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Bạn đọc thân mến,

Thấm thoát đã gần 30 mùa xuân kể từ ngày thành lập, Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, 
tiền thân là Nhà máy sợi Hà Nội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng Việt Nam 
và thị trường quốc tế với những sản phẩm Sợi – Dệt – May mang thương hiệu HANOSIMEX. 

Mùa xuân này, Quý Tỵ 2013, DIỄN ĐÀN HANOSIMEX ra đời, là bản tin nội bộ đầu tiên với nhiều 
chuyên mục, nội dung và hình thức phong phú, bước đầu đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

DIỄN ĐÀN HANOSIMEX sẽ chuyển tải những thông tin hữu ích và hấp dẫn về hoạt động của 
Hanosimex thông qua những con số phản ánh kết quả SXKD, chân dung những người lao động 
tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,… trên góc nhìn mới mẻ và cởi mở. Thêm vào là câu chuyện 
mang tính thời sự, những bức ảnh ấn tượng cũng như những tự sự, chiêm nghiệm, kiến giải 
riêng về cuộc sống và con người.

Số báo đầu tiên ra mắt bạn đọc chắc chắn sẽ khôg tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Hi 
vọng với sự ủng hộ, đồng hành của Ban Giám đốc cung toàn thể anh chị em CBCNV, Diễn đàn 
Hanosimex sẽ cố gắng thay đổi cách trình bày cũng như thêm một số chuyên trang với mong 
muốn làm cho tờ báo đẹp và hiện đại hơn, làm nổi bật các thông tin hữu ích cho bạn đọc. DIỄN 
ĐÀN HANOSIMEX rất mong nhận được nhiều bài viết cộng tác của bạn đọc cũng như những 
góp ý, phê bình cho tờ bản tin này để nó luôn hữu ích với mọi người.

Kính chúc quý bạn đọc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!
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Chủ tịch Công đoàn - phó ban

3. NguyễN AN hảI 

Bí thư Đoàn Thanh niên - phó ban Thường trực

4. NguyễN NgọC CÁCh

Kế toán trưởng - Uỷ viên

5. PhAN hoàI Thu

Trưởng phòng kinh doanh - Uỷ viên
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Trưởng phòng XNK - Uỷ viên

9. hồ Lê hùNg
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GĐ Công ty Cp Dệt Hà Đông - Uỷ viên

11. NguyễN Thị Tứ

GĐ Công ty Cp May Đông Mỹ - Uỷ viên
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GĐ Nhà máy Sợi Bắc Ninh  - Uỷ viên
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16. Lê TrọNg ĐạI

GĐ Công ty Cp May HTL - Uỷ viên

17. NguyễN QuANg NgọC

GĐ Công ty CpTM Hải phòng - Uỷ viên



Toàn thể anh chị em CBCNV Hanosimex thân mến,

Những trang lịch nhắc chúng ta mùa xuân đang đến, nhiều người muốn 2012 dài thêm vài ngày nữa để 
chúng ta hoàn tất mọi việc, khép lại một năm bộn bề khi Tổng công ty di dời.

2012 là một năm quan trọng, Hanosimex phải ghi nhận trong lịch sử phát triển của mình; một năm 
muôn vàn khó khăn mà Tổng công ty gặp phải, nhưng với sự quyết tâm cao của Cơ quan Đảng uỷ, Hội 
đồng quản trị, Cơ quan điều hành, sự đồng tâm nhất trí của toàn hệ thống và những con người Hano-
simex, chúng ta đã từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện các quyết sách giúp Tổng công ty tái hoà 
nhập vào con đường phát triển. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng với sự chung sức 
của toàn hệ thống, chúng ta nhất định sẽ vượt qua và đưa Hanosimex vươn mình lên một tầm cao mới !

Nghĩ về 2012, chúng ta cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan lãnh đạo các cấp luôn quan tâm giúp đỡ, các bạn 
hàng luôn đồng hành với chúng ta trong mỗi bước đi.

 Các bạn thân mến !

Chúng ta hãy cùng nhau dang tay đón chào một mùa xuân mới - Quý Tỵ 2013, cùng chung tay xây bao 
mơ ước tốt đẹp cho mọi người, cho mọi nhà, cho Hanosimex và Đất nuớc chúng ta. 

Chúc toàn thể anh chị em CBCNV Hanosimex đónTết vui vẻ, đầm ấm và an lành !
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Đầu năm 2012, Công 
đoàn Dệt May Việt 
Nam có đặt hàng 

tôi nói chuyện về xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp. Tôi 
nhận thấy rằng cũng phải 
suy nghĩ xem tiếp cận và báo 
cáo thế nào cho có tính thực 
tế, tránh lý thuyết suông và 
sách vở, báo chí viết về VHDN 
cũng rất nhiều rồi, làm sao 
để mọi người nắm bắt, hiểu 
về VHDN và áp dụng dễ dàng 
nhất. Cuối cùng tôi chuẩn bị 
nội dung nói chuyện chủ yếu 
liên hệ thực tế tại các doanh 
nghiệp mình đã từng làm việc. Từ mục tiêu, 
động lực phát triển doanh nghiệp đến yêu cầu, 
tiêu chuẩn của lãnh đạo, tâm tư nguyện vọng 
của CBCNV, các nhà đầu tư, các cổ đông, để đúc 
kết ra rằng muốn xây dựng VHDN đặc trưng và 
gắn liền với sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp thì người đứng đầu, Ban lãnh đạo của 
doanh nghiệp không chỉ một mà nhiều thời kỳ, 
nhiều thế hệ phải có hoặc phải bồi dưỡng rèn 
luyện để có Tâm, Tài, Đức, Dũng, Liêm, Nhân, Lễ, 
Nghĩa, Trí, Tín. phải luôn bổ sung, thay đổi nếu 
thiếu, đào thải nếu quá trình bồi dưỡng không 
thể có các tố chất trên.

Trong buổi nói chuyện này tôi có dẫn ra một khả 
năng vận dụng  “5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên 
nhi đồng” vào xây dựng VHDN. Quý vị đừng tự 
hỏi tại sao lại áp dụng những điều Bác dạy thiếu 
niên nhi đồng cho người lớn bởi tất cả chúng 
ta đều đã trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng, đều 
được dạy những điều này từ lớp 1. Nhưng khi 
lớn lên con người lại chỉ nghĩ đến những điều 
cao xa, phức tạp khác.

Bác Hồ từng dạy:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 
Học tập tốt, lao động tốt 
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 

Tôi xin phép diễn dịch tương đối, chủ quan cách 
áp dụng lời dạy của Bác vào xây dựng VHDN:

yêu Tổ QuỐC:

Yêu nước là phải làm cho đất nước ngày càng 
giàu mạnh để sánh vai cùng các cường quốc 
năm châu. Muốn thế thì từng cá nhân, từng 
doanh nghiệp phấn đấu xây dựng doanh nghiệp 
giàu mạnh, tăng trưởng nhanh đóng góp ngân 
sách nhiều, chống tham nhũng mạnh để góp 
phần xây dựng  đất nước, tăng cường đấu tranh 
quốc phòng để bảo vệ đất nước.

yêu ĐồNg Bào: 

Cụ thể yêu người lao động, thương CBCNV thể 
hiện bằng sự chăm lo cho thu nhập xứng đáng 

Tư Tưởng Bác Hồ

Trần Quang nghị

Chủ tịch  HĐQT

Trong xây dựng 
văn Hóa doanH ngHiệp

ThôNg ĐIệP Đầu XuâN
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trong từng điều kiện, cố gắng không ngừng 
nâng cao đời sống công nhân từ bữa ăn đến tiền 
lương thực tế, đến điều kiện làm việc, đời sống 
tinh thần. Đừng nhìn xuống doanh nghiệp khác 
đối xử không tốt để nghĩ rằng mình vẫn tốt hơn 
họ mà phải đặt mình vào vị trí hoàn cảnh và thu 
nhập của người lao động để xem mình có sống 
được không, có đủ nuôi con cái, chăm sóc cha 
mẹ già không để ứng xử với người công nhân do 
mình quản lý. Từ trách nhiệm tình cảm đó mới 
thấy mình cần nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, quyết 
tâm, quyết liệt hơn trong quản lý điều hành, 
kiên quyết hơn với cái xấu, trì trệ, với người xấu, 
tiêu cực, lười biếng, vô trách nhiệm.

họC TẬP TỐT:

Là không ngừng học tập nâng cao trình độ khả 
năng, kỹ năng để làm việc tốt, luôn nhanh hơn, 
hiệu quả hơn. Không chỉ học trong sách vở mà 
học ở đồng nghiệp, bạn bè, học trong thực tế 
để tăng khả năng và tốc độ xử lý, giải quyết tình 
huống, đương đầu với những khó khăn, thách 
thức.

LAo ĐộNg TỐT:

Là làm việc tập trung, luôn suy nghĩ, sáng tạo 
cải tiến công việc, có phương pháp làm việc 
ngày càng tốt hơn, có khả năng huy động sức 

mạnh tập thể, các nguồn lực để vượt qua khó 
khăn, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 
Trong lao động cũng cần lưu ý, không phải việc 
nào cũng làm như việc nào, sản xuất khác bán 
hàng, tham mưu, quan sát khác với tác nghiệp, 
quản trị  mà có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
khác nhau.

ĐoàN KếT TỐT:

Trong DN là không bè phái cục bộ, cảm tính, 
trù dập. Mọi người trong đơn vị, doanh nghiệp 
đối xử như nhau, chân thành, cạnh tranh lành 
mạnh, hỗ trợ giúp đỡ nhau vì kết quả chung, 
không thủ đoạn, lôi kéo, nịnh và ưa nịnh. Thắng 
thắn góp ý xây dựng để mọi người cùng thực 
hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy. Đúng như lời Bác 
“Đoàn kết là sức mạnh” của doanh nghiệp.

Kỷ LuẬT TỐT:

là đặc biệt cần thiết trong doanh nghiệp, chưa 
có doanh nghiệp nào mà trên bảo dưới không 
nghe (điều đúng) mà thành công. Trong các 
doanh nghiệp từ Công ty đến các Tập đoàn 
lớn, tính kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ là vô cùng 
quan trọng cho sự thành công và phát triển.

gIữ gìN Vệ SINh ThẬT TỐT:

Trong doanh nghiệp không chỉ là vệ sinh công 
nghiệp, mà còn là vệ sinh môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, là sự trong lành vui vẻ của 
DN, không có các tư tưởng suy nghĩ độc hại, cá 
nhân chủ nghĩa, xuống cấp đạo đức, tiêu cực, 
chơi xấu, chơi bẩn nhau.

KhIêm TỐN:

Là vô cùng cần thiết của những người lãnh 
đạo và chuẩn bị làm lãnh đạo các cấp, từ cấp tổ 
đến cấp cao nhất, lãnh đạo càng cao càng phải 
phòng ngừa bệnh chủ quan, tự mãn, tự kiêu, 
xa rời quần chúng. Không hoặc thiếu cầu thị, 
học hỏi, thích giảng hơn lắng nghe, tập hợp 

xung quanh những người không dám nói phải, 
chỉ dám nói theo ý lãnh đạo, không có ý tưởng 
mới, không có sự phản biện. Khi đó doanh 
nghiệp sẽ rất rủi ro và đi xuống.

ThẬT Thà:

Là trung thực, không báo cáo láo, không đối 
phó che giấu với cả trên lẫn dưới, công khai 
minh bạch, công bằng tạo lòng tin cho CBCNV 
và đối tác. Có lòng tin để tạo được sự đồng 
thuận, sự ủng hộ từ đó tạo nên sức mạnh bền 
vững của doanh nghiệp.

DũNg Cảm:

Trong doanh nghiệp là dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm trên cơ sở cân nhắc, khảo 
sát, xem xét kỹ lưỡng các khả năng, không mạo 
hiểm, liều lĩnh gây rủi ro cho doanh nghiệp. 
Dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách, 
không đùn đẩy cho cấp dưới, dám đấu tranh và 
kiên quyết xử lý những cá nhân sai phạm ảnh 
hưởng đến lợi ích số đông và doanh nghiệp, 
dám bảo vệ cái đúng, người tốt, có ý tưởng mới 
đột phá, sáng tạo dù có khi bị thiểu số.

Trên đây là những suy nghĩ vận dụng của cá 
nhân trong thời gian làm việc, điều hành 
doanh nghiệp. Chắc chắn còn chủ quan hoặc 
thiếu sót nhưng với tình cảm chân thành và 
trách nhiệm, xin chia sẻ với bạn đọc Diễn đàn 
Hanosimex với hy vọng mỗi người có thể rút ra 
những điều có ích cho riêng mình.  Cũng thông 
qua Diễn đàn cho phép tôi trân trọng cảm ơn 
những CBCNV của Tổng công ty đã ủng hộ, nỗ 
lực phấn đấu tích cực làm việc, cho sự vượt khó 
và có nhiều tiến bộ của Tổng công ty chúng 
ta, tạo đà cho sự củng cố phát triển mạnh mẽ 
trong năm 2013.

Xin chúc các thành viên của gia đình Hano-
simex một năm mới an lành, hạnh phúc, phát 
triển và thành đạt.

ThôNg ĐIệP Đầu XuâN
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Sản xuất của các công đoạn 
của ngành dệt may thường 
phát sinh ra các loại bụi 

bông, các loại hơi hoá chất độc 
hại như: hơi a xit, xút, hơi thuốc 
nhuộm v.v... Những khí thải 
này thường làm cho tiêu chuẩn 
không khí trong nhà xưởng 
không đạt các tiêu chuẩn vệ 
sinh lao động. Những tác động 
tới môi trường sống của ngành 
dệt may còn phải kể đến là:

Ngành dệt may còn sử dụng một 
lượng nước lớn cho giặt, nhuộm, 
hoàn tất, nồi hơi... Nước thải 

của ngành dệt nhuộm có chứa 
các loại hoá chất, thuốc nhuộm 
không tận trích được của các 
công đoạn hồ sợi, tẩy và nhuộm 
vải, các loại dầu mỡ, các loại 
bông xơ, v.v. Theo số liệu thống 
kê toàn ngành dệt may hàng 
năm thải ra môi trường khoảng 
20 - 30 triệu m3 nước thải. Trong 
đó mới có khoảng 10% tổng 
lượng nước thải đã qua xử lý, số 
còn lại đều thải thẳng ra cống 
thoát hoặc mương tiêu thoát. 

Qua theo dõi các số liệu đánh 
giá tác động môi trường của các 

doanh nghiệp có thể kết luận 
rằng nước thải chưa qua sử lý 
của ngành Dệt - May đều vượt 
quá các tiêu chuẩn Nhà nước về 
môi trường. Cụ thể các tiêu chí 
chất lượng nước sau khi nhuộm 
xả ra môi trường như sau : 

Độ pH của nước thải có giá trị  9 
- 12 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sự tồn tại và phát triển của 
các loài thuỷ sinh; Màu nước thải 
với nồng độ cao;Lượng chất rắn 
lơ lửng và hoà tan đều cao hơn 
quy định Các kim loại nặng, đặc 
biệt là các loại muối hoà tan tiêu 

Trần Cao Lễ

Phó TGĐ

THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG DỆT MAY
VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TRONG TƯƠNG LAI

diệt các loại vi sinh vật trong 
môi trường nước; Luôn tiềm ẩn 
cơ hội để nước thải dệt nhuộm 
ảnh hưởng đến nước ngầm; Bụi 
bông trong công đoạn kéo sợi, 
dệt vải, may mặc; Các thiết bị 
làm lạnh và điều hoà trung tâm 
trong các công nghệ sợi,dệt và 
may mặc thường sử dụng các 
môi chất lạnh như amôniắc, 
CFC... gây tác động ngay đến 
sức khoẻ của con người và làm 
suy giảm tầng ôzôn khí quyển.

Ngoài ra ngành dệt may còn 
do một số nguyên nhân khác 
gây phát thải các chất độc hại 
ra môi trường như: Do thiết bị, 
công nghệ lạc hậu, quy trình bất 
hợp lý còn chứa tỷ lệ cao những 
loại hoá chất - thuốc nhuộm dư 
làm thất thoát ra môi trường. 
Chi phí đầu tư, chi phí vận 
hành các hệ thống xử lý nhuộm 
hoàn tất còn quá lớn, do đó các 
doanh nghiệp không đủ nguồn 
tài chính để thay thế triệt để; 
Về nhiên liệu, ngành Dệt - May 
thường sử dụng 2 loại nhiên 
liệu cho lò hơi là than hoặc dầu 
FO; Hiện nay một số doanh 
nghiệp đã cải tiến để sử dụng 
nhiên liệu khác thay thế như 
trấu,gỗ, cho đốt lò hơi. Ngoại trừ 
một số nồi hơi có hệ thống xử lý 
tách bụi và một số phương tiện 
vận tải nhập khẩu có tiêu chuẩn 
khí thải phù hợp với quy định 
của các nước công nghiệp phát 
triển theo tiêu chuẩn EU, còn lại 
phần lớn thường chưa được xử 
lý trước khi phát thải vào môi 
trường. Do vậy nhất thiết phải 
xử lý phát thải để đạt các chỉ 
tiêu theo tiêu chuẩn Nhà nước 
về môi trường đã quy định. 

Xu thế phát triển bền vững 
ngành Dệt may - Tình hình 
thực hiện sản xuất sạch hơn 
trong ngành dệt may.

Để đảm bảo môi trường sống 
được trong sạch “Sản xuất sạch 
hơn” là một chiến lược môi 
trường tổng hợp mới được đưa 
vào nước ta trong mấy năm gần 
đây nhằm giảm thiểu phát thải 
ngay từ nguồn. Sản xuất sạch 
hơn vừa cho phép giảm thiểu 
phát thải các chất độc hại, vừa 
có thể nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, vừa có thể tiết 
kiệm các yếu tố đầu vào để hạ 
giá thành. Nhiều đơn vị đã và 
đang duy trì sản xuất sạch hơn 
trong quy trình sản xuất kinh 
doanh của mình. 

Tuy nhiên cho đến nay chưa có 
một chương trình hoàn chỉnh 
đẩy mạnh việc sản xuất sạch 
hơn trong toàn ngành để các 
doanh nghiệp tự giác tuân thủ 
thực hiện nhằm mang lại hiệu 
quả cho sản xuất kinh doanh 
cho chính các doanh nghiệp, 
chủ yếu việc thực hiện chương 
trình sản xuất sạch hơn của các 
doanh nghiệp đang mang tính 
tự phát thụ động do kinh phí 
eo hẹp, không đủ sức để đầu tư 
thay thế các loại thiết bị cũ lạc 
hậu qua nhiều năm sử dụng, 
đồng thời sức ép từ phía ngành 
về chương trình sản xuất sạch 
hơn vẫn chưa đủ sức nặng để 
buộc các doanh nghiệp phải 
thực hiện. 

