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“Rồi dặt dìu, mùa Xuân theo én về …”
Những ca từ Xuân trong đêm nhạc kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố
nhạc sỹ tài hoa Văn Cao vừa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, như lời
nhắc với những người con Hanosimex về thời khắc cách đây tròn một
năm, Bản tin nội bộ DIỄN ĐÀN HANOSIMEX ra mắt số đầu tiên, số
Xuân Quý Tỵ. Một năm trôi qua, với những những dấu ấn mới, những
trăn trở, tất bận lo toan công việc SXKD, những tâm sự bộn bề của đời
sống mỗi người con trong gia đình Hanosimex,…sẽ được chuyển tải
trong DIỄN ĐÀN HANOSIMEX số Xuân Giáp Ngọ 2014.
Ban biên tập trân trọng ghi nhận và cảm ơn toàn thể cán bộ công
nhân viên các đơn vị trong Tổng công ty cùng các bạn đọc, công tác viên
đã gửi tin bài, ảnh chất lượng để các số của DIỄN ĐÀN HANOSIMEX
đều đặn phát hành ra mắt bạn đọc.
DIỄN ĐÀN HANOSIMEX số 4 Xuân Giáp Ngọ 2014, với sự quan
tâm đặc biệt của lãnh đạo cũng như sự trưởng thành hơn của những “cây
bút Hanosimex” sẽ cho bạn đọc cảm nhận được không khí thi đua lao
động khẩn trương trong các nhà máy sợi, các nhà máy may cũng như
trên các công trường xây kho dựng xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị...và
bao trùm, xuyên suốt là tâm tình của những người con Hanosimex hướng
về Đảng, mùa Xuân.
Trước thềm năm mới Giáp Ngọ 2014, Ban biên tập DIỄN ĐÀN
HANOSIMEX xin kính gửi lời chúc Sức khỏe - Sáng tạo - Thành công gia đình hạnh phúc đến lãnh đạo, tập thể người lao động trong toàn hệ
thống Hanosimex cùng toàn thể bạn đọc, cộng tác viên và gia đình. Hy
vọng trong năm mới, Ban biên tập sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự cộng
tác của các đồng chí và các bạn trong việc cung cấp các tin, bài viết,
góp phần đem lại sự đa dạng, phong phú của DIỄN ĐÀN HANOSIMEX.
Tin bài, ảnh và mọi thông tin liên quan xin vui lòng gửi về:
Ban biên tập diễn đàn Hanosimex Tổng Công ty cổ phần Dệt May
Hà Nội, Tòa nhà Nam Hải Lakeview (tầng 8), Khu đô thị Vĩnh Hoàng,
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Địa chỉ E-mail: diendan@hanosimex.com.vn; Fax: 84.4.3862 1224
BAN BIÊN TẬP
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THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Bạn đọc và CBCNV Hanosimex thân mến !
Năm Quý Tỵ sắp đi qua, chúng ta cùng nhau đón đoàn Ngựa “Mã Đáo Thành Công” Giáp Ngọ;
thời khắc giao thừa trở nên bồi hồi, bâng khuâng xúc động vì tâm trạng, những kí ức xa xôi, và trăn
trở cho những khát vọng chưa đạt đuợc.
Nhìn lại 2013, với khát vọng cải tiến không ngừng, tất cả chúng ta đã vượt qua chính mình cùng
đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn kép: Di dời lực lượng sản xuất ra khỏi nội đô, đầu tư mới và ổn
định sản xuất; vượt qua cơn bão khủng hoảng kinh tế toàn cầu - một khó khăn chưa có tiền lệ trong
lịch sử hình thành và phát triển của Tổng Công ty chúng ta.
Năm 2014, toàn thể CBCNV của Hanosimex phải đoàn kết, siết chặt đội ngũ, tiếp tục cải tiến,
vuợt qua mọi trở ngại để hoàn thành những nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng cuộc sống
cho hơn 4.500 người lao động. Chúng ta sẽ đưa thương hiệu Hanosimex từ tầm quốc gia đến tầm
quốc tế để không chỉ là niềm tự hào cho mỗi thành viên Tổng Công ty mà còn là niềm tin và các giá
trị cảm nhận được.
Tân xuân Giáp Ngọ, chúng ta cùng chúc nhau Sức Khoẻ, Đồng Sức, Đồng Lòng, quyết tâm phấn
đấu vì thương hiệu chung. Hình ảnh đẹp của Hanosimex sẽ mang lại Hạnh Phúc cho mọi nhà !
Quý Tỵ qua rồi Giáp Ngọ sang
Dũng mãnh xông pha mọi chặng đường
Hanosimex, niềm tin lớn
Vững chãi đi cùng với nước non…
Bí thư Đảng uỷ - Tổng Giám đốc
DƯƠNG KHUÊ
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HANOSIMEX:

