cảm xúc. Mỗi
con đường, cành hoa, ngọn cỏ với tôi đầy
kỷ niệm. Người Phong Phú thấm đẫm
tình người, tình đồng nghiệp, tình giai
cấp rất đằm thắm, tình anh em ấm áp. 50
năm một chặng đường phát triển công ty,
người Phong Phú vào thời khắc này cũng
có những tình cảm rất đặc biệt, kỷ niệm
thân thương cứ thế trở về”.

mọi người trong công ty luôn tương trợ
lẫn nhau, tương thân tương ái trong cuộc
sống không phân biệt vị trí công việc.
Công ty luôn chăm lo đời sống vật chất và
tinh thần cho toàn thể CB.CNV một cách
tốt nhất. Nét văn hóa độc đáo này được
duy trì và phát huy cho đến hôm nay.

Sức sống của một doanh nghiệp
Khi được hỏi nhân tố nào tạo nên sức sống
một doanh nghiệp, cô cho biết đó là bản
lĩnh và sức sáng tạo.
“Phong Phú trên bước đường hội nhập và
phát triển, chúng ta muốn phát triển hơn
nữa phải đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy
của toàn thể CB.CNV và tư duy của đối tác
khách hàng nhìn vào Phong Phú. Đó là lối
tư duy toàn cầu, theo đó kỹ thuật, xuất
nhập khẩu, trình độ đội ngũ nhân viên
phải hòa nhập vào dòng chảy thế giới.
Chúng ta phải tập trung toàn lực tiếp tục
cải tiến máy móc thiết bị, công nghệ, đầu
tư mới, nhất là kỹ năng quản lý mang tính
toàn cầu và đào tạo đội ngũ.
Nói về sáng tạo, tôi lại nhớ thời kỳ tôi làm
quản lý, phải nói CB.CNV Phong Phú có
một sức sáng tạo rất ngoạn mục, rất đáng
trân trọng. Cán bộ kỹ thuật liên tục nghiên
cứu cải tiến quy trình, tiết kiệm tiêu hao
nguyên, nhiên liệu. Cán bộ quản lý luôn
tìm ra phương pháp tiếp thị, tiếp cận với
khách hàng, phân tích thị trường trong
ngoài nước và liên tục cập nhật thông tin
để đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong
công tác điều hành. Cán bộ thiết kế ngày
đêm sáng tạo cho ra đời những mẫu mã
mới, có tính khác biệt cao và rút ngắn
được vòng đời sản phẩm. Trên thị trường

Cô Trần Thị Đường đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2000

có nhiều đối thủ cạnh tranh sao chép
mẫu mã, sản xuất và bán với giá thấp hơn,
Phong Phú lại cho ra đời loạt mẫu mã mới
khác. Cứ như thế, sản phẩm mới ra đời lại
bán với giá cao, vòng đời sản phẩm được
rút ngắn, lợi nhuận liên tục tăng. Sức sáng
tạo như vậy thật đáng trân trọng”, cô nhớ
lại.
“Từ những nền tảng tốt đẹp đó và sự phát
triển Phong Phú hôm nay đã minh chứng
sống động cho chân giá trị: bản lĩnh và
sức sáng tạo là hai yếu tố góp phần quan
trọng tạo nên sức sống của doanh nghiệp.
Tôi muốn gửi tới các bạn trẻ Phong Phú
là các bạn hãy tự xây dựng cho mình một
bản lĩnh vững vàng và không ngừng học
hỏi, sáng tạo. Trong thời đại hội nhập sâu
rộng ngày nay, chỉ có bản lĩnh vững vàng
và sáng tạo liên tục mới vượt qua được thử

thách, sự cạnh tranh khốc liệt và phát triển
vững bền”. Cô cho biết.

Nguyên vẹn một dòng cảm xúc
Cô đã để lại trong lòng CB.CNV Phong
Phú nhiều tình cảm đặc biệt. Anh Phạm
Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng Công
ty chia sẻ: “cứ mỗi dịp đầu xuân, tôi vẫn
luôn mang một bó hoa thật đẹp để tặng
cô vừa để chúc mừng lãnh đạo, vừa cảm
ơn cô là người thầy. Trong tôi cô Trần Thị
Đường là người thầy trên bục giảng, với
thế hệ CB.CNV là người lãnh đạo tài giỏi,
gương mẫu, nghiêm nghị và là người đồng
nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh
doanh vì cô luôn gần gũi, gắn bó, trao đổi
và chia sẻ trong từng chặng đường phát
triển Phong Phú”.

Cô bùi ngùi: “tôi rất tự hào về sự phát triển
Phong Phú hôm nay, càng xúc động hơn
khi tình cảm mà các thế hệ hôm nay dành
cho tôi. Mỗi lần gặp lại, tôi cảm thấy vui
vì tấm chân tình ấy. Tôi nhớ vào mùa xuân
năm 1997, trong buổi lễ khai trương để
bước vào một năm sản xuất kinh doanh
mới, tôi và vài cán bộ đi chúc tết các đơn
vị, khi đi qua nhà giữ xe, tôi dừng lại và
quan sát thấy nhà xe rất rộng, chứa đầy xe
máy, trong đó có nhiều những chiếc xe đắt
tiền... Hình ảnh này khác hẳn với 3, 4 năm
trở về trước phần lớn là xe đạp. Tôi đứng
ngắm nhìn rất lâu và lòng cảm thấy vui, vì
đó là một phần kết quả từ sức lao động cật
lực của anh chị em CB.CNV và hiệu quả sản
xuất kinh doanh của công ty”.
Được tiếp xúc, lắng nghe những bài học
kinh nghiệm quý báu của AHLĐ Trần Thị
Đường một thời gắn bó và dẫn dắt con tàu
Phong Phú đến bến bờ thành công. Chúng
tôi khâm phục tài năng, trí tuệ, bản lĩnh
của cô, đồng thời càng hiểu hơn về truyền
thống học tập, sáng tạo của người Phong
Phú qua từng chặng đường phát triển.

27

PHONG PHÚ - HÀNH TRÌNH GIA TĂNG GIÁ TRỊ

Bước tiếp bước
Phạm Xuân Trình
Tổng giám đốc

Phong Phú đã qua 50 năm với nhiều đổi thay và vươn lên tầm cao
mới, khẳng định vị trí của mình trong làng dệt may Việt Nam và xuất
khẩu ra nhiều nước trên thế giới bằng nhiều sản phẩm chủ lực như
sợi, sợi chỉ may, khăn bông, vải denim, vải dệt kim và quần áo được
khách hàng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã.

50

năm với bao thăng trầm,
đổi thay của đất nước và
thế giới. Ngay từ thời khởi
nghiệp, Phong Phú với 20.000 cọc
sợi, 400 máy dệt thoi (khổ lớn nhất

1,4m) và dây chuyền nhuộm hoàn
tất tương ứng. Sản lượng hàng năm
2.000 tấn sợi, 13 triệu mét vải các loại
như Satin, Batist, Crèstone, Khaki, vải
xiêm, vải ú đen…

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xí
nghiệp tiếp tục sản xuất, rồi đến những
tháng ngày khó khăn vì cơ chế, phần thiếu
đội ngũ kỹ thuật, phần thị trường tập
trung theo cơ chế bao cấp, đặc biệt không
có ngoại tệ để nhập máy móc. Vật tư
phụ tùng trong nước không đạt yêu cầu,
nguyên liệu dự trữ cạn kiệt, máy móc hư
hỏng hàng loạt, sản phẩm đơn điệu theo
một vài mặt hàng được nhà nước giao cho
sản xuất mà chủ lực là calicot.
Lãnh đạo Phong Phú qua các thời kỳ đã
không chùn bước, ngày đêm lao động và
tìm mọi cách để phát triển theo mục tiêu
của mình, nhu cầu của thị trường. Phong
Phú bắt đầu vận dụng cơ chế, chắt chiu
ngoại tệ, phát động phong trào thi đua
vượt khó, xây dựng tinh thần phong phú,
đào tạo và thu hút nhân tài, phân chia
công việc cho từng vị trí để thực hiện ước
mơ chiến lược của mình. Nhờ vậy, trong
từng giai đoạn phát triển, Phong Phú đã
tìm tòi và cho ra đời những sản phẩm độc
đáo, khác biệt.
Nói về sản phẩm, từ năm 1976 - 1980
Phong Phú sản xuất vải Jeans đầu tiên của
cả nước với công nghệ nhuộm sợi dọc β
- naphthol (hồ và nhuộm phát sắc). Đến
năm 1982 - 1983, lần đầu tiên nghiên cứu
sản xuất sợi polyester 100%, sợi peco 65/35
từ phân xưởng kéo sợi cotton. Năm 1985
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- 1986, Ban lãnh đạo cử cán bộ kỹ thuật
đi học và nghiên cứu cải tạo máy dệt vải
thành máy dệt khăn bông, làm tiền đề để
phát triển khăn bông cho Phong Phú sau
này. Năm 1987 - 1988, nghiên cứu sản xuất
vải katé sọc, cải tạo máy dệt thoi đơn giản
sang dệt nhiều go, nhiều màu để sản xuất
vải thời trang, sản lượng lúc cao điểm đạt
500.000m/tháng, dùng cả máy dệt khăn để
dệt katé, chuyển mắc đồng loạt thay cho
mắc phân băng để tăng năng lực mắc sợi
sọc. Năm 1995 - 1998, Phong Phú nghiên
cứu sản xuất vải Jeans với công nghệ
nhuộm Indigo, rồi tiếp tục nghiên cứu
sản xuất khăn nontwist trong những năm
1997 - 1998. Năm 1999, Phong Phú nghiên
cứu kết hợp với Đại học Bách khoa TP. Hồ
Chí Minh chế tạo máy đục bìa Jacquard
tự động, thiết kế trên CAD - CAM. Những
năm 2000 - 2001, Phong Phú xây dựng nhà
máy sợi chỉ may hiện đại nhất Đông Nam
Á, cung cấp cho Tập đoàn Coats - Tootal
làm chỉ may cao cấp. Từ năm 2000 - 2013,
công ty ứng dụng hàng loạt tiến bộ khoa
học kỹ thuật, công nghệ mới để phát triển
sản phẩm mới.

Nhưng cũng có những giai đoạn (2001 2010) vô cùng khó khăn đối với ngành dệt,
nhuộm, giá cả bị cạnh tranh quyết liệt bởi
hàng dệt may Trung Quốc, thiếu vốn đầu
tư, lãi vay cao đã đẩy nhiều doanh nghiệp

Phong Phú đã xây dựng cho mình hệ
thống quản trị khoa học, ứng dụng công
nghệ quản lý tiên tiến, tổ chức đoàn thể
vững mạnh, tôn trọng và chăm sóc người
lao động, luôn luôn thương yêu giúp đỡ
lẫn nhau. Thành quả có được hôm nay đã
không phụ lòng các thế hệ lãnh đạo và
công nhân viên Phong Phú bằng những
minh chứng cụ thể: sản phẩm được người
tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá
cao, thân thiện môi trường, làm cho cuộc
sống thêm phong phú đó là trách nhiệm
phụng sự xã hội. Tổng Công ty và nhiều
cá nhân của nhiều thế hệ được Đảng, Nhà
nước trao tặng nhiều huy chương và huân
chương cao quý, là đơn vị anh hùng trong
sản xuất kinh doanh góp phần vào việc
phát triển nước nhà.
phải đóng cửa. Phong Phú lại quyết tâm
duy trì ngành nghề cốt lõi dệt may bằng
nhiều giải pháp như thắt lưng buộc bụng,
tiết giảm chi phí, đầu tư đa ngành để tìm
kiếm lợi nhuận nhằm hỗ trợ vốn cho dệt
nhuộm.
Cả một chặng đường đầy thử thách, khó
khăn với những thất bại và thành công, bao
tấm gương miệt mài lao động, quên thân
vì mục đích cao cả cho sự phát triển không
ngừng của công ty. Qua thử thách, Phong
Phú thành công và lớn mạnh bởi Phong
Phú biết biến ý tưởng thành hiện thực,
quyết tâm thực hiện đến cùng mục tiêu
đặt ra, một tinh thần đoàn kết, tin tưởng
lẫn nhau, dấn thân, không nề hà để vượt
qua gian khó, luôn luôn lạc quan tin tưởng
vào sự thành công, ý chí của lãnh đạo và sự
tuân thủ của các cấp trong mọi hoàn cảnh
và tình huống, cùng nhau gìn giữ bí mật và
know-how công nghệ cũng như trong đầu
tư kinh doanh là cơ sở để kéo dài tuổi thọ
sản phẩm và tiếp tục phát triển.

Có thể nói, năm 2007 là cột mốc đánh dấu
bước ngoặt phát triển mới của Phong Phú
khi Tổng Công ty chủ động thực hiện cổ
phần hoá và chuyển mình mạnh mẽ, mở
rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo
hướng đa ngành. Việc nhanh chóng hòa
nhập môi trường kinh doanh mới, trong
bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO đã tạo
nên nguồn sinh khí, tạo ra giá trị mới, giúp
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cao, mẫu mã đẹp, nguyên liệu đặc biệt
như bambo, tơ tằm, đậu nành, xơ cotton,
soybean, nontwist… Với nội địa, thương
hiệu Mollis làm hài lòng những người khó
tính nhất, không chỉ mang lại giá trị sử
dụng mà còn là sản phẩm thời trang nơi
bãi biển, bể bơi, sân bóng. Áo choàng tắm
được hoa hậu các nước lựa chọn tại cuộc
thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tổ chức tại
Việt Nam năm 2008.

Phong Phú khai thác tốt hơn nội lực, ngoại
lực và phát huy tốt vai trò tự chủ của một
doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần. Tổng
Công ty đã nhanh chóng hòa nhập vào
môi trường kinh doanh theo cơ chế thị
trường, tạo nên những bước đột phá, tăng
khả năng khai thác nội lực, tận dụng ngoại
lực, tăng cường năng lực sản xuất, tiếp thị,
cung ứng, nghiên cứu, đào tạo, xây dựng
và phát triển thương hiệu.
Với công nghệ hiện đại luôn được chú
trọng đầu tư đổi mới và một bề dày kinh
nghiệm được đúc kết 50 năm qua, Phong
Phú tự hào mang đến cho thị trường những
sản phẩm dệt may chất lượng cao với mẫu
mã đa dạng và dịch vụ tốt, phù hợp với
nhu cầu của khách hàng, có sức cạnh tranh
mạnh trên thị trường nội địa và xuất khẩu.
Trong lĩnh vực sợi, Phong Phú vừa là đối
tác, vừa là nhà cung cấp sợi chỉ may cho
tập đoàn hàng đầu thế giới - Tập đoàn
Coats. Với thị trường nội địa, sản phẩm sợi
Phong Phú đã góp phần làm đa dạng hóa
sản phẩm vải thông qua sợi bọc thun, multi
count, multi twist, slub yarn...
Sản phẩm gia dụng của Phong Phú, đặc
biệt là khăn bông và áo choàng tắm đã
đi khắp bốn phương từ siêu thị Nhật Bản
đến siêu thị châu Âu và Mỹ với chất lượng
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Sản phẩm vải Jeans, dệt kim của Phong Phú
với những đặc tính vượt trội về màu sắc,
kiểu dệt đa dạng, thân thiện môi trường,
đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cao. Vải
Phong Phú làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ,
tạo diện mạo mới trong chất liệu, thiết kế
mang đến cho khách hàng sự tự tin, sang
trọng.
Sản phẩm thời trang Phong Phú với những
thiết kế năng động, sáng tạo và không
ngừng đổi mới, bắt kịp các xu hướng thời
trang trên thế giới, phù hợp để dạo phố,

14.10.1964 - 14.10.2014

Dấu ấn tự hào
thể thao, công sở… Phong Phú luôn tận
dụng những yếu tố khác biệt và chú trọng
chất lượng cũng như tính năng sản phẩm
để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của
người tiêu dùng.
Những sản phẩm đa dạng trên như một
minh chứng sống động của mục tiêu tham
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, là kết quả
những kết tinh và sáng tạo của bao thế hệ
ngày đêm lao động, với những buồn vui,
thăng trầm mà Phong Phú mang đến cho
đời.
Một số dự án bất động sản của Phong Phú
mang đến một môi trường làm việc chuyên
nghiệp, sạch đẹp, là nơi mua sắm, vui chơi,
giải trí lý tưởng giúp bạn thư giãn, du lịch
cùng gia đình, bạn bè vào những kỳ nghỉ,
đồng thời cũng là nơi xây dựng tổ ấm hạnh
phúc. Đặc biệt chung cư Nhân Phú dành
cho CB.CNV đã thể hiện nét đẹp nhân văn
cao cả, không ngừng chăm lo cuộc sống
cho người lao động Phong Phú và ngành
dệt may Việt Nam.
Chiến lược đầu tư tài chính của Phong
Phú tập trung vào sự quản lý sau khi góp
vốn đầu tư, tham gia tích cực vào công tác
định hướng chiến lược, điều hành của các
doanh nghiệp… và nhất là luôn linh hoạt
trong việc tăng/thoái vốn đầu tư phù hợp
với tình hình nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng
vốn. Điều đó giúp chính sách đầu tư tài
chính của Tổng Công ty luôn ổn định và
phát triển.