Để đảm bảo phát triển bền vững 
của ngành dệt may nói riêng và 
của cả ngành công nghiệp nói 

chung, nhất thiết các doanh 
nghiệp cần tuân thủ thực hiện 
các giải pháp biện pháp bảo 
vệ môi trường, phải có chương 
trình xử lý môi trường từ khi bắt 
đầu xác lập dự án đầu tư. Quá 
trình xây dựng và triển khai dự 
án cần có các biện pháp chủ 
động ngăn ngừa phát thải ra 
môi trường, phải đầu tư các thiết 
bị có tính đến phát thải ít nhất 
ra môi trường, áp dụng sản xuất 
sạch hơn khi mới thiết kế đầu 
tư; Đối với các doanh nghiệp đã 
tồn tại từ lâu phải áp dụng ngay 
chương trình sản xuất sạch hơn 
để cải tạo hệ thống, tiết kiệm 
nhiên liệu năng lượng, nước... 
nhằm ngăn ngừa tối đa những 
phát thải ra môi trường. phải 
tập trung những khâu có yếu 
tố phát thải đến các khu công 
nghiệp có xử lý nước thải, chất 
thải nhằm tận dụng tối đa hiệu 
quả đầu tư tập trung của ngành 
có lợi cả cho doanh nghiệp và 
khu công nghiệp tập trung. 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
hiện nay đã có khu công nghiệp 
hoàn chỉnh khâu xử lý nước thải 
và nước cấp đặt tại Khu Công 
nghiệp Dệt May phố Nối B Tỉnh 
Hưng Yên là điều kiện tốt cho 
các doanh nghiệp cần cung ứng 
nước sạch và xử lý nước thải sau 
nhuộm về tập trung đầu tư tại 
đó nhằm tăng hiệu quả kinh tế 
cho ngành và cả cho chính bản 
thân các doanh nghiệp, đồng 
thời đảm bảo cho sự phát triển 
bền vững về môi trường trong 
hiện tại và tương lai.
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Trong những ngày này, không khí của 
mùa xuân dường như đã lan toả khắp 
nơi, làm lay động cỏ cây, đất trời vạn vật 

và cảm nhận của con người, dường như trong 
cái sắc xuân ấm áp và dịu dàng ấy con người 

ta chợt trỗi dậy những khao khát, những đam 
mê, những dự định để cống hiến, để thực hiện 
trong năm mới. Nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 
2013, xin được chia sẻ những tâm tư, hoài bão 
của những của những con người như thế.

cBcnv Hanosimex:
Đam mê, năng động
và nhiệt huyết
Thu hà

 P.KTĐT

Sôi nổi, tự tin, tràn đầy niềm đam mê và hết lòng vì công việc là đôi nét phác thảo về 
những cán bộ công nhân viên chức (CBCNV) Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội ngày 
hôm nay. Bằng nhiệt huyết và tinh thần tiên phong gương mẫu, các thế hệ của Tổng 
công ty CP Dệt may Hà Nội đã và đang tiếp tục nối dài những trang truyền thống vẻ 
vang của Hanosimex, tiếp tục vươn lên khẳng định mình trong lao động sản xuất và 
trong các hoạt động phong trào.

1. Đỗ Thị hồNg hà
giám đốc Nhà máy Sợi Bắc Ninh 

Dự án Nhà máy Sợi Đồng Văn là dự án 
trọng điểm của Tổng công ty trong 
năm 2012. Vượt qua mọi khó khăn thử 

thách, được sự động viên của lãnh đạo Tổng 
công ty, sự đồng cam cộng khổ và giúp đỡ của 
Ban quản lý dự án, anh Hưng đã phát huy sức 
mạnh tập thể, tập trung giải quyết những vấn 
đề quan trọng của quá trình chuẩn bị sản xuất 
như: Thực hiện công tác tuyển dụng và đào 
tạo nguồn nhân lực; chuẩn bị các thiết bị phụ 
trợ, phương tiện, điều kiện phục vụ sản xuất, 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 
phát sinh, đưa các gói thầu vào hoạt động theo 
đúng kế hoạch đã đề ra. Nhà máy Sợi Đồng Văn 
sẽ tiến hành lắp máy từ 20/12/2012 và dự kiến 
đến cuối tháng 3 sẽ bắt đầu chạy máy. 

Mấy tháng nay, anh Hưng luôn tất bật lặn lội 
dưới công trường. Anh và các anh em trong 
Ban chuẩn bị sản xuất và Ban quản lý dự án 
đang tập trung trí tuệ và sức lực vào công 
việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lắp máy, 
chuyển giao công nghệ các thiết bị mới, hoàn 
thiện các thiết bị cũ. Xuân đã gần về, mọi công 
việc dường như càng gấp gáp, khẩn trương 
hơn. Chúng ta hãy cũng chúc cho dự án Nhà 
máy Sợi Đồng Văn hoàn thành đúng tiến độ với 
chất lượng cao nhất, xứng đáng với sự kỳ vọng 
và mong đợi của lãnh đạo cũng như toàn thể 
CBCNV trong Tổng công ty.

Được sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng công 
ty, tháng 1 - 2012, chị được điều động về làm 
Giám đốc Nhà máy Sợi Bắc Ninh. Với những 
kinh nghiệm và sự tận tâm hết lòng vì công 
việc, chị đã từng ngày thay đổi dần diện mạo 
của Nhà máy Sợi Bắc Ninh. Chất lượng và sản 
lượng được cải thiện đáng kể, các tổ chức đoàn 
thể vững mạnh, đời sống người lao động ổn 
định và từng bước được nâng cao. 

Hơn 26 năm gắn bó với Tổng công ty, chị Hà đã 
thể hiện phẩm chất cao đẹp của một người cán 
bộ gương mẫu, hết mình với công việc, luôn 
gắn bó mật thiết với anh em, hiểu rõ những 

tâm tư, nguyện vọng, biết tập hợp cán bộ, 
công nhân viên vượt qua khó khăn, thử thách, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan 
điểm làm việc của chị rất đơn giản nhưng khá 
hiệu quả: “Lạt mềm buộc chặt”. Chị không bao 
giờ to tiếng, nóng giận mà luôn tình cảm, nhã 
nhặn trong các mối quan hệ. Chính sự đam mê, 
nhiệt huyết với công việc của chị đã lan truyền 
đến toàn bộ CBCNV để họ yên tâm công tác, 
tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo cấp trên để xây 
dựng Nhà máy Sợi Bắc Ninh ngày càng ổn định 
và phát triển hơn. 

Thành công khi biết truyền ngọn 
lửa đam mê vào mỗi người

2. BùI ThàNh hưNg
Trưởng BCBSX Nhà máy 
Sợi Đồng Văn

”“
“ Quyết tâm hoàn 

thành lắp máy nhà 
máy Sợi Đồng Văn 
đúng tiến độ”
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Là một cán bộ đoàn từng tham gia công tác Đoàn 
hơn 10 năm nay, anh luôn tích cực tham gia vào các 
hoạt động phong trào. Năm 2012 vừa qua, anh đã 

cùng LCĐ nhà máy may Đồng Văn tổ chức nhiều hoạt 
động Đoàn cho thanh niên, duy trì chương trình phát 
thanh thanh niên trong nhà xưởng; tổ chức các buổi đi 
tuyển dụng lao động cho Nhà may may Đồng Văn, tham 
gia các hội diễn văn nghệ thể thao và đoạt giải cao, có 
nhiều sáng kiến cho công tác Đoàn… Bản thân anh đã 
được khen thưởng của Đoàn khối Doanh nghiệp TW vì 
những thành tích trong công tác phong trào. Bên cạnh 
đó trong chuyên môn là một cán bộ nghiệp vụ anh luôn 
hoàn thành tốt mọi công việc được giao. 

Anh thổ lộ: “Hoạt động phong trào chính là một cách hỗ 
trợ công việc chuyên môn hiệu quả, thời gian hoạt động 
Đoàn luôn là những kỷ niệm đẹp trong anh. Xuân đã đến 
thật gần, anh rất mong muốn các bạn đoàn viên sống xa 
nhà làm việc tại tại Tổng công ty được sớm về đoàn tụ 
bên gia đình, và nhân dịp xuân mới cho anh gửi lời chúc 
mừng năm mới tới tất cả cán bộ công nhân viên Hano-
simex sẽ có một mùa xuân dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc 
và thành đạt”.

Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, nhưng 
các anh chị và biết bao nhiêu người lao động Hanosimex 
khác vẫn luôn hăng say lao động và toả sáng giữa đời 
thường. Thế hệ trẻ chúng tôi ngày hôm nay thêm yêu 
quý và trân trọng họ - những con người đã dành cả tuổi 
thanh xuân, mồ hôi bên những cỗ máy sợi, bên từng mét 
vải để làm nên những điều kỳ diệu cho  ngành dệt may 
Việt Nam. 

Xuân đang đến mang hơi ấm nhẹ nhàng với những luồng 
sinh khí mới như lay động cỏ cây, đất trời và tâm hồn 
của mỗi người để rồi ta chợt nhận ra mình đã bước sang 
tuổi mới. Xuân đến cũng mang theo bao nỗi niềm, bao 
hy vọng và những lời cầu chúc an lành cho năm mới. Mỗi 
người một suy nghĩ, một phong cách nhưng trên hết ở 
họ là lòng nhiệt tình, đam mê, cầu thị vì công việc. Tất cả 
đã và đang tạo nên sức sống mới, sinh khí mới trong các 
hoạt động lao động sản xuất và công tác phong trào vì 
sự bền vững của ngôi nhà Hanosimex thân yêu. Xin chúc 
cho toàn thể CBCNV của Hanosimex sẽ luôn vững vàng 
niềm tin, vẹn nguyên sự đam mê, những khát vọng để 
cùng nhau đón xuân Quý Tỵ 2013 an lành và hạnh phúc.

Là Chủ tịch Công đoàn đồng thời là phó Tổng 
giám đốc Công ty Dệt Hà Đông, chị tiên phong 
xung kích đi đầu trong nhiều hoạt động công ty. 

Trong công việc với tinh thần năng động, đầy trách 
nhiệm, chị Đức và các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Công đoàn luôn có sự trăn trở, tìm tòi để đổi mới nội 
dung, phương pháp, hình thức tổ chức các phong 
trào công đoàn nhằm thu hút đông đảo các đoàn viên 
công đoàn tham gia, chú ý tổ chức các phong trào 
một cách thường xuyên, liên tục để phát huy tính tích 
cực, tự giác của mỗi đoàn viên công đoàn. 

Chị luôn suy nghĩ “Tham gia lao động sản xuất tốt 
phải gắn liền tham gia nhiệt tình các phong trào một 
cách tự giác, tích cực và không vụ lợi. Mỗi CBCNV phải 
là một hạt nhân tiêu biểu để tạo nên sức mạnh đoàn 
kết của tập thể. Các đồng chí hãy mạnh dạn dám 
nghĩ, dám làm, sáng tạo trong chuyên môn, sôi nổi 
hết mình trong công tác phong trào, tất cả góp phần 
tạo nên hành trang vững chắc cho các đồng chí trước 
thềm năm mới”.

3. NguyễN Thị mINh ĐứC
Chủ tịch Công đoàn Công ty Dệt hà Đông

Mỗi CBCnV phải là một hạt nhân tiêu biểu để 
tạo nên sức mạnh đoàn kết của tập thể

4. Chu VăN hIếu
Bí thư Đoàn Nhà máy may Đồng Văn

Thế hệ trẻ hôm nay sẽ nỗ lực hết 
mình để tiếp bước truyền thống vẻ 
vang của hanosimex

”

”

“

“
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CÔng TY CỔ Phần ThỜI Trang hanoSIMEX FaShIon.

Năm 2012 là một năm có 
rất nhiều khó khăn trong 
công tác sản xuất cũng 

như kinh doanh, đặc biệt là tiêu 
thụ các mặt hàng thời trang trên 
thị trường trong nước. Tuy nhiên 
với sự chỉ đạo sáng suốt của  
Lãnh đạo Tổng Công Ty mà đặc 
biệt là HĐQT –  Lãnh đạo Công ty 
cổ phần Thời Trang HANOSIMEX, 
Công ty đã từng bước ổn định 
sản xuất và tìm thêm nhiều vệ 
tinh để đảm bảo cung cấp tương 
đối lượng hàng cần thiết đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Đồng 
thời tìm mọi hình thức bán hàng 
cũng như tổ chức các chương 
trình khuyến mại nhằm khuyến 
khích khách hàng quan tâm đến 
sản phẩm của HANOSIMEX, bên 
cạnh đó Công ty cũng thường 
xuyên tham gia các chương trình 
nhằm quảng bá thương hiệu 
như:

- “Hàng Việt đồng hành cùng 
các hộ kinh doanh chợ Đồng 
Xuân” trong tháng 5/2012 do Hội 
Doanh nghiệp Hàng Việt Nam 
chất lượng cao tổ chức để các 
nhà sản xuất được đến gần với 
các hộ kinh doanh tiểu thương 
và hiểu được nhu cầu người tiêu 
dùng tại khu chợ truyền thống  
nhằm mục địch đưa hàng thời 
trang trong nước đến tiêu thụ tại 
các chợ đầu mối.

- phối hợp với chương trình 
phong cách trẻ - Đài truyền hình 
VTV9 Tp HCM tham gia trình diễn 
bộ sưu tập với chủ đề “Hoa nắng” 
nhằm giới thiệu sản phẩm mang 
thương hiệu HANOSIMEX tại thị 
trường TpHCM.

- Tham gia các hội chợ: VIFF tại 
thành phố HCM, hội chợ Thời 
trang tại Hà Nội và các hội chợ 

tại các tình thành như Bắc Giang, 
Thái Nguyên, Đồng Nai…nhằm 
ủng hộ chương trình “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam đồng thời đẩy mạnh công 
tác quảng bá thương hiệu tới 
mọi miền đất nước.

- Hưởng ứng chỉ đạo của Tập 
đoàn về việc phát triển hệ thống 
siêu thị Vinatex mart, Công ty 
đã tham gia các gian hàng tại 
các trung tâm siêu thị Vinatex 
mart Hà Nội, TpHCM, Đà Lạt, Bạc 
Liêu, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, …
nhằm phát triển, giới thiệu các 
thương hiệu thời trang trong 
nước đến khắp các vùng miền 
trên đất nước Việt Nam.

Song song với những hoạt động 
nêu trên, Công ty luôn giữ uy tín 
với khách hàng thông qua chất 
lượng sản phẩm, các chính sách 
chăm sóc khách hàng, vì vậy 
tháng 7/2012 Công ty được Hội 
đồng Viện Doanh nghiệp Việt 
Nam trao chứng nhận:

“ Nhà CuNg CẤP ChẤT LưỢNg 
– TruSTED QuALITy SuPPLIEr 
2012”

Sở hữu chứng nhận trên Công 
ty được công bố thương hiệu 
doanh nghiệp trên Mạng Doanh 
nghiệp Việt Nam, được dùng để 
cung cấp cho đối tác chiến lược 
của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ 
Công Thương), được sử dụng 
dấu hiệu: “Nhà cung cấp chất 
lượng – Trusted Quality Supplier 

Thương Hiệu Nội Địa
Hanosimex
Uy Tín Khách Hàng

Công ty cổ phần Thời trang HANOSIMEX 
FASHION thuộc Tổng Công ty cổ phần Dệt 
May Hà nội, là đơn vị có chức năng sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm may mặc được sản xuất 
bằng vải Dệt kim các loại và sản phẩm khăn 
các loại mang thương hiệu HANOSIMEX.
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2012” trong các hoạt động xây 
dựng thương hiệu, quảng bá, 
truyền thông rộng rãi với cộng 
đồng đối tác trong và ngoài 
nước.

Với những hoạt động của nhà 
cung cấp chất lượng xuất sắc, 
Công ty tiếp tục được Viện 
nghiên cứu kinh tế và Tổ chức 
chứng nhận hệ thống quản lý 
chất lượng quốc tế Vương quốc 
Anh trao chứng nhận:

   “ThươNg hIệu uy TíN – 
TruSTED BrAND 2012”. 

Cũng trong tháng 7/2012 Công 
ty đã được Trung ương Hội Sở 
hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp 

với Tạp trí Sở hữu trí tuệ và sáng 
tạo khảo sát và cấp chứng nhận:

“SảN PhẨm TIN CẬy, NhÃN 
hIệu ưA DùNg Năm 2012”.

Đặc biệt với những cố gắng 
cao trong hoạt động quảng bá 
thương hiệu, tháng 10.2012 
Công ty cổ phần Thời Trang 
HANOSIMEX đã vinh dự nhận 
giải thưởng:

 “ThươNg hIệu VàNg 2012” 
do Bộ Công Thương trao tặng. 
Đây là giải thưởng nhằm phát 
hiện, tôn vinh và động viên kịp 
thời các doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài xuất sắc 

đang sở hữu các thương hiệu 
có uy tín, chất lượng hoạt động 
trong lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ và sản xuất công nghiệp. Giải 
thưởng góp phần tuyên dương 
và nâng cao uy tín cho doanh 
nghiệp đã xây dựng được hình 
ảnh các doanh nghiệp có uy tín 
trong khu vực trong nước và 
nước ngoài.

Năm 2012 là một năm khó 
khăn với các doanh nghiệp nói 
chung và với Công ty cổ phần 
Thời Trang HANOSIMEX nói 
riêng, nhưng với sự cố gắng 
vượt bậc Công ty đã có những 
dấu ấn với nhiều sự kiện nổi 
bật cho thương hiệu thời trang 
HANOSIMEX.

Hàng HAnOSIMEX
- nhãn mác túi in màu cam rực rỡ.

- Chất lượng vải, chất lượng cắt đẹp được sản xuất trên 

hệ thống thiết bị tiên tiến, mặt vải thật, đường may 

sắc nét gọn gàng.

- Thành phần nguyên liệu đúng như trên mác.

- Số đo chuẩn, kích thước chuẩn theo nghiên cứu, trắc 

nghiệm mới nhất về số đo của người Việt nam.

-  Có dán tem chống hàng giả trên Tag. 

- Tem nhìn rõ nét, khi bóc tem sẽ không bị rách, nát và 

còn rõ nét các hàng chữ “VOID”.

- giá bán đồng nhất trên toàn quốc.

Hàng gIả, Hàng nHáI
- Màu xanh dương hoặc màu cam nhạt

- Sản xuất thủ công, mặt vải dại, đường may ẩu.

- Thành phần không đúng như trên mác, thường pha tỷ lệ 

cao nylon và polyester, nhìn bóng nhưng không thấm mồ 

hôi.

- Kích thước không đúng số đo. Thực tế khách hàng đã phản 

ánh kích thước không phù hợp với số đo.

VD: Cỡ XL là cỡ lớn nhất của người lớn nhưng chỉ vừa cho 

người có số đo cỡ M.

- Không có tem chống hàng giả.

- nếu có tem, tem mờ, khi bóc tem sẽ bị rách, nát.

- giá bán khác nhau.

Thương hiệu nội địa 
HANOSIMEX là thương hiệu 
uy tín và được nhiều người 
tiêu dùng ưa thích. Tuy nhiên 
hiện nay, nạn hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng 
là một trong những vấn đề 
nhức nhối của xã hội. Qua 
khảo sát trên thị trường, hiện 
nay hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng thương 
hiệu thời trang Hanosimex 
có mặt ở rất nhiều phân khúc 
của thị trường, từ các “mẹt” 
hàng trên các hè phố, chợ 
truyền thống Đồng Xuân, 
thậm chí len lỏi, trà trộn vào 
cả những siêu thị có uy tín tại 
Hà Nội. Những mặt hàng giả, 
hàng nhái chủ yếu là các mặt 
hàng áo may ô ba lỗ, áo T-shirt 
ngắn tay và gần đây, ngay cả 
những mặt hàng quần xuân 
thu kém chất lượng được gắn 
mác Hanosimex được bày 
bán công khai trên phố Hàng 
Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng 
Xuân, qua hỏi và được biết, 
tại đây khách hàng có thể 
mua lẻ hay có thể đặt hàng 
số lượng lớn. Tuy nhiên, giá 
các sản phẩm ở đây thường 
rẻ hơn rất nhiều so với sản 
phẩm được bầy bán trong 
các cửa hàng Giới thiệu sản 
phẩm hoặc đại lý chính hãng 
của Công ty. Nhưng nếu ai 
tinh ý có thể nhận thấy ngay 
chất liệu cũng như đường 
may của sản phẩm này rất ẩu, 

kích thước size không chuẩn. 
Đặc biệt chỉ sau 1 đến 2 lần 
giặt sẽ bị xù lông, mặt khác 
khi mặc sẽ rất nóng, không 
thấm mồ hôi.