THAM GIA HỘI CHỢ VIFF
VÀ HỘI CHỢ THỜI TRANG VIỆT NAM NĂM 2013
MINH HƯƠNG

T

ổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội (Hanosimex) có 13 đơn vị
thành viên, trú đóng tại thành
phố lớn Hà Nội và các tỉnh Bắc
Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà
Tĩnh được trang bị máy móc hiện
đại, công nghệ tiên tiến của Đức,
Ý, Nhật Bản, Bỉ, Mỹ. Hiện nay
Tổng Công ty có khoảng 4.500
CBCNV và công nhân lành nghề.
Năng lực sản xuất của Hanosimex
mỗi năm khoảng 21.000 tấn/năm
sợi các loại, 2.600 tấn/năm vải dệt
kim, 2.000 tấn/năm khăn bông và
13 triệu chiếc/năm sản phẩm may
dệt kim.
Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội là một trong những đơn
vị thành viên của Tập đoàn Dệt
May Việt Nam tham gia cả hội
chợ VIFF 2013, tổ chức đầu tháng
11 năm nay tại Trung tâm Triển
lãm và Hội chợ quốc tế Tân Bình
(446 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân
Bình, TP. HCM) và Hội chợi thời
trang Việt Nam - Hà Nội 2013
tổ chức từ ngày 19-25/12/2013
nhằm giới thiệu với nhân dân thủ
đô Hà Nội những sản phẩm mới
và các bộ sưu tập thời trang mang
tính ứng dụng của các nhà thiết
kế thời trang chuyên nghiệp của
Hanosimex. Đây là những hội
chợ do Hiệp hội Dệt May Việt
Nam phối hợp với Tập đoàn Dệt
May Việt Nam tổ chức hàng năm,
nhằm quảng bá hình ảnh ngành
Dệt May Việt Nam và kích cầu
tiêu dùng nội địa thực hiện chủ
trương của Bộ Chính trị về Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”. Tại các
hội chợ mang tính chuyên biệt
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam,

Tổng Công ty cổ phần Dệt May
Hà Nội đã giới thiệu đến khách
tham quan một bức tranh tổng
quan về sản phẩm mang thương
hiệu Hanosimex trong thời kỳ hội
nhập.
Gian hàng của Hanosimex
được thiết kế không gian mở,
độc đáo, ấn tượng thu hút khách
tham quan. Các sản phẩm trưng
bày đa dạng từ quần áo thời trang
nam, nữ, trẻ em, khăn, với chất
liệu 100% cotton, đến các mẫu
vải, sợi…. Đặc biệt, bộ sưu tập
thời trang của nhà thiết kế Vũ Thu
Giang, với chất liệu ren, vải cotton
được khách hàng đánh giá cao.
Từ lâu khách hàng trong nước đã
tin dùng các sản phẩm may mặc
mang thương hiệu Hanosimex,
đặc biệt là hàng dệt kim bởi chất
lượng không thua kém hàng ngoại
giá cả lại hợp với tíu tiền người tiêu
dùng,chị Phan Thanh Nương, nhà
ở quận 7 TP. HCM là một trong
những khách hàng thân thiết của