Có được những thành tựu phát triển ấn
tượng, năm sau cao hơn năm trước, Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã xác
định được chiến lược phát triển đúng đắn.
Chiến lược đó xuất phát từ tầm nhìn dài

hạn, tư duy đổi mới và hành động kiên trì.
Doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng
trưởng tốt, quyền lợi cho cổ đông được
đảm bảo, đời sống cho người lao động
không ngừng được cải thiện. Ban Lãnh đạo
Tổng Công ty đã xây dựng được các chiến
lược tái cấu trúc, chiến lược định vị và giải
bài toán về năng lực. Đó là việc đầu tư cho
dây chuyền sản xuất, chú trọng xây dựng
và phát triển hệ thống chất lượng toàn
diện, đặc biệt là chất lượng sản phẩm, dịch
vụ và chất lượng quản lý; chú trọng đầu tư
công tác R&D và đổi mới dây chuyền công
nghệ, áp dụng quy trình quản lý theo tiêu
chuẩn ISO và liên tục đầu tư phát triển
nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Phong Phú luôn đảm bảo tốt điều kiện làm
việc, cải thiện đời sống vật chất tinh thần

và tăng thu nhập cho người lao động. Các
chương trình như liên hoan mừng xuân,
tương thân tương ái, hội thao truyền thống,
khám sức khỏe định kỳ… giúp CB.CNV có
thêm nguồn sinh khí mới, yên tâm công
tác và đóng góp cho Tổng Công ty. Đồng
thời, Phong Phú xem việc đóng góp chăm
lo cho cộng đồng xã hội là vinh dự và một
phần trách nhiệm của doanh nghiệp thông
qua các chương trình hỗ trợ, tài trợ, trao
học bổng, xây nhà tình nghĩa…
Với bề dày lịch sử nửa thế kỷ hình thành
và phát triển, Tổng Công ty CP Phong Phú
đã vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Chính phủ, các Bộ, Ban ngành trung ương,
các tổ chức quốc tế… trao tặng nhiều phần
thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng
lao động, Huân chương độc lập, Huân
chương lao động, Huân chương chiến công,
Cờ thi đua, Giải thưởng doanh nghiệp hội
nhập và phát triển, Thương hiệu Quốc gia,
Giải thưởng Nhân ái Việt Nam, Cúp vàng vì
sự phát triển cộng cồng, Sao vàng Đất Việt,
Giải thưởng Thương hiệu Việt hội nhập
WTO, Top 10 nhà cung cấp xuất sắc Tập
đoàn Target - Hoa Kỳ, Doanh nghiệp xuất
khẩu uy tín, Topten Thương hiệu Việt, Top
100 doanh nghiệp có quy mô và doanh thu
lớn nhất Việt Nam…

Phú từ một công ty quy mô trung bình trở
thành công ty hàng đầu trong làng dệt may
Việt Nam. Từ những giá trị nền tảng của
truyền thống và hiện tại, một Phong Phú
với “vị thế mới, diện mạo mới” đang hiện
diện từng ngày, từng giờ từ trong từng nhà
máy, xí nghiệp, trên những công trường và
vượt qua biên giới quốc gia.
Một niềm tin thắng lợi và tiếp tục phát
triển trong giai đoạn mới, Phong Phú lớn
mạnh gấp ba gấp năm lần hiện tại. Tin rằng
trong kỷ niệm vài thập niên tới Phong Phú
có thể sánh vai với các tên tuổi khác trong
làng dệt may thế giới.

Để có được những kết quả và thành tích ấn
tượng đó, toàn thể cán bộ lãnh đạo và công
nhân viên Tổng Công ty đã ngày đêm nỗ
lực không ngừng, sôi nổi thi đua lao động
sáng tạo, âm thầm vun đắp nên những giá
trị văn hóa, trí tuệ Phong Phú hướng tới sự
phát triển bền vững.
50 năm một chặng đường đã để lại nhiều
bài học quý giá trong sản xuất, kinh doanh,
trong tổ chức, trong đội ngũ… đưa Phong
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CƠ CẤU TỔ CHỨC PHONG PHÚ HIỆN NAY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CHI NHÁNH

CÁC CÔNG TY
CHIẾM > 50% VỐN

CÁC CÔNG TY LD,
LIÊN KẾT
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BAN QUẢN LÝ
VÀ KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN

PHÒNG
HÀNH CHÍNH QT

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH

PHÒNG TỔNG HỢP
PHÁP CHẾ

PHÒNG KIỂM SOÁT
NỘI BỘ

PHÒNG R & D

PHÒNG CUNG ỨNG

PHÒNG
KINH DOANH VẢI

PHÒNG KD VẢI
DỆT KIM

PHÒNG KD
MAY MẶC

PHÒNG
KINH DOANH SỢI

TỔ
TRUYỀN THÔNG TH

PHÒNG KD
GIA DỤNG

TỔ CNTT
(IT)

BAN QL
CỤM CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG SẢN XUẤT
SỢI CHỈ MAY

HỆ THỐNG SẢN XUẤT
GIA DỤNG

HỆ THỐNG
SẢN XUẤT VẢI

HỆ THỐNG SẢN XUẤT
MAY MẶC
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông PHẠM XUÂN TRÌNH
Ông TRẦN QUANG NGHỊ

Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông PHẠM XUÂN TRÌNH
Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông trần quang sáng

Bà phạm minh hương

Bà bùi thị thu

bà phan kim hằng

Bà bùi thị thu

Ông trần Ngọc nga

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc thường trực

Phó Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT
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Bà nguyễn Ngọc hằng

Ông nguyễn khắc sơn

Bà Vũ thị thùy dương

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông đinh hồng tiến

Ông TẠ CẨM HÙNG

Bà lê thị ánh ngọc

Ông lý anh tài

ông nguyễn văn nhiệm

ông võ đình hùng

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành
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Sợi Phong Phú

khởi nguồn cho những sản phẩm chất lượng cao
Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Lĩnh vực sợi Phong Phú ngoài những sản phẩm truyền thống còn có những
sản phẩm khác biệt như sợi chỉ may, sợi siro, sợi kiểu… góp phần quan trọng
trong quá trình phát triển của Tổng Công ty.

T

rải qua các giai đoạn hình thành và
phát triển đến nay lĩnh vực sản xuất
sợi Phong Phú hiện có các nhà máy
trải dài ở các tỉnh thành như TP.HCM, Lâm
Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa với 8 nhà
máy sản xuất có tổng quy mô là 280.000
cọc sợi, trong đó có 245.00 cọc sợi đơn,
30.500 cọc sợi se và 5.500 rotor OE cùng
với gần 3.000 lao động, tổng năng lực sản
xuất bình quân một năm hơn 30.000 tấn
sợi các loại. Ngoài những mặt hàng truyền
thống, Tổng Công ty đã chú trọng phát

triển một số mặt hàng khác biệt nổi trội
mang đến những giá trị cộng thêm cho
khách hàng như:
• Sợi chỉ may: sợi chỉ may polyester được
sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn
chất lượng khác biệt, cung cấp độc quyền
cho khách hàng Coats chuyên dùng sản
xuất chỉ may cao cấp.
• Sợi dệt vải: với thành phần đa dạng như
100% cotton, 100% PE, CVC, TC, T/R dùng

cho dệt thoi và dệt kim với những tính
năng khác biệt.
- Sợi Siro: với đặc tính độ không đồng đều
và độ xù lông thấp, so với sợi truyền thống;
góp phần mang đến cho khách hàng và
người dùng sản phẩm may mặc tính mềm
mại và mịn màng hơn.
- Sợi Cotton bọc thun: sợi có lõi sợi thun
được bao bọc bởi sợi cotton bên ngoài,
cung cấp cho khách hàng sản xuất các

loại vải; sản phẩm may mặc có tính năng
co giãn, đàn hồi cao tạo sự thoải mái trong
vận động cho người dùng, đặc biệt là giới
trẻ, nhưng vẫn không làm mất đi tính trang
trọng của vải dệt thoi.
- Sợi Cotton bọc Polyester, filament: sợi có
cường lực cao, độ không đồng đều và độ
xù lông thấp, mang đến cho người dùng
các sản phẩm may mặc có độ bền cao và
tạo hiệu ứng màu sắc đa dạng nhưng vẫn
không làm mất đi tính hút ẩm khô thoáng
nhanh của nguyên liệu cotton.
- Sợi đa chi số, đa độ săn, đa đoạn phình
ngẫu nhiên: mang đến cho khách hàng và
người dùng sản phẩm may mặc có nhiều
hiệu ứng trang điểm trên mặt vải làm nên
sản phẩm khác lạ, độc đáo và riêng biệt
mang tính thời trang cao cấp, đặc biệt là
trên vải denim và sản phẩm jeans.
Sản phẩm sợi Phong Phú được sản xuất
trên dây chuyền công nghệ hiện đại của
châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… đặc biệt là các
dây chuyền kéo sợi tự động được cung
cấp bởi các hãng chế tạo danh tiếng trên
thế giới và thuộc loại hiện đại nhất trong
nước và khu vực, được điều khiển bằng hệ
thống robot tự động giúp tăng năng suất
cải thiện điều kiện làm việc cho người lao
động. Chất lượng sản phẩm luôn được
quản lý chặt chẽ bằng các máy móc thiết
bị kiểm tra tiên tiến, đáp ứng các thông
số tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của
khách hàng.
Bên cạnh yếu tố sản phẩm và công nghệ,
góp phần tạo nên sự phát triển của lĩnh
vực sợi còn có đội ngũ nhân viên bán hàng
giàu kinh nghiệm am hiểu sâu về tập quán
văn hóa vùng miền, luôn mang đến cho
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Một góc dây chuyền sản xuất sợi

khách hàng sự an tâm và hài lòng, sản
phẩm đến tay khách hàng đảm bảo đúng
chất lượng, số lượng và thời gian. Luôn hỗ
trợ tư vấn cho khách hàng, kịp thời giải
quyết các khó khăn trở ngại phát sinh,
thông tin cho đội ngũ kỹ thuật điều chỉnh
công nghệ nhằm đáp ứng nhanh các yêu
cầu của khách hàng với phương châm
“Gia tăng giá trị cộng thêm cao hơn cho
khách hàng là động lực phát triển cho
chính mình.”
Vì lẽ đó sản phẩm sợi Phong Phú đều được
đối tác, khách hàng trong và ngoài nước
đánh giá cao và tin dùng. Ngoài thị trường
nội địa với các khách hàng truyền thống
lâu năm, sản phẩm sợi Phong Phú đã và
đang được xuất khẩu sang nhiều nước
trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc,
Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia,
Thái Lan, Ai Cập, Brazil, Colombia… và
không ngừng mở rộng các thị trường tiềm
năng khác.

Với các hiệp định thương mại song
phương và đa phương mà Việt Nam đã và
sắp gia nhập, đặc biệt là Hiệp định TPP, sẽ
mở ra cơ hội rất lớn cho ngành dệt may
Việt Nam. Nhằm tạo sự liên kết chuỗi sản
xuất khép kín để tận dụng ưu thế của hiệp
định TPP mang lại, dự kiến trong giai đoạn
2015 - 2018 ngành Sợi Phong Phú sẽ đầu
tư nhiều dự án để tăng năng lực, cụ thể
năm 2015 đầu tư 01 dây chuyền kéo sợi 2
- 3 vạn cọc sản xuất sợi 100% cotton chải
kỹ, sợi compact; năm 2016 tiếp tục đầu tư
01 dây chuyền kéo sợi 2 - 3 vạn cọc chuyên
dùng cho vải dệt kim cao cấp…
Nhân kỷ niệm 50 hình thành và phát triển
Tổng Công ty, toàn thể các CB.CNV ngành
Sợi đoàn kết, năng động sáng tạo quyết
tâm hoàn thành xuất sắc các kế hoạch
được giao, xứng đáng với những kỳ vọng
và niềm tin của các bậc tiền nhân đi trước,
góp chút công sức nhỏ bé cùng tạo dựng
nên sự phồn thịnh và hùng cường cho đất
nước.
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Ngành Vải

hướng thời trang, xu hướng tiêu dùng để
tiếp tục triển khai các mẫu mã vải Jeans độc
đáo như: Jeans dệt kim, Jeans Jackquard,
vải Jeans có công đoạn cào lông - hiệu ứng
nhung, vải Jeans được coating nhiều màu
sắc, kết hợp coating và cán bóng... Khâu kỹ
thuật phải bảo đảm chất lượng vải ổn định
để tạo niềm tin cho khách hàng. Những
công việc này nói thì dễ nhưng khi bắt tay
vào thực hiện phải có sự kiên trì, lòng đam
mê, đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh, kỹ
thuật, thiết kế lành nghề và nhiệt tình mới
hoàn thành được mục tiêu.

Cơ hội và thách thức
Hệ thống sản xuất Vải

T

Ngày 14/10/2014, Tổng Công ty CP Phong Phú tròn 50 tuổi ghi dấu một cột mốc
mới trên chặng đường phát triển của một công ty có truyền thống lâu đời. Vượt
qua những thăng trầm cùng lịch sử. Mỗi năm qua đi, những giá trị tốt đẹp đã
được kết tinh từ tâm huyết, mồ hôi, công sức của bao con người Phong Phú qua
nhiều thời kỳ lại được bồi đắp thêm và rạng ngời hơn. Ngành vải Phong Phú tự
hào đóng góp một phần cho truyền thống vẻ vang đó.

iếp nhận các dấu mốc, các giá trị
còn mãi của 50 năm trưởng thành
và phát triển, ngành dệt vải luôn
luôn nỗ lực, tập trung cao nhất mọi trí tuệ
sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu và
nắm bắt sự vận động và quy luật kinh tế
thị trường, Ngành vải đã có nhiều sáng
tạo, cải tiến, làm đa dạng thêm mẫu mã,
màu sắc của mặt hàng denim. Đặc biệt, với
dây chuyền khép kín từ sợi - nhuộm - dệt hoàn tất - vải thành phẩm, máy móc thiết
bị của châu Âu, Mỹ, Nhật, cho đến nay đã
sản xuất hơn 18 triệu mét vải denim và 10
triệu mét vải mộc mỗi năm đáp ứng cho
thị trường nội địa và xuất khẩu, được sự
tin tưởng của khách hàng cũng như được
đánh giá cao qua các huân chương và
danh hiệu thi đua của nhà nước. Đọng lại
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sau những phần thưởng cao quý là những
giá trị văn hóa đượm bản sắc Phong Phú
được đúc kết của CB.CNV ngành Vải là sự
đoàn kết hợp lực, trí tuệ, lòng gắn bó yêu
nghề, cùng nhau vượt khó trong những
thời điểm khó khăn nhất.
Kế thừa những giá trị, những truyền thống
tốt đẹp trong những năm qua, Ngành Vải
vẫn tiếp tục nỗ lực trong hoạt động của
mình để luôn tồn tại, phát triển và tạo uy
tín với khách hàng để từng bước tạo dựng
thương hiệu Phong Phú cho sản phẩm vải.
Để thực hiện được những điều đó, toàn
thể CB.CNV ngành Vải phải suy nghĩ, hành
động quyết liệt, giải quyết công việc tốc
độ và trí tuệ, tập trung về các lĩnh vực như
tăng năng suất, nâng cao chất lượng, phát
triển mẫu mã đa dạng, giảm chi phí.

14.10.1964 - 14.10.2014

Dấu ấn tự hào

Năm 2014 và những năm tiếp theo sẽ còn
nhiều khó khăn và thách thức, nhất là mục
tiêu doanh thu một tỷ đô la của Phong Phú
trong thời gian tới, toàn bộ CB.CNV ngành
Vải hứa phát huy những truyền thống vẻ
vang, nhân lên sức mạnh đoàn kết, nỗ lực
hết mình, vượt qua thử thách để cùng tiếp
tục viết thêm những trang sử vẻ vang của
Phong Phú.

Đứng trước sự phát triển của nền kinh tế
thế giới, sự hội nhập và Hiệp định TPP sắp
tới, trong đó vải Jeans là một trong những
sản phẩm chính được tiêu thụ mạnh.
Ngành Vải phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong
tất cả hoạt động của mình mới có cơ hội
nắm bắt thời cơ, chiếm lĩnh thị trường,
từng bước tạo dựng thương hiệu cho vải.
Tất cả các khâu đều phải được phát triển
đồng bộ: khâu nghiên cứu đầu tư các thiết
bị, công nghệ mới để tạo ra năng suất,
chất lượng cao, thiết kế đa dạng, màu sắc
phong phú, mặt hàng có tính khác biệt,
có giá trị cao. Khâu tìm kiếm và mở rộng
khách hàng, phục vụ khách hàng phải
được coi trọng. “Cam kết mang lại lợi ích
và tạo niềm tin cho khách hàng“ sẽ là khẩu
hiệu hành động của ngành Vải. Khâu phát
triển mẫu mã phải tích cực nghiên cứu xu
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Sản phẩm gia dụng Phong Phú
Khẳng định vị thế thương hiệu
Hệ thống sản xuất Gia dụng

Cùng với sản phẩm sợi, vải, may
mặc, sản phẩm gia dụng Phong Phú
đang chiếm lĩnh thị trường trong
nước và từng bước vươn tầm thế
giới với những mẫu mã đẹp, nguyên
liệu độc đáo, chất lượng vượt trội,
khẳng định được vị thế hàng đầu
của mình.