Để tránh mua phải hàng giả, 
hàng nhái, Công ty Cp Thời 
Trang Hanosimex xin khuyến 
cáo đến người tiêu dùng 
cách nhận biết hàng giả, 
hàng nhái như sau:-

Hiện nay Công ty đang phối 
hợp với Công an kinh tế 
– Quản lý thị trường để rà 
soát phát hiện địa chỉ sản 
xuất cũng như kinh doanh 
hàng giả HANOSIMEX đồng 
thời Công ty đầu tư để thiết 
kế mẫu mã tem nhãn có ký 
hiệu riêng biệt, thay đổi hình 
thức tem nhãn…đồng thời 
tổ chức khuyến cáo rộng rãi 
tới người tiêu dùng, để ngăn 
chặn nạn sản xuất và kinh 
doanh trái phép gây thiệt hại 
cho người tiêu dùng và gây 
tổn thất nặng nề cho các nhà 
sản xuất. 

Công Ty Cổ phần Thời Trang 
HANOSIMEX mong rằng 
nhận được nhiều sự ủng 
hộ của người tiêu dùng để 
các sản phẩm mang thương 
hiệu HANOSIMEX luôn được 
người tiêu dùng tin yêu sử 
dụng và ngày một phát triển 
bền vững.

* KhuyếN CÁo VớI KhÁCh hàNg Về hIệN TưỢNg hàNg gIả hàNg NhÁI 
mANg ThươNg hIệu hANoSImEX.
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Những năm qua, phong trào thi đua lao động 
giỏi ở Tổng công ty Cp Dệt May Hà Nội được 
phát động rộng khắp toàn công ty, qua đó đã 

xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực. 
Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê nghề nghiệp, những 
người công nhân, lao động ở Hanosimex đã không 
ngừng vươn lên và toả sáng giữa đời thường. Những 
tấm gương lao động sáng tạo ấy đã góp phần tô thắm 
nét đẹp truyền thống của Hanosimex nói riêng và của 
giai cấp công nhân nói chung.

Nữ công nhân - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Khuôn mặt hiền lành, phúc hậu nhưng ẩn chứa bên 
trong là cả nghị lực không biết mệt mỏi luôn hết lòng vì 
công việc, đó là hình ảnh của chị Trần Kim Oanh – Công 
nhân Nhà máy Sợi Bắc Ninh.  Không giấu nổi niềm tự 
hào, chị tâm sự: năm 1984 chị vào làm việc tại nhà máy, 
đến nay đã hơn 28 năm gắn bó với nghề, cùng với sự 
trưởng thành và phát triển của Tổng Công ty, chị cũng 
lớn lên về tuổi đời, tuổi nghề, kinh nghiệm tích lũy dần 
theo từng năm.

Thời kỳ đầu, tay nghề chị còn non, chị chú trọng học 
hỏi các anh chị công nhân có tay nghề cao và tận dụng 
sự giúp đỡ chỉ bảo, hướng dẫn của các thao tác viên, 
kết hợp với sự nỗ lực của bản thân, tự rèn luyện ở mọi 
lúc mọi nơi để khắc phục những thao tác còn chưa đạt, 
vì vậy chị đã nhanh chóng nắm bắt được công việc và 
đúc rút ra những thao tác chuẩn, những cách làm hay 
trong nghề nghiệp của mình. Bản thân trong mỗi ca 
sản xuất phải đi bộ trên 10km, vừa phải tập trung cao 
độ phát hiện, xử lý kịp thời các mối đứt, hoặc tình trạng 
của máy… làm được điều này trong suốt mấy chục 
năm công tác là điều không hề dễ dàng, tuy nhiên chị 
đã bằng mọi cố gắng để kiên trì thực hiện.

Bên cạnh đó để có năng suất, chất lượng cao chị 
thường tận dụng tối đa giờ sản xuất như: giờ ăn cơm 
quy định là 30 phút, trước khi rời máy, chị đi kiểm tra và 

xử lý toàn bộ các máy và để nguyên máy sống rồi mới 
tranh thủ đi ăn, ăn xong về ngay máy kiểm tra và xử lý 
các mối đứt. Thói quen này chị đã duy trì được từ nhiều 
năm nay và chị em trong tổ cũng theo chị thực hiện, 
đó cũng là một nguyên nhân mà tổ chị luôn đạt được 
sản lượng cao. 

Ngoài sự cố gắng của bản thân, chị cũng thường xuyên 
quan tâm truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ thuật thao 
tác của mình cho các em học sinh học nghề hoặc số 
chị em tay nghề còn thấp. Bên cạnh đó chị còn hướng 
dẫn, giúp đỡ, động viên cho các em cũng biết yêu 
ngành, yêu nghề và quyết tâm phấn đấu ngay từ đầu 
như mình với mong muốn nhà máy có được những lớp 
công nhân tiêu biểu mới.

Trong suốt quá trình công tác, chị luôn chấp hành 
nghiêm nội quy, quy chế của nhà máy và của Tổng 
Công ty ở mọi lúc, mọi nơi; luôn học hỏi, đúc rút, tích 
luỹ kinh nghiệm làm việc; luôn có ý thức xây dựng và đi 
đầu trong thực hiện các phong trào.

Ban BIên TậPlao động sáng tạo
Trong nhiều năm, chị liên tục đạt nhiều thành tích trong 
lao động sản xuất như: LĐ giỏi cấp TCT hàng năm, trong 
đó 17 năm là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2002, 2004, 
2006 đạt CSTĐ cấp Bộ và năm 2000 là CSTĐ toàn quốc; 
danh hiệu Bàn tay Vàng ngành dệt may VN năm 1996; 
bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1994);  Huân 
chương Lao Động hạng Ba (1997); là một trong 9 gương 
mặt tiêu biểu trong cả nước được tuyên dương trong 
chương trình Vinh quang Việt Nam 2009. Tại ĐH Công 
đoàn VN lần thứ X, chị được bầu là Uỷ viên BCH Tổng 
LĐLĐVN. Đặc biệt năm 2009, chị đã vinh dự được Đảng, 
Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ 
đổi mới. Chị còn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu 
được trao giải thưởng “phụ nữ Việt Nam” năm 2012.

Lê Đình Chương – Con người của những sáng kiến

Trong Tổng công ty Cp Dệt may Hà Nội không ai mà 
không biết đến cái tên “Chương đồ gá”. Từ một công 
nhân ở bộ phận bảo trì bảo dưỡng qua quá trình lao 
động nghiêm túc, cần cù chịu khó, anh đã là tác giả của 
hơn 20 sáng kiến về đồ gá trong lĩnh vực gia công hàng 
may mặc Hanosimex. Sinh ra và lớn lên trong một gia 
đình có truyền thống gắn bó với nghề sửa chữa, cơ khí, 
có lẽ vì vậy từ nhỏ cậu bé Chương đã thích mày mò, tìm 
hiểu về các thiết bị máy móc kỹ thuật. Khi đã trưởng 
thành, với nhu cầu tìm cho mình một công việc để nuôi 
sống bản thân và phụ giúp gia đình, anh xin vào học 
chuyên ngành bảo toàn bảo dưỡng tại trường đào tạo 

công nhân kỹ thuật của Ban kiến thiết kỹ thuật sợi miền 
Bắc (nay là Tổng công ty Dệt may Hà Nội Hanosimex). Sau 
khi ra trường, anh được nhận vào làm việc ở bộ phận bảo 
trì bảo dưỡng của công ty Dệt may Hà Nội Hanosimex.

Suốt 32 năm làm việc tại đây, công việc hàng ngày của 
anh Lê Đình Chương là chỉ đạo tổ thực hiện tốt lịch công 
tác, lịch tu sửa thiết bị đáp ứng sửa chữa kịp thời cho sản 
xuất; hướng dẫn kèm cặp và truyền đạt kinh nghiệm cho 
anh em thợ bậc dưới rèn luyện, nâng cao tay nghề, có 
thêm kinh nghiệm xử lý trong công việc chuyên môn.

Không chỉ được biết đến là người thợ có tay nghề cao 
trong Công ty, anh Chương còn là một công nhân gương 
mẫu trong công việc, hòa nhã yêu thương và luôn giúp 
đỡ đồng nghiệp trong việc trau dồi chuyên môn, cũng 
như trong cuộc sống.

Khi được hỏi về lý do anh có thể vừa làm tốt chuyên 
môn, vừa có thời gian nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo ra 
nhiều sáng kiến làm lợi cho Công ty, anh Chương chia 
sẻ: “Yêu và say nghề là động lực lớn nhất giúp anh vượt 
qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với 
đó, các phong trào thi đua đẩy mạnh lao động sản xuất 
như các hội thi tay nghề người thợ giỏi được Tổng Công 
ty Hanosimex tổ chức rất quy mô, nhằm tạo điều kiện để 
mọi công nhân trong công ty tham gia. Đây không chỉ 
là động lực để thúc đẩy công nhân hăng say, phấn đấu 
làm việc và sáng tạo, mà còn là cơ hội để công nhân thể 
hiện tai năng của mình. Hơn nữa, môi trường làm việc 
của anh luôn được va chạm, tiếp cận với những máy móc 
mới, phát hiện những sự cố kỹ thuật mới, khiến anh phải 
không ngừng vận động, tìm tòi, nghiên cứu để bắt kịp 
với những cái mới đó.”

Với những thành tích đạt được anh vinh dự được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 
2011 và là một trong những công nhân giỏi của Thủ đô 
được tôn vinh vào năm 2012.  Anh cũng là cá nhân tiêu 
biểu được đề nghị tôn vinh tại chươg trình “Vinh quang 
Việt Nam” lần thứ 10 vào cuối năm 2012. 

Đam mê, sáng tạo, nhưng phải mang lại giá trị thực tiễn, 
đó là những trăn trở và cũng chính là động lực của những 
công nhân lao động tiêu biểu Tổng công ty Cp Dệt may 
HN. Dù công tác nhiều đơn vị khác nhau, nhưng ở họ 
đều có chung niềm đam mê, hết lòng với nghề nghiệp 
và khát khao được cống hiến. Miệt mài trong lao động, 
không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt với ước mơ 
mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, họ 
xứng đáng được xã hội trân trọng và tôn vinh.

Những tấm gương
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Là Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn 
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội. Trong những 
năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần dệt Hà Đông-

Hanosimex luôn quan tâm tới phong trào thi đua. Đặc biệt 
trong năm 2012, đứng trước những khó khăn chung của 
kinh tế trong nước, Công đoàn Công ty xác định yếu tố 
phát huy nội lực từ chính CBCNV để vượt qua khó khăn là 
rất quan trọng. Do vậy, ngay từ đầu năm Công đoàn Công 

ty đã xây dựng nội dung thi đua cho từng quý, từng tháng 
tập trung vào nâng cao năng suất - chất lượng, giảm tỷ 
lệ khăn B,C đảm bảo kế hoạch giao hàng. Ngoài ra, các 
phong trào thi đua văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao 
luôn được Công đoàn Công ty quan tâm nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CBCNV, 
tạo được sự đoàn kết gắn bó, thi đua sôi nổi nhằm hoàn 
thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông đề ra. 

Hiệu quả từ những
phong trào thi đua

BùI Văn hIền

Phó CTCĐ Công ty CP Dệt Hà Đông

Xuyên suốt cả năm 2012 là phong trào thi đua sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật giảm tỷ lệ khăn xuống loại B,C 5%. Đây 
là phong trào lớn được phát động tại tất cả các đơn vị 
phòng ban trong Công ty. Ngoài ra, tuỳ từng thời điểm cụ 
thể Công đoàn Công ty phát động các đợt thi đua ngắn 
hạn tập trung vào các vấn đề nổi cộm trong sản xuất, như 
phong trào hoàn thành số kiện hàng quy định trong ngày 
không phải làm thêm giờ tại nhà máy May. phong trào 
không tái chế, phong trào nâng cao hiệu suất máy dệt tại 
nhà máy Dệt nhuộm.Các phong trào trên đã giải quyết 
những khó khăn về kế hoạch đi hàng cũng như chất lượng 
sản phẩm, cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Các phong trào thi đua đều được người lao động đón 
nhận và hưởng ứng nhiệt tình. Công đoàn Công ty luôn 
thay đổi, làm mới các phong trào thi đua tránh nhàm 
chán, công tác thông tin, tuyên truyền được liên tục kịp 
thời nhằm động viên khích lệ mỗi cá nhân, tập thể liên 
tục cố gắng bứt phá giành thành tích cao nhất.Qua các 
đợt thi đua có rất nhiều cá nhân xuất sắc liên tục dẫn đầu 
như: Chị Vũ Thị Thanh Huyền (CN dệt ca B), chị Đàm Thị 
Sen (CN may), anh Hoàng Biển Sơn (CN nhuộm ca B). Các 
cá nhân trên đã được biểu dương tại Hội nghị tổng kết 
phong trào thi đua công nhân lao động Quận Hoàng Mai 
vào tháng 5/2012.

Tổng kết 11 tháng thi đua Công đoàn Công ty đã trao 
thưởng cho các cá nhân người lao động là: 140.500.000 
đồng.

Ngoài các hoạt động phong trào thi đua lao động sản 
xuất, năm 2012 Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng 
Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ 

tạo được không khí sôi nổi thực sự là món ăn tinh thần 
động viên, khích lệ CBCNV hăng say lao động sản xuất 
như: Hội thi nấu ăn nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ 
nữ 8/3, tổ chức và tham gia Hội thi cắm hoa nghệ thuật 
do Công đoàn Tổng Công ty tổ chức đã giành 01 giải nhì 
và 01 giải ba. Tham gia “Hội thi tiếng hát Hanosimex năm 
2012” nhân dịp chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSH-
CM 26/3 và đã giành giải 3 toàn đoàn. 

Đặc biệt nhân dịp đón tết trung thu, Đoàn TN Khối DNTW, 
Đoàn TN Tập đoàn Dệt may VN, Đoàn TN Tổng Công ty 
Dệt May Hà Nội phối hợp với Đoàn TN Công ty Cp Dệt Hà 
Đông tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các 
em là con CBCNV trong Công ty. Nhân dịp này TW Đoàn, 
Đoàn Khối DNTW cùng Công đoàn Ngành dệt may đã 
tặng 250 xuất quà (mỗi xuất trị giá 150.000 đồng) cho các 
em đến tham dự đêm hội và 20 xuất học bổng (mỗi xuất 
trị giá 500.000 đồng) cho các em có thành tích học tập 
xuất sắc và học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra Lãnh đạo 
Tổng Công ty Cp Dệt may Hà nội và Lãnh đạo Công ty Cp 
Dệt Hà Đông cũng đã trao tặng quà cho các em.

Trong năm Công đoàn và Đoàn TN đã tham gia tốt công 
tác từ thiện như: Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, 
hội người mù, tham gia công tác hiến máu tình nguyện do 
Đoàn khối DN TW và Quận Đoàn Hà Đông tổ chức. Tổng 
số tiền ủng hộ gần 30 triệu đồng.

 Các phong trào thi đua năm 2012 của Công đoàn và Đoàn 
TN Công ty đã tạo được dấu ấn, sức lan toả lớn trong 
CBCNV, làm nên sức mạnh tập thể để toàn Công ty hoàn 
thành thành các nhiệm vụ năm 2012, không ngừng xây 
dựng công ty phát triển bền vững.
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Quá trình xây dựng và phát triển của bất cứ công ty 
nào cũng đều trải qua những thăng trầm. Và để 
gặt hái được thành công, công ty đều phải biết 

vượt qua những giai đoạn khó khăn. Hanosimex cũng 
không phải là ngoại lệ. Hoạt động di chuyển nhà máy 
trong năm 2011 đã dẫn tới việc ngừng trệ sản xuất, giảm 
quy mô sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm từ đó 
dẫn đến mất nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng 
nước ngoài. Kinh tế suy thoái, thị trường biến động không 
ngừng và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc 
tìm kiếm đơn hàng may ngày càng trở nên khó khăn. Tuy 
nhiên, Hanosimex với bề dày lịch sử, sức mạnh nội tại & uy 
tín thương hiệu của mình, vẫn hoàn toàn có đủ khả năng 
đứng vững và phát triển trên chính đôi chân của mình. 
Điều này xuất phát từ những điểm mạnh của Hanosimex, 
đó là: 

• Có hệ thống sản xuất khép kín sợi - dệt – may, giúp 
Hanosimex hoàn toàn chủ động trong quá trình sản xuất. 
Những công ty dệt may có hệ thống sản xuất khép kín 
và hoàn chỉnh như Hanosimex sẽ là địa chỉ hấp dẫn cho 
khách hàng Mỹ đặt hàng.

• Có hệ thống nhà máy may đáp ứng được các tiêu chuẩn 
của khách hàng, trong đó có nhà máy May Đồng Văn mới 
đưa vào hoạt động từ tháng 3/2012. 

• Có hệ thống kiểm soát chất lượng khá bài bản và bộ phận 
quản lý đơn hàng chuyên nghiệp.

• Cơ hội thuận lợi từ thị trường thế giới: do chi phí sản xuất 
và nhân công tăng vọt, nhiều khách hàng có xu hướng 
chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc nơi có chi phí thấp hơn 
như Việt Nam. 

Tìm kiếm Đơn Hàng may 
Trong TìnH HìnH mới
kinh nghiệm từ Hanosimex

Phòng XuấT nhậP khẩu

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc tìm kiếm khách 
hàng may cũng gặp nhiều khó khăn do:

• Duy trì khách hàng truyền thống & tìm kiếm khách hàng 
mới, nhất là phải thuyết phục được những khách hàng đã 
chuyển đi do quá trình di dời của Hanosimex trong thời 
gian vừa qua.

• Chi phí sản xuất cao hơn trong thời gian trước mắt so với 
các công ty khác trong ngành do nhà xưởng mới đầu tư 
nên chi phí hoạt động, khấu hao lớn.

• Áp lực giảm giá của thị trường từ khách hàng nước ngoài 
do tình hình suy thoái kinh tế cũng như sự cạnh tranh 
ngày càng tăng của các công ty dệt may.

phát huy những thuận lợi và khó khăn trên, Hanosimex 
đã đưa ra một số định hướng về thị trường và khách hàng 
may trong thời gian tới như sau:

• Ưu tiên tìm kiếm đơn hàng có hiệu quả, nhất là khách 
hàng FOB có thương hiệu, giá cao. Mặc dù trong thời gian 
trước mắt, TCT vẫn phải nhận đơn hàng để gia công nhằm 
ổn định sản xuất, thu hút lao động, đào tạo công nhân, 
từng bước xây dựng hệ thống chất lượng & quản lý của 
TCT tại nhà máy mới.