Hanosimex, chia sẻ: “Tôi chọn
sản phẩm của Hanosimex vì chất
liệu sản phẩm 100% cotton, sợi có
chất kháng khuẩn, chất lượng sản
phẩm tốt, giá cả phải chăng, đặc
biệt kiểu dáng phù hợp. Vì vậy, cứ
mỗi năm đến kỳ hội chợ là tôi lại
đến để chọn mua sản phẩm của
Hanosimex”.
Ông Dương Khuê - Tổng Giám
đốc Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội cho biết, Hanosimex luôn
đồng hành cùng VIFF trong mỗi
kỳ hội chợ. Tham gia VIFF 2013
là cơ hội để Hanosimex quảng bá,
giới thiệu tới người tiêu dùng trong
và ngoài nước năng lực sản xuất
của mình thông qua những sản
phẩm đa dạng, chất lượng tốt, giá
cả hợp lý. Hanosimex không đơn
thuần chỉ có các sản phẩm thời
trang mà là một chuỗi sản phẩm
khép kín từ sợi, dệt, may, tạo
thành chuỗi cung ứng Sợi - Dệt
- May, nhằm đón đầu hiệp định
thương mại TPP.
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

CỦA HANOSIMEX TRONG NĂM 2013

N

ăm 2013, trong điều kiện nền
kinh tế thế giới và trong nước
có nhiều khó khăn, dưới sự chỉ
đạo sát sao của lãnh đạo Tập Đoàn
Dệt may Việt Nam, HĐQT, cơ quan
điều hành cùng với tập thể ban cán
bộ công nhân viên Hanosimex đã
đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu
để vượt qua mọi khó khăn thử thách
và gặt hái nhiều kết quả khích lệ.
Dưới đây là các sự kiện nổi bật
của Tổng công ty sau một năm nhìn
lại.
1. NM Sợi Đồng Văn đi vào
hoạt động.
Ngày 8 tháng 4 năm 2013,
Nhà máy sợi Đồng Văn chính

thức đi vào hoạt động tại Khu công
nghiệp Đồng Văn II, Huyện Duy
Tiên, Tỉnh Hà Nam. Đây là bước
đánh dấu sự trở lại của thương hiệu
Sợi Hanosimex trên thị trường trong
nước và quốc tế. Với hệ thống máy
móc, dây chuyền sản xuất được
đầu tư mới từ các nhà cung cấp
hàng đầu về công nghệ kéo sợi
như Truetzschler, Rieter, Toyota,
Murata… Nhà máy có công suất 3
vạn cọc sợi, chuyên sản xuất các
mặt hàng 100% cotton chải thô
và chải kỹ có chất lượng cao, khả
năng cung cấp ra thị trường khoảng
4.500 tấn Sợi Ne32 BQ /năm.
Với nỗ lực đầu tư lớn, bài bản
và dài hạn trong giai đoạn nhiều
thách thức, Nhà máy Sợi Đồng Văn
là minh chứng rõ ràng nhất cho
tầm nhìn dài hạn của Hanosimex
nói riêng và Tập đoàn Dệt May
Việt Nam nói chung đối với sự phát
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triển ngành Sợi và ngành Dệt May
Việt Nam trong chuỗi dệt may toàn
cầu. Chúng ta hy vọng Nhà máy Sợi
Đồng Văn sẽ ngày càng phát triển,
vươn lên tầm cao mới, góp phần
đưa thương hiệu Hanosimex ngày
càng bay xa trên toàn thế giới.
2. Nhà máy May Nam đàn đi
vào hoạt động.
Dự án đầu tư xây dựng Nhà
máy May Nam Đàn Hanosimex
được khởi công xây dựng vào ngày
12/10/2012. Với sự quyết tâm và
chỉ đạo quyết liệt của Tông công
ty cùng sự cố gắng của Ban QLDA,
nhà thầu xây dựng, ngày 2/5/2013
Nhà máy May Nam Đàn chính
thức đi vào hoạt động với sự phấn
khởi vui mừng của toàn thể CBCNV
trong toàn đơn vị. Từ khi đi vào hoạt
động đến nay Nhà máy đã dần ổn
định về công tác tổ chức, công tác
sản xuất bắt đầu có hiệu quả với
lượng sản phẩm đạt chất lượng cao,
tháng sau cao hơn tháng trước.
Đến nay Nhà máy đã có 16
chuyền sản xuất hàng xuất khẩu,
3 chuyền sản xuất hàng chất lượng
cao và 5 chuyền học nghề. Với dự
kiến sản lượng 5,1 triệu sản phẩm
/năm; tạo thêm công ăn việc làm
cho khoảng 1000 lao động tại địa
bàn Huyện Nam Đàn và các vùng
phụ cận, Nhà máy may Nam đàn
quyết tâm xây dựng đơn vị ngày
càng vững mạnh phát triển hơn,