14.10.1964 - 14.10.2014

Dấu ấn tự hào

D

òng sản phẩm chủ đạo và cũng là
niềm tự hào của Phong Phú là khăn
bông cao cấp, chủng loại đa dạng
với các kiểu dệt hoa văn, in, thêu, nhuộm
màu đặc sắc, áo choàng tắm, giỏ xách,
dép, vớ, thảm, chăn, drap, gối và nhiều sản
phẩm dệt gia dụng khác. Các sản phẩm
khăn bông của Phong Phú đã có mặt tại
các thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, Nga và
các nước Đông Nam Á.
Sản phẩm khăn Phong Phú đã mang lại
cho người tiêu dùng nhiều thích thú về
công dụng, mẫu mã, tiện ích. Từ sự tín
nhiệm đó, ngành khăn phải tiếp tục tìm
tòi những cái mới về sản phẩm, về cung
cách phục vụ để tiếp tục giữ và tạo dấu ấn
trong tâm trí khách hàng. Và thương phẩm
Mollis đã ra đời - thành quả của sự miệt
mài - đã và đang chiếm lĩnh thị trường
trong suốt thời gian qua.
Với dây chuyền thiết bị hiện đại khép kín,
áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất trên
200.000 sản phẩm/ngày, đạt công suất

trên 500 tấn khăn thành phẩm/tháng,
tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2008, hệ thống quản lý môi trường
ISO 14001:2004. Sản phẩm đạt chứng
nhận Oeko-tex Standard 100, an toàn cho
người sử dụng và hoàn toàn thân thiện với
môi trường.
Hiện nay, các sản phẩm khăn bông Phong
Phú qua nhãn hiệu Mollis, Macio, Open,
Venti, Pelife, Tepido, Hải Vân, Hải Cẩu... được
làm từ các nguyên liệu thiên nhiên, thân
thiện với môi trường như tơ tằm, bamboo,
đậu nành, đã xuất hiện trên khắp mọi miền
đất nước, được phân phối rộng rãi tại các
hệ thống cửa hàng, đại lý và siêu thị trên
toàn quốc thông qua các kênh phân phối
uy tín như: Vinatex Mart, Sài Gòn Coop, Big
C, Metro, Lotte Mart, Aeon… chiếm lĩnh
40% thị trường nội địa. Ngoài ra, sản phẩm
khăn bông cũng được người tiêu dùng
ngoài nước biết đến thông qua các khách
hàng lớn như Shigemitsu, Nojima, Hirose,
Hayashi, Aeon, Harborlinen, Anvil, Sinelco,
K-Mart…

Không thỏa mãn với những thành tích đạt
được vì xác định thị trường là chiến trường,
ngành khăn vẫn tiếp tục mở rộng, nghiên
cứu đầu tư, đổi mới thiết bị, ứng dụng các
tiến bộ về kỹ thuật công nghệ áp dụng vào
quy trình sản xuất, ứng dụng nguyên vật
liệu đặc biệt mang tính khác biệt cao, thân
thiện với môi trường để không ngừng giữ
vững sự ổn định về chất lượng cũng như
nâng cao giá trị giá tăng sản phẩm.
Luôn đồng hành cùng với người tiêu dùng,
không chỉ dừng lại ở khoảng 250 mẫu mã
đa dạng khác nhau, với đội ngũ gần 100
cán bộ kỹ thuật, chuyên viên thiết kế,
marketing… của ngành khăn phải ngày
đêm nghiên cứu tìm tòi những giải pháp
để mang lại nhiều sản phẩm mới đáp ứng
mọi sự mong đợi của khách hàng, luôn
xứng đáng là nhà sản xuất khăn bông
hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.
Ngành khăn Phong Phú đã, đang và sẽ tiếp
tục khẳng định được vị thế của mình trên
thị trường, sản phẩm khăn bông và nhiều
sản phẩm gia dụng của Phong Phú sẽ trở
thành mặt hàng không thể thiếu trong
mỗi gia đình, đồng thời đảm nhiệm sứ
mệnh là sản phẩm chủ lực của Tổng Công
ty trên bước đường phát triển và hội nhập.
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Lĩnh vực may mặc
miếng ghép tối ưu trong bức tranh hoàn thiện
của thương hiệu Phong Phú
Hệ thống Sản xuất May mặc

Dệt may là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Việt Nam trong những
năm qua cả về số lượng doanh nghiệp, số lượng lao động thu hút vào ngành cũng như kim
ngạch xuất khẩu. Ngành dệt may Việt Nam ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trên bản đồ thế
giới. Hiện nay, chúng ta đang nằm trong top 5 nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

14.10.1964 - 14.10.2014

Dấu ấn tự hào

T

hị trường thời trang trên thế giới
ngày càng phát triển cả về chất lẫn
về lượng, trong đó hàm lượng thiết
kế với những khái niệm mới, áp dụng các
ứng dụng công nghệ cao ngày càng được
chú trọng, tạo ra những sản phẩm hiện
đại, đẹp và tôn vinh giá trị người sử dụng.

Jeans được khách hàng trong nước quan
tâm và yêu thích. Với mục tiêu xây dựng
thương hiệu thời trang đầy tính năng
động, sáng tạo và không ngừng đổi mới,
Phong Phú sẽ đẩy mạnh nghiên cứu cải
tiến công nghệ sản xuất, đa dạng hóa
nguồn nguyên liệu, tăng cường đầu tư
khâu thiết kế, tận dụng những yếu tố khác
biệt và chú trọng chất lượng cũng như tính
năng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu “ăn
ngon, mặc đẹp”, ngày càng cao của người
tiêu dùng sẽ tạo nên những sắc màu đa
dạng cho cuộc sống.

Trong sự phát triển chung của ngành may
mặc Việt Nam, may mặc Phong Phú không
những theo kịp mà còn vươn lên, đang
dần chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài
nước thông qua từng bước làm chủ công
nghệ từ khâu thiết kế, chào hàng cho đến
sản xuất đại trà.
• Với thiết kế độc đáo đa dạng theo mùa,
theo xu hướng thời trang thế giới và
đặc biệt sẵn có chuỗi dây chuyền sản
xuất khép kín từ nguyên liệu sợi - dệt nhuộm hỗ trợ cập nhật công nghệ mới
của thế giới tạo ra sản phẩm khác biệt.

• Với con người Phong Phú năng động, có
tư duy sáng tạo, có cái nhìn nghệ thuật,
yêu nghề, nhanh nhạy nắm bắt thông
tin, biết lắng nghe và thấu hiểu khách
hàng.

Ngành May mặc Phong Phú tuy còn non
trẻ so với các ngành Sợi, Vải, Khăn trong
chuỗi sản phẩm thương hiệu Phong Phú,
nhưng bằng trái tim của mình sẽ nỗ lực để
mang lại nhiều giá trị gia tăng cho Phong
Phú; tạo dựng nền tảng vững chắc cho
công nghệ may mặc và văn hóa thời trang
Việt trên thị trường quốc gia và quốc tế;
tạo thành một bức tranh Phong Phú đa
sắc, trọn vẹn.

• Với máy móc thiết bị và công nghệ sản
xuất tiên tiến sẽ cung cấp giải pháp may
mặc trọn gói và không ngừng nâng cao
chất lượng sản phẩm.
Với tất cả những ưu điểm trên và với tâm
huyết của mình, Phong Phú đang là nhà
cung cấp các sản phẩm may mặc cho
nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng
trên thế giới như Express, Pacsun, Pink,
Esprit, Mango… và không ngừng mở rộng
mạng lưới khách hàng, xuất khẩu sang các
thị trường tiềm năng.
Song song với chiến lược đẩy mạnh xuất
khẩu, Phong Phú cũng chú trọng phát
triển thị trường nội địa và bước đầu thành
công với nhãn hiệu Style, Tyracop - dòng
sản phẩm dệt kim; IZ - dòng sản phẩm
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Lĩnh vực bất động sản Phong Phú
Nâng cao chất lượng cuộc sống

Phường Phước
Long B, Quận 9;
khu phức hợp
Đông Nam tại
trung tâm quận
Tân Phú; khu
CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
THỜI GIAN KHÔNG GIAN
DỊCH VỤ
THƯƠNG HIỆU
GIÁ CẢ
dân cư tọa lạc
tại đường Tây
Thạnh, quận Tân
Phú; dự án 378
Minh Khai tại Hà
Nội… tất cả các
sống gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu được
dự án mà Phong Phú đã và đang triển khai
tâm tư đó, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã
rất tiềm năng và phù hợp với nhu cầu của
quyết định dành quỹ đất để đầu tư xây
xã hội.
dựng khu nhà ở phục vụ nhu cầu của anh
chị em CB.CNV.
*Khu công nghiệp

NIỀM
TIN

Ban Quản lý và Kinh doanh Bất động sản

Lấy dệt may làm cốt lõi, Phong Phú không ngừng phát triển mở rộng thêm lĩnh vực
bất động sản và đầu tư tài chính, bước đầu thu được những thành công nhất định.
Những dự án bất động sản Phong Phú với mong muốn không ngừng nâng cao cuộc
sống cho người lao động, góp phần an sinh xã hội.

L

ĩnh vực bất động sản của Phong Phú
có ý nghĩa riêng biệt. Việc đầu tư xây
dựng các dự án là để chăm lo đời sống
cho người lao động Phong Phú nói riêng và
người lao động ngành dệt may nói chung,
cũng như tạo dựng môi trường, điều kiện
làm việc tốt cho các doanh nghiệp ngành
dệt may. Phong Phú đang nỗ lực xây dựng
được một biểu tượng thương hiệu dựa
trên sức bật của giá trị nhân văn, tạo dựng
niềm tin cho khách hàng.
Phương châm hoạt động của Tổng Công ty
là lấy dệt may làm nền tảng, lấy nhu cầu
thực của anh chị em CB.CNV làm mục tiêu
cho sự phát triển, bất động sản Phong Phú
đầu tư kinh doanh trên 3 mô hình chính:

*Khu đô thị, chung cư, nhà liên kế
Việc đầu tư xây dựng xuất phát từ mục đích
chăm lo cho người lao động có thể an cư
lạc nghiệp. Trong lĩnh vực dệt may, phần
lớn người lao động là người dân nhập cư
từ khắp mọi miền đất nước, điều kiện sinh
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Với giá trị hết sức nhân văn đó, dự án khu
chung cư Nhân Phú đã được khởi công từ
năm 2013 và đến nay đã hoàn thiện toàn
bộ công trình để bàn giao cho anh chị em
CB.CNV sử dụng. Dự án ngay từ ban đầu
đã được thiết kế với diện tích phù hợp nhu
cầu sử dụng, cùng không gian cây xanh
bao quanh đảm bảo môi trường sống
trong lành cho cư dân trong dự án. Hơn
nữa Ban lãnh đạo Tổng Công ty cũng dành
chính sách giá ưu đãi để tổng giá trị một
căn hộ nằm trong khả năng thanh toán
của anh chị em CB.CNV. Ngoài ra khu căn
hộ còn có nhiều tiện ích đảm bảo đời sống
sinh hoạt cho các hộ dân như khu nhà trẻ
24/24, khu ẩm thực phục vụ bữa ăn gia
đình, khu công viên cây xanh…
Bên cạnh đó, Phong Phú cũng đang tiếp tục
thực hiện các dự án cung cấp các sản phẩm
nhà ở đa dạng như nhà liên kế, chung cư…
phục vụ nhu cầu thực của CB.CNV ngành
dệt may nói riêng cũng như nhu cầu an
sinh xã hội nói chung. Song hành với việc
triển khai dự án Nhân Phú là các dự án
như dự án khu dân cư Tăng Phú House tại

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất đang
phải đối mặt với một số khó khăn trong
việc bố trí sắp xếp lại cơ sở sản xuất cách
xa khu dân cư theo quy hoạch của địa
phương, thành phố. Vì vậy, Phong Phú đã
hợp tác với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài
Gòn định hướng đầu tư xây dựng Cụm
Công nghiệp tại xã Lê Minh Xuân, huyện
Bình Chánh. Dự án với điều kiện thuận
lợi phục vụ các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực dệt may.

cả nước như Bình Thuận, Long An, Huế,
Hà Nội, Đà Lạt… để phục vụ nhu cầu nghỉ
dưỡng, gắn kết tinh thần đồng đội của
anh chị em CB.CNV Phong Phú nói riêng
và cộng đồng xã hội nói chung.
Các dự án Phong Phú đầu tư đều có tiềm
năng khai thác lớn, mang đến môi trường
làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, một môi
trường sống xanh thật tiện nghi và đa
dạng, cùng một môi trường thư giãn, nghỉ
ngơi thoải mái.
Việc đầu tư các dự án của Phong Phú ngoài
mục đích phát triển kinh tế còn mang ý
nghĩa nhân văn cao cả là phục vụ cho nhu
cầu an cư lạc nghiệp của người lao động,
cũng như phục vụ nhu cầu sản xuất của
các doanh nghiệp trong ngành.

Dự án có diện tích gần 90ha được quy
hoạch hài hòa các khu để tạo thành một tổ
hợp hoàn thiện các ngành nghề dệt may
hoàn chỉnh. Ngoài ra dự án còn cung cấp
các dịch vụ, tiện ích để tạo điều kiện, môi
trường sản xuất kinh doanh tốt nhất cho
các doanh nghiệp dệt may.

*Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi
giải trí
Phong Phú định hướng đầu tư xây dựng
một số dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, khu
vui chơi giải trí tại nhiều tỉnh thành trong
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Đầu tư tài chính

DOANH THU QUA CÁC THỜI KỲ

minh chứng cho việc sử dụng vốn hiệu quả,
mang lại nhiều giá trị gia tăng cho Phong Phú
Tỉ đồng
Phòng ĐTTC

B

ên cạnh hoạt động đầu
tư sản xuất kinh doanh
ngành nghề dệt may
cốt lõi, Tổng Công ty còn đầu
tư vào các lĩnh vực tiềm năng
khác, trong đó có đầu tư tài
chính.

trách thường xuyên theo dõi,
phân tích, đánh giá các cơ hội
để đưa ra những ý kiến tư vấn
giúp Ban lãnh đạo ra quyết
định đầu tư hoặc thoái vốn
một cách thận trọng, đúng
đắn, kịp thời.

Đầu tư tài chính là loại hình đầu
tư kinh doanh mang lại giá trị
gia tăng nhiều nhất và nhanh
nhất cho nhà đầu tư nếu nhà
đầu tư biết lựa chọn các sản
phẩm, các loại hình đầu tư phù
hợp với thế mạnh của mình;
biết nắm bắt và phân tích kỹ
các cơ hội; biết ra quyết định
đúng thời điểm.

Đến nay, Phong Phú đã là cổ
đông, nhà đầu tư chiến lược
của nhiều doanh nghiệp, điển
hình như Công ty TNHH Coats
Phong Phú, Công ty CP Quốc
tế Phong Phú, Công ty CP

Chính vì lẽ đó, dựa trên thế
mạnh của mình, Phong Phú
chỉ tập trung tham gia vào
lĩnh vực đầu tư góp vốn, mua
lại cổ phần và M&A các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực dệt may, lĩnh vực bất động
sản và một số lĩnh vực kinh
doanh tiềm năng.
Dưới sự chỉ đạo sâu sát của
Ban Lãnh đạo, bộ phận chuyên

46

Dệt may Gia Định, Công ty CP
Nguyên phụ liệu dệt may Bình
An, Công ty CP Len Việt Nam
và Tổng Công ty Nông nghiệp
Sài Gòn để đầu tư khu công
nghiệp và nhà ở cho công
nhân phục vụ cho các doanh
nghiệp dệt may… Tổng Công
ty đang tiếp tục đầu tư vào các
lĩnh vực kinh doanh tiềm năng,
ví dụ: là cổ đông sáng lập Công
ty CP Quảng Phú chuyên sản
xuất khăn bông xuất khẩu;
liên doanh với đối tác Hirose

Nhật Bản để thành lập Công
ty TNHH Linen Supply Service
(LSS) chuyên cung cấp dịch vụ
giặt ủi, cho thuê sản phẩm gia
dụng (khăn, drap…) cho các
chuỗi khách sạn, resort cao
cấp trong toàn quốc.
Các khoản đầu tư của Phong
Phú đều mang tầm nhìn chiến
lược dài hạn, đã và đang góp
phần gia tăng năng lực chuỗi
sản xuất cung ứng và mạng
lưới thị trường, khách hàng
hiện có của Phong Phú, giúp
Phong Phú nắm bắt được các
cơ hội lớn từ xu thế thị trường
toàn cầu, nhất là Hiệp định đối
tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP) mà Việt Nam sắp tham
gia.
Các khoản đầu tư của Phong
Phú đã và đang mang lại nhiều
giá trị gia tăng và lợi ích thiết
thực cho Tổng Công ty, góp
phần quan trọng vào sự phát
triển vượt bậc của Tổng Công
ty CP Phong Phú trong suốt
thời gian qua, đặc biệt là giai
đoạn từ năm 2004 đến nay.
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Phong Phú một chặng đường phát triển
công nghệ - thiết bị và sản phẩm
Phòng R&D

Trong mỗi một chặng đường phát triển, Phong Phú luôn là lá
cờ đầu trong việc linh động hóa, chuyên biệt hóa thiết bị, công
nghệ, sản phẩm để tối ưu việc sản xuất, chiếm lĩnh thị trường
theo từng giai đoạn, cũng như bước đầu xây dựng chiến lược
dài lâu cho thương hiệu Phong Phú.