• Lựa chọn thị trường xuất khẩu mang tính bền vững và 
hiệu quả lâu dài. Quan điểm thị trường Mỹ lúc nào cũng 
tốt cũng nên được xem xét lại. Đặc điểm của thị trường 
Mỹ là khách hàng luôn thay đổi & họ sẵn sàng tìm kiếm 
nhà cung cấp mới khi có điều kiện. Do vậy, tính ổn định 
của thị trường này không cao. Trái lại, thị trường Nhật lại 
ổn định lâu dài & đối với thương hiệu mạnh nhu UNIQLO, 
ADDIDAS… thì không phải công ty nào cũng có cơ hội 
tiếp cận như Hanosimex.  Khách hàng Nhật có yêu cầu 
khắt khe về hệ thống nhà xưởng, quản lý chất lượng và 
việc sử dụng vải cho các đơn hàng FOB. Tuy nhiên, khi đã 
chấp nhận thì đơn hàng luôn ổn định lâu dài & mang lại 
hiệu quả cao.

• Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, duy trì cân đối thị 
trường Mỹ song song với phát triển thị trường Nhật & EU 
với tỷ trọng hợp lý.

Trên cơ sở những định hướng đã đề ra, một loạt giải pháp 
được triển khai thực hiện bao gồm:

1. Đẩy mạnh công tác Marketing: thông qua việc chủ 
động trong công tác chào hàng, chuẩn bị mẫu mã, 
thiết lập & duy trì hệ thống phụ trợ như dệt vải, giặt, 
in, thêu, đính cườm,… nghiên cứu xu hướng may mặc 
của thế giới, phát triển mẫu & chào mẫu mới cho khách 
hàng, thu hút sự quan tâm của khách hàng, tăng thêm 
cơ hội nhận đơn hàng & lựa chọn khách hàng.

2. Sử dụng hiệu quả chuỗi giá trị trong hệ thống TCT, 
quan tâm phát triển mẫu & tiến tới sử dụng tối đa công 
suất của Công ty Cp DK HANOSIMEX. Đây chính là điểm 
mạnh & sự khác biệt của Hanosimex so với nhiều công 
ty may khác.

3. Nhanh chóng chuẩn hóa hệ thống quản lý chất 
lượng và nhà xưởng của các công ty may thành viên 
trong hệ thống Hanosimex để sẵn sàng vượt qua các 
cuộc đánh giá của khách hàng.

4. phát triển nguồn nhân lực: xây dựng được bộ phận 
Marketing, Merchandiser – quản lý đơn hàng chuyên 
nghiệp; có chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút cán 
bộ có năng lực.

5. Nâng cao hiệu quả đơn hàng may với việc xem xét, 
thử nghiệm áp dụng mô hình quản lý sản xuất tinh 
gọn – LEAN giúp giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả 
trong mọi khâu sản xuất. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cơ quan Tổng  giám 
đốc, sự ủng hộ, phối hợp và nỗ lực của tất cả các phòng 
ban, nhà máy cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên, 
kết quả công tác thị trường và tìm kiếm đơn hàng may 
của Hanosimex đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 
Từ lúc chỉ giữ được 2 khách hàng trong thời gian di dời, 
đến tháng 12/2012 đã có thêm 6 khách hàng đến với 
Hanosimex trong đó có 3 khách cũ và 3 khách hàng mới. 
Tổng số sản phẩm của cả năm 2012 đã đạt tới con số 2,7 
triệu sản phẩm với tổng trị giá 7,47 triệu đô la Mỹ. Các 
khách hàng này đều là những khách hàng danh tiếng, có 
cam kết đặt hàng lâu dài với số lượng lớn. Đây sẽ là căn cứ 
và triển vọng cho sự phát triển hơn nữa của Hanosimex 
trong  năm mới 2013.   
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Sự thành đạt của người phụ nữ được đánh giá bằng 
một gia đình yên ấm, với một người chồng luôn yêu 
thương họ, với sự khôn lớn, trưởng thành của con cái. 

Như vậy muốn “Giỏi việc nước”, đòi hỏi nữ CBCNV trước 
hết phải “Đảm việc nhà”. Giỏi việc nước chính là việc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phải thường 
xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đúc rút kinh nghiệm một cách có hiệu quả, 
chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách phát luật của 
Đảng, nhà nước và quy định của ngành. Còn giỏi việc nhà 
là người phụ nữ phải biết tổ chức cuộc sống gia đình êm 
ấm, hòa thuận, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan. Việc tổ chức các hoạt động thi đua, 
vận động các chị em nhiệt tình tham gia phong trào là cách 
để các chị em phấn đấu trở thành người vợ, người mẹ đảm 
đang tháo vát, biết cách chăm sóc gia đình, chồng con, có 
kế hoạch làm việc khoa học, biết cách sắp xếp thời gian 
hợp lý cho việc chung, việc riêng.

Với đặc thù của ngành Dệt may, lực lượng nữ chiếm tỷ 
lệ 70% trong tổng số CBCNVC của Tổng công ty, chị em 
chúng ta đã có mặt ở tất cả các khâu, từ các bộ phận sản 
xuất đến quản lý, điều hành. Trong lao động sản xuất, chị 
em không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của người phụ 
nữ là sự chăm chỉ, chịu khó, có ý thức tổ chức kỷ luật. Tuy 
nhiên vì tính chất công việc là thường xuyên phải đi làm xa 
hàng chục cây số, rồi tăng ca, dãn ca.. nên các chị em cũng 
gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc chia sẻ, quan tâm, động 
viên nhau kịp thời để hoàn thành tốt công việc được giao 
và để có một mái ấm gia đình hạnh phúc và nhất là nhìn 
thấy những đứa con của mình chăm ngoan, học giỏi là hết 
sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực.

Hưởng ứng phong trào phụ nữ Giỏi việc nước – Đảm việc 
nhà do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, 
trong những năm qua, tập thể CBCNV Hanosimex đã tích 
cực tham gia trên các mặt hoạt động và dành được những 
kết quả đáng khích lệ. phong trào đã góp phần nâng cao vị 
trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực hoạt động tại 
Tổng công ty cũng như ở gia đình. Thời gian tới để để tiếp 
tục duy trì và phát triển phong trào thi đua“Giỏi việc nước 
- đảm việc nhà” chúng ta cần chú trọng những vấn đề sau: 

1. Chủ động phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện 
làm việc; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với 

“Giỏi việc nước
        - đảm việc nhà” 

cHị em pHụ nữ Hanosimex 
với pHong Trào THi Đua

Phương Lan 

CTCĐ Khối Kỹ thuật TCT

lao động nữ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng đối với lao động nữ.

2. Động viên, khuyến khích nữ CBCNV tích cực học tập, 
nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng 
cường và  đa  dạng  hóa  công tác tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức về giới, về xây dựng gia đình nữ CBC-
NV trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, 
thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, 
phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình nữ 
CBCNV.

 3. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tiếp 
tục duy trì, phát triển tốt các hoạt động động viên khuyến 
khích con em nữ CBCNV thi đua học giỏi.

 4. Tranh thủ sự lãnh đạo của  Đảng bộ, sự phối hợp tạo điều 
kiện của Cơ quan Tổng Giám đốc, lãnh đạo chuyên môn 
các phòng, Nhà máy nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp cho 
phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tiếp tục 
phát triển. Nhiệm vụ trước mắt là xúc tiến đẩy mạnh công 
tác thị trường để có nhiều khách hàng, nhiều đơn hàng. 
Có như vậy chúng ta mới có điều kiện lựa chọn những đơn 
hàng phù hợp, đầy đủ nguyên, phụ liệu để sản xuất có điều 
kiện tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm và chính 
là làm tăng hiệu quả lao động của chị em. Qua đó khuyến 
khích và tạo môi trường để chị em học tập, rèn luyện nâng 
cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

“Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” là hai nhiệm vụ không 
thể thiếu đối với người phụ nữ trong hoàn cảnh đất nước 
hiện tại. Để trở thành người phụ nữ vừa “Giỏi việc nước” 
vừa “Đảm  việc nhà” không phải chỉ là một sớm một chiều 
mà cả là một quá trình phấn đấu không ngừng, trong đó 
sự nhận thức đúng đắn về phong trào là điều cực kì quan 
trọng. phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” có đạt 
hiệu quả cao hay không chính là nhờ vào sự khắc phục 
khó khăn của các chị em, sự tham gia nhiệt tình của các chị 
em vào hoạt động chung của tập thể, của nhà máy. Chúng 
tôi tin chắc rằng với những phẩm chất tốt đẹp vốn có của 
người phụ nữ Việt Nam, tất cả chị em chúng ta đều  sẽ vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách để phát huy mãi danh hiệu 
cao quý dành cho nữ CB-CNV chúng ta- Danh hiệu “Giỏi 
việc nước – Đảm việc nhà”.
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Không khí thi đua lao động 
trên công trường xây dựng 
nhà máy sợi Đồng Văn trở 

nên rộn rã hơn trong những ngày 
cuối năm. Tất cả cán bộ, kỹ sư, 
công nhân lao động hăng say hoàn 
thành dự án, khẩn trương lắp máy 
để Nhà máy sợi Đồng Văn sẽ chính 
thức đi vào hoạt động đầu tháng tư 
năm 2013.

Hạng mục Nhà máy Sợi Đồng Văn là 
một trong những hạng mục quan 
trọng nhất của dự án “Đầu tư xây 
dựng nhà máy kéo sợi và dệt may” 
được thực hiện theo chủ trương 
của Thủ tướng Chính phủ và UBND 
thành phố Hà Nội về việc phải di 
dời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội 
đô, giải quyết vấn đề môi trường 
đô thị. Đồng thời để giảm bớt sức 
ép về chi phí sản xuất và nguồn 
nhân lực, tăng hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, duy trì sự phát triển 
bền vững. Nhà máy sợi Đồng Văn 
được kỳ vọng khi đi vào sản xuất 
sẽ là nhà máy sản xuất sợi tiêu biểu 
của hệ thống Hanosimex với môi 
trường làm việc hiện đại, đáp ứng 
các tiêu chuẩn khắt khe nhất trong 
kéo sợi chất lượng cao.

Hạng mục Nhà máy sợi Đồng Văn 
có nhiều mục tiêu quan trọng đã 
hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng 
kế hoạch đề ra. 

Hôm nay, trong những ngày đầu 
tiên của năm mới Dương lịch 2013, 
những cán bộ, kỹ sư, thợ lắp máy 
vẫn tập nập triển khai công việc 
của mình. Công trường rộn rã tiếng 
xe vào ra, tiếng khoan bê tông, lắp 
thiết bị… tạo nên âm thanh rộn 
rã của mùa xuân mới trên công 
trường. 

Giữa mặt nền xanh bóng của xưởng 
sợi đã tấp nập những người công 
nhân mũ xanh đang lắp máy miệt 
mài. Dưới bàn tay của các anh từng 
khúc máy, từng đoạn suốt được kết 
nối với nhau tạo thành những máy 
sợi con, sợi thô dài thẳng tắp vươn 
mình lấp lánh trong ánh sáng của 
những dàn đèn nêông sáng dịu. 

Xung quanh nhà xưởng, những 
người thợ của nhà thầu xây dựng 
Cotecon cũng đang khẩn trương 
hoàn thiện nốt những bức tường 
cao vút còn lại của nhà xưởng. 
Những đường ống nước lạnh của 

hệ thống điều không đã được kết 
nối với nhau như những mạch máu 
của một cơ thể khỏe khoắn.        

Hạng mục  xây dựng NM Sợi Đồng 
Văn bắt đầu khởi công từ ngày 
15/8/2012 đến nay đã trải qua bao 
khó khăn vướng mắc, nhưng với sự 
quyết tâm cao độ của toàn thể hệ 
thống Hanosimex đến nay về cơ 
bản tiến độ hoàn thành đáp ứng 
được yêu cầu đề ra.

Ông Hồ Lê Hùng- Trưởng Ban 
quản lý dự án Hanosimex cho biết: 
“Chúng tôi đã vận động, quán 
triệt cho anh em về tinh thần làm 
việc, thi đua sản xuất, với tiến độ 
làm việc như hiện nay, đến ngày 
31/3/2013 sẽ quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành đúng mục tiêu lắp máy 
đã đề ra”.

Có thể tự hào Dự án Nhà máy Sợi 
Đồng Văn là Nhà máy được đầu 
tư máy móc, thiết bị hiện đại với 
công nghệ tiên tiến nhất được mua 
từ nước ngoài. Đây sẽ là Nhà máy 
trọng điểm sản xuất các loại sợi 
cao cấp nhất của Tổng công ty Cp 
Dệt May Hà Nội. Từ cán bộ quản lý 
đến những kỹ sư, người lao động, 
nhất là lao động trẻ, họ tự hào là 
đã bắt đầu sự nghiệp tại Nhà máy 
này. Bởi vì nơi đây còn có đội ngũ kỹ 
sư, công nhân, nhân viên kỹ thuật 
lành nghề đã làm việc tại Dệt May 
Hà Nội hơn 20 năm qua sẽ là trường 
đào tạo tốt nhất cho lớp thợ trẻ.

Âm thanh rộn rã trên công trường 
Dự án Nhà máy Sợi Đồng Văn ngày 
đầu năm mới thể hiện quyết tâm 
của các cán bộ, kỹ sư, công nhân 
lao động, tiến tới đích chạy thử 
máy vào đầu Quý 2 - 2013. Khí thế 
ấy làm bừng lên một mùa xuân mới 
với nhiều hứa hẹn về tương lai của 
Tổng công ty Cp Dệt May Hà Nội.

Ban Quản Lý Dự án

Mùa xuân đang về
với nhà máy sợi

Đồng Văn
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Halotexco
và niềm vinh hạnh

Đình hảI

Xuất phát từ hai doanh 
nghiệp Nhà nước, 
tháng 10 năm 1993 

Nhà máy Sợi Vinh được Tổng 
Công ty dệt may Việt nam (nay 
là Tập đoàn Dệt may Việt nam 
VINATEX) giao cho Công ty Dệt 
may Hà Nội (HANOSIMEX) hỗ 
trợ và quản lý, từ những khó 
khăn về thị trường cũng như 
công tác tài chính, qua các 
thời kỳ của các vị lãnh đạo tiền 
nhiệm đã không ngừng đưa 
Nhà máy Sợi Vinh trở thành 
một đơn vị sản xuất thành viên 
của HANOSIMEX. Năm 2004 
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 
chính thức phê duyệt phương 
án sáp nhập Nhà máy Sợi Vinh 
vào Công ty Dệt kim Hoàng 
Thị Loan và tiếp tục giao cho 
HANOSIMEX hỗ trợ và quản lý. 

Thực hiện chủ trương của 
Chính phủ về cổ phần hóa 
các doanh  nghiệp Nhà nước 
và chuyển đổi hoạt động 
theo luật doanh nghiệp. Năm 
2005 Công ty Dệt may Hoàng 
Thị Loan đã thực hiện thành 
công việc cổ phần hóa doanh 
nghiệp với vốn Điều lệ ban 
đầu là 16 tỷ đồng Việt Nam, 
có hai đơn vị thành viên đó 
là nhà máy Sợi và nhà máy 
May. Qua 8 năm xây dựng và 
trưởng thành, nhờ có sự quan 
tâm của Lãnh đạo Hanosimex 
và Vinatex đến nay diện mạo 
của Công ty cổ phần Dệt may 
Hoàng Thị Loan (HALOTEXCO) 
đã trở thành địa chỉ trong tốp 
đầu của Tổng Công ty cổ phần 
Dệt may Hà Nội. Từ một nhà 
máy sợi 4,4 vạn cọc sợi của 
Tây Đức và dây chuyền OE gần 

2000 hộp sợi; đến nay Công ty 
đã mở rộng năng lực sản xuất, 
thay đổi và đầu tư thêm các 
thiết bị kéo sợi tiên tiến nâng 
công suất dây chuyền kéo sợi 
nồi cọc lên 7,8 vạn cọc; thay 
toàn bộ máy kéo sợi Textima 
bằng thiết bị RC của Marzoli, 
FA của Trung quốc; công đoạn 
đánh ống đã sử dụng toàn bộ 
thiết bị đánh ống nối tự động 
có bộ kiểm soát Loepfe thay 
cho thiết bị đánh ống Liên xô 
trước đây. Dây chuyền OE đã 
đầu tư thêm một máy BT 923 
có thể kéo sợi Slup và được 
di dời đến nhà xưởng mới với 
diện tích hơn 2000m2, thiết bị 
đậu xe của Textima cũng đã 
được thay thế bằng thiết bị 
TFO của Nhật làm nên một nhà 
máy Sợi 2 bao gồm cả OE và 
Đậu xe.  Từ tháng 6 năm 2009, 
nhà máy May đã chuyển đổi 
mô hình từ một nhà máy trực 
thuộc Công ty thành Công ty 
cổ phần May HALOTEXCO 
chuyên về may mặc, với sự 
góp vốn và sự hỗ trợ của Tổng 
Công ty đến nay Công ty cổ 
phần May HALOTEXCO cũng 
là thành viên của Tổng công ty 
cổ phần Hanosimex với năng 
lực sản xuất đạt 3,5 triệu sản 
phẩm quy đổi/năm.

Trong điều kiện tình hình 
kinh tế trong nước, khu vực 
và Quốc tế vẫn còn nhiều khó 
khăn, tình hình tiêu thụ sản 
phẩm bị lắng đọng. Với sự 
quyết tâm của Hội đồng quản 
trị, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao 
của Đảng ủy, của cơ quan điều 
hành năm 2012 Công ty đã 
thu được nhiều kết quả:

Thứ nhất, tập thể cán bộ - 
nhân viên và người lao động 
vui vẻ, tin tưởng vào sự đổi 
mới và phát triển của Công ty 
từ đó yên tâm công tác, gắn 
bó với công ty.

Thứ hai, năm 2012 là năm mất 
hơn nửa thời gian (từ tháng 02 
đến tháng 9) công ty vừa triển 
khai sản xuất, vừa tập trung 
cho việc tháo, di dời thiết bị; 
đầu tư mở rộng năng lực sản 
xuất. Nhưng sản lượng sợi 
nhập kho đạt trên 9000 tấn, 
vượt 137% so với cùng kỳ năm 
trước. Chất lượng được quan 
tâm hơn đối với sản phẩm 
pECO .. đạt xấp xỉ đường 50% 
USTER. Doanh số tiêu thụ đạt 
550 tỷ đồng, kim ngạch xuất 
khẩu đạt 7,5 triệu USD chiếm 
tỷ trọng 40% sản lượng, nộp 
ngân sách cho địa phương 
8,2 tỷ đồng, đóng góp đầy đủ 
BHXH, BHYT, BHTN cho người 
lao động trên 9,5 tỷ đồng; 
đóng góp các loại quỹ, hỗ trợ 
nhân đạo, từ thiện hơn 60 
triệu đồng; lương và thu nhập 
của người lao động bình quân 
3,6 triệu đồng/người/tháng.

Chào mừng Xuân Quý Tỵ - 
2013, phát huy những thành 
tựu đã đạt được và truyền 
thống kiên cường, sáng tạo 
của của cán bộ - nhân viên 
và người lao động đoàn kết, 
nổ lực hơn nữa để xứng đáng 
vinh hạnh doanh nghiệp được 
mang tên Thân mẫu Bác Hồ - 
Dệt may Hoàng Thị Loan.