đảm bảo hài hòa lợi ích của tập thể
và người lao động, xứng đáng với sự
tin yêu và niềm kỳ vọng của Tổng
công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông thường

THU HÀ
niên Hanosimex năm 2013.
Ngày 29/5/2013 tại Đồng
Văn (Hà Nam),Tổng Công ty cổ
phần Dệt May Hà Nội đã tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2013. Thành phần tham dự có
các đồng chí trong HĐQT và Cơ
quan điều hành đặc biệt có sự tham
gia của các quý vị cổ đông đại diện

cho 81,40% cổ phần có quyền biểu
quyết.
Đại hội đã nghe Phó Tổng
Giám đốc Hoàng Minh Khang báo
cáo: Kết quả sản xuất năm 2012;
kế hoạch 2013; tình hình thực hiện
các dự án đầu tư 2012/2013. Đại
hội cũng đã thông qua Báo cáo tài
chính 2012 đã kiểm toán và Quy
chế phân phối lợi nhuận 2012,
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm
soát 2012. Đại hội đã bầu HĐQT
và Ban Kiểm soát. Đại hội đã nhất
trí thông qua các chỉ tiêu kinh tế
cơ bản năm 2013: Tổng doanh thu
729 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
39 tỷ đồng, thu nhập bình quân
người lao động 4.5000 ngàn đồng/
người tháng; chia cổ tức 14% trên
vốn điều lệ. 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 2013.
4. Hội nghị người lao động năm
2013.
Ngày 29/5/2013 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;
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Công đoàn Dệt may VN. Hội nghị
đã được nghe báo cáo thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Người lao
động của Tổng công ty năm 2012
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

2013. Hội nghị đã thông qua các
mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm
vụ của Tổng công ty năm 2012.
5. Hanosimex bổ nhiệm Phó
Tổng Giám đốc mới.
Ngày 12/6/2013 tại Hội trường
tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview,
Vĩnh Hoàng, Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội long trọng tổ chức Lễ
công bố quyết định bổ nhiệm chức
danh Phó Tổng Giám đốc Tổng
Công ty.
Phát biểu tại buổi lễ, ông
Trần Quang Nghị - Tổng Giám
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
đánh giá cao những thành quả
mà Hanosimex đã đạt được trong

suốt thời gian qua và mong rằng
Hanosimex sẽ là nơi đào tạo cán
bộ nguồn cho Tập đoàn tại khu vực
phía Bắc. Ông cũng nhấn mạnh
vai trò của Phó Tổng Giám đốc
mới phải là người đại diện cho
Hanosimex tại khu vực Bắc Trung
bộ từ Nghệ An đến Quảng Bình
cũng như xây dựng mối quan hệ
với các địa phương để phát huy sức