Ở

những giai đoạn đầu tiên đã có sự
chủ động sản xuất với hình thức
dây chuyền khép kín từ khâu sản
xuất sợi đầu vào đến khâu dệt và khâu
hoàn tất qua các công đoạn, phân xưởng
sản xuất. Theo dòng thời gian, các máy
móc thiết bị, công nghệ và sản phẩm cũng
thay đổi theo nhu cầu thị trường, được
nâng cấp, hiện đại hóa để phù hợp với sự
phát triển và thị hiếu người tiêu dùng.
Từ những sản phẩm tiêu biểu trên thị
trường vào thập niên 60, 70 như vải satin
đen được sản xuất theo công nghệ nhuộm
aniline, vải khaki cho quân đội đã được
thị trường ưa chuộng. Công nghệ nhuộm
aniline (công nghệ nhuộm độc nhất cho
một ánh đen mun bóng vượt trội) cho nữ
giới, phù hợp cho cả nông thôn lẫn thành

50

thị. Sản phẩm satin đen bóng nhãn hiệu
con ó đen lúc đó cũng xem như là thương
hiệu đầu tiên của Phong Phú. Các loại vải
này được dệt trên máy thoi Draper của Mỹ
(chuyên dệt vải nặng) và Sakamoto 48” (vải
nhẹ) của Nhật. Ngoài ra còn các sản phẩm
khác như vải batiste, crèstone, vải xiêm
cũng là những sản phẩm được
người tiêu dùng ưa chuộng.
Khi thị trường có những
thay đổi thì Phong Phú cũng
chuyển đổi nhanh chóng từ
công nghệ lẫn thiết bị. Từ
1975 trở đi, thị trường các
nước xã hội chủ nghĩa bấy
giờ, đặc biệt là Liên Xô có nhu
cầu rất lớn về vải bảo hộ lao
động và Phong Phú nhanh
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chóng nghiên cứu sản xuất vải Jeans với
công nghệ β-Naphtol cung cấp nhiều năm
liền cho thị trường to lớn này. Vải calicot
thông dụng cho từng người, từng gia đình
của cả nước cũng được tiến hành sản xuất
với quy mô lớn. Các loại máy dệt theo thời
gian cũng được đổi mới để cho năng suất
cao hơn, chất lượng tốt hơn: từ máy dệt
thoi Draper, rồi đến máy dệt thoi Sunglee,
máy thoi Sakamoto và sau này là máy dệt
Picanol, Toyoda…
Từ năm 1984 trở đi, các sản phẩm chủ lực
mang dấu ấn Phong Phú tiếp tục được
phát triển: vải katé sọc thời trang và đặc
biệt sản phẩm khăn bông mang tính cốt
lõi cho đến ngày nay đã được dày công

nghiên cứu từ đơn giản đến phức tạp, từ
chất lượng trung bình đến chất lượng cao
cấp, từ mẫu mã đơn điệu đến mẫu mã
phong phú đa dạng, từ nguyên liệu bình
thường đến nguyên liệu đặc biệt (khăn
xuất cho Nhật đầu tiên chỉ là khăn ăn
dạng ô vuông đơn giản, cho đến nay đã
phát triển khăn non-twist, khăn in, khăn
xén, khăn Jacquard, khăn bamboo, khăn
modal, khăn silk…). Các thiết bị, công
nghệ cũng từng bước thay đổi để tăng
năng suất, tăng chất lượng, giảm phát
thải… Từ những máy nhuộm khăn dung
tỷ 1:15, vận hành bằng tay đến những máy
nhuộm dung tỷ 1:7, tự động hóa hoàn
toàn. Từ những máy sấy hoàn tất đơn giản
đã được bổ sung thay thế bằng những
máy hoàn tất cao cấp, đa dạng: máy xén
lông, máy sấy Tumbler giúp cho khăn có
độ mềm tuyệt hảo, ngoại quan đẹp, chống
co rút. Từ những quy trình sản xuất khăn
theo phương pháp gián đoạn đã được cải
tiến thành phương pháp liên tục giúp giải
quyết vấn đề tăng sản lượng, chất lượng,
tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu (máy nấu
tảy liên tục, máy nhuộm Cold - Pad - Batch).
Việc sản xuất sợi cũng có những bước phát
triển vượt bậc, từ phân xưởng sợi cotton
20.000 cọc đầu tiên với sản phẩm đơn giản
đã phát triển đến nay hơn 280.000 cọc sợi
với nhiều nhà máy hiện đại, tự động hóa
cao, sản xuất ra những mặt hàng sợi cao
cấp, nguyên liệu đa dạng, chất lượng cao:
sợi slub, sợi siro, sợi bọc thun cung cấp
cho ngành dệt, đặc biệt sợi chỉ may PE cao
cấp xuất cho Tập đoàn Coats đã được tín
nhiệm nhiều năm nay.

Với kinh nghiệm trong việc sản xuất vải
Jeans β-Naphtol trước đây, Phong Phú đã
tiếp tục kế thừa, nghiên cứu thị trường
và sản xuất ra loại vải Jeans hiện đại, thời
trang, theo công nghệ nhuộm Indigo, sử
dụng các loại máy nhuộm tiên tiến của thế
giới: máy nhuộm Rope công nghệ Mỹ duy
nhất tại Việt Nam cho đến nay, máy nhuộm
Sheet công nghệ châu Âu linh hoạt trong
sản xuất. Thuốc nhuộm Indigo sử dụng ban
đầu dạng bột đã được chuyển đổi thành
thuốc nhuộm nước (độ tinh khiết cao, dễ
sử dụng, tốt cho môi trường) giúp gia tăng
chất lượng sản phẩm và đã được khách
hàng đánh giá cao về tính ổn định màu sắc
và thân thiện với môi trường. Các máy dệt
cũng được đầu tư theo hướng năng suất
cao, tự động hóa cao, đa dạng mặt hàng từ
Picanol GTMA đến Picanol Gamma, Picanol
Gammax, Picanol Omniplus. Các máy hoàn

tất hiện đại cũng đã được đầu tư đồng bộ
để nâng cao chất lượng vải, tăng độ ổn
định, tăng thêm giá trị cho mặt hàng (máy
Sanfor, máy làm bóng vải, máy định hình,
Coating…). Màu sắc cho vải jeans từ màu
xanh đơn của Indigo đã phát triển qua các
màu khác nhau và sự phối hợp công nghệ
nhuộm nền và nhuộm phủ.
Đã 50 năm trôi qua, ngày nay Phong Phú
đã phát triển rất nhanh cả về lượng và
chất, trở thành doanh nghiệp hàng đầu
ngành dệt may Việt Nam. Để đạt được
điều này có sự đóng góp rất lớn của việc
đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị và tạo
ra những dòng sản phẩm chuyên biệt, độc
đáo mang tính đặc trưng, tạo nên một dấu
ấn Phong Phú, một tinh thần Phong Phú
và một thương hiệu Phong Phú.
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Nửa thế kỷ
Một thương hiệu
Long Nguyễn

Với lòng quyết tâm, niềm đam mê và nỗ lực
không ngừng của toàn thể CB.CNV, trải qua
chặng đường 50 năm tạo lập, xây dựng và
phát triển, đến nay Tổng Công ty CP Phong
Phú là một trong những doanh nghiệp hàng
đầu ngành dệt may Việt Nam.

P

hong Phú đã trở thành một thương
hiệu được yêu thích và ghi dấu ấn
đậm nét trong lòng người tiêu dùng,
khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
Với chiến lược xây dựng một thương hiệu
mạnh trong tương lai, Phong Phú đã và
đang tạo dựng hình ảnh một tập đoàn kinh
tế vững mạnh, đi kèm xây dựng thương
hiệu quốc gia uy tín vươn tầm thế giới.

được xây dựng với mục tiêu góp phần “Cho
cuộc sống thêm Phong Phú”, hướng đến
xây dựng hình ảnh của một thương hiệu
quốc gia mẫu mực mang đẳng cấp quốc tế
với những dòng sản phẩm, và dịch vụ uy
tín, chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu
cầu thị trường, khách hàng và đặc biệt là
hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của
mỗi gia đình.

Thương hiệu sản phẩm đa dạng,
phong phú, trách nhiệm với
người lao động và cộng đồng.

“Cho cuộc sống thêm Phong Phú” là sự cam
kết gắn bó lâu dài của một thương hiệu với
người lao động, người tiêu dùng, khách
hàng, cổ đông, cộng đồng xã hội. Không
chỉ chuyên tâm sản xuất kinh doanh, Phong

Thương hiệu sản phẩm của Phong Phú
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Phú luôn chú trọng chăm lo cuộc sống cho
người lao động với những chương trình
thiết thực như: chung cư Nhân Phú giá ưu
đãi, nhà giữ trẻ 24/24 phục vụ cho con em
cán bộ công nhân viên, suất ăn mang về
tiện lợi… Bên cạnh đó, Phong Phú không
ngừng chung tay góp sức cùng xã hội giúp
đỡ những số phận không may mắn, những
mảnh đời khó khăn với chương trình và kế
hoạch được thực hiện hàng năm như: ủng
hộ đồng bào lũ lụt, xây nhà tình thương,
từ thiện tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ
mồ côi…

Định vị thương hiệu trong tâm trí
khách hàng và người tiêu dùng
Phong Phú luôn định hướng, tạo dựng
hình ảnh trên thị trường với các loại sản
phẩm đa dạng như: khăn Mollis, chăn gối
nệm, sợi chỉ may, sợi ring, sợi oe, sợi se,
vải denim, vải khaki, vải dệt kim, áo quần
jeans, áo quần dệt kim đã chiếm lĩnh thị
trường nội địa, khẳng định chỗ đứng tại
thị trường trong nước với kênh phân phối
rộng khắp toàn quốc. Sản phẩm Phong
Phú xuất khẩu đi các thị trường khu vực và
thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Hàn
Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Asean… Bên cạnh đó,
các sản phẩm bất động sản đa dạng đáp
ứng đủ các nhu cầu của khách hàng như
chung cư, nhà liên kế, văn phòng cho thuê,
trung tâm thương mại, khu cụm công
nghiệp…
Phong Phú ngày nay đã trở thành thương
hiệu rất uy tín có sự tín nhiệm cao trong
tâm trí khách hàng và người tiêu dùng, với
vị thế hàng đầu của ngành dệt may Việt
Nam. Phong Phú được biết đến là biểu

tượng của sản phẩm chất lượng đi kèm
dịch vụ hoàn hảo, thể hiện trách nhiệm
chăm lo chung sức đóng góp với cộng
đồng và xã hội. Tổng Công ty ngày càng
hoàn thiện về tổ chức, trang thiết bị cũng
như quy trình sản xuất, kinh doanh thông
qua chiến lược đào tạo liên tục và đào tạo
lại để nâng cao tay nghề cho người lao
động; tìm kiếm tư liệu sản xuất tốt, thân
thiện với môi trường; đầu tư xây dựng nhà
xưởng và hệ thống máy móc thiết bị với
công nghệ sản xuất tiên tiến từ các nước
phát triển như châu Âu, Nhật Bản… nhằm
tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giá
thành cạnh tranh phù hợp với nhu cầu thị
trường, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng
với những dịch vụ hậu mãi chu đáo. Toàn
bộ dây chuyền và hệ thống sản xuất của
Phong Phú luôn được đổi mới, nâng cấp
để đạt những tiêu chuẩn quốc tế như ISO
9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 1800 và
đặc biệt là chứng nhận sản phẩm không
gây hại cho con người Oeko - Tex Standard
100, tạo dựng lòng tin của khách hàng
khi sử dụng sản phẩm mang thương hiệu
Phong Phú.
Tổng Công ty cũng chú trọng tạo dựng
và đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp, giàu kinh nghiệm với tinh thần
làm việc tận tâm, tận tụy, cam kết thỏa
mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Lãnh
đạo Tổng Công ty luôn sâu sát trong quá
trình sản xuất cũng như kinh doanh sản
phẩm, nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu
hướng tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm
mới để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng
của khách hàng với mẫu mã sang trọng,
hiện đại cùng chất lượng hoàn hảo đến
tay người tiêu dùng, thực hiện tiết giảm

những chi phí không cần thiết để sản
phẩm có giá thành tốt, nâng cao sức cạnh
tranh cũng như bảo đảm lợi ích cao nhất
cho người tiêu dùng. Với điều kiện kinh tế
phát triển, đời sống nhân dân ngày càng
nâng cao, thị trường trong nước phát triển,
nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ chất lượng
cao ngày càng tăng, đây cũng là cơ hội để
Tổng Công ty mở rộng thị trường, phát
triển thương hiệu. Đối với thị trường xuất
khẩu, Tổng Công ty chủ động liên kết với
các đối tác là những nhà phân phối, bán
lẻ và các nhà cung cấp qua đó đưa sản
phẩm và thương hiệu Phong Phú đến với
thị trường, người tiêu dùng trên thế giới
thông qua các kênh phân phối. Tổng Công
ty liên tục nghiên cứu đổi mới sản phẩm đi
kèm mẫu mã đa dạng, chất lượng chuẩn
mực, hậu mãi tốt qua đó tạo dựng hình ảnh
thương hiệu Phong Phú trên thị trường
quốc tế. Thương hiệu Phong Phú đã chiếm
lĩnh được lòng tin và định vị trong tâm trí
của khách hàng trong nước cũng như trên
thị trường thế giới.
Qua 50 năm hình thành và phá triển,
thương hiệu Phong Phú đã hiện hữu trong
lòng khách hàng cũng như người tiêu
dùng tại Việt Nam và trên thế giới, thông
qua việc cảm nhận trong từng đường may,
sợi chỉ, chiếc khăn… hay trong căn hộ
khang trang. Thương hiệu Phong Phú đi
vào lòng người đơn giản, gần gũi và thân
thiện như thế đó. Các thế hệ lãnh đạo và
CB.CNV Tổng Công ty rất tự hào về logo
Phong Phú gắn trên ngực áo, tự hào với
thương hiệu mà mình đang gắn bó, cùng
chung tay góp sức phấn đấu vì mục tiêu
lớn hơn là tạo dựng một thương hiệu quốc
gia mang tầm thế giới.

53

TINH THẦN PHONG PHÚ

Xây dựng

văn hóa Phong Phú

Con người là thành tố quan trọng trong
việc định hình và xây dựng một nét văn
hóa mang những đặc thù riêng. Nét văn
hóa ấy phản ánh sâu sắc tính cách, giá
trị, đóng góp của những chủ thể văn hóa.
Người Phong Phú trong quá trình tồn tại
và phát triển của mình, đã xây dựng thành
công một nét văn hóa đặc trưng riêng.

Tổ TTTH

T

heo UNESCO thì văn hóa là khái
niệm mang nội hàm rộng với rất
nhiều cách hiểu khác nhau, mỗi nhà
nghiên cứu có một cách tiếp cận và nhìn
nhận khác nhau nên đưa ra những định
nghĩa cũng khác nhau. Tuy nhiên, các định
nghĩa đều thống nhất nhau ở quan điểm
để làm nên nền văn hóa, không thể thiếu
chủ thể văn hóa - con người. Vậy người
Phong Phú xây dựng văn hóa thế nào?
Tổng Công ty mang trong mình sứ mệnh:
nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng
cuộc sống cộng đồng thông qua việc
cung ứng các sản phẩm và dịch vụ có chất
lượng vượt trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu
của khách hàng, góp phần vào sự phát
triển kinh tế, xã hội. Chính sứ mệnh ấy đã
dẫn dắt đội ngũ CB.CNV không ngừng tìm
tòi sáng tạo, phát triển vì một cuộc sống
khỏe mạnh, hạnh phúc, thịnh vượng cho
CB.CNV, cổ đông, đối tác, khách hàng và
nhà đầu tư.
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Để xây dựng văn hóa Phong Phú, người
Phong Phú qua các thế hệ dựa trên
nguyên lý đạo đức cơ bản của văn hóa
truyền thống, phổ quát thông qua 10 chữ
“Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín - Tâm - Tài Đức - Dũng - Liêm”. Đồng thời, thừa hưởng
những chuẩn mực tinh túy của văn hóa
Việt Nam chính là sự đoàn kết, yêu thương
và gắn bó lẫn nhau, thành viên sống êm
ấm, hòa thuận và tràn đầy niềm vui, hạnh
phúc, giúp họ yên tâm làm việc và sáng
tạo.
Họp mặt CB.CNV các tỉnh đón tết tại TP.HCM

Đoàn viên thanh niên Phong Phú
trong các chuyến công tác xã hội

Người Phong Phú xây dựng văn hóa lấy giá
trị con người làm chuẩn mực, chú trọng
xây dựng các mối quan hệ trên nền tảng
cốt lõi, đặt trách nhiệm đối với công việc
và cộng đồng lên hàng đầu, tiếp đến là
trách nhiệm đối với bản thân, không được
phép hài lòng với thực tế mà phải nỗ lực
để bản thân không được tụt hậu.