Công đoạn sản xuất tại Nhà máy Sợi 1 – Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
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đơn đặt hàng của các khách hàng Uniqlo, perry Elis, 
Decathlon…Hy vọng trong thời gian tới với sự cố 
gắng của toàn thể lãnh đạo, CBCNV Nhà máy sẽ 
có nhiều bước đột phá mới để thu hút được thêm 
nhiều đơn hàng, đẩy mạnh được sản lượng, nâng 
cao hiệu quả sản xuất và uy tín đối với khách hàng.

3. KhởI CôNg Dự ÁN mAy NAm ĐàN

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy May Nam Đàn 
Hanosimex tại khu công nghiệp vừa và nhỏ xã Nam 
Giang - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An là một dự 
án thành phần trong đề án Đầu tư di dời và mở rộng 
Tổng công ty Cp Dệt May Hà Nội. Đây là một dự án 
có quy mô lớn của Tổng công ty Cp Dệt May Hà nội 
cũng như của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Dự án đã 
được khởi công vào ngày 11/3/2012 với tổng mức 
đầu tư 78,339 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành 
đưa vào khai thác sản xuất kinh doanh sẽ mang lại 
nhiều hiệu quả về mặt kinh tế xã hội: Sản lượng 5,1 
triệu sản phẩm /năm; doanh thu bình quân hàng 

năm khoảng 290 tỷ đông; tạo thêm công ăn  việc 
làm cho khoảng 1000 lao động tại địa bàn Huyện 
Nam Đàn và các vùng phụ cận. Hiện nay Nhà máy 
đang tiến hành xây dựng, dự kiến tháng 4/2013  lắp 
máy và tháng 5/2013 đi vào sản xuất.   

4. hộI ThI TIếNg hÁT hANoSImEX 2012. 

Với mục đích thiết thực chào mừng 81 năm ngày 
Thành lập Đoàn 26/3; Chào mừng nhà máy mới tại 
khu CN Đồng Văn chính thức đi vào hoạt động; và 
để tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh 
cho toàn thể CBCNV, làm động lực thúc đẩy trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị và 
toàn TCT, Công đoàn và Đoàn TN TCT đã phối hợp tổ 
chức: “ Hội thi tiếng hát Hanosimex”. Hội thi đã được 
tổ chức vào ngày 24/3/2012 tại Công ty TNHH MTV 
Hà Nam và thu hút được đông đảo các đơn vị tham 
gia với 20 tiết mục có chất lượng cao. Kết quả giải 
nhất thuộc về Đội Công ty Cp May Đông Mỹ, Giải 
nhì là đội Công ty Cp May thời trang, Giải ba là  Đội 
của Công ty Dệt kim phố Nối, Khối phòng Ban, Nhà 
máy may Đồng Văn, Công ty TNHH MTV Hà Nam. 

5. ĐạI hộI Cổ ĐôNg ThườNg NIêN TổNg 
CôNg Ty Năm 2012

Đại hội diễn ra vào ngày 28/4/2012 với sự tham 
gia của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đương 
nhiệm cùng 152 cổ đông đại diện cho 18.176.800 
cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.67 % tổng cổ phần của Tổng 
công ty. Tại đại hội, lãnh đạo Tổng công ty đã trình 
bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2011 và dự thảo kế hoạch sản xuất năm 2012. 
Đại hội cũng đã biểu quyết đồng ý để 4 đồng chí 
rút khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 và bầu bổ 
sung HĐQT Tổng công ty là 2 đồng chí gồm đồng 

1. Lễ CôNg BỐ QuyếT ĐịNh Chủ TịCh hĐQT 
Và Cơ QuAN ĐIều hàNh.

Ngày 12/1/2012, tại phòng họp tầng 8 – toàn nhà 
Nam Hải, Công ty Cp Dệt May Hà Nội đã công bố 
quyết định chủ tịch HĐQT và Cơ quan điều hành. 
Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Dệt may VN đã công bố 
quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Nghị 
- TGĐ Tập đoàn Dệt may VN làm Chủ tịch HĐQT 

Tổng công TY Cp Dệt may Hà Nội, đồng chí Dương 
Khuê giữ chức vụ Tổng giám đốc, đồng chí Trần 
Cao Lễ giữ chức vụ phó Tổng giám đốc, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Cách - Kế toán trưởng Tổng công 
ty. Đồng chí Giang tin tưởng rằng trong thời gian 
tới với năng lực và nhiệt huyết của mình các cán 
bộ được giao nhiệm vụ cùng với toàn thể Ban 
Lãnh đạo và CBCNV Tổng Công ty phát huy truyền 
thống đoàn kết, tiếp tục xây dựng Tổng Công ty 
ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới.

 2. Nhà mÁy mAy ĐồNg VăN ChíNh ThứC ĐI 
Vào hoạT ĐộNg.

Ngày 1/3/2012, Nhà máy Đồng Văn chính thức đi 
vào hoạt động sau hơn 5 tháng xây dựng. Đây là 
Nhà máy được trang bị các thiết bị mới hoàn toàn 
với dây chuyền hiện đại, trang thiết bị tự động, nhà 
xưởng khang trang, hiện đại. Với tổng cộng 24 dây 
chuyền may, 900 công nhân dự kiến cho sản lượng 
5,2 triệu sản phẩm/năm. Trải qua 9 tháng đi vào 
hoạt động, Nhà máy đã đón nhiều khách hàng tới 
tham quan và đánh giá, bước đầu đã thu hút được 

năm 2012, trải qua rất nhiều biến động nhưng nhờ những huớng 
đi sáng suốt, quyết đoán của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực lao 
động sáng tạo của toàn thể CBCnV, Tổng công ty CP Dệt may hà 
nội đã vượt qua những khó khăn, từng bước phục hồi và phát 
triển, mở rộng sản xuất. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của Tổng 
công ty sau một năm nhìn lại…

sự kiện nổi BậT
của Hanosimex năm 201210

Đoàn Thanh nIên
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chí Dương Khuê và đồng chí Trần Cao Lễ. phần cuối 
cùng, đại hội đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông, 
và HĐQT của TCT cam kết với các cổ đông sẽ bảo 
đảm vốn đầu tư và đảm bảo tỷ lệ cổ tức theo kế 
hoạch năm 2012.

6. hộI Nghị NgườI LAo ĐộNg TổNg CôNg Ty 
Năm 2012

Ngày 22/6/2012 Tổng công ty Cp Dệt may Hà Nội đã 
tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2012. Tới dự 
và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tập đoàn 
Dệt May VN; Công đoàn Dệt may VN và Liên đoàn 
lao động Quận Hoàng Mai. Hội nghị đã được nghe 
báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao 
động của Tổng công ty năm 2011 do đồng chí Tổng 
giám đốc Dương Khuê trình bày và nghe tham 
luận của các đơn vị và các Công ty trong hệ thống 
Hanosimex có các đóng góp ý kiến thiết thực, bàn 
biện pháp thực hiện những vấn đề trọng tâm của 
Tổng công ty trong năm 2012 là năm Tổng công ty 
kiện toàn tái cấu trúc lại TCT sau di dời và duy trì 
SXKD hiệu quả tại các địa điểm mới, Hội nghị đã 
thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm 
vụ của Tổng công ty năm 2012. 

7. Bổ NhIệm Phó TổNg gIÁm ĐỐC TổNg 
CôNg Ty CP DệT mAy hà NộI 

Ngày 28/6/2012 tại Tầng 8 Toà nhà Nam Hải, đã 
diễn ra lễ công bố quyết định, bổ nhiệm đồng chí 

Hoàng Minh Khang làm phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty Cp Dệt May Hà Nội. Đến dự có đồng chí 
Trần Quang Nghị - Tổng GĐ Tập đoàn Dệt May và 
đồng chí Lê Tiến Trường – phó Tổng GĐ Tập đoàn 
Dệt May cùng các cán bộ chủ chốt của Tổng công 
ty Cp Dệt May Hà Nội. Đồng chí Hoàng Minh Khang 
đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Tập 
đoàn và hứa sẽ cống hiến hết sức mình cùng Lãnh 
đạo Tổng công ty TCT sớm đưa TCT  Cp Dệt may Hà 
Nội sớm vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất.  

8. ĐạI hộI ĐạI BIểu CôNg ĐoàN TổNg CôNg 
Ty CP DệT mAy hà NộI LầN Thứ X NhIệm Kỳ 
2013 – 2018

Ngày 20/8/2012 tại Công ty TNHH MTV Hà Nam, 
Tổng công ty Cp Dệt may Hà Nội đã tổ chức Đại hội 
đại biểu Công đoàn Tổng công ty Cp Dệt May  lần 
thứ X nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đại hội có sự tham gia 
của hơn 78 đại biểu, đại diện cho 2200 Đoàn viên 
công đoàn Tổng công ty. Đại hội đã lắng nghe báo 
cáo tổng kết công tác Công Đoàn nhiệm kỳ 2006 
– 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công 
tác Công đoàn nhiệm kỳ mới.  Với những thành 
tích đã đạt được trong năm 2012, Công đoàn Tổng 
công ty được xếp loại “Đơn vị cơ sở vững mạnh 
xuất sắc toàn diện”. Đại hội bầu ra BCH Công đoàn 
TCT nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 11 đồng chí và bầu 
đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Công 
đoàn. Bầu  đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự Đại 
hội Công đoàn Ngành Dệt may Việt Nam lần thứ IV 
dự kiến tổ chức vào tháng 3/2013.

9. TrIểN KhAI LắP mÁy TạI Nhà mÁy SỢI 
ĐồNg VăN

Dự án Sợi Đồng Văn được xây dựng tại khu Công 
nghiệp Đồng Văn 2 – Huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà 
Nam với tổng mức đầu tư là 419,486 tỷ đồng. Dự án 
đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi 3 vạn cọc trên cơ sở 
cơ sở di dời 12.000 cọc sợi cũ từ Hà nội và đầu tư bổ 
sung thêm 18.000 cọc sợi mới. Nhà máy sẽ chuyên 
sản xuất mặt hàng sợi 100% cotton chải thô và chải 
kỹ có chất lượng cao với sản lượng dự kiến 3.800 

tấn/năm. Nhà máy đang trong giai đoạn gấp rút 
hoàn thiện, ngày 13/12/2012 đã tiến hành chính 
thức lắp máy. Dự kiến đến hết quý 1 năm 2013 sẽ 
hoàn thành kế hoạch lắp máy. Hy vọng rằng với sự 
nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Đồng Văn, nhà 
máy Sợi sẽ sớm đi vào sản xuất cung cấp cho thị 
trường các mặt hàng chất lượng cao.

10. TổNg CôNg Ty NhẬN BằNg KhEN CủA Bộ 
CôNg ThươNg Và Cờ ThI ĐuA CủA TẬP ĐoàN

Năm 2012 với tinh thần đoàn kết vượt qua khó 
khăn của toàn thể lãnh đạo, CBCNV Tổng công 
ty Cp Dệt may Hà Nội đã vừa duy trì và phát triển 
sản xuất, vừa triển khai các dự án đầu tư. Trong 
năm qua, Tổng công ty cũng đã bảo toàn và phát 
triển vốn, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống và 
không ngừng cải thiện thu nhập cho người lao 
động, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác 
chống tham ô lãng phí, giữ vững ổn định chính trị 
và an toàn tuyệt đối cho Tổng công ty và khu vực. 
Với những thành tích đã đạt được, Tổng công ty 
Cp Dệt May Hà Nội đã được nhận “Bằng khen của 
Bộ Công thương năm 2012” và “Cờ thi đua của Tập 
đoàn năm 2012”. Đây là phần thưởng có ý nghĩa 
khích lệ to lớn để động viên toàn thể CBCNV Tổng 
công ty hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm 
đạt được những bước tiến mới trong thời gian tới.
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Việc di dời Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội ra ngoài 
thành phố Hà Nội là hết sức cần thiết, nhằm thực hiện chủ 
trương lớn của Đảng, Nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội, 
Bộ Công thương và của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tuy có nhiều khó khăn nhưng đây cũng là cơ hội rất lớn để 
Tổng công ty có điều kiện tái cấu trúc lại cơ cấu sản xuất, 
đầu tư thay thế đổi mới và hiện đại hoá thiết bị, chuyên 

môn hoá mặt hàng phù hợp nhu cầu thị truờng, tăng hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, củng cố và phát triển thương 
hiệu. Xây dựng và phát triển Tổng công ty Cp Dệt May 
Hà Nội trở thành Doanh nghiệp Dệt May có thiết bị hiện 
đại, công nghệ tiên tiến, cơ sở vật chất hoàn chỉnh, khang 
trang, SXKD đạt hiệu quả cao và đóng góp thiết thực cho 
ngành dệt may Việt Nam phát triển.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và 
UBND thành phố Hà Nội về quy hoạch tổng thể Hà 
Nội đến năm 2015 phải di dời các cơ sở sản xuất 

ra khỏi nội đô, giải quyết vấn đề môi trường đô thị. Đảm 
bảo một Hà Nội xanh sạch đẹp, xứng đáng với Trung tâm 
văn hóa chính trị của cả nước. Đồng thời để giảm bớt sức 
ép về chi phí sản xuất và nguồn nhân lực,tăng hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, duy trì sự phát triển bền vững của 
Tổng công ty. Tổng Công ty Cp Dệt May Hà Nội lên kế 
hoạch tổng thể đầu tư di dời và mở rộng các cơ sở sản 
xuất ra các địa phương. Đây là chương trình  nằm trong 
chiến lược phát triển ngành Dệt May của Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn 2020.

Trong quá trình di dời Tổng Công ty Cp Dệt May Hà Nội 
sẽ đầu tư thay thế thiết bị cũ lạc hậu để hiện đại hóa dây 
chuyền sản xuất bằng những thiết bị có tính năng hiện 
đại, năng suất cao hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn và 
tiết kiệm lao động.

Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà nội lựa chọn thực hiện 
các dự án di dời và đầu tư mở rộng Tổng công ty như sau:

1. Dự án đầu tư thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị 
của Công ty TNHH Dệt sợi Ý việt để di dời thiết bị đồng 
thời cải tạo nâng cấp thành Nhà máy sợi quy mô 3,2 vạn 
cọc tại khu công nghiệp Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.

2. Dự án đầu tư di dời thiết bị sợi (góp vốn vào Công ty 
Cp Vinatex Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh ) để xây dựng Nhà máy 
sợi quy mô 3 vạn cọc sợi.

Tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiêp Nam Hồng 
- Thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.  

3. Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Công ty Cp Dệt 
May Hoàng Thị Loan tại Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An.

4. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may dệt kim công 
suất 5,1 triệu sản phẩm, tại khu công nghiệp Đồng Văn 

II - Huyện Duy tiên - Tỉnh Hà Nam

5. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp và mở rộng Công ty Cp 
May Đông Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội.

6. Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Công ty Cp May 
Hoàng Thị Loan tại Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Các dự án đang thực hiện và dự kiến hoàn thành trong 
quý 1 năm 2013.

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi quy mô 3 vạn cọc 
tại khu công nghiệp Đồng Văn II - Huyện Duy Tiên- Tỉnh 
Hà Nam. 

2. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may dệt kim công 
suất 5,1 triệu sản phẩm tại cụm công nghiệp Nam Đàn - 
Tỉnh Nghệ An .

Các dự án sẽ thực hiện trong thời gian tới

1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sợi quy mô 4 vạn cọc 
sợi tại cụm công nghiệp Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An.

2. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may dệt thoi công 
suất 3,6 triệu sản phẩm tại cụm công nghiệp Nam Đàn - 
Tỉnh Nghệ An.

3. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy dệt kim dệt vải 
mộc công suất 4.000 tấn năm tại cụm công nghiệp 
Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An.

4. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp phần nhuộm hoàn 
tất tại Công ty Cp dệt kim – Hanosimex tăng thêm 
công suất 4000 tấn năm tại khu công nghiệp phố Nối 
- tỉnh Hưng Yên.

TổNg mứC Đầu Tư:  

Tổng mức đầu tư của 12 dự án di dời và mở rộng là:

1.810 tỷ đồng.      
                        ĐVT : Tỷ đồng  

cHương TrìnH ĐẦu Tư di dỜi và mở rỘng

Phòng kỹ ThuậT Đầu Tư 

Tổng công ty cp dệt may Hà nội

TT hạNg mụC CÁC Dự ÁN TổNg mứC Đầu Tư

I Các dự án đã thực hiện 551,810

1 Dự án đầu tư thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị  tại Bắc Ninh 153,120

2 Góp vốn đầu tư dự án Nhà máy sợi Hồng Lĩnh 25,000

3 Dự án cải tạo mở rộng sợi tại Công ty CpDM Hoàng Thị Loan 62,378

4 Dự án đầu tư 1 nhà máy may tại KCN Đồng Văn II tỉnh Hà Nam + tiền thuê đất 295,000

5 Dự án đầu tư cải tạo và mở rộng may Đông Mỹ 6,191

6 Dự án cải tạo mở rộng may tại Công ty Cp may Hoàng Thị Loan 10,121

II Các dự án đang thực hiện 497,825

1 Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi  tại KCN Đồng Văn 419,486

2 Dự án đầu tư  nhà máy may dệt kim tại Nam Đàn- Nghệ An 78,339

III Các dự án sẽ thực hiện trong thời gian tới 760,657

1 Dự án đầu tư  nhà máy may dệt thoi tại Nam Đàn- Nghệ An 92,149

2 Dự án đầu tư nhà máy dệt kim  dệt vải mộc tại Nam Đàn- Nghệ An 410,293

3 Dự án đầu tư nhà máy dệt kim  dệt vải mộc tại Nam Đàn- Nghệ An 152,591

4
Dự án đầu tư mở rộng phần nhuộm và hoàn tất tại Công ty Cp Dệt kim – 
Hanosimex tại KCN phố Nối- Hưng Yên

105,624

Tổng cộng (I) + (II) + (III) 1,810,292

SứC XuâN hANoSImEX

Nhà máy sợi Đồng Văn

Nhà máy sợi Bắc Ninh
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Công ty cổ phần May Halotexco là Công ty 
con của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà 
Nội, được thành lập và đi vào hoạt động từ 

ngày 02/06/2009 trên cơ sở tách Nhà máy May và 
Nhà máy May Thời trang thuộc khu vực may của 
Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan theo 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
ngày 20 tháng 05 năm 2009.

Trong năm 2012, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ, 
giúp đỡ nhiều mặt từ phía các phòng ban chuyên 
môn và lãnh đạo của Tổng Công ty CP Dệt may Hà 
Nội. Bên cạnh đó, Ban Điều hành Công ty, đứng 
đầu là đồng chí Giám đốc luôn chủ động tìm kiếm 
đơn hàng, vì vậy kế hoạch sản xuất của Công ty 
trong các tháng luôn đầy tải, duy trì được năng 
suất lao động ổn định. Đặc biệt là từ quý 3, quý 
4 sau khi học tập mô hình khoán doanh thu của 

các đơn vị bạn, người lao động trong toàn Công 
ty làm việc phấn khởi và tự tin hơn, thu nhập ổn 
định hơn. 

Mặc dù cạnh tranh về lao động dẫn đến biến 
động lao động lớn do các Công ty may  trong khu 
công nghiệp trên địa bàn thành lập nhiều. Áp 
lực về lạm phát, giá cả thị trường tăng nên tiền 
lương và thu nhập người lao động có ảnh hưởng. 
Nhưng do nắm bắt tình hình thị trường, lường 
trước những khó khăn thách thức; Ban Điều hành 
Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các khâu sản xuất, 
nên luôn đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra, 
đặc biệt từ tháng 10 trở đi giảm được phát sinh, 
không phải điều động lao động làm thêm vào 
chủ nhật, tạo được niềm tin và phấn khởi trong 
công nhân lao động.