mạnh của Hanosimex nói riêng và
Tập đoàn nói chung.
Ông Nguyễn Song Hải - tân Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đối với lãnh đạo Tập đoàn, lãnh
đạo Tổng Công ty và đặc biệt là toàn
thể đội ngũ CBCNV đã tin tưởng và
cam kết quyết tâm cao độ cùng sự hỗ
trợ của tập thể sẽ hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao để không ngừng
đưa Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội phát triển vững mạnh.
6. Đảng ủy Tổng công ty tổ chức
chuyến hành trình về quê Bác.
Nhân dịp tổ chức Hội nghị
tổng kết 6 tháng đầu năm 2013 và
tiếp nối truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn” của dân tộc, Ngày
20/7/2013 Đảng ủy Tổng công ty
CP Dệt may Hà Nội đã tổ chức cho
các đồng chí đảng viên trong Đảng
bộ chuyến đi về thăm quê Bác tại
Nam Đàn Nghệ an. Đoàn đã tổ
chức dâng hương, dâng hoa, dâng
lễ và báo cáo với anh linh Chủ tịch
Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm ở
Khu di tích Kim liên và tại khu mộ
bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác
Hồ.
Chính tại mảnh đất Nam Đàn
- quê hương Bác Hồ yêu quý, Tổng
công ty CP Dệt may Hà Nội đã
đầu tư xây dựng khu Công nghiệp
mới với Nhà máy May Dệt kim
Nam Đàn đang từng bước sản xuất
có hiệu quả và tiếp tục đầu tư mở
rộng xây dựng thêm các Nhà máy
mới để đưa mảnh đất Nam Đàn trở
thành 1 điểm sáng về công nghiệp
Dệt may.
Chuyến đi hành trình về quê
Bác đã để lại trong các đồng chí
Đảng viên những ấn tượng sâu
sắc, khó phai. Trước anh linh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cán
Hanosimex xin nguyện phát huy
truyền thống lịch sử hào hùng của
dân tộc, đoàn kết một lòng quyết
tâm đi theo con đường mà Đảng
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa
chọn, xây dựng Tổng công ty ngày
càng phát triển bền vững hơn ./.
7. Kỷ niệm 20 năm Sợi Vinh sát
nhập Hanosimex.
Ngày 1/10/2013 vừa qua
Công ty CP Dệt may Hoàng Thị
Loan vừa long trọng tổ chức lễ kỷ

niệm 20 năm Nhà máy Sợi Vinh gia
nhập Hanosimex theo quyết định
số 874/QD-BCNn ngày 13/9/1993
của Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ.
Ngày 1/10/1993 Quyết định chính
thức có hiệu lực, đánh dấu 1 bước
ngoạt, Nhà máy Sợi Vinh gia nhập
đại gia đình Hanosimex.
Hai mươi năm đã qua đến nay
Công Ty CP Dệt may Hoàng Thị
Loan đã có được tầm vóc quy mô
mới khẳng định vai trò, vị thế, là lá
cờ đầu trong hệ thống Hanosimex,
bắt đầu có những đóng góp vào sự
lớn mạnh và phát triển toàn diện
của Hanosimex, ngành Dệt may
Việt Nam và góp phần không nhỏ
vào sự phát triển của địa phương.
Thời cơ vận hội phát triển mới đang
chờ đón công ty khi Tập đoàn Dệt
may Việt Nam và Tổng công ty đã
và đang có chiến lực đầu tư phát
triển ngành Dệt may tại Nghệ An,

Hà Tĩnh lấy Halotexco làm nòng
cốt, nhất là lĩnh vực đào tạo, cung
ứng nguồn nhân lực. Chúng ta có
quyền vui mừng tự hào và tin tưởng
vào bước đường phát triển của
Halotexco trong thời gian tới.
8. Lễ kỷ niệm 29 năm thành
lập TCT và trao tặng Huân chương
lao động hạng III cho đồng chí
Trần Cao Lễ - Phó Tổng giám đốc.
Ngày 21/11/2013 Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex) tổ
chức kỷ niệm 29 năm ngày thành
lập. Qua 29 năm xây dựng và phát
triển, Hanosimex đã xây dựng
được một thương hiệu uy tín trên
thị trường, được nhiều bạn hàng
tin tưởng và hợp tác. Hiện nay,
Hanosimex đã hình thành những
cơ sở SXKD mới tại Hà Nam, Bắc
Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Đặc biệt từ năm 2012,
(Xem tiếp trang 11)