Phong Phú giáo dục thế hệ trẻ bằng các
hoạt động cộng đồng, phụng sự xã hội.
Bởi lẽ, qua mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động
cộng đồng của Tổng Công ty sẽ để lại dấu
ấn đậm nét trong lòng người tham dự. Họ
không chỉ chứng kiến những hoàn cảnh
khó khăn, nụ cười hạnh phúc khi được sẻ
chia yêu thương mà hơn hết là bài học lớn
về phong cách, nhân cách, lối sống ở đời.
Tiếng gọi hàng triệu trái tim của những
mảnh đời khó khăn cứ vang mãi, thúc giục
thế hệ Phong Phú hôm nay và mai sau
mạnh mẽ không quản ngại gian khó để
sẻ chia trách nhiệm đối với cộng đồng. Đó
là tinh thần lửa được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác. Nơi đây, gần 50 năm viết
tiếp một khúc tráng ca về người Phong
Phú và văn hóa Phong Phú phát triển vững
bền như mặt trời hé rạng buổi bình minh.

đổi. Điều này minh
chứng hàng năm các
đơn vị trong toàn Tổng
Công ty luôn có những
sáng kiến kỹ thuật
không ngừng nâng cao
chất lượng sản phẩm,
cải tiến môi trường làm
việc.

Để công việc được
thông suốt, mỗi thành
viên đảm nhận tại các
vị trí công việc và mắt
Toàn thể CB.CNV tham dự tiệc tất niên truyền thống
xích quan trọng phải
thực hiện và giải quyết
một cách nhanh nhạy, hiệu quả. Điều này
qua giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định
đòi hỏi nhân viên phải thật sự tận tâm
hướng và bản chất công việc mình làm,
chuyên nghiệp, không nề hà trong công
tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp mà người
tác, dám xung kích để nhận những nhiệm
nhân viên luôn ý thức giữ gìn hình ảnh của
Để doanh nghiệp phát triển bền vững,
vụ khó khăn. Nhân tố này không phải vô
mình và thương hiệu Tổng Công ty trong
luôn luôn đổi mới thì mỗi thành tố văn
hình, thể hiện thông qua tác phong làm
mắt mọi người. Điều này càng có ý nghĩa
hóa trong “cộng động văn hóa” dưới “nền
việc, thái độ ứng xử, trang phục, giao tiếp
và minh chứng rõ ràng khi Phong Phú là
tảng văn hóa Phong Phú” phải luôn chiêm
với khách hàng…
“cái nôi đào tạo cán bộ” cho ngành dệt
nghiệm, trao dồi kỹ năng để sáng tạo
may.
không ngừng. Sáng tạo là để phát triển,
Đối với khách hàng, Phong Phú luôn lấy
dám nghĩ dám làm, dám mạnh dạn trao
chữ tín đặt lên hàng đầu, tôn vinh và mang
Người Phong Phú luôn nhắc nhở nhau
giá trị gia tăng đến
bằng các giá trị truyền thống, bằng những
cho khách hàng.
câu chuyện văn hóa đặc sắc. Chính những
Những sản phẩm
câu chuyện về những tấm gương lao
thương hiệu Phong
động, những cống hiến hy sinh thầm lặng
Phú luôn được
như một niềm tự hào vô bờ mà mỗi thế
khách hàng trong
hệ luôn ghi nhớ để cùng nhau đưa con tàu
và ngoài nước
Phong Phú vững tiến.
tin dùng bởi chất
lượng, cung cách
Mỗi thành viên trong đại gia đình Phong
phục vụ và uy tín.
Phú hôm nay nguyện tiếp tục kế thừa và
phát huy những giá trị văn hóa truyền
Vì lẽ đó, văn hóa mà
thống. Ở mỗi chặng đường phát triển mới,
người Phong Phú
người Phong Phú lại tiếp tục làm dày thêm
xây dựng bao năm
lớp văn hóa của mình.
CB.CNV thực hiện nghi thức chào cờ vào thứ 2 đầu tiên của tháng
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Chăm lo đời sống người lao động

họ mang về làm, kiếm thêm thu nhập.
Cô Nguyễn Thị Thảo - cán bộ hưu trí của
Công ty kể lại: “Những lúc khó khăn, nhà
máy sợ công nhân đói nên bên cạnh cơm
theo chỉ tiêu khẩu phần ăn, còn có thêm
bo bo. Thưởng tết, thưởng quý và thưởng
sản xuất giỏi chủ yếu bằng sản phẩm như
vải, xà bông, bánh và các nhu yếu phẩm
hằng ngày…

Từ khi mới thành lập cho đến nay, lãnh đạo Tổng Công ty CP Phong Phú luôn quan
tâm chăm lo nâng cao đời sống của anh chị em CB.CNV một cách chu đáo, tận tình, từ
việc xe ca đưa đón, cho đến bữa ăn giữ ca, chính sách lương thưởng, đãi ngộ… nhằm
mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động

Chuyện về Ban đời sống
Sau giải phóng, Phong Phú đối mặt với
muôn vàn khó khăn thử thách, tuy vậy
lãnh đạo nhà máy luôn nhắc nhở Công
đoàn coi trọng công tác đời sống cho anh
chị em và thành lập hẳn một Ban đời sống
để hoạt động. Trước tiên, Ban đời sống tổ
chức lại nhà ăn, phục vụ bữa cơm giữa ca
cho công nhân. Khẩu hiệu lúc đó của nhà
ăn là: “vệ sinh tốt, chất lượng món ăn ngon,
bảo đảm công nhân ăn hết tiêu chuẩn”. Dù
trong hoàn cảnh nào, nhà máy vẫn cố gắng
đảm bảo đủ gạo cho công nhân ăn giữa ca.

Đàn bò của nhà máy. Ảnh chụp năm 1979
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Để cải thiện đời sống của công nhân, từ
năm 1979 đến năm 1986 nhà máy thường
xuyên có đàn heo trong chuồng từ 70 - 100
con, đàn bò từ 30 - 50 con và ba ao cá gần
3 hecta thả từ 6.000 - 15.000 các loại như
cá tra, cá phi, cá chép… Ban đời sống chạy
kiếm nguồn hàng ở khắp nơi như Đồng
Nai, Sông Bé, Tây Ninh và các khu vực lân
cận trong TP. Hồ Chí Minh để mua với giá
ưu đãi.
Đặc biệt, Ban đời sống luân phiên tổ chức
những người không trực tiếp sản xuất ở
các ban, phòng trong nhà máy đi trồng lúa
ở Sông Bé và Cần Thơ được 3 hecta. Mùa
lúa năm 1980 vào dịp tết, nhà máy thu xay
được 30 tấn gạo và nếp. Số gạo nhà máy
đưa vào kho để phục vụ bữa ăn giữa ca,
còn nếp chia công nhân mỗi người được
5kg để ăn tết. Ngoài 5kg nếp, năm ấy công
nhân nhà máy được cấp 2kg thịt heo, một
con gà, đậu phộng, đậu xanh, đường,
trứng vịt và một kg vải mảnh, cùng với số
tiền thưởng vượt mức chỉ tiêu. Mỗi người
năm ấy được thưởng với giá trị khoảng 650
- 700 đồng. Nhờ tích cực tăng gia sản xuất

Dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, lãnh đạo
nhà máy cùng Ban đời sống luôn nỗ lực
để mang lại những lợi ích thiết thực cho
người lao động bằng mọi biện pháp. Cô
Nguyễn Thị Riết chia sẻ: “sau giải phóng,
tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, nhất
là thời kỳ bao cấp vì vậy để đảm bảo cuộc
sống, cũng như sức khỏe cho anh chị em
làm việc, Ban đời sống liên hệ khắp nơi để
kiếm nguồn hàng giá rẻ, tích cực tăng gia
sản xuất và mang lại những điều tốt nhất
có thể cho người lao động”.

mà bữa ăn giữa ca của công nhân được
tăng lên đáng kể theo từng tháng và năm.
Năm 1979, nhà máy trích quỹ phúc lợi xây
dựng một nhà nghỉ cho công nhân gồm 20
giường với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Mỗi
phòng có 4 giường, có nệm mút, trải “đơra”, không khí mát mẻ, thoáng đãng. Liên
hiệp các xí nghiệp dệt và Liên hiệp công
đoàn thành phố tài trợ mỗi người một
ngày là 5đ, nhà máy 1đ và mỗi công nhân
đến nghỉ góp 0,5đ. Công nhân vào nghỉ từ
10 đến 15 ngày đều tăng từ 1- 3kg. Người
được nhà máy đưa đi nghỉ dưỡng do các
tổ công đoàn giới thiệu, trước hết là công
nhân tiên tiến, lao động có năng suất cao,
hoặc những công nhân có sức khỏe yếu do
lao động nước rút.
Nhà máy thành lập phân xưởng sản xuất
phụ, sản xuất các mặt hàng quần áo trẻ em
và người lớn bằng số vải mảnh và vải lỗi.
Tại đây, các chị em tổ chức quay tơ, gỡ sợi
rối, tẩy nhuộm các vải thứ phẩm giao cho
các hợp tác xã dệt gia công. Nhờ đó, nhà
máy có thêm tiền thu nhập cho quỹ phúc

Năm 1986 đất nước bước vào thời kỳ đổi
mới, Ban đời sống hoàn thành nhiệm vụ và
giải thể. Để tiếp tục nâng cao chất lượng
cuộc sống cho CB.CNV, Công đoàn đã vinh
dự nhận trọng trách này.
HÌnh ảnh CB.CNV dự tiệc liên hoan xưa

lợi, giúp tăng thu nhập cho công nhân.
Hằng năm, công nhân được mua quần áo
với giá rẻ. Sản phẩm làm ra Ban đời sống
đem trao đổi với thương nghiệp quốc
doanh các tỉnh lấy lương thực, thực phẩm
bán rẻ cho công nhân. Đối với những anh
chị em có hoàn cảnh khó khăn, ngoài sự
giúp đỡ, Ban đời sống giao vải, sợi rối… để

Xuân, họp mặt công nhân nhập cư đón tết
tại TP.Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt văn thể
mỹ nhân ngày 8/3, 20/10 như nói chuyện
chuyên đề, thi cắt tỉa rau củ quả, thiết kế
và biểu diễn thời trang, hội thao… luôn
được CB.CNV quan tâm và tham gia hào
hứng. Song song đó là những hoạt động
chăm lo thiết thực cho con, em CB.CNV
như tổ chức chương trình liên hoan học
sinh giỏi, tổ chức cho con CB.CNV tham dự
trại hè Thanh Đa, đêm hội trăng rằm, lập
Quỹ vượt khó để hỗ trợ tiền học phí cho
con công nhân, đưa vào hoạt động Trường
Mầm non Nhân Phú trông giữ, dạy dỗ con
CB.CNV từ 18 tháng tuổi đến 48 tháng
tuổi… Đặc biệt đầu năm 2013, Phong Phú
đã khởi công xây dựng chung cư với quy

Hội diễn văn nghệ truyền thống mừng xuân mới

Công đoàn vì lợi ích của người
lao động
Công đoàn Phong Phú luôn xem người
lao động như người bạn đường để đồng
hành, sẻ chia. Những hoạt động chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần của người lao
động được thực hiện thường xuyên hàng
năm như Liên hoan mừng Đảng - mừng

Thi cắt tỉa trái cây nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
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Chương trình đêm hội trăng rầm 2013

Các hoạt động thể dục thể thao

mô gần 200 căn hộ trong khuôn viên Tổng
Công ty để bán và cho thuê với giá ưu đãi
cho CBCNV, dự án khánh thành vào ngày
12/10/2014. Việc xây dựng và đưa vào sử
dụng chung cư Nhân Phú có một ý nghĩa
vô cùng quan trọng, đã biến ước mơ của
bao người lao động tại Phong Phú về một
mái ấm khang trang trở thành hiện thực.
Những hoạt động chăm lo cho người lao
động cũng như con cái, gia đình chính là
những mối nối gắn kết CB.CNV với đơn
vị, doanh nghiệp mà trong đó Công đoàn
Tổng Công ty đóng vai trò hết sức quan
trọng.
Tháng 06/2006, Tổng Công ty đưa vào
hoạt động Câu lạc bộ thanh niên bao gồm
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Chăm sóc trẻ tại Trường Mầm non Nhân Phú

thư viện, phòng vi tính, sân bóng đá mini,
cầu lông… để CB.CNV có điều kiện tra cứu
thông tin, học tập nâng cao kiến thức và
sinh hoạt thể thao rèn luyện sức khỏe sau
giờ làm việc.
Định kỳ Công đoàn phối hợp với Đoàn
thanh niên tổ chức chương trình “Đồng
hành cùng thương hiệu Phong Phú” giúp
anh chị em công nhân có thể mua được
những sản phẩm chất lượng trong và

ngoài ngành với giá ưu đãi. Chương trình
này đã thật sự trở thành “thương hiệu
riêng” của Công đoàn và Đoàn thanh niên,
bởi lẽ mọi người đã quá đỗi quen thuộc
với chương trình, lâu lâu không tổ chức
mọi người cảm thấy như thiếu thiếu một
cái gì đó. Tổ chức tiệc cưới cho công nhân
với giá ưu đãi cũng là một trong những lợi
ích, quyền lợi thiết thực mà chỉ có người
lao động tại Phong Phú được thụ hưởng.
Còn hạnh phúc nào hơn khi hạnh phúc ấy
là sự đan xen giữa niềm vui, sự quan tâm,
chia sẻ rất đời thường và chân tình của cấp
trên dành cho cấp dưới. Những động viên
ấm áp, chân tình của Ban lãnh đạo như
tiếp thêm sức mạnh cho tập thể người lao
động nói chung, đoàn viên công đoàn nói
riêng trong toàn Tổng Công ty hăng hái
làm việc. Và cũng chính sự quan tâm, sẻ
chia ấy giúp mỗi CB.CNV nỗ lực lao động
hết mình và gắn bó son sắc với Tổng Công
ty.

Chung sức
đồng lòng
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Người truyền lửa

Việc “trồng người” ở Phong Phú, nói theo
phong cách kỹ thuật, đã phát triển thành
quy trình với các “công đoạn”:
Phong Phú gieo vào môi trường Đoàn
những hạt giống là những thanh niên ưu
tú, suất sắc, hạt giống nảy mầm, được trau
dồi, rèn luyện, trải nghiệm, thể hiện bản
thân, đóng góp cho tổ chức với tính tự
nguyện cao nhất, từ đó dẫn đến sự trưởng
thành của nguồn nhân lực, góp phần phát
triển tổ chức vững chãi. Nguồn nhân lực ấy
lại tiếp tục quay lại bồi dưỡng, “nâng cấp”
cho môi trường và góp phần đào tạo tiếp
tục nguồn nhân lực kế cận.

L

úc đương thời, Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm
năm trồng người” và với Phong Phú
khi nhìn vào lợi ích trăm năm ấy đã dày
công gầy dựng, vun đắp và trồng nên lớp
lớp những nhân tài mà sau 50 năm hình
thành và phát triển, Phong Phú đã có được
cơ ngơi và “tài sản” như ngày hôm nay.
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Bà Trần Thị Đường - Anh hùng lao động
- Nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc
Công ty Dệt Phong Phú đã khẳng định:
“Tài sản quý nhất của Phong Phú là sự
trưởng thành của đội ngũ cán bộ Đoàn,
giỏi chuyên môn, bản lĩnh về chính trị”.
Lời khẳng định ấy được dựa trên nền tảng
Phong Phú đang sở hữu một đội ngũ quản
lý đầy nhiệt huyết, tốc độ, trí tuệ, hiệu quả
và rất giàu trách nhiệm. Phần lớn họ xuất
phát từ đội ngũ cán bộ Đoàn như anh Lê
Thanh Liêm, anh Hoàng Cường, anh Phạm
Xuân Trình… Và có lẽ người điển hình
nhất cho sự thành công về quy trình trồng
người của Phong Phú không ai khác là anh
Trần Quang Nghị - Nguyên là Bí thư Đoàn
của Công ty Dệt Phong Phú, hoạt động
đoàn trực tiếp từ năm 1986 đến năm 2000.