Ban Biên tập

Công ty CP may HalotexCo Công ty đã thực hiện quyết liệt và khẩn trương 
công tác đầu tư sữa chữa, nâng cấp nhà xưởng, 
mở rộng sản xuất từ 12 chuyền may lên 18 
chuyền, làm thêm Nhà để xe cho công nhân, cải 
tiến phương pháp quản lý, điều hành, tổ chức 
sắp xếp lại sản xuất, bố trí lại tổ chức phòng 
ban, bỏ phòng Điều hành thành lập mới phòng 
Tổ chức hành chính, Kế hoạch thị trường, Kỹ 
thuật chất lượng, giảm biên chế phòng ban, 
đưa nghiệp vụ xuống hai phân xưởng, bố trí 2 tổ 
kiểm hóa về các chuyền may, mô hình mới được 
thực hiện từ 01/10/2012. Bổ nhiệm lại và bổ 
nhiệm mới 01 Trưởng phòng và hai Phó Quản 
đốc phân xưởng, để tăng thêm năng lực Quản 
lý cho 2 Phân xưởng. Duy trì công tác đào tạo 
kèm cặp lao động thường xuyên để bổ sung lao 
động cho các chuyền khi biến động.

 Công tác Kỹ thuật luôn quan tâm đúng mức, từ 
khâu thiết kế  ban hành công nghệ đến chuyển 
giao triển khai sản xuất xuống các phân xưởng, 
công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan 
tâm, nghiên cứu các loại gá cữ đưa vào áp dụng 
thường xuyên và phù hợp với từng mã hàng 
trong sản xuất, trong năm có 15 sáng kiến và 
hợp lý hóa sản xuất được công nhận và đưa vào 
áp dụng, từ đó thúc đẩy năng suất lao động. Duy 
trì và thực hiện hệ thống Quản lý chất lượng ISO 
9001-2008 nhằm đem lại hiệu quả thiết thực 
trong quản trị sản xuất, góp phần nâng cao uy 
tín và thương hiệu sản phẩm của Công ty.    

Bên cạnh đó Đảng ủy bộ phận và Ban Điều hành 
Công ty luôn thường xuyên chăm lo công tác 
tuyên truyền giáo dục về ý thức lao động, pháp 
luật lao động để người lao động thấu hiểu, đồng 
thuận, tạo được sự ổn định về chính trị trong nội 
bộ Công ty, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn 
các biểu hiện tiêu cực. Chăm lo cải thiện điều 
kiện làm việc, lắp đặt toàn bộ các hệ thống dàn 
nước làm mát  nhà xưởng về mùa hè, đầu tư sửa 
sang lại nhà ăn, cải thiện đời sống và nâng giá 
suất ăn lên đảm bảo định lượng và tái tạo sức lao 
động cho công nhân.

Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức 
các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 
các ngày lễ lớn của Đất nước và kỷ niệm tròn 03 
năm ngày thành lập Công ty, các đợt phát động 
thi đua hoàn thành kế hoạch quý và năm 2012, 
qua đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận 
thức và trong công việc của mỗi cán bộ công 
nhân viên toàn Công ty.

Các chỉ tiêu và thành tích đạt được trong năm 
2012 đánh giá sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu 
của tập thể CBCNV và người lao động trong toàn 
Công ty và đã được Tổng công ty CP Dệt May 
Hà Nội khen thưởng Đơn vị xuất sắc trong năm 
2012. Đây chính là bước đệm đáng ghi nhận để 
trong năm 2013 và những năm tiếp theo Công 
ty CP May Hoàng Thị Loan sẽ đạt được các bước 
tăng trưởng nhảy vọt, là điểm sáng về vượt khó 
cho các đơn vị May của Tổng công ty CP Dệt May 
Hà Nội.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất Kinh 
doanh năm 2012:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kết quả thực 
hiện đã hoàn thành kế hoạch và vượt các chỉ tiêu so với 
năm trước từ 15 đến 30%; Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 
đối với Nhà nước, lợi nhuận và cổ tức dự kiến đạt và vượt 
mức Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra; Thu nhập và 
đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, năm 
sau cao hơn năm trước từ 20 đến 30 %.

 Một số chỉ tiêu chính của Công ty đã đạt được trong năm 
2012:

Doanh thu ( không Vat): 82 tỷ đồng, đạt 100% KH, 
137% so với năm 2011.
Sản lượng May nhập kho: 2.386.000 SP, đạt 99% KH, 
137% so với năm 2011.
Sản phẩm May quy đổi: 3.500.000 SPQĐ, đạt 100% KH, 
150% so với 2011.
nộp ngân sách nhà nước: 2.340 triệu, đạt 138% KH, 
139% so với năm 2011.
Lợi nhuận trước thuế ước: 1.000 triệu đồng, đạt 67% KH, 
185% so với năm 2011.
Thu nhập bình quân: 3.600.000 đồng/người/tháng, đạt 
110% KH, 130% so với năm 2011.

Khởi sắc mới

Sức Xuân HanoSimeX
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thể CBCNV… đã giúp Nhà máy tuyển 
dụng và đào tạo lao động mới với tác 
phong công nghiệp. 

 Để khắc phục những khó khăn do 
biến động nguồn lao động trực tiếp 
sản xuất trên, Ban lãnh đạo Nhà 
máy đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ 
trợ như: Tăng cường tuyển dụng và 
đào tạo, tuyển mộ những lao động 
đã có kinh nghiệm trong ngành vào 
làm việc. Đặc biệt Nhà máy đã phát 
động phong trào “Hỗ trợ sản xuất”  
giúp công nhân trực tiếp sản xuất tập 
trung thời gian cho việc nối sợi và xử 
lý công nghệ, nhằm tăng năng suất và 
chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hồi 
phế phát sinh, đảm bảo kịp thời các 

đơn hàng đã ký. Song song với việc 
sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng 
tinh gọn, bố trí công việc hợp lý, Nhà 
máy đã kêu gọi toàn thể CBCNV khôi 
phục sản xuất (gồm các tổ Bảo trì, cơ 
điện, thao tác, thí nghiệm...) ngoài 
các nhiệm vụ chuyên môn của mình 
thì các đơn vị còn phải cân đối công 
việc sắp xếp thời gian để hỗ trợ tối đa 
cho sản xuất như:

+ Hỗ trợ kiểm soát máy khi công 
nhân công nghệ đi ăn ca.

+ Hỗ trợ xử lý cọc chết, sợi quấn chân 
cọc, bông quấn suốt.

+ Tăng ca, điều động công nhân đi 

hành chính hỗ trợ ca vào các ngày 
nghỉ chủ nhật để giải quyết nhu cầu 
gấp cho sản xuất.

 Riêng khối phụ trợ trong thời gian 
qua đã sửa chữa được hầu hết các 
thùng cúi và xe vận chuyển, vệ sinh 
100% các thùng cúi trong dây chuyền 
để hỗ trợ sản xuất. 

Phong trào “Hỗ trợ sản xuất” không 
chỉ là sáng kiến kinh nghiệm thiết 
thực được rút ra từ thực tiễn sản xuất 
trong thời kỳ khó khăn mà còn là một 
nét đẹp văn hóa thể hiện được tinh 
thần tập thể của CBCNV Nhà máy sợi 
Bắc Ninh.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

nhìn từ NM sợi Bắc Ninh 
 Công đoàn nM Sợi BắC ninh

Sáng kiến, ý tưởng là nơi bắt nguồn của 
sản phẩm mới, là bước đột phá giúp 
doanh nghiệp chuyển bại thành thắng. 
Nhận thức rõ được vai trò của những 
sáng kiến, ý tưởng nên Ban lãnh đạo nhà 
máy sợi Bắc Ninh thông qua tổ chức Công 
đoàn và Đoàn thanh niên luôn khuyến 
khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
các CBCNV trong Nhà máy tham gia cải 
tiến, hợp lý hóa sản xuất.

Là một nhà máy mới được thành 
lập, trên cơ sở vật chất hạn 
chế, hệ thống máy móc thiết 

bị hỏng hóc nhiều, nguồn lao động 
thiếu…. nhưng chính trong những 
khó khăn và thách thức ấy lại là nơi 
khơi nguồn của các cảm hứng sáng 
tạo linh hoạt, lại là nơi hội tụ sức 
mạnh và ý chí tập thể và đem lại 
hiệu quả kinh tế cao cho Nhà máy.

Và thực tế đã chứng minh: 

- Từ các phong trào như “Toàn thể 
CBCNV quyết tâm tiết giảm điện 
năng” mà NM Sợi Bắc Ninh phát 
động đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Từ 
việc hầu hết các phòng ban trong 

Nhà máy luôn có điện sáng, quạt 
chạy ngay cả khi không có CBCNV 
làm việc trong phòng thì đến nay 
không có một bóng đèn nào được 
bật sáng một cách vô ích.

- Là một nhà máy mới được thành 
lập, máy móc thiết bị cũ nát và hầu 
hết các công đoạn trong dây chuyền 
đều phải lắp đặt, chỉnh sửa lại trong 
khi thiết bị, linh kiện mới chưa kịp 
chuyển về, với quyết tâm không để 
máy chết, các anh em khối Kỹ thuật, 
Bảo toàn đã luôn linh hoạt, sáng tạo 
trong việc lấy những chi tiết của các 
máy đã bị tháo dỡ để kho chờ thanh 
lý thay thế cho các máy đã đóng từ 
lâu, tận dụng các chi tiết đã mòn, 

đảo đầu, sửa chữa và lắp lại hoặc kết 
nối lại các mạch điện để làm sống lại 
các máy đã đóng từ lâu. Việc này đã 
đem lại hiệu quả cao trong sản xuất.

-   Trong thời gian vừa qua, đặc biêt 
là sau khi Tổng công ty mới tiếp 
quản Nhà máy sợi Bắc Ninh từ Công 
ty TNHH Dệt và sợi Ý Việt, đội ngũ 
lao động trực tiếp sản xuất tại Nhà 
máy liên tục biến động. Số lượng 
lao động chỉ bằng 1/3 hiện nay, chất 
lượng lao động yếu kém cả về tay 
nghề lẫn tác phong công nghiệp.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
nhưng với sự quyết tâm và cách thức 
điều hành linh hoạt của Ban lãnh 
đạo, sự nỗ lực, đoàn kết của toàn 

Một Số Sáng kiến Cải tiến kỹ thuật tại 
nM Sợi BắC ninh:

1. Sử dụng photocel và rơ le thời gian là phụ 
tùng dễ tìm mua trong nước, dễ sử dụng và rẻ 
hơn thay thế cho công tắc áp suất, sensor tốc 
độ máy chải C300 đang chờ nhập ngoại.

2. Cải tiến bộ báo đứt cúi phía sau máy thô.

3. Cải tạo mạch điện để thay thế vỉ điều khiển 
băng tải bằng biến áp ba pha giải quyết được 
vấn đề thường xuyên hỏng vỉ điều khiển phải 
sửa chữa rất đắt tiền.

4. Ý tưởng mượn tạo bộ tay ép gàng của máy 
thô F4 đang để kho Hồng Lĩnh để thay cho 
máy thô số 2 của Nhà máy đang bị đóng từ 
lâu do không có tay ép gàng chờ nhập ngoại.

5. Đặc biệt bằng trí tuệ và sự quyết tâm của 
Tập thể Ban lãnh đạo, khối Kỹ thuật, Công 
nhân Bảo toàn, Công nhân công nghệ tổ 
Bông chải đã áp dụng nhiều giải pháp để chạy 
được xơ Đình Vũ (loại xơ sản xuất thử nghiệm 
trong nước rất khó chạy mà nhiều đơn vị khác 
không chạy được).

Nhà máy sợi Bắc Ninh

Sức Xuân HanoSimeX
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Đồng nghiệp
Đông Mỹ  

Thân gửi những người bạn đồng nghiệp của tôi                

Tôi viết chùm thơ chào mừng 
Công Ty Dệt may Hanosimex

gửi tới các chị, các em…
người công nhân dệt may Hà nội

những nàng tiên nữ áo xanh  
Mà tôi yêu quý nhất…

gần ba mươi năm trường
Miệt mài tất bật

Rộn rã vào ca năng xuất với thời gian 

 Ơi !..những cô tấm… 
Cần mẫn, vất vả gian nan

gạt bỏ riêng tư … Đêm ngày bám máy
Sản xuất an toàn…guồng quay máy chạy

Chẳng tính ngày, đếm tháng …
Tính đường may

Cánh én thoi đưa …Sớm tối đêm ngày
Mũi chỉ đường  kim, mẫu may, hàng mới…

Treo lên khung trời mùa xuân thắng lợi 
Xuân “ Rắn vàng ” vươn cánh Lạc …  bay cao … 

                                               Xuân Quý Tỵ 2013                               

Em có nghe
PHạM MinH TâM
Công đoàn may Đồng Văn

Em có nghe tiếng kẻng chiều vội vã
Vạt nắng lười nhuộm úa trời xanh
Con đường nhỏ người thôi không qua lại
Hàng me buồn chia cắt nỗi nhớ mong

Em có nghe tiếng mùa xuân vẫy gọi
như tiếng rì rào máy gọi reo vui
Đôi bàn tay em dịu dàng khéo léo
May hàng ngàn chiếc áo đẹp xinh

Kìa em đó vòng quay chầm chậm
Vương tóc mềm bông trắng tinh khôi
giọt mồ hôi tràn nụ cười lấp lánh
Theo em về rực rỡ ánh bình minh.

Tình yêu người thợ
     CHu Văn Hiếu
LCĐ may Đồng Văn

  Bình minh lên em vội vào nhà máy
  Bỏ lại sau lưng bao nỗi bộn bề

  Lại miệt mài bên đường kim mũi chỉ
  Với cả tấm lòng hăng hái say mê

  Đừng trách em chọn nghề may vất vả
  Đừng bảo em thiếu trách nhiệm gia đình

  nếu ai cũng chọn con đường nhàn hạ
  Thì còn đâu đường thiếu dấu phủ rêu xanh

  Hãy cho em tạo mùa xuân hoa lá
  Tạo cánh diều lơ lửng giữa trời xanh

  Đường may em đi qua bao biển cả
  Trái tim này vẫn trao gửi trao anh.

  

Sớm hay muộn
Đường  LĩnH naM

Đào nở muộn hay xuân đến sớm?
nụ hoa còn chúm chím trên môi
Trang lịch cuối cùng vừa bóc xuống
Bảo cùng ta: xuân mới sang rồi 

 Đào nở muộn hay xuân đến sớm
Vẫn cùng nhau chuẩn bị hành trang
Vượt qua muôn khó khăn bề bộn
Cho những niềm vui mới ngập tràn

Xuân đến sớm hay đào nở muộn
Vẫn nâng ly rót rượu mừng nhau
Mừng Hạnh phúc an khang thịnh vượng
ước mơ chung nước mạnh dân giàu

Trời trở rét nên đào ngậm nụ
Xuân vẫn về chia tay mùa đông
Sớm mai ấm nắng , hoa nở rộ
ngát đượm hương xuân, thắm sắc hồng

Xuân yêu tHương
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Xuân Hà Nội
trong tôi

Gió xuân hây hẩy, khẽ 
hôn nhẹ lên những đôi 
má ửng hồng. Hà Nội 
sao mà đẹp đến thế, 
lãng mạn đến thế, dịu 
dàng đến thế…!

Đã qua tiết lập đông, cái không khí se 
lạnh dường như vẫn đang sung sức tung 
hoành ngang dọc. Nhưng rồi bất chợt, 

người ta bỗng cảm thấy một chút nắng nhạt, 
thoảng qua, len lỏi vàovai áo. 

Buổi sớm, nếu đi ngang qua Hồ Tây, thấy sương 
mờ giăng trên mặt hồ. Tiếng ríu rít của một loài 
chim nào đó, tưởng như có một bầy sâm cầm 
đang vỗ cánh đâu đây. Bỗng nghe cảm giác ấm 
áp và hanh hao mơ hồ. Mới ngỡ ra, xuân đang 
đến. 

Khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày… Khi 
những cánh chim én từ phương Bắc quay về, ta 
lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát 
khao mơ ước! 

Mùa xuân Hà Nội có mưa bụi bay lất phất, làn 
mưa không đủ làm ướt chiếc áo mới nhưng cũng 
đủ mang cái không khí ấm áp về với thành phố. 
Những ngọn bàng mới nhú xanh non mơn mởn. 
Gió xuân hây hẩy, khẽ hôn nhẹ lên những đôi má 
ửng hồng. Hà Nội sao mà đẹp đến thế, lãng mạn 
đến thế, dịu dàng đến thế!.. Xuân đang đến thật 
rồi, gió đã bắt đầu bớt lạnh, gió nhè nhẹ, mơn 
man trên từng chiếc lá.. không còn se sắt như lúc 
đông trở gió, mà nhẹ nhàng lan theo từng cơn gió 
mỏng manh! Bầu trời mang một màu trắng sáng 
nhàn nhạt, không khí tưởng chừng như chậm lại, 
dường như cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông 
đang lùi dần nhường chỗ cho cái không khí xuân 
tươi ấm áp, cả đất trời đang từ từ bước sang mùa 
đẹp nhất trong năm.. 

Một chủ nhật cuối năm, đạp xe dạo quanh phố 
phường Thủ đô, đâu đâu cũng thấy sắc vàng của 
quất, sắc thắm của những nụ hoa đào hé nở, thấp 
thoáng trong dòng người hối hả ngược xuôi. 
Đi xe trên phố mùa này thấy lòng mình thênh 
thang, rộng mở. Vào các buổi sáng, trên những 
con phố cổ, người ta lại thấy những gánh hàng 
rong đi thong dong trên vỉa hè. Tiếng rao dường 
như cũng khẽ khàng, thanh nhàn hơn…

Tết đang đến, rất gần… Ôi, ta sẽ nhớ lắm những 
chiều cuối năm, nhớ một thời sinh viên khi việc 
học hành thi cử đã “qua đi”, lại được lang thang 
dọc con đường Đại Cồ Việt, rồi những chiều đi 
thể dục ở công viên Thống Nhất, được thả hồn 
vào thiên nhiên, đắm mình trong sắc xuân cùng 
hương thơm nồng nàn của muôn vạn loài  hoa. 
Sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc được đắm mình 
vào những phiên chợ Bưởi đông vui nhộn nhịp, 
hoà vào những khuôn mặt người náo nức tràn trề 
hạnh phúc với muôn loài hoa đẹp. Một cành đào 
mang hơi thở của mùa xuân, một nhành mai cho 
sự tinh khiết, một đóa hoa hồng cho tình yêu bất 
diệt, hay một đoá trà mi cho sự đáng yêu tuyệt 
vời, một bình thuỷ tinh vỗ về cho nỗi buồn man 
mác?… 

 Tết đến, chẳng thấy cô đơn nữa vì có sự ấm áp 
của lòng Hà Nội. Không gian Tết Hà Nội quen 
quen, ngõ nhỏ đó, hàng quán tấp nập...Thoang 
thoảng hương bánh chưng, thoang thoảng mùi 
hương trầm từ ô cửa nhà nào bay ra, thoang 
thoảng dáng em, hây hây má đỏ…Hà Nội thực sự 
là Hà Nội vào những ngày giáp tết...chợt tìm thấy 
Hà Nội của ta khi lang thang giữa phiên chợ hoa 
cuối chiều. Trong lòng Hà Nội chợt tìm thấy ta…

Gió đến, thật nhẹ, thật mịn, đem cho ta cảm 
giác yên bình, thân thuộc. Ôi! quen thuộc quá! 
Cảm giác như mình sắp được trở về nhà, về với 
không gian của mình!.. Một chút gió cuối đông, 
một chút nắng đầu xuân, một chút mưa bay, 
quyện vào nhau, tạo nên Hà Nội đẹp với vẻ đặc 
trưng! Đẹp thật!.. Bất giác, mình ước có ngay một 
cái máy ảnh thật xịn để lưu giữ lại tất cả những 
khoảnh khắc đáng yêu này quá!