9

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hanosimex

LẤY LẠI PHONG ĐỘ
MINH HƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CP DỆT
MAY HÀ NỘI, TIỀN THÂN LÀ
NHÀ MÁY SỢI HÀ NỘI, ĐƯỢC
THÀNH LẬP NGÀY 21/11/1984
VỚI VỐN ĐẦU TƯ CHỈ GẦN
260 TRIỆU ĐỒNG, VÀ QUY MÔ
BAN ĐẦU 10 VẠN CỌC SỢI,
SẢN LƯỢNG SỢI CÁC LOẠI
KHOẢNG 10.000 TẤN/NĂM.
QUA 29 NĂM XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG,
TỚI NAY ĐƠN VỊ ĐÃ TRỞ
THÀNH TỔNG CÔNG TY CP
DỆT MAY HÀ NỘI (HANOSIMEX)
VỚI 8 CÔNG TY CỔ PHẦN, 1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN VÀ 4 NHÀ MÁY.
NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG
ĐỂ HÁI QUẢ NGỌT
Với nỗ lực vượt bậc của tập thể
lãnh đạo và người lao động (NLĐ),
Hanosimex đã phát triển trở thành
một trong những DN hàng đầu của
ngành DMVN, hoạt động theo mô
hình công ty mẹ - công ty con.
Qua hơn ¼ thế kỷ sản xuất
kinh doanh, nhất là từ năm 1990
hoạt động trong cơ chế thị trường,
Hanosimex đã trải qua nhiều thử
thách nghiệt ngã để trụ vững và
phát triển. Tuy còn nhiều khó khăn,
còn nhiều vấn đề bức bách cần
giải quyết nhưng có thể cho rằng
Hanosimex là một đơn vị SXKD đạt
hiệu quả kinh tế cao, doanh thu lợi
nhuận năm sau cao hơn năm trước,
luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân
sách cho nhà nước, bảo đảm việc
làm tương đối thường xuyên và
nâng cao đời sống của người lao
động, làm tốt các chính sách xã hội.
Có thể thấy rõ điều này qua con
số có ý nghĩa mà ông Nguyễn Song
Hải, Phó TGĐ Hanosimex chia sẻ:
“Do hoạch định chiến lược đúng
đắn và có các quyết sách nhanh
nhạy, kịp thời, dám nghĩ dám làm
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trong cơ chế thị trường, Hanosimex
luôn duy trì SXKD có hiệu quả, bảo
toàn và phát triển vốn nhà nước
giao. Giá trị tài sản nhà nước giao
cho đơn vị năm 1990 là 161 tỷ
đồng, đến 2010 đã phát triển đạt
hơn 700 tỷ đồng. Tổng công ty là
DN thuộc câu lạc bộ 500 DN hàng
đầu Việt Nam VNR500, là DN tiêu
biểu ngành DMVN.”
Các sản phẩm của Hanosimex
luôn được khách hàng trong và
ngoài nước đánh giá cao, được
bình chọn và trao giải Chất lượng
Việt Nam, Sao vàng đất Việt, Hàng
Việt Nam chất lượng cao,… và nhiều
Huy chương Vàng tại các hội chợ,
triển lãm trong nước, quốc tế.
Với những cống hiến của mình
và kết quả SXKD xuất sắc, tập thể
lãnh đạo và NLĐ Hanosimex đã
được Đảng - Nhà nước trao tặng
nhiều phần thưởng cao quý: Danh
hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, các
Huân chương Độc lập hạng Nhất,
Nhì, Ba và nhiều Bằng khen, Cờ
thi đua của Thủ tướng Chính phủ,
các Bộ, Ngành TƯ và UBND TP.
Hà Nội; Nhiều cá nhân CBCNV
của Tổng Công ty được trao tặng