Phạm Minh Tuấn
Bí thư Đoàn Thanh niên

Anh - Người tiên phong từ ý
tưởng đến hành động
Kỷ niệm lớn nhất trong những ngày đầu
làm thủ lĩnh Đoàn của anh đó là công trình
thanh niên “giải quyết hàng tồn kho” - bài
học đến bây giờ vẫn được đội ngũ Đoàn
áp dụng. Tất cả vật tư phụ tùng, phế liệu
chất đầy trong các kho được Đoàn thanh
niên phân loại, cái nào sử dụng được thì
sắp xếp thông báo cho các đơn vị có nhu
cầu, cái nào không sử dụng được thì phân
loại bán phế liệu. Sự thành công của công
trình này đã giải quyết được sự thiếu thốn
về vật tư phụ tùng cho Phong Phú cũng
như làm tiền đề cho công trình giải quyết
sản phẩm vải tồn. Thời đó hàng hóa làm
ra không tiêu thụ được, Đoàn lại xung kích
giải quyết hàng tồn kho. Những thanh
niên tình nguyện của Đoàn đã mang hàng
đến các tỉnh, phục vụ tận nơi cho những
người có nhu cầu là một việc làm rất khác
so với cách bán hàng của thời kỳ bấy giờ.
Hàng tồn kho được giải quyết hết và có lẽ
chính từ những khởi đầu ấy đã giúp anh
và đội ngũ có được những thành công rất
lớn về kinh doanh cho Phong Phú sau này
và phát triển rực rỡ trên 3 lĩnh vực cốt lõi
và thiết yếu của con người: phục vụ nhu
cầu thời trang cho xã hội - Kinh doanh dệt
may; Phục vụ nhu cầu ở cho mọi người Phát triển các dự án bất động sản; Phục vụ
nhu cầu gia tăng giá trị của tiền - Đầu tư
tài chính.

Với tố chất luôn đổi mới, tiên phong, anh
còn tham gia vào quá trình cải tiến công
nghệ, máy móc thiết bị, chuyển đổi mặt
hàng từ dệt vải đơn giản là Calicot sang
dệt khăn, tiền đề cho mặt hàng khăn nổi
tiếng Mollis như bây giờ. Ngoài ra anh còn
phát triển mặt hàng vải Jeans Indigo và
thành công nhất với mặt hàng vải Jeans
Indigo dệt thun, một chiến lược marketing
làm nên sự thành công của Phong Phú
trong ngành dệt.

Người truyền lửa
Là thủ lĩnh của thanh niên, bằng những
việc làm thiết thực, tổ chức hiệu quả những
công trình thanh niên, anh luôn tạo được
sự đồng lòng, niềm tin đối với lớp lớp Đoàn
viên. Anh định hướng, chỉ đạo sát sao và
hỗ trợ cho các anh em hoàn thành nhiệm
vụ. Cách thức anh chia sẻ kinh nghiệm,
động viên anh em dù chỉ là một câu hỏi
hay cái vỗ vai luôn làm cho người đối diện
căng tràn nhiệt huyết và nỗ lực hết sức, bởi
họ thấu hiểu rằng những điều anh sẻ chia
với một mục đích duy nhất là chính người
thực hiện sẽ được trưởng thành và khi cá
nhân có đủ năng lực thì tổ chức mới vững
mạnh. Đến bây giờ anh vẫn đang là người
truyền lửa cho những thành viên trong gia
đình Phong Phú và kể cả Tập đoàn Dệt May
Việt Nam.

Người vun trồng
Từ những thành công trong môi trường
Đoàn, với 14 năm hoạt động, anh hiểu rất
rõ hiệu quả của môi trường này. Anh đã
hứa với thế hệ đoàn viên sau này là sẽ tạo

những điều kiện thuận lợi hơn để anh em
được sinh hoạt, mơ ước của anh là tạo ra
một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho thế
hệ thanh niên và thế là Câu lạc bộ Thanh
niên Phong Phú ra đời. Có lẽ chỉ ở Phong
Phú mới có được một Câu lạc bộ quy mô
và dành riêng cho thanh niên như thế, với
rất nhiều công năng như sân bóng đá, sân
cầu lông, khu cà phê sân vườn, hội trường
sinh hoạt, nhà ăn Thanh niên… Chính
trong câu lạc bộ này, Đoàn viên thanh niên
được sinh hoạt, vui chơi và có những điều
kiện thuận lợi nhất để phát triển bản thân
và tổ chức Đoàn. Mới biết, dù có trăm công
ngàn việc, anh vẫn dành thời gian để quan
tâm và vun trồng cho tổ chức Đoàn, phát
triển nguồn nhân lực…
Anh chia sẻ với thế hệ trẻ: “Thành nhân
trước khi thành công, cứ làm tốt công việc,
không phí hoài ngày tháng, tích lũy cho
mình chính là tích lũy cho xã hội”.
Với những gì đã làm, anh là điển hình cho
Công tác trồng người của Phong Phú trong
50 năm qua.
Từ tấm gương sáng của anh và những
người cán bộ Đoàn qua bao thế hệ, các
Đoàn viên thanh niên của Tổng Công ty CP
Phong Phú vẫn đang nỗ lực noi theo và rất
tự hào vì đang được sống trong một “môi
trường Đoàn” như thế. Bằng những việc
làm thiết thực và cụ thể, các thanh niên
công nhân vẫn ngày đêm bám máy, tập
trung nâng cao năng suất và chất lượng,
giảm bớt các tiêu hao để tạo ra những sản
phẩm có chất lượng cao và ổn định với chi
phí thấp. Ví như ở Nhà máy nhuộm khăn,

thời điểm những năm 2001 sản lượng mỗi
ngày chỉ là 6 tấn chủ yếu phục vụ cho thị
trường trong nước và xuất đi Nhật Bản,
nhưng đến thời điểm hiện nay sản lượng
đã là 18 - 20 tấn mỗi ngày với chất lượng
rất cao, đáp ứng các yêu cầu của thị trường
châu Âu và Mỹ. Còn ở thị trường nội địa,
dòng khăn Mollis đã chiếm lĩnh và là một
trong những thương hiệu hàng đầu về
khăn cao cấp. Hoặc ở nhà máy Sợi chỉ may,
thanh niên công nhân đang vận hành một
dây chuyền kéo sợi hiện đại nhất Đông
Nam Á, góp phần tạo ra những sản phẩm
đạt chất lượng cao nhất cho dòng chỉ may
cao cấp. Hoặc ở lĩnh vực quản lý, “môi
trường Đoàn” cũng đã cho “ra lò” rất nhiều
Đoàn viên thanh niên ưu tú có kỹ năng
quản lý thông qua thời gian trải nghiệm
khi làm thủ lĩnh Đoàn và họ đang được
giao cho những trọng trách để góp phần
vào sự thành công cho Phong Phú hiện tại
cũng như xây dựng Phong Phú phồn vinh
và thịnh vượng cho mai sau.
Trong 50 năm qua và tương lai, Phong Phú
luôn vững bước phát triển vì đang được
đặt trên một nền tảng của những con
người hết lòng với Tổng công ty vì có và
sẽ có những người dẫn dắt như Nguyên Bí
thư Đoàn - anh Trần Quang Nghị.
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Ấm áp
lửa hồng
Tại Tổng Công ty, hiện có ba nhà ăn tổ chức phục
vụ bữa ăn giữa ca cho toàn thể CB.CNV. Các anh
chị em làm việc ở đây luôn lặng lẽ âm thầm với
công việc thường nhật nhằm đem lại cho mọi
người những bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh
dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Một góc nhà ăn số 2

62

14.10.1964 - 14.10.2014

Dấu ấn tự hào

Chú trọng đến bữa ăn giữa ca
Lãnh đạo Tổng Công ty các thời kỳ luôn đặt ra bài toán
lấy chất lượng làm mục tiêu phấn đấu và không ngừng
cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca cho CB.CNV. Vì thế,
dù trong thời buổi vật giá leo thang đến chóng mặt,
vấn nạn vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng nhức
nhối… Ban điều hành các nhà ăn vẫn vững tay giải
quyết triệt để bài toán khó. Họ xây dựng thực đơn,
tính khẩu phần ăn, thức uống, họ chăm chút từng lọn
rau, miếng thịt, con cá để anh chị em CB.CNV có được
bữa ăn ngon và chất lượng.
Bên cạnh các món truyền thống ăn với cơm, hiện nay
các nhà ăn còn đa dạng hóa thực đơn của mình bằng
các món như phở, bún, bánh canh, món chay… hoặc
các món lẩu, giúp mọi người có sự lựa chọn phù hợp
với mình. Đặc biệt, Nhà ăn 2 còn tổ chức bán suất ăn
mang về tiện lợi giúp anh chị em có bữa cơm gia đình
ấm áp.
Các nhà ăn của Tổng Công ty khang trang, rộng rãi,
sạch sẽ và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị
nhằm hỗ trợ cho công tác phục vụ tốt bữa ăn giữa
ca. Tất cả các quy trình hoạt động tại các nhà ăn đều
được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng thông qua nội quy,
bảng mô tả công tác, thang tiêu chuẩn công việc...
nhằm bảo đảm sự thông suốt.
Theo dõi quy trình nghiệp vụ mà các anh chị em các
nhà ăn đang thực hiện mới biết rằng họ đang phấn
đấu tiến đến sự chuyên nghiệp hóa trong cung cách
làm việc. Từ việc chọn lựa nhà cung ứng, thẩm định
nguồn thực phẩm, tổ chức chế biến, phục vụ… tất cả
hoạt động trên đều tuân thủ nguyên tắc bếp ăn một
chiều hết sức chặt chẽ. Hình ảnh CB.CNV Tổng Công
ty xếp hàng vào line chọn thức ăn và tự phục vụ trật
tự, vui vẻ đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ trong
lòng chúng tôi về một cách ứng xử văn minh trong
văn hóa doanh nghiệp, thể hiện nề nếp trật tự, thái
độ tôn trọng lẫn nhau.

Nỗ lực vì bữa ăn cho anh chị em
CB.CNV

trước, cũng như tham gia các
khóa đào tạo.

Chúng tôi được biết, có nhiều người gắn
bó rất lâu năm với các nhà ăn. Đối với họ,
đây là nơi chứng kiến bao bước tiến thăng
trầm trong cuộc đời đi làm ở Phong Phú,
cùng với dòng thời gian ghi bao dấu ấn
kỷ niệm, các cung bậc cảm xúc vui buồn
trong nghề nghiệp và kể sao hết những bài
học vô giá về kinh nghiệm đối nhân xử thế,
về tình người sẻ chia mọi lúc, mọi nơi…

Hoạt động phục vụ bữa ăn
giữa ca của CB.CNV tại các
nhà ăn được thuận lợi và
thành công chính là nhờ sự
quan tâm sâu sắc và kịp thời
của Ban lãnh đạo Tổng Công
ty. Vượt qua mọi khó khăn và
thử thách, toàn thể CB.CNV
Một góc nhà ăn số 3 - nơi thư giãn của CB.CNV
các nhà ăn càng thêm sức
mạnh để mãi gắn bó với công việc và gia
Tổng Công ty. Với phương châm làm “Cho
đình Phong Phú. Những con người đã và
cuộc sống thêm phong phú”, mỗi người
đang lớn lên từ các nhà ăn, luôn thầm cảm
Phong Phú dù ở bất kỳ vị trí nào đi nữa,
ơn Ban lãnh đạo, những người khai sáng
đều mang trong mình một sứ mệnh cao cả
và thắp lên ngọn lửa niềm tin, kiến tạo và
là một nhân tố tích cực góp phần làm cho
dựng xây một văn hóa Phong Phú đậm
văn hóa Phong Phú ngày một lớn mạnh
đà tính nhân văn và tình thương yêu con
thêm.
người!
Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước
Có thể nói, một điểm khác biệt và là điểm
khi đến thăm và làm việc tại Phong Phú
cộng cho văn hóa Phong Phú là mọi người
rất đỗi ngạc nhiên và thán phục về công
đều có chung một quyền lợi, được ghi
tác tổ chức phục vụ ăn uống của các nhà
nhận những thành quả cống hiến cho sự
ăn. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về
phát triển không ngừng và vững bền của
thăm Phong Phú năm 2012 đã bất ngờ
trước những món ăn tại Phong Phú. Ông
khen ngợi những món ăn hợp khẩu vị và
gợi nhớ về hình ảnh quê nhà, cũng như
đội ngũ phục vụ nhà ăn của Phong Phú rất
chân tình và dễ mến. Đây là nguồn động
lực lớn lao giúp họ nỗ lực hoàn thành tốt
công việc hơn.

Nhiều anh chị em gắn bó với nghề với một
tinh thần trách nhiệm cao, khoảng thời
gian sống ở các nhà ăn với họ nhiều hơn
với gia đình, mỗi năm tháng đi qua đều để
lại trong lòng mỗi người những xúc cảm
sâu sắc.
Những người phục vụ tại các nhà ăn đa
phần tuy không được đào tạo chính quy
qua trường lớp, nhưng bằng tấm lòng yêu
nghề và sự say mê học hỏi, họ đã không
ngừng nâng cao tay nghề thông qua việc
học tập kinh nghiệm của các lớp anh chị đi

Một góc nhà ăn số 1

Chúng tôi hiểu rằng: nghề làm bếp, phục
vụ - một nghề xưa nay vốn dĩ chưa được
xem trọng trong xã hội, thực chất lại cao cả
và đáng trân trọng biết bao! Nét đẹp văn
hóa Phong Phú luôn được thể hiện rõ nét
trong từng gian bếp ngày đêm đỏ lửa một
cách thầm lặng tại các nhà ăn.
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số thứ tự, đánh giá cho ý kiến, tuy cực nhọc
nhưng anh chị em cảm thấy rất hạnh phúc
khi cầm được cuốn Diễn đàn hoàn chỉnh
trên tay và phát đến từng anh chị em công
nhân viên”.

Ấn phẩm đặc biệt của
đại gia đình Phong Phú
Ra đời vào tháng 11/2004, đến nay Diễn đàn Phong Phú
đã xuất bản được 36 kỳ. Mỗi kỳ là một thông điệp chuyển
tải hết sức nhân văn, được đông đảo anh chị em CB.CNV
đón nhận nồng nhiệt. Diễn đàn Phong Phú trở thành món
ăn tinh thần không thể thiếu đối với mọi người sau giờ
làm việc.
10 năm nhìn lại
Người sáng lập Diễn đàn Phong Phú là ông
Trần Quang Nghị - Tổng giám đốc Công ty
Dệt Phong Phú - nay là Chủ tịch HĐTV Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT
Tổng Công ty CP Phong Phú. Từ năm 2004
đến nay Diễn đàn đã tròn 10 năm với sự
thay đổi lớn về nội dung lẫn hình thức.
Cầm trên tay cuốn Diễn đàn không khác
là bao so với các ấn phẩm báo chí đương
thời, đặc biệt, Diễn đàn mang đậm sắc
màu văn hóa Phong Phú. Từ 12 trang in
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cho số phát hành đầu tiên đến nay mỗi
số Diễn đàn gần 70 trang, có sự phân chia
chuyên mục rõ ràng, đa dạng nội dung và
bắt mắt về hình thức.
Nhìn lại cuốn Diễn đàn đầu tiên, chúng
tôi không khỏi bồi hồi xúc động và thán
phục. Bồi hồi bởi một chặng đường đã đi
qua, những sẻ chia, tâm sự và hình ảnh
thân thương của công ty tại thời điểm đó
và các giai đoạn tiếp theo. Thán phục bởi
những anh chị em cộng tác viên và những
người thực hiện không phải đội ngũ làm
báo chuyên nghiệp mà là những CB.CNV

Nơi sẻ chia yêu thương

Diễn đàn Phong Phú số đầu tiên

nghiệp vụ, sản xuất… nhưng đã tạo ra một
ấn phẩm đặc biệt về nội dung lẫn hình
thức.
Kể về kỷ niệm thực hiện số đầu tiên, chị
Lưu Đặng Thương Thương - Phó Chủ tịch
Công đoàn Tổng Công ty tâm sự: “ngày
ấy Ban biên tập, không phải là con nhà
nghề nên rất lung túng, may mắn được chị
Nguyễn Bay - Phóng viên Báo Tuổi Trẻ hỗ
trợ hết mình. Các công đoạn làm Diễn đàn
còn rất thủ công. Sau khi biên tập, chọn
lọc hình ảnh, dàn trang và in bản nháp, các
trang báo trải khắp trên nền gạch để đánh

Diễn đàn trở thành nơi chia sẻ những thông
tin diễn ra tại Tổng Công ty và ngành, nơi
gửi gắm tâm tư tình cảm của Ban lãnh đạo,
cũng như toàn thể CB.CNV. Trong quá trình
thực hiện nội dung, chúng tôi thật sự cảm
động khi nhận được nhiều bài viết tay thật
vội của Ban lãnh đạo và anh chị em công
nhân, những lá thư tâm sự của bạn đọc
gửi về Ban biên tập. Tôi nhớ có lần đang
ngồi kiểm tra file lần cuối trước khi in, bất
ngờ nhận được một bài thơ của một anh
công nhân tại Đà Nẵng kèm với lời chia
sẻ rất chân tình. Được biết, anh vì bận rộn

tăng ca cho đơn hàng cuối năm nên gửi
bài cộng tác bị trễ. Sau đó, chúng tôi xử lý
thật nhanh và đưa vào nội dung để kịp giờ
giao file in. Sau khi Diễn đàn phát hành,
vừa nhận được báo biếu anh đã gửi lời cảm
ơn Ban biên tập và cảm thấy vui hơn bao
giờ hết vì tâm sự của mình được chuyển tải
đến nhiều người.
Vô số những kỷ niệm khó quên mà chúng
tôi gặp trong quá trình thực hiện Diễn đàn,
những bài phỏng vấn anh chị em CB.CNV,
hay những lúc tác nghiệp cho sự kiện tại
Tổng Công ty. Nhiều anh chị em bày tỏ
niềm vui khi cầm cuốn Diễn đàn trên tay,
càng hạnh phúc hơn khi những thông
tin, bài viết của mình được mọi người đón
nhận nhiệt tình. Vui có, buồn có, sai sót
cũng có… nhưng những người thực hiện
vẫn một lòng mong muốn mang những
thông điệp tinh thần để kết nối đại gia