Cuộc sống cứ trôi đi hối hả. Người xưa có câu: 
“Vật đổi sao dời”, nhưng tôi vẫn tin: có những 
điều sẽ còn lại mãi với thời gian - đó chính là tình 
yêu mà mỗi con người cảm nhận được trong trái 
tim mình. Tết đang về, những người con xa quê 
như chúng tôi bỗng thấy lòng mình xôn xao như 
ấm lại.

Xuân yêu tHương

thu hà



Số Xuân Quý Tỵ 2013Diễn Đàn Hanosimex Diễn Đàn Hanosimex Số Xuân Quý Tỵ 201346 47

Niềm tin Hanosimex 
NGuyễN THị TrườNG
Công nhân Ghép thô ca C

Sáng nay nắng ấm trời trong
Con đường gió thổi nắng hồng tóc bay
Vui sao từng tháng, từng ngày
Cùng nhau đến chỗ hăng say ta làm
Sớm mai nắng đã chứa chan
Chị em nhắc nhở họp bàn nhận ca
Xong việc rồi lại về nhà
nhớ đến công việc mà ta đã làm
Chạy máy tuy có gian nan
nhưng sao vui thế chứa chan lòng người
Tuy mệt nhưng vẫn vui cười
Cần cù chịu khó là người Bắc ninh
Chị em như một gia đình
Chịu thương chịu khó nhiệt tình biết bao
Cùng nhau sản lượng thật cao
Hanosimex tự hào đứng lên
Công ty phát triển vững bền
Cùng với rồng nước đón xuân rắn vàng
Hạnh phúc thịnh vượng an khang
Cùng nhau long phụng tên vàng công ty.

Phút giao thừa
nhớ mẹ

T.M.H

Mẹ tôi tóc trắng như mây
răng đen móm mém lại hay ăn trầu

Quần láng đen, áo phin nâu 
Quanh năm mẹ chẳng đi đâu xa nhà

Mỗi khi con, cháu biếu quà
Mẹ lại cười xoà “ Chỉ tốn tiền thôi”

Gấm, nhung con cháu biếu người
Để giành cho mới chứ người chẳng may.

rằng  tôi không hợp thứ này
Cứ phin mỏng, cứ láng dầy* là hơn

Mẹ tôi sống ở nông thôn
Suốt đời lam lũ, vui buồn cùng quê

Mỗi khi nhớ mẹ, tôi về
Cố tìm mua tấm vải quê biếu người

Bạt ngàn vải bán khắp nơi
Mà sao thấy thiếu thứ người ước ao

Bây giờ đến mãi mai sau
Thảo thơm với mẹ vẫn mầu quê hương…

Con xin thắp nén nhang thơm
rước hương linh mẹ về đêm giao thừa

Thì thầm thưa chuyện ngày xưa
Mẹ già tần tảo sớm trưa quê nghèo.

Xuân Quý Tỵ - 2013

 Quất cảnh
                          
XuâN Mới 

Lên vườn Quảng Bá – nghi Tàm
Đón mua một chậu quất vàng chơi xuân
non tơ lộc biếc xanh mầm
Tròn căng chín mọng thanh tân tràn trề
ngạt ngào hương trái xum xuê
Đồng đường tứ đại* cùng về một cây
Lung linh trong nắng ban mai
Cánh ong nhè nhẹ vương đầy phấn hoa
Lây phây mưa bụi vườn xa
Bâng khuâng giây phút Đông qua, Xuân về

  * Cây quất có đủ quả xanh,
quả chín, hoa nụ và lộc biếc

Đồ VườN

Xuân yêu tHương
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HANOSiMEX vào Xuân
NGuyễN Hữu KHOA

gió Xuân bồng bay tóc cô thợ may
Thoăn thoắt nhanh tay, lượn xoay tà áo
Để đúng hạn lô hàng hoàn hảo
Theo những chuyến tàu đi đến bến bờ xa

nắng Xuân hồng vai áo anh thợ dệt vào ca
Từng mét vải hoa, kiện khăn bông ấm
năng suất tăng lên, chất lượng sản phẩm
Đổ giọt mồ hôi cho cuộc sống đơm hoa

náo nức Xuân về công trường bao la
Dệt may Hà nội – sang trang sử mới
Bay cao, lao xa, vươn mình đứng dậy
Đồng Văn – nam Đàn tăng tốc dựng xây
Lá cờ đầu  “cánh chim Hạc ” tung bay
HanOSiMEX – mùa Xuân đang tới!

Xuân Quý Tỵ - 2013 

Giọt nắng
NGuyễN Hữu KHOA

nắng chiều vàng phân xưởng
Lách cách tiếng máy reo

Em ngồi may mải miết
Có biết ai nhìn theo

Mái tóc bồng trước trán
Lấp lánh giọt mồ hôi

Từng đường kim mũi chỉ
Sản phẩm đẹp cho đời

Sao mà nắng vô tình
Chiếu lên mái đầu xinh

Em vô tình cũng vậy
Mặc ai ngồi lặng thinh

ước được làm giọt nắng
Đậu lên mái tóc mềm
Soi lung linh đáy mắt
Để em càng đẹp hơn

Xuân Quý Tỵ - 2013

Năm mới 
nhớ lại những ngày…

Chu Văn hiếu

May Đồng Văn

Thấm thoát thời gian trôi đi, vậy là Nhà máy may 
Đồng Văn đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm. 
Bao bỡ ngỡ, bao khó khăn mà nhà máy đã phải 

vượt qua, trong đó phải kể đến công tác tuyển dụng 
lao động của nhà máy.

Còn nhớ, vào tháng 6/2011 chúng tôi những người 
tiên phong từ Hà Nội xuống Đồng Văn làm. Cơ sở nhà 
máy lúc này đang xây dựng, nhà máy phải thuê địa 
điểm của công ty ATA để sản xuất. Nhà xưởng thuê 
chật chội, không có nước sạch phải dùng nước ao qua 
hệ thống lọc, lao động tuyển mới, đa số lao động là 
những nông dân chân lấm tay bùn , chưa quen với tác 
phong công nghiệp. Trong thời gian đầu làm việc tại 
đây đến ngày mùa phải cho công nhân nghỉ hoặc đi 
muộn để họ còn lo việc cày cấy, gặt hái. Đến tháng 3 
/2012, nhà máy may Đồng Văn đã xây xong, toàn bộ 
nhà máy được chuyển sang cơ sở mới, ai cũng hồ hởi, 
phấn khởi, từ nay được làm việc ở nhà xưởng rộng rãi, 
khang trang sạch đẹp, máy móc trang thiết bị hiện đại. 
Lúc này, một bài toán khó đặt ra khiến đội ngũ lãnh 
đạo nhà máy phải đau đầu: đó là “thiếu lao động sản 
xuất”. Yêu cầu đặt ra phải tuyển đủ số lao động với qui 
mô 914 CBCNV để đảm bảo công suất của nhà máy, 
sử dụng hiệu quả số máy móc thiết bị như tính toán 
ban đầu của Tổng công ty. Trước tình hình đó, đồng 
chí giám đốc nhà máy triệu tập họp bộ tứ để tìm ra 
giải pháp. Bản thân đồng chí giám đốc đến làm việc với  
từng trưởng xã, trưởng thôn, các trường dạy nghề để 
giới thiệu về công ty, quyền lợi của người lao động khi 
làm việc tại công ty. Đồng thời Ban Giám đốc  giao cho 
Đoàn Thanh niên góp sức cùng ban lãnh đạo nhà máy  
trực tiếp tham gia vào công tác tuyển dụng lao động.

Đoàn TN đã có một sáng kiến hay, được đánh giá tốt, 
đó là “Đưa thông tin tuyển dụng đến từng hộ gia đình” 
với bán kính cách nhà máy khoảng 15km. Kết hợp với 
thường vụ Đoàn TCT, trực tiếp là đồng chí An Hải – Bí 
thư Đoàn Tổng công ty giàu kinh nghiệm và rất năng 
nổ nhiệt tình trong các phong trào cùng sự hỗ trợ của 
phòng Hành Chính Tổng hợp chúng tôi đã làm băng 
rôn, khẩu hiệu gắn trên xe ô tô, sử dụng hệ thống loa 
phóng thanh, đưa tờ thông tin tuyển dụng đến từng 
hộ gia đình. Bên cạnh đó, chúng tôi thiết lập một bộ 
phận chủ chốt là các Bí thư chi đoàn của các tổ sản 
xuất, các đồng chí này nhận các tờ rơi tuyển dụng lao 
động rồi về đưa cho các đoàn viện cùng thôn xóm. 
Khi đi tuyển dụng, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với 
những người dân quê chân chất, thật thà, họ nhiệt tình 
tiếp đón, lắng nghe các thông tin chúng tôi đưa ra. Hay 
kỉ niệm về những  bữa cơm bụi đạm bạc dưới trời nắng 
gắt, những cơn mưa rào,…Tất cả sự vất vả đó qua đi 
sau  2 tháng liên tục duy trì trong sự nhiệt tình, trách 
nhiệm với công việc của cả nhóm .

   Nhờ sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, 
kết quả là trong tháng 7/2012 nhà máy đã tuyển đủ số 
lao động phù hợp với qui mô, công suất của nhà máy.

Năm mới đang đến, một mùa xuân mới lại về trong sự 
chuyển mình liên tục của nền kinh tế, những người lao 
động nói chung và của Nhà máy may Đồng Văn nói 
riêng vẫn đang tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng 
để tìm ra những cách làm mới phù hợp hơn nhằm 
nâng cao năng suất lao động đưa Nhà máy may Đồng 
Văn ngày một lớn mạnh và phát triển.

Xuân yêu tHương
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Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s 
ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở 
cửa chờ bạn. Một tay ăn mày 

chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới 
đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi 
chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày 
đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu 
sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế 
ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính 
bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng 
đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho 
hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng 
nhau.

Ăn mày rất thích kể lể.

- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm 
này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc 
một phát là thấy anh ngay. Đi mua 
Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…

- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – 
Tôi ngạc nhiên.

- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho 
nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở 
máy.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn 
hỏi:

- Thế nào là ăn mày một cách khoa 
học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, 
quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, 
nhưng lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng 
tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan 
chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác 
biệt với những thằng ăn mày khác.

Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không 
ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện 
với ông ta đấy thôi.

- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu 
thế, bất lợi, những cơ hội và nguy 
cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày 
là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế 
(Strengths) của tôi là tôi không làm 
người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội 
(Opportunities) và nguy cơ (Threats) 
thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên 
ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là 
dân số ở đây đông hay vắng, thành 
phố có quyết định chỉnh trang đô thị, 
dẹp hè phố chăng…

- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể 
và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này 
người qua lại đông, mỗi ngày khoảng 
mười nghìn người, nghèo thì nhiều 
lắm, nhưng người giàu còn nhiều 
hơn. Trên phương diện lý luận thì giả 
như mỗi ngày tôi xin được mỗi người 
một đồng xu một nghìn đồng, thì 
mỗi tháng thu nhập của tôi đã được 
ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì 
đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà 
một ngày làm sao tôi đi xin được mười 

Bài học
từ người ăn mày p.kD

nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân 
tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, 
đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.

Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục 
tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số 
lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công 
khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm 
năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành 
công trên đối tượng này khoảng 50%. 
Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là 
bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời 
gian để tìm vận may của mình với họ, 
tức là xin tiền họ.

- Thế ông định nghĩa thế nào về khách 
hàng của ông? – Tôi căn vặn.

- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. 
Thì những nam thanh niên trẻ như anh 
đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không 
lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân 
cũng nằm trong đối tượng khách 
hàng mục tiêu của tôi, họ không thể 
mất mặt trước bạn khác phái, vì thế 
đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi 
chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình 
là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất 
sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn 
cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối 
tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. 
Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ 
không có thu nhập, mà tuổi già hơn, 
thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc 
bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng 
đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc 
hận rằng không thể ngửa tay ra xin 
tiền của tôi ấy chứ!

- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao 
nhiêu tiền?

- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một 
chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối 
tuần thậm chí có thể 400-500 nghìn.

- Hả? Nhiều vậy sao?

- Hả? Nhiều vậy sao?

Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi 
thấy:

- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm 
việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng 
từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi 
làm như thường. Mỗi lần ăn mày một 
người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi 
thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các 
mục tiêu, thường một phút tôi xin 
được một lần được một đồng xu 1 
nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng 
một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành 
công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được 
khoảng 300 nghìn.

Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát 
không đeo bám khách chạy dọc phố. 
Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt 
khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ 
cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ 
cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành 
công cũng nhỏ. Tôi không thể mang 
thời gian ăn mày có giới hạn của 
tôi để đi lãng phí trên những người 
khách này, trong khi tôi có thể xoay 
ngay sang mục tiêu bên cạnh.

Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá 
đi, phân tích như thể giám đốc kinh 
doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.

- Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.

- Có người bảo ăn mày có số may hay 
xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho 
anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp 
trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng 
trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì 
anh sẽ chọn ai để ăn mày?

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.

- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh 
niên kia. Vì đứng bên anh ta là một 
phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không 
cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi 

xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê 
sợ anh rồi lánh xa anh.

Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói 
càng tỉnh cả người ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết 
định tất cả!

Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, 
nhưng đây là lần đầu tôi nghe một 
thằng ăn mày nói câu này.

Quá chuẩn!

- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải 
hiểu được niềm vui do công việc của 
mình mang lại. Lúc trời mưa ít người 
ra phố, những thằng ăn mày khác đều 
ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên 
như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận 
vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ 
và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba 
người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường 
gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt 
cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ 
đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.

- Ối ông cũng có vợ con?

- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi 
học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một 
căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần 
trong mười năm, vẫn còn sáu năm 
nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm 
tiền, con tôi còn phải học lên đại học, 
tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, 
Marketing, để con tôi có thể trở thành 
một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.

Tôi buột miệng:

- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ 
tử không?

(Sưu tầm)

cLB nHà quản Lý
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5s là gì?
5S được bắt nguồn từ Nhật Bản vào 
những năm 80 của thế kỷ 20. Ngay 
sau đó nó được áp dụng rộng rãi tại 
nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam. 5S là một chương trình, 
một công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao 
năng suất và chất lượng công việc,  
nâng cao chất lượng sản phẩm thông 
qua việc đảm bảo môi trường làm 
việc luôn gọn gàng, sạch đẹp, thoáng 
đãng, an toàn và tiện lợi.

người ta xây dựng và thực hiện 
chương trình 5s cũng nhằm:
- Đảm bảo sức khoẻ của công nhân 
viên chức trong công ty.
- Tạo cơ hội dễ dàng, thuận lợi khi làm 
việc
- Tạo tinh thần thoải mái, môi trường 
thân thiện, không khí cởi mở, nâng 
cao chất lượng cuộc sống.
- Khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh 
thần tự nguyện tự giác của các thành 
viên trong mọi công việc, ở mọi lúc 
mọi nơi.

5S xuất phát từ 5 Từ của từ tiếng Nhật, 
đều bắt đầu là chữ  S. Dịch qua tiếng 
Việt cũng có 5 từ tương ứng bắt đầu 
là chữ  S. Cụ thể như  sau:

sEiRi: 
Sàng lọc - Phân loại, chọn lựa, loại bỏ 
những thứ không cần thiết ra khỏi 
nơi làm việc hoặc thanh lý những vật 
dụng cũ, hỏng, không dùng đến nữa. 
Sàng lọc là việc làm giảm thiểu sự 
bừa bãi, lộn xộn

Đồng hành cùng 5s sEiton:
Sắp xếp  -  sau khi sàng lọc phải sắp 
đặt lại mọi thứ sao cho ngăn nắp, trật 
tự, đúng chõ quy định để giảm thiểu 
thời gian tìm kiếm, di chuyển .Việc 
này cũng giúp ta “Dễ tìm, dễ thấy, dễ 
lấy ” mọi thứ  khi cần.

sEiso:
Sạch sẽ - Làm vệ sinh tại nơi làm việc, 
các kho tàng, các vị trí sinh hoạt.  
Đồng thời lau chùi thiết bị, máy móc, 
vật dụng hàng ngày

sEiKEtsu:
Săn sóc -  Luôn làm tốt 3S trên, quan 
tâm giữ gìn mọi thứ ngăn nắp, quy 
củ. Đảm bảo các thông tin, dữ liệu 
được kiểm soát. Phát hiện kịp thời sai 
sót để khắc phục, phòng ngừa.

shitsuKE:
Sẵn sàng - Tạo cho mọi người thói 
quen tự giác, chủ động trong công 
việc. Luôn tuân thủ mọi quy định tại 
mọi lúc, mọi nơi. Thường xuyên tự 
kiểm soát bản thân và chịu sự kiểm 
soát của người quản lý. Luôn tìm 
kiếm cơ hội cải tiến.

thực hiện chương trình 5s tại 
hanosimEx 

Từ năm 1999, Công ty dệt may Hà 
Nội là một trong những đơn vị đi 
đầu xây dựng và thực hiện hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9002:1994. Với chính sách chất lượng: 
“ Đảm bảo chất lượng sản phẩm và 
những điều đã cam kết với khách 
hàng là nền tảng cho sự phát triển 

lâu dài của công ty ”. Đồng thời công 
ty cũng ráo riết thực hiện chương 
trình 5S. Chương trình này đã tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong 
mọi mặt hoạt động, duy trì nền nếp 
quản lý của công ty. Năm 2003, HA-
NOSIMEX nâng cấp, chuyển đổi  hệ 
thống sang tiêu chuẩn ISO 9001: 
2000. Gần đây công ty áp dụng theo 
phiên bản 9001:2008. Để duy trì hệ 
thống ISO cũng như chương trình 
5S, lãnh đạo và cán bộ công nhân 
viên các thời kỳ đã dành nhiều công 
sức thực hiện các yêu cầu và không 
ngừng cải tiến theo mô hình tổ chức 
quản lý. Qua đánh giá của tập đoàn 
QMS, hệ thống  ISO và 5S của HANO-
SIMEX luôn đạt sự phù hợp. Công tác 
đào tạo, hướng dẫn và tuyên truyền 
được làm thường xuyên, liên tục do 
vậy mọi người đều thấu hiểu và tuân 
thủ nghiêm ngặt các yêu cầu. Áp 
dụng hệ thống ISO đòi hỏi rất công 
phu nhiều thủ tục chuẩn mực và phải 
có nguồn lực ổn định do vậy có thời 
kỳ do chuyển đổi cơ cấu tổ chức, một 
số đơn vị bị phân tán nên việc duy trì 
hệ thống gặp không ít khó khăn. Có 
lúc, có việc bị chểnh mảng, xộc xệch. 
Đối với chương trình 5S, chúng ta 
có thể chủ động thực hiện, ngay từ 
những việc nhỏ nhất. Mà nếu duy trì 
thực hiện 5S sẽ giúp chúng ta khắc 
phục được những khó khăn chủ 
quan. . 
 