Huân chương Lao động hạng Nhì,
Ba; danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn
quốc; Bằng khen của Chính phủ…
và đặc biệt là nữ công nhân đứng
máy sợi con Trần Thị Kim Oanh đã
được phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
THÁCH THỨC KÉP CHƯA
CÓ TIỀN LỆ
Hanosimex là một trong số
ít doanh nghiệp được Nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh Hùng
thời kỳ đổi mới. Giữa lúc đang phát
triển rực rỡ, thì Hanosimex bước
vào một thời kỳ mới với những
thách thức tưởng chừng không vượt
qua được. Chính ông Nguyễn Song
Hải, Phó TGĐ Hanosimex đã ví sự
kiện này như một cuộc “Dời đô”
của Tổng Công ty.
Bắt đầu từ quý I/2011, thực
hiện chủ trương di dời các cơ sở
sản xuất có thể gây ảnh hưởng đến
môi trường sinh thái ra khỏi nội đô
của Chính phủ; thực hiện chỉ đạo
chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập
đoàn DMVN và UBND TP. Hà Nội,
Hanosimex tiến hành đầu tư mới
nhà xưởng, thiết bị, di dời điều
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chuyển máy móc thiết bị đến các
khu sản xuất mới tại KCN Đồng
Văn II (Duy Tiên, Hà Nam), Quế Võ
(Bắc Ninh), Nam Đàn, Vinh (Nghệ
An), Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Đây là
một nhiệm vụ nặng nề, chưa có tiền
lệ của ngành DMVN nói chung và
Hanosimex nói riêng. Đặc biệt quá
trình di dời nhà máy và giải quyết
chế độ chính sách cho lao động dôi
dư lại diễn ra trong bối cảnh khủng
hoảng tài chính kinh tế toàn cầu với
những diễn biến bất lợi của kinh tế
thế giới như: Khủng hoảng tài chính
và chính trị, lạm phát tăng cao, giá
cả các mặt hàng chiến lược như dầu
mỏ, bông biến động thất thường.
Khủng hoảng nợ công của một số
nước châu Âu tác động tiêu cực đến
nhập khẩu dệt may tại các nước
này. Tại thị trường Việt Nam, tỷ giá,
giá vàng, lãi suất liên tục biến động
theo chiều hướng tăng. Lạm phát
tăng tới hai con số, gây áp lực lớn
cho SXKD. Giá các chi phí đầu vào
(điện, xăng dầu, giấy carton…) có
xu hướng tăng liên tục. Đây thực sự
là một thách thức kép lớn nhất của
Hanosimex từ trước tới nay.
Bên cạnh đó Hanosimex lại
tiến hành di dời trong khi tiến độ
thực hiện các dự án nhà xưởng mới
bị chậm nên SX bị gián đoạn kéo
dài, mất khách hàng ở cả ngành sợi,
dệt, may. Đặc biệt việc thất thoát
nguồn lực, nhất là nguồn lực chất
lượng với những cán bộ kỹ thuật,
công nhân có tay nghề cao, kinh
nghiệm dày khiến cho hoạt động
của Hanosimex càng bội phần trục
trặc.
BỨT PHÁ ĐỂ LẤY LẠI
PHONG ĐỘ
Trước tình thế nguy biến đó, Tập
đoàn DMVN với tư cách cổ đông
Nhà nước giữ cổ phần chi phối đã
kịp thời có các quyết định quyết liệt
khi đề cử các đại diện vốn mới đủ
năng lực để thay thế Hội đồng quản
trị cũ và cử ra Cơ quan điều hành
mới của Tổng Công ty. Kiện toàn
bộ máy quản lý nghiệp vụ, nâng
cao vai trò người đại diện vốn Nhà
nước tại đơn vị, tái cấu trúc, tăng
cường sự liên kết nội bộ hệ thống
Hanosimex… Nhờ sự quyết tâm của
Ban Lãnh đạo, sự cố gắng của toàn

thể người lao động, Hanosimex đã
dần hình thành những cơ sở SXKD
mới tại Hà Nam, Bắc Ninh, Nghệ
An, Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ năm
2012, Hanosimex tiếp tục thực hiện
đồng bộ các giải pháp quản trị tài
chính, thị trường, quản trị nguồn
nhân lực xuyên suốt từ Tổng Công
ty đến các đơn vị thành viên nhằm
củng cố, phát huy hiệu quả của từng
đơn vị thành viên, tạo thành chuỗi
cung ứng Sợi-Dệt-May để tiến tới tổ
chức SXKD theo phương thức ODM.
Năm 2013, với phương thức
quản trị SX tiên tiến, với sự nỗ lực
lao động của hơn 4500 CBCNV
thuộc 8 công ty cổ phần, 1 công
ty TNHH một thành viên và 4 nhà
máy, sự đoàn kết nhất trí, thi đua
SX, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, tiết kiệm nguyên nhiên vật
liệu, dự kiến năm 2013 Hanosimex
có tổng doanh thu 1.881 tỷ đồng,
tăng 51% so với năm 2012.
Trong