đình Phong Phú thêm bền chặt, lan tỏa
yêu thương đến mọi người.
Chặng đường 10 năm qua của Diễn đàn
cho thấy những nỗ lực của người sáng lập,
Ban lãnh đạo, Ban biên tập và đặc biệt là
sự chung tay góp sức của toàn thể CB.CNV
Phong Phú. Chính sự quan tâm, sẻ chia ấy
giúp Diễn đàn trở thành người bạn đồng
hành của quý anh chị em.
Có hôm chúng tôi đến nhà một cô hưu trí ở
Bình Dương, thật bất ngờ trên kệ tủ của cô
có đầy đủ tất cả các số Diễn đàn. Càng bất
ngờ hơn là tình cảm mà cô dành cho Tổng
Công ty thông qua những bài viết trên đó.
Mặc dù đã ở tuổi hưu, nhưng cô vẫn luôn
dõi theo từng số của Diễn đàn để nắm bắt
thông tin, suy ngẫm về những bài viết…
Bao năm qua, Diễn đàn thật sự đã trở thành
món ăn tinh thần không thể thiếu đối với
CB.CNV và là một ấn phẩm đúng nghĩa
của những con người cùng chí hướng, trở
thành nét văn hóa riêng của Phong Phú.
Có lần dùng cơm trưa, nhiều anh chị em
xúm xít hỏi thăm chúng tôi khi nào có
số mới, cũng như kể lại những cảm xúc
khi được cầm cuốn Diễn đàn trên tay thế
nào… Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô
bờ bến trong tình yêu thương mà mọi
người dành cho ấn phẩm đặc biệt này.
Phong Phú chào xuân 50, Diễn đàn tròn 10
tuổi đánh dấu chặng đường phát triển đã
đi qua và bước sang chặng đường mới. Ban
biên tập mong muốn tiếp tục nhận được
sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo, sự
đóng góp của quý anh chị em CB.CNV để
Diễn đàn ngày càng gần gũi và hấp dẫn
hơn đối với tất cả mọi người.
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dám làm”, đặc thù của Phong Phú khi
Công ty đã bắt đầu phải tự cân đối trong
nền kinh tế mở. Lúc đó, ít người nghĩ đến
một thị trường khó tính nhất thế giới
là Nhật Bản mà khăn bông của Phong
Phú đã bước vào được. Từ container đầu
tiên 1986 với loại khăn tay ô vuông đơn
giản, đến nay khăn Phong Phú xuất cả
100 container mỗi tháng, khăn cao cấp
các loại được trưng bày chung kệ với các
khăn từ các nước tiên tiến sản xuất khăn
lâu đời.

Nói đến trường ca như Trường ca sông Lô, Trường ca du kích
sông Thao… mọi người sẽ nghĩ đến âm nhạc, bài hát, tác
phẩm của một đề tài được thể hiện với nhiều chương, nhiều
giai điệu liên kết với nhau, lúc trầm, lúc bổng… để diễn tả
những ý tưởng bất tận nào đó. Tuy nhiên, tôi dùng từ trường
ca để diễn tả lòng mình với Phong Phú, với quá trình phát
triển từ một Nhà máy - Xí nghiệp - Công ty - Tổng Công ty.

Bản trường ca

Phương châm kinh doanh Phong Phú là
khi khách hàng, thị trường cần thì chúng
tôi sẽ đáp ứng và mặt hàng katé sọc ra đời
trong hoàn cảnh đó. Những chiếc áo katé
Mỹ, katé Nhật len lỏi vào thị trường Việt
Nam trở thành mốt thời thượng đã tạo
ra một thách thức với Phong Phú. Trong
thời gian ngắn, katé Phong Phú với mẫu
mã đa dạng, chất lượng cao đã thỏa mãn
hàng triệu người tiêu dùng.

Phong Phú
Phòng R & D

C

ái tên Phong Phú từ lúc hình thành
như một cái duyên gắn liền với sự
phát triển không ngừng. Phong
Phú với ý nghĩa chiết tự là dồi dào, đầy
đủ, sung túc, đa dạng… vừa như ngọn
đuốc soi đường, mệnh lệnh hiệu triệu trái
tim cho mọi hành động của đại gia đình
Phong Phú. Trong lòng mỗi người luôn
có lửa nhiệt huyết và hướng về một sự
hoàn thiện, dồi dào, đầy đủ, sung túc và
đa dạng…
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Tôi chỉ là “thế hệ sau” bước chân vào ngôi
nhà Phong Phú, nhưng được nghe kể và
cảm nhận về những giai đoạn đầu thành
lập. Những hoạt động sản xuất kinh
doanh, những mặt hàng đặc trưng như
vải khaki chất lượng cao, vải satin đen
mang nhãn hiệu chim ó đen được nhuộm
bằng công nghệ aniline đã trở thành một
thương hiệu nổi tiếng vải Sicovina Phong
Phú, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường lúc bấy
giờ.

Phong Phú vẫn không ngừng trăn trở,
sáng tạo để sản xuất ra những mặt hàng
mang đặc điểm riêng biệt. CB.CNV với sự
kiên trì và lòng đam mê đã thực hiện được
vải Jeans đầu tiên trong cả nước (công
nghệ β - Naphtol), hơi lạ lẫm với người tiêu
dùng trong nước nhưng lại là mặt hàng
xuất khẩu chủ lực của Phong Phú nói riêng
và ngành dệt Việt Nam nói chung trong
khoảng thời gian dài. Mặt hàng khăn bông
cũng là một đột phá mang tính “dám nghĩ,

Một câu hỏi đặt ra: Phong Phú đã có thời
gian và kinh nghiệm sản xuất vải Jeans
công nghệ cũ, vậy tại sao lại không sản
xuất vải Jeans thời trang với công nghệ
mới - Indigo? Từ câu hỏi đó, Ban lãnh đạo
cùng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công
nhân sản xuất miệt mài lao động, cho ra
đời sản phẩm vải đầu tiên của cả nước Jeans Indigo Phong Phú. Sản phẩm mới

với mẫu mã và tính năng vượt trội so
với trước đây, giải tỏa cơn khát của loại
vải thời trang phù hợp với tất cả lứa tuổi
đang thịnh hành trên thế giới, giờ đây đã
nằm trong tay người tiêu dùng Việt Nam.
Bản trường ca Phong Phú được nhạc
trưởng là các đời lãnh đạo Tổng Công ty
dẫn dắt, liên kết, kế thừa, thăng hoa nối
tiếp nhau. Họ luôn truyền những cung
điệu như những ngọn lửa nhiệt tình, sáng
tạo, luôn thắp sáng niềm tin, niềm tự hào
của tất cả mọi người trong đại gia đình và
chính trong tác phẩm của mình.
Bản trường ca với những nốt nhạc trầm
bổng. Nốt nhạc trầm ví như là những thời
điểm khó khăn nhất. Vải Jeans Naphtol bị
sọc nặng liên tục tưởng chừng như mất
thị trường, khăn bông không được mềm
mại so với đối thủ cạnh tranh, bị cứng
sau khi sử dụng, ánh màu biến động,
bị ảnh hưởng rầy nâu, bị hiện tượng
“puckering”… Vải katé không bền màu,
xù lông, cứng và nhăn. Vải Jeans sau wash
bị đơ màu, không lên bông… Nhưng với
sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của các nhạc
trưởng đã dẫn dắt toàn bộ tập thể Phong
Phú vượt qua được các khó khăn, nâng
cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản
xuất, đa dạng hóa mặt hàng và ngành
nghề, tiếp tục giương cao lá cờ đầu trong
ngành dệt may Việt Nam. Tổng Công ty

vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý
của Đảng và Nhà nước trao tặng, đưa
bản Trường ca Phong Phú vào những nốt
bổng, thăng hoa, hùng tráng.
50 năm - một khoảng thời gian quá dài thì
một bản trường ca có lẽ cũng chưa diễn
tả đủ mà phải chia ra nhiều chương ứng
với từng thời kỳ. Bản thân tôi may mắn
được sống và làm việc trong đại gia đình
Phong Phú một thời gian đủ để lĩnh hội
được một số chương mà trong lòng chứa
chan, quá nhiều tình cảm và tình người.
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Phong Phú
thân thương - cái nôi để tôi sống, trưởng
thành với một đời người. Mấy ngày nay,
nhìn những công việc ráo riết cho lễ kỷ
niệm Phong Phú tròn 50 năm, nhìn các
băng rôn đầy màu sắc treo khắp Tổng
Công ty, những công trình đang gấp
rút hoàn thành, nhìn những khuôn mặt
CB.CNV tuy hết sức bận rộn nhưng rất
hớn hở cho lễ kỷ niệm đã làm các hồi ức
một thời Phong Phú như hiện ra trước
mắt tôi. Tôi như muốn hát lên một vài
chương trong bản Trường ca Phong Phú
mà tôi đã gia nhập và ước ao sẽ có một
chương hùng tráng trong bản trường
ca với Phong Phú đạt doanh thu tương
đương một tỷ đô la trong giai đoạn mới
dưới sự dẫn dắt của các nhạc trưởng, các
lãnh đạo của Phong Phú ngày nay.
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Thằng bạn
pxt
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ẫn cái dáng khòm khòm, ốm nhõng, bộ
ria mép ngày ấy của thằng Minh, trên
môi luôn nở nụ cười khi gặp bạn hay
người quen, chỉ khác xưa là tóc hắn bắt đầu
lấm tấm bạc và những nếp nhăn trên mặt bắt
đầu xuất hiện.
Ngày ấy khi ở trường, mọi người đặt cho cái
tên “Minh côn đồ” bởi vì cái gì hắn cũng biết,
cái gì cũng tham gia và rất thích bình luận
chuyện bắt cướp, chiến tranh và xã hội đen.
Vào công ty trong những năm khó khăn của
thập niên 80, hắn làm việc rất chăm chỉ, tận tụy
và có nhiều kỹ năng, nhiều năm còn được bầu
là cây sáng kiến của xưởng. Biệt danh là “Minh
côn đồ” nhưng đằng sau khuôn mặt ấy, nụ cười
ấy luôn ẩn chứa và toát lên một nét trung thực,
thân thiện nên tại xưởng hắn có nhiều bạn bè
và đồng nghiệp yêu mến.
Hắn được giao nhiều công việc và vị trí khác
nhau trong việc bảo dưỡng thiết bị, hắn đam
mê công việc còn hơn mê mọi thứ khác trên
đời. Hắn rành tất cả các vật tư, phụ tùng trên
các máy đến nỗi hắn còn biết con ốc, bulon rớt
ra là của bộ phận nào, thuộc máy nào.

Hắn mời tôi vào quán cóc làm ly café đen và
vài điếu thuốc đen như cái thời ngày xưa ấy.
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Vì vậy, hắn được cất nhắc vào vị trí nhân viên
cung ứng vật tư - một vị trí mà nhiều người
luôn ước vào thời đó. Hắn bắt đầu trổ tài và
cống hiến. Hắn đi tìm kiếm lùng sục, khắp nơi,
những nơi nào có vật tư tốt có thể thay thế
được mà đảm bảo chất lượng cao, giá rẻ là hắn
tìm đến. Đi trong xưởng thấy có bulon, ốc vít
rơi trên sàn nhà là hắn nhặt lượm đem vào kho,
thấy vật nào còn tốt đã sử dụng rồi mà bỏ đi
hắn tìm nơi cất để sau này khi cần lại moi ra.
Hắn làm sổ sách lưu trữ kho rất tài, nhớ từng
ngóc ngách, vị trí nào để vật gì, sắp xếp kho
rất khoa học.

Hắn có vợ làm thợ may tại một công ty
khác, hắn có hai con đang còn học tiểu
học trong phường hắn ở. Sáng đưa con
đến trường, rồi đến sớm quán cà phê gần
Công ty nhâm nhi ly café đen và mấy điếu
thuốc đen, chiều vợ hắn đi làm về đón con
và lo cơm nước, hắn hay về trễ vì phải lo
cho đủ các vật tư và lang thang tìm kiếm
vật tư thay thế chất lượng tốt mà rẻ. Ngày
qua ngày, hắn gắn với nghề, yêu nghề mà
không hề tính toán thiệt hơn.
Đùng một cái hắn làm đơn xin nghỉ việc
mà ai cũng ngỡ ngàng tiếc rẻ không biết
lý do. Người đoán già, người đoán non,
mà sau này mới biết hắn nghỉ việc do bất
đồng quan điểm với sếp trực tiếp của hắn,
hắn không đồng ý chỉ đạo của sếp trái với
tính cách của mình nên hắn xin nghỉ.
Bẵng đi một thời gian, lâu không gặp vì
ai việc nấy, hôm nay tình cờ gặp lại, hắn
vẫn niềm nở như xưa. Hắn chân tình và tự
hào kể về công ty như hắn đang làm việc.
Nghe tôi nói công ty ngày càng phát triển,
càng ngày càng có nhiều đơn hàng, cán bộ
công nhân viên vui vẻ lắm, mặt hắn rạng
ngời lên không giấu được niềm tự hào và
vui sướng về công ty mà một thời hắn đã
từng cống hiến. Hắn mời tôi vào quán cóc
làm ly café đen và vài điếu thuốc đen như
cái thời ấy. Hắn say sưa hỏi về công ty, một
bước tiến của công ty hắn vui như một
bước tiến của hắn, thậm chí hắn còn yêu
và tự hào hơn tôi tưởng, vì dầu sao hắn
cũng nghỉ việc khi hắn chưa đủ tuổi nhận
sổ hưu, phải sống đạm bạc, chắc chiu, nhịn
ăn để nuôi con ăn học.
Hắn cũng tâm sự, ngày ngày phải đi làm
thêm, thỉnh thoảng cũng chạy xe ôm kiếm

thêm ít đồng phụ vợ, nhưng
gia đình sống êm ấm và hạnh
phúc, còn lại hay gặp may, có
lần hắn trúng được tờ vé số
hơn vài chục triệu. Hai đứa con
đều học sinh giỏi và ngoan,
đều đạt được học sinh giỏi cấp
quốc gia và cũng được một
trường quốc tế xét học bổng
xuất ngoại học bên châu Âu
và Mỹ, còn hơn chiêm bao vì
có bao giờ nghĩ rằng con được
ra nước ngoài học đâu, ăn học
trong phường còn chưa đủ
nữa là.
Hắn còn hào hứng kể vừa rồi
cũng rất hên, nhà bị giải tỏa,
địa phương đền bù cho mấy
trăm triệu, không biết phải
làm sao, ở đâu đây, thì lại may
mắn mua được căn nhà chung
cư đang vào thời khuyến mãi
giá rẻ. Giờ này hai vợ chồng ổn
định, căn cơ lại có sức khỏe,
không đau ốm gì, các con hắn
vẫn học tập ngoan ngoãn ở
trời Âu, Mỹ.
Hắn cũng nói, sếp trực tiếp của hắn ngày
xưa lúc hắn làm đơn xin nghỉ việc, bây giờ
cũng đã nghỉ vì nghe đâu bị công ty sa thải
do không trung thực trong công việc.
Tôi mừng thầm cho hắn đã gặp may trong
cuộc sống, nhiều bạn bè vẫn ước mơ được
như hắn. Tôi ngưỡng mộ với tố chất thông
minh, lanh lẹ, đa năng nhưng trung thực
và nhân cách của hắn, không phải ai cũng
có nghị lực vượt qua thử thách bản thân,
cám dỗ mà hắn từng gặp phải.