Thực hiện 5S cần được hiểu là một 
chuỗi những hoạt động nhằm duy 
trì về mặt tinh thần, ý thức và thể 
chất của mọi thành viên trong cộng 
đồng. Muốn vậy mỗi người cùng cố 

gắng tiến hành các hoạt động theo 
chu trình DEMING (do W.Edwards.
Deming đưa ra ) còn gọi là vòng tròn 
PDCA áp dụng cho mọi hoạt động 
kiểm soát chất lượng. Trong đó Plan 
là lập kế hoạch – Do là hành động 
thực hiện  - Check là kiểm tra – Action 
là hành động khắc phục. Mọi đơn vị, 
cá nhân cần tự giác, tạo thói quen 
trong mọi công việc. Công ty cần 
định kỳ kiểm tra, chấm điểm, đánh 
giá gắn với các chỉ tiêu thi đua lao 
động sản xuất. Thường xuyên nhăc 
nhở để mọi người nhớ, thuộc ý nghĩa 
và làm đúng nội dung của 5S. Đối 
với người lao động mới tuyển dụng, 
trưởng đơn vị phải có trách nhiệm 
phổ biến, hướng dẫn ngay từ khi họ 
mới vào làm việc. 

Thiết nghĩ, 5S là một chương trình 
tổng hợp các hoạt động mang tính 
hệ thống, khoa học. Nhưng có lúc, 
có nơi, có một số người nhận thức 
5S chỉ  là những công việc vệ sinh 
quét dọn, lau chùi đơn giản, do vậy 
không  mang lại hiệu quả. Thực hiện 
chương trình 5S không phải chỉ  tổ 
chức những hoạt động sơ sài, chiếu lệ 
mang tính hình thức mà là góp phần 
xây dựng văn hoá doanh nghiệp, duy 
trì nền nếp quản lý, mang lại hiệu 
quả  kinh tế cao trong sản xuất - kinh 
doanh. Với mỗi cá nhân, 5S luôn giúp 
ta rèn luyện kỹ năng làm việc, kỹ 
năng sống, thực hiện văn hoá ứng 
xử,  nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Làm 5S không khó, chỉ cần mỗi người 
luôn có ý thức, luôn nhiệt huyết đồng 
hành cùng chương trình là chúng ta 
sẽ thành công.

cLB nHà quản Lý
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16 nguyên tắc kinh doanh

Sau khi lập công lớn, lường trước những hệ luỵ cho bản thân, Phạm Lãi đã trốn sang nước Tề, rồi từ đó 
đi tiếp sang nước Đào. Ông đã đổi tên là Đào Chu Công. Ông từ bỏ cuộc sống vinh hoa, từ bỏ chính trị 
-  binh nghiệp (vào khoảng năm 473 trước công nguyên). Ông khai phá và khổ công dấn thân vào con 

đường kinh doanh. Từ đó Ông đã đúc rút ra 16 nguyên tắc kinh doanh gọi là “Đào Chu Công lý tài thập lục tắc” 
Các nguyên tắc đó được tóm lược như sau: 

Ai đã đọc chuyện Đông 
Chu Liệt Quốc hẳn còn 
nhớ  Phạm Lãi là quân 
sư của Việt Câu Tiễn, 
là một tướng tài của 
nước Việt thời Xuân Thu 
bên xứ Trung Hoa xưa. 
Phạm lãi cùng với Văn 
Chủng có công phò Việt 
Vương Câu Tiễn suốt 25 
năm. Nhờ đó Câu Tiễn 
đã đánh thắng Ngô Phù 
Sai, diệt được quân Ngô, 
khôi phục được nước Việt

của Đào Chu Công

Đối với bản thân

• Làm ăn cần mẫn, khẩn trương
• Chi tiêu tiền bạc phải tiết kiệm
• Phải chọn người ngay thẳng để dùng
• Khi bắt tay vào việc phải đề cao tinh thần trách nhiệm
• Tâm trí phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh

Đối với khách hàng
• Khiêm tốn hoà nhã, luôn tôn trọng khách hàng
• Phải biết trong khách hàng ai là người trường vốn, ai là người đoản vốn, ai 
thiếu thốn về mặt tiền nong
• Mua bán phải tuỳ thời tùy lúc
• Mặc cả giá phải rõ ràng, ưng thuận, chắc chắn
• Phải định rõ thời hạn thanh toán tiền nong

Đối với hàng hóa
• Khi mua hàng phải trực tiếp xem tận nơi
• Phải phân biệt rõ hàng tốt, hàng xấu
•  Hàng hóa phải luôn luôn tu chỉnh (làm sạch đẹp )

Đối với tiền nong ( tài chính )
• Phải cẩn thận khi xuất nhập, thu chi
• Quản lý tiền nong, quỹ két phải cẩn thận
•  Sổ sách, chứng từ phải ghi chép rõ ràng, phải thường xuyên kiểm tra. 
Hơn 2000 năm đã qua đi, vậy mà những nguyên tắc kinh doanh của Đào Chu 
Công vẫn còn nguyên giá trị, thực tiễn cho thấy nhiều doanh nhân đã thành 
công rong sự nghiệp kinh doanh nhờ áp dụng những nguyên tắc này. 

(Sưu tầm )

cLB nHà quản Lý
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Ghi nhận
sau chuyến đi châu Âu

Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi trở về nước 
mang theo bao cảm xúc và hình ảnh về những thiết bị 
công nghệ hiện đại, về con người và cảnh vật nơi đây…

Bùi thành hưng 

Trưởng BCBSX Sợi ĐV

Ảnh chụp tại châu Âu

Đến Cộng hòa LB Đức và các 
nước châu Âu vào những 
ngày cuối tháng 11/2012, đi 

tham quan công ty và nhà máy sản 
xuất của hai công ty sản xuất thiết 
bị hàng đầu về chế tạo thiết bị Dệt 
- Sợi là: Trutzchler và Olekon – Schlaf-
hforst, chúng tôi thực sự ấn tượng về 
những tiến độ công nghệ trong lĩnh 
vực sản xuất sợi, phong cách quản lý 
tiên tiến cũng như quy mô và thành 
tựu mà họ đạt được.

Công ty Trutzchler có những thiết bị 
mới với những tính năng vượt trội: 
Máy chải thô năng suất cao TC11, với 
bề rộng thiết bị 1.28 mét so với 1 mét 
trước đây, mặc dù bề rộng lớn nhưng 
kích thước lắp đặt cũng không lớn 
hơn nhiều so với các thế hệ máy chải 
trước đây (bắt đầu từ năm 2012 họ 
không sản xuất các loại máy chải có 
bề rộng hẹp như trước đây ).

Tại các vị trí loại tạp ( dưới trục gai, 
bản thép + bản kim sau… họ có 
thể lắp thêm bộ phận kiểm soát tạp 
chất – liên kết với máy tính, giúp cho 
người sử dụng nhanh chóng điều 
chỉnh các thông số kỹ thuật loại bỏ 
tối ưu tạp chất  hiệu chỉnh các thông 
số cự ly.

Hệ thống thiết bị máy loại xơ ngoại 
lai có khả năng loại được tất cả các 
xơ ngoại lai với hiệu suất rất cao (kể 
cả các loại xơ ngoại lai màu trắng, 
có màu sắc gần giống bông nguyên 
liệu).

Trutzchler đang hợp tác với hãng 
TOYOTA của Nhật để sản xuất dòng 
sản phẩm các máy cuộn cúi + chải kỹ 
cho năng suất cao ( máy chải kỹ chạy 
500 – 550 Nips/phút ).

Hiện nay họ đang trong giai đoạn 
chạy thử nghiệm dự kiến sẽ tung ra 
thị trường vào năm 2013 cạnh tranh 
với dòng máy cuộn cúi + chải kỹ của 
Rieter.

Công ty Olekon – Schlafhforst sản 
xuất rất nhiều các thiết bị ngành 
sợi dệt, may (dệt may chiếm 60% tỷ 
trọng sản xuất ) Cty Olekon – Schlaf-
hforst sản xuất nhiều loại thiết bị, 
máy thô, máy con Zinser, máy đánh 
ống tự động, máy sản xuất sợi OE.

Họ đã sản xuất ra nhiều loại máy 
sợi con dài 1680 cọc, máy sợi con 
Zinser 351 chạy được cả sợi nồi cọc 
thường lẫn sợi Compact. Các thiết 
bị sản xuất ra trong những năm gần 
đây chú trọng nhiều đến việc nâng 
cao năng suất, tốc độ, tiết kiệm năng 
lượng, giảm diện tích chỗ. Các máy 
đánh ống tiến bộ vượt bậc, đánh 
ống chính xác, không dùng ống khía, 
thành hình đa dạng, côn trụ và dài 
ngắn…

Các máy OE có thể chạy cùng một lúc 
5 loại sợi khác nhau, dùng motor trực 
tiếp, tay hút mối dùng motor độc lập 
như các máy ống. Roto tốc độ lên tới 
200.000 V/p, thiết kế thành hình quả 
sợi trên màn hình, khối lượng quả sợi 
tăng 10%...

Ở cả hai Công ty chúng tôi thực sự ấn 
tượng và thích thú với hệ thống kho 
tàng của họ. Tất cả các kho nguyên 
liệu, linh kiện đều được sắp xếp khoa 
học, ngăn nắp trong các ngăn chứa 
hàng như một thư viện. Tất cả đều 
được mã hóa. Mỗi khi cần lấy các 
chủng loại hàng khác nhau chỉ cần 
nhập mã số - Robốt sẽ tự động lấy 
đúng số lượng, chủng loại và đưa về 
nơi tập kết.

Hai Công ty đều có mối quan hệ với 
Hanosimex từ rất lâu  Slatchforst từ 
những năm 1980, Trutchchler từ 
những năm 2001 họ rất muốn hợp 
tác lâu dài và nâng lên tầm cao mới, 
sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ Hano-
simex về các lĩnh vực kỹ thuật.

Sau 2 ngày làm việc tại các nhà máy 
sản xuất Sợi, chúng tôi đã có dịp đi 
tham quan các nước tại Châu Âu. 
Không khí ở đây hết sức trong lành, 
không ô nhiễm, con người cây cối, 
chim muông thực sự thân thiện. Ở 
Đức mọi công dân tuyệt đối tuân thủ 
luật lệ giao thông, xe ôtô chạy trên 
đường cao tốc không có giới hạn tốc 
độ và đặc biệt (….. ) không có bóng 
dáng cảnh sát giao thông.

Ở các nước châu Âu chúng tôi có dịp 
đi qua Đức, Pháp, Hà Lan… người 
dân thực sự có ý thức bảo vệ môi 
trường, thiên nhiên, sử dụng nhiều 
năng lượng xanh, điện gió.

Chúng tôi tận mắt nhìn thấy  nhiều  
người dân dắt súc vật đi chơi, nếu 
con chó của họ đi vệ sinh, họ mang 
ngay túi nylon làm vệ sinh và thu gọn 
phân chó cho vào thùng rác, họ làm 
hết sức tự giác, chứng tỏ ý thức bảo 
vệ môi trường đáng học tập.

Một tuần lễ trôi qua thật nhanh, 
chúng tôi trở về nước mang theo 
bao cảm xúc và hình ảnh về những 
thiết bị công nghệ hiện đại, về con 
người và cảnh vật nơi đây. Chúng tôi 
tự hứa sẽ học tập, áp dụng mô hình 
và cách quản lý khoa học, chặt chẽ 
của họ để xây dựng các Nhà máy Sợi 
tại Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội 
ngày càng phát triển hiệu quả và bền 
vững hơn.

cLB nHà quản Lý
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Năm 2013 là năm Quý Tỵ, theo thuyết Ngũ hành, Quý Tỵ có nghĩa là con rắn đen, 
thuộc loại thuỷ. Là rắn nằm trong cỏ, nói chung không có gì nguy hiểm, hành 
thuỷ, thuận lợi cho những người có tuổi mang mệnh Mộc vì Thuỷ sinh Mộc.

Nhân dịp đầu xuân, xin góp vui cùng quý vị độc giả và các bạn vài mẩu chuyện 
về loài rắn

con Rắn vuông (chuyện cười dân gian)
Anh chàng nọ có tính hay nói khoác. Một hôm, 
anh khoe với vợ:

Mình biết không, hôm nay vào rừng kiếm củi, 
tôi sợ hết hồn khi trông thấy một con rắn to ơi là 
to, dài ơi là dài. Bề ngang của nó hai mươi thước, 
chiều dài một trăm hai mươi thước. Chị vợ bĩu 
môi: Anh chỉ được cái nói khoác, làm gì có con rắn 
dài như thế!

 - Chồng chống chế; Không tin à? Chẳng dài 120 
thước thì cũng phải đến 100 thước chứ chả chơi.

- Vợ: Cũng chẳng dài đến thế.

- Chồng: Thật đấy mà… ừ không đến 100 thước 
thì cũng phải đến 80 thước

- Chị vợ vẫn lắc đầu: Chỉ bịa.

- Anh chồng vẫn gân cổ cãi. Cuối cùng anh ta quả 
quyết: Tôi thề đúng là con rắn ấy dài 20 thước, 
không kém một phân!

Lúc ấy chị vợ bò lăn ra cười như nắc nẻ: Lạ quá, 
con rắn dài 20 thước, rộng cũng 20 thước, thế nó 
là con rắn vuông rồi ông ơi!..

Tản mạn
về loài rắn

M.h

những loài rắn độc kinh khủng nhất thế giới
Theo các nhà nghiên cứu động vật, rắn là loài bò sát 
không chân, máu lạnh. Loài rắn sử dụng nước bọt 
có chất độc tiết ra từ những chiếc nanh trong miệng 
chúng. Nọc độc của rắn làm tê liệt, thậm chí giết 
chết con mồi . Hiện nay trên trái đất của chúng ta có 
khoảng 450 loài rắn độc, trong đó có khoảng 250 loài 
có nọc độc đủ làm chết người.

Rắn độc kinh khủng trên thế giới  phải kể đến một 
số loài như:

1 Rắn Hổ mang: (Thuộc loại rắn Hổ). Một gram 
nọc hổ mang có thể giết chết 10 ngàn con chuột 
(Tổng trọng lượng khoảng 8.333 kg). Hoặc giết chết 
một bầy ngựa có tổng trọng lượng 20 ngàn kg. Hoặc 
tương đương 167 người (mỗi người trung bình nặng 
60 kg)

2 Rắn Laipan: (Australia) là loài cực độc, nó độc 
hơn rắn hổ mang 191 lần. Taipan thường cắn rất 
nhanh, làm cho nạn nhân cết chỉ sau vài phút.

3 Rắn Vipe: ở Trung Đông, Australia và New Guinea. 
Đây là loại rắn lớn.Với kích thước lớn và bộ nanh vĩ 
đại, nó có thể phun một lượng nọc độc lớn mỗi lần 
cắn. Loài rắn này đã làm tử vong rất nhiều người dân 
địa phương và khác vãng lai vô ý.

4 Rắn Lục đuôi đỏ: Là loài rắn có nọc độc ở mức 
độ chỉ đứng sau loài hổ mang chúa .

5 Rắn cạp nong:  ở Nam Á. Là loài có mắt nhỏ, 
giữa sống lưng có gờ dọc, thân có khoang đen và 
vàng hoặc trắng xen kẻ. Nọc rắn cạp nong độc gấp 4 
lần rắn Hổ mang

6 Rắn Biển: có khoảng 80 loài thường sống, bơi 
lượn trong vùng nước ấm ở Nam Thái Bình Dương và 
Ấn Độ Dương. Nọc độc của loài này rất kinh hoàng.

thịt rắn – món ăn khoái khẩu
Ở Việt nam, theo quan niệm của y học cổ truyền, thịt 
rắn có vị ngọt, mặn tính ôn, có tác dụng chữa một 
số bệnh về xương khớp, giảm đau… Vì vậy, đã từ 

lâu,thịt rắn  là món khoái khẩu cho dân nhậu. Ở  Làng 
Lệ Mật, thuộc phường Việt Hưng - Quận Long Biên - 
Hà Nội có một thời nổi tiếng là “Khu ẩm thực với đặc 
sản rắn”.  Rắn ở đây ( chủ yếu là rắn giáo, một số ít hổ 
mang và vài loại rắn khác) được chế biến thành rất 
nhiều món như :

- Các món rán: trứng rắn, thịt rắn bao lá lốt, rắn tẩm 
bột, rắn nhồi thịt, chả rắn, rán khúc, sườn rắn rang 
giòn xúc bánh đa..

- Các món xào lăn, xào bánh đa, xào miến, da rắn xào 
mềm ..

-Thịt rắn, gan rắn nướng ngũ vị hương, nướng khúc 
lá chanh

- Rắn nộm hoa chuối, nộm rau ngót

- Cháo thịt rắn, xôi mỡ rắn, miến thịt rắn

- Rắn hầm sả gừng, hầm mía sả, rắn om, tẩm thuốc 
bắc, đuôi rắn luộc, lẩu rắn, thịt rắn hấp…

Người ta cũng ngâm rượu rắn các loại phục vụ quý 
khách. Nghe quảng cáo rượu rắn chữa được nhiều 
bệnh trong đó có bệnh đau xương khớp, đau dây 
thần kinh, suy giảm trí lực. Đặc biệt, rượu rắn rất tốt 
cho các quý ông thận dương kém, suy yếu sinh lý. 
Chẳng hiểu thực hư thế nào, nhưng đã có không ít 
trường hợp bị ngộ độc do ăn thịt rắn, do uống rượu 
rắn. Nghe nói có quý ông đang rất phong độ, sau khi 
uống rượu pín rắn, tự nhiên mắc bệnh  “cậu nhỏ luôn 
ỉu xìu”, chỉ khổ cho quý phu nhân.

Người ta còn đồn rằng nọc rắn quý lắm, một giọt nọc 
rắn có giá trị tương đương với 4 giọt vàng ròng.

Lời kết: ai cũng biết loài rắn có giá trị như vậy, thịt rắn 
cho ta nhiều món khoái khẩu, hấp dẫn. Nhưng ít ai nhớ 
rằng người nhậu thịt rắn cùng người giết rắn  đã phạm 
tội huỷ diệt  các loài động vật hoang dã quý hiếm, làm 
mất cân bằng môi trường sinh thái .

(Sưu tầm)

tản mạn
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Model:      Phan Thị Lý - Châu Anh

Stylist:      Vũ Thu Giang

Custume: Hanosimex Fashion

Màu sắc chủ đạo: Đen 

trắng. Quần legging 

và áo khoác nhẹ chất 

liệu dệt kim. 

Váy bó màu đen, điểm 

nhấn thắt lưng hồng 

to bản. Chất liệu sử 

dụng: cotton chun co 

dãn, tạo sự thoải mái 

và rất tôn dáng  cho 

người mặc.

Cách kết hợp các màu 

sắc sặc sỡ, tươi tắn trong 

cùng một bộ trang phục, 

tạo nên phông cách trẻ 

chung, năng động cho 

các em bé.

Bộ sưu tập thời 
trang cho nữ - 
nhãn hiệu Nosi

Bộ sưu tập cho 
trẻ em - phong 
cách “Full color”
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