Chắc cũng tại tố chất và tấm lòng của hắn
mà bản thân hắn đã tạo ra được một tý hào
quang nên luôn được trời cho và gặp may
trong cuộc sống. Ai cũng mến và khó quên
khi gần hắn hoặc một lần tâm sự ngay cả
lúc hắn nghèo đến rớt mồng tơi.
Kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển
Phong Phú, hắn xin được tham gia và háo
hức chờ đợi. Mặt hắn lại rạng lên ánh tự
hào về công ty hắn đã từng cống hiến,
hắn nói sẽ diện một trang phục thật trang
trọng cho ngày trọng đại này mà theo hắn
cũng là ngày trọng đại trong cuộc đời của
hắn.
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Trên bước đường tôi đi
Ngọc Hợp
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ào một buổi chiều tan ca, tôi về ngang khuôn viên Tổng Công ty, ngạc nhiên và hạnh
phúc khi thấy trên hàng cây ven đường treo các băng rôn với dòng chữ: chào mừng
50 ngày thành lập Tổng Công ty CP Phong Phú, Phong Phú 50 năm dấu ấn tự hào
(14/10/1964 - 14/10/2014)… Tôi chợt giật mình vì thời gian trôi qua nhanh quá, bao ký ức
thân thương hôm nào chợt ùa về trong nỗi nhớ. Bước chân tôi trĩu đầy kỷ niệm. Chợt nhận
ra mình đã gắn bó với Phong Phú được 38 năm. Một khoảng thời gian với bao nhiêu nỗi nhớ.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân vào Phong Phú, nhà máy lúc đó còn hoang sơ lắm, chỉ có
3 phân xưởng Sợi, Dệt, Nhuộm. Anh chị em làm việc ở xưởng này có thể biết được tên của
nhau ở xưởng kia, mọi người vui vẻ hòa đồng. Bữa ăn giữa ca là cơ hội cho nam thanh nữ tú
gặp nhau chuyện trò như “ong vỡ tổ”, là dịp để anh bảo trì này để ý cô em đứng máy kia! Rồi
còn “tám” với nhau chị này là hoa khôi bên phòng đó! xưởng kia! Vui lắm! Có lúc xưởng này
làm mai cho xưởng kia…, nhiều cặp đôi cũng nên duyên từ bữa ăn giữa ca này!

Dấu ấn tự hào

Tôi còn nhớ để cải thiện bữa ăn công nhân, lãnh đạo nhà
máy có nuôi heo, cá và đàn bò. Những chú bò ngộ nghĩnh
dễ thương, chúng được thả rong trong khuôn viên Nhà
máy tự do đi lại ăn cỏ, lúc này xung quanh nhà máy cỏ mọc
um tùm khắp đường đi lối lại. Có lúc, bò còn vào nằm bên
mái hiên tòa nhà văn phòng.
Xung quanh nhà máy, cỏ mọc ngang đầu, mỗi lần công
nhân đi vào xưởng làm, phải đi ngang qua những bãi đất
trống, rậm rạp làm chúng tôi không dám đi một mình, phải
chờ bạn bè đồng nghiệp đi cùng vì ai cũng sợ rắn bò ngang
qua đường cắn phải. Những lúc đi ca đêm nghe tiếng ếch
nhái kêu inh ỏi.
Tôi còn nhớ như in năm tôi vào làm, đội xe ca có chừng 5
chiếc. Xe ca đưa rước công nhân lúc đó màu vàng nghệ,
bên hông xe ghi dòng chữ Nhà máy Dệt Phong Phú. Mỗi
khi xe lưu thông trên đường đưa đón CB.CNV, chiếc xe thật
nổi bật. Có những hôm chiếc xe ca màu vàng thường đưa
rước chúng tôi bị hư, được thay thế bằng xe chở hàng to
đùng, thay vì như mọi khi chúng tôi lên xuống xe bằng cửa
có bậc tam cấp, thì xe này chúng tôi lên xuống bằng cái ghế
có bốn chân, treo lủng lẳng bên hông xe, được kéo lên thả
xuống mỗi khi xe đến trạm để chúng tôi leo lên leo xuống,
làm mọi người đi đường ai cũng ngoái nhìn, vui ơi là vui!
Tuổi trẻ, thời con gái của tôi trôi qua nhanh và gắn chặt với
vùng đất Phong Phú nghĩa tình này. Từ những chuyện công
việc, sinh hoạt vui chơi đến chuyện tình cảm lứa đôi đều
cho tôi những xúc cảm khó tả, vui có buồn cũng có.
Từ những bụi cây năm nào, nay đã trở thành những cây cao
bóng mát rợp cả một khoảng trời, tôi thấy hạnh phúc vì
hàng cây ấy khắc ghi bao kỷ niệm. Tôi chiêm nghiệm hình
ảnh công ty như những cây đại thụ ven đường, từ nhỏ nhắn
khiêm tốn ngày nào nay đã vươn vai lớn mạnh, mang bóng
mát chở che cho bao người. Tôi lặng người và lòng nghĩ về
Phong Phú!
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Tôi tự hào với người thân trong gia đình và bạn bè khi kể về
Phong Phú với Ban lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài luôn
đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những chặng đường.
Mỗi người lãnh đạo có một phương châm hành động, tính
cách khác nhau… nhưng họ có chung tình yêu với đất và
người Phong Phú, cùng quyết tâm phát triển mảnh đất này
thêm màu mỡ, khang trang. Anh chị em đồng nghiệp thì
quý mến nhau như anh chị em một nhà, có lúc chia nhau
từng miếng cơm, chia nhau những khó khăn trong công
việc và cả chuyện buồn vui của cuộc sống.
Tôi tự hào khi mỗi năm đến ngày 20 tháng 11 món quà mà
mình gửi đến quý thầy cô giáo là những phần khăn bông
của Phong Phú. Càng vui hơn khi được cô giáo khen ngợi
sản phẩm khăn đẹp, chất lượng và an toàn.
Tôi tự hào với bạn bè nói cho tôi biết họ rất trân trọng và
hài lòng khi đến công ty giao tế làm việc tiếp xúc với lãnh
đạo và CB.CNV Phong Phú, họ cảm thấy thoải mái và thân
thiện. Tôi tự hào với bạn bè mỗi năm có dịp họp mặt, tôi kể
về nơi tôi làm việc, bạn tôi ngạc nhiên khi tôi có một thâm
niên đáng nể tại công ty.
Tôi tự hào và tự tin khi dạy cho con bài học đắc nhân tâm
về tính chịu thương chịu khó mà mình học được tại nơi làm
việc và từ các anh chị em đồng nghiệp.
Tôi càng tự hào hơn khi biết được rằng để có được sự ổn
định như ngày hôm nay đều là do công sức của các lãnh
đạo đã xây dựng nét văn hóa truyền thống của công ty
bằng việc giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương
ái giúp đỡ nhau học tập, quan tâm chia sẻ… Những việc
làm trên đã tạo nên một không khí gắn bó yêu thương.
Phong Phú đào tạo từng cấp cán bộ công nhân viên những
kỹ năng phù hợp và nâng cao trình độ để đáp ứng tốt khả
năng công việc được giao. Có được một đội ngũ CB.CNV
giỏi tay nghề, có đạo đức lối sống lành mạnh, nên thương
hiệu Phong Phú trên bước đường 50 năm được củng cố và
lớn mạnh không ngừng.
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Những thước phim
không bao giờ quên
Đặng Thị Nguyệt

Phong Phú sức trẻ dạt dào
Năm mươi năm vẫn tự hào xiết bao
Trí tuệ, phẩm chất thanh cao
Giàu lòng nhân ái, biết bao nghĩa tình
Chung sức phấn đấu hết mình
Hoàn thành kế hoạch xứng tầm năm mươi

N

ăm mươi năm. Một chặng đường
không thể gọi là dài cho chuỗi thời
gian không ngừng ngơi nghỉ để
đổi mới, nhưng cũng không quá ngắn cho
một đại gia đình tự đứng vững và vươn lên
bằng tất cả những gì hiện có: trẻ trung,
năng động, sáng tạo và hăng say làm việc.
Điều đó tạo thành những thước phim lịch
sử không thể phai nhòa trong tâm trí của
tất cả chúng ta, những người con Phong
Phú.
Đội ngũ CB.CNV Phong Phú với phong
cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại
cùng với phương châm “Thị trường là cạnh
tranh - Kinh doanh cần sáng tạo”. Tuổi trẻ
Phong Phú góp phần chuyển tải và quảng
bá hình ảnh về một đội ngũ CB.CNV trong
bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
và có sự cạnh tranh gay gắt. Nét đẹp trong
văn hóa Phong Phú chính là cẩm nang quý
báu để duy trì và phát triển, thu hút khách
hàng.
Những bông hoa tô điểm cho không gian
làm việc sạch sẽ, thoáng mát, những nụ
cười rạng rỡ của mỗi CB.CNV là hình ảnh
quen thuộc tại Tổng Công ty. Bên cạnh đó
Phong Phú còn hướng tới chất lượng làm
việc chuyên nghiệp. Những buổi tập huấn,
kiểm tra nghiệp vụ diễn ra thường xuyên
là dịp để mỗi thành viên trau dồi, củng
cố kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn, cập nhật các sản phẩm phẩm mới.
Phong Phú luôn tự hào bởi những con
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người luôn nỗ lực vì sự phát triển chung.
Những giải thưởng từ các cuộc bình chọn,
xét duyệt… là thành quả cho sự cố gắng
của tuổi trẻ Phong Phú.

đã gặt hái rất nhiều huy chương trong các
đợt hội thao từ nội bộ cho đến cấp ngành
dệt may, liên tiếp gặt hái những thành tích
trong suốt thời gian dài.

Đã qua rồi thời kỳ chiến tranh khói lửa,
nhưng vẫn còn đó mảnh đời bất hạnh
trên khắp đất nước. Ý thức được trách
nhiệm xã hội, những trái tim nhân hậu của
Phong Phú luôn chung tay, đồng hành vì
một thế giới tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.
Những hoạt động hiến máu tình nguyện,
những căn nhà tình nghĩa, tình thương,
những chuyến thăm hỏi ân cần, những
buổi quyên góp tương trợ cho đồng bào
bị thiên tai, lũ lụt, cho đồng bào, chiến sĩ
ngoài biển đảo thân yêu… Tuổi trẻ Phong
Phú luôn hy vọng sẽ góp phần thắp sáng
những ước mơ cho những hoàn cảnh khó
khăn, kiến tạo một cuộc sống thanh bình,
giàu tình nhân ái.

Bài hát Tự hào Phong Phú hôm nay chính
là món quà tinh thần quý báu cho sức
trẻ Phong Phú. Những ca từ đầy ắp yêu
thương, niềm tự hào, trân trọng đã được
thể hiện rõ nét trong bài hát như càng
khẳng định sức mạnh của tập thể CB.CNV
Phong Phú luôn đồng lòng, đồng sức,
đồng tâm trong quá khứ, hiện tại và cả
tương lai. Càng tự hào biết bao khi những
tình cảm yêu thương ấy được chính người
con của Phong Phú ấp ủ và cụ thể hóa
thành bài hát.

Có thể nói, tuổi trẻ Phong Phú là một
bông hoa đẹp giữa một rừng hoa muôn
màu sắc. Phong Phú có một đội ngũ cán
bộ, kỹ sư, nhân viên có phẩm chất đạo đức
và giá trị nhân sinh quan tốt. Các phong
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
luôn được phát động và tập hợp đông đảo
cán bộ, công nhân tham gia. Ý thức được
rằng khỏe để hăng say làm việc, khỏe để
sáng tạo và cống hiến, Ban Lãnh đạo Tổng
Công ty luôn quan tâm ưu ái cho các hoạt
động văn thể mỹ. Bước sang tuổi năm
mươi trong ngần ấy thời gian, Phong Phú

Chắc chắn trong mỗi chúng ta sẽ không
thể nào quên những lời sẻ chia chân tình
của anh Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT
Tổng Công ty nhân dịp về tham dự Liên
hoan mừng xuân năm 2012: “…chính các
anh, chị đã truyền lửa cho Ban lãnh đạo để
thắp sáng niềm tin và xây dựng tình đoàn
kết yêu thương của gia đình Phong Phú.
Với sức trẻ của các anh, chị, chắc chắn mỗi
bước đi của từng đơn vị sẽ góp phần đáng
kể đưa con tàu Phong Phú vượt muôn
trùng đại dương để cập bến thành công
mới…”
Đây chính là những thước phim đáng được
chúng ta gìn giữ, nâng niu và trân trọng
theo từng năm tháng sau này.
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Phong Phú
50 năm dấu ấn tự hào
Lại Đức Ninh
Phong cách khẳng định tiến
Phú cường thỏa chí bay
Năm tháng luôn bền bỉ
Mươi việc nhẹ như mây
Năm mươi niên lịch sử
Dấu tích oai hùng đây
Ấn tượng vun đắp đầy
Tự tin bước thẳng tiến
Hào khí vẫn còn đây
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Phong Phú dậy hồn hoa
Nhà thơ Lê Quý Thông
Năm mươi Phong Phú dậy hồn hoa
Kỷ niệm ngày sinh thảy hợp hòa
Nắng sớm in hình em tới xưởng
Lam chiều nhẹ gót chị rời ca
Hàng xinh vượt trội ngời Ô thước
Giá tốt dùng bền rạng Nguyệt nga
Lãnh đạo tư duy ngày đổi mới
Con đường hội nhập vượt tầm xa

Chúc hiển vinh
Nhà thơ Lê Quý Thông
Phong Phú hân hoan kỷ niệm mình
Năm mươi năm ấy biết bao tình
Thị phần phát triển nhờ hàng tốt
Thành quả huy hoàng cậy trí minh
Dấu ấn cao sang mừng lãnh đạo
Gia đình hạnh phúc vững niềm tin
Tư duy đổi mới tầm nhìn rộng
Bút thảo dăm vần chúc hiển vinh
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50 mùa xuân đi qua
Nguyễn Hữu Chung
Sắp đến ngày mừng sinh nhật công ty
Tổng Phong Phú vừa tròn năm mươi tuổi
Ngọn nến hồng mùa thu cho em thổi
Bùng ước mơ kỷ niệm mãi dâng đầy.

Rất tự hào Phong Phú được xướng tên
Vinh dự nhận cờ thi đua Chính phủ
Đơn vị xuất sắc ngành dệt may có đủ
Danh hiệu Anh hùng trong sản xuất kinh doanh

Mới ngày nào em xin việc nơi đây
Rời sân trường, em thành cô thợ dệt
Hai mươi năm, giọt mồ hôi em kết
Thành ngàn hoa, từng mét vải cho đời

Những thành công vang dội của công ty
Nhờ lãnh đạo chọn hướng đi đúng đắn
Cùng mọi người với niềm tin chiến thắng
Quyết đồng lòng đưa Phong Phú vươn xa

Mùa đông về, rồi hạ đến đầy vơi
Phong Phú vẫn không ngừng phát triển
Những khủng hoảng, khó khăn luôn ẩn hiện
Năm mươi mùa mai nở, vẫn đi lên

Năm mươi mùa xuân thấm thoắt đi qua
Em sẽ thổi ngọn nến hồng sinh nhật
Phong Phú ơi ! Một tình yêu rất thật
Nửa đời người với Phong Phú yêu thương!

Phong Phú

hành trình gia tăng giá trị

Đặng Thanh Phước
Phong Phú tháng mười tuổi năm mươi
Vượt bao sóng gió giữa ngàn khơi
Hành trình khởi nghiệp tăng giá trị
Bao người góp sức dựng cơ ngơi

Cùng với khách hàng đầu vào ra
Doanh thu đích đến tỷ đô la
Đảm bảo hài hòa ba lợi ích
Phát triển vững bền bước tiến xa

Dây chuyền thiết bị luôn hoạt động
Sáng kiến công nghệ chẳng ngồi yên
Mục tiêu xuyên suốt giá thành hạ
Khách hàng hài lòng là ưu tiên

An khang thịnh vượng với ước mong
Nước Việt rồi đây sẽ hóa rồng
Phong Phú mình đây luôn vững tiến
Góp phần hưng quốc vững non sông.

Năm
Mươi
Xuân
Hội
Tụ
Thương
Hiệu
Khởi
Sắc
Tập
Thể
Ban
Lãnh
Đạo
Tài
Ba
Phát
Triển
Thành
Công
Đại
Gia
Đình
Phong
Phú

Nửa
Thế
Kỷ
Đi
Qua
Cuộc
Sống
Thăng
Hoa
Cán
Bộ
Công
Nhân
Viên
Ý
Thức
Nâng
Cao
Hiệu
Quả
Sản
Xuất
Tổng
Công
Ty
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Lời tri ân

14.10.1964 - 14.10.2014

N

ăm mươi năm, một niềm tự hào cho tất cả chúng tôi đang sống và làm việc tại Phong Phú
này, từ một doanh nghiệp bậc trung trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong làng dệt may
Việt Nam và được nhiều nước biết đến.

Chúng tôi thật hãnh diện khi cùng ngồi lại bên nhau để viết về ngày ấy, hiện tại và tương lai. Một
Phong Phú biết vượt qua thử thách để vươn lên tầm cao mới, một ý chí để biến tư duy thành hiện
thực, một tấm lòng tin yêu, tin tưởng lẫn nhau qua các thời kỳ, một tinh thần đoàn kết, sẻ chia khi
thất bại cũng như thành công.
Chúng tôi luôn tri ân các bậc tiền bối qua nhiều thế hệ đã tạo dựng và vun đắp, đã không tiếc công
sức cống hiến, quên mình cho sự phát triển chung của Phong Phú.
Như những lời thì thầm nhắn nhủ trong những ngày cuối thu này từ những ngày cuối thu thuở ấy,
các thế hệ tiếp nối hãy luôn gìn giữ và phát huy thành quả truyền thống tốt đẹp, dấy lên một tinh
thần Phong Phú cho hôm nay và mai sau.

Tổng Giám đốc

Phạm Xuân Trình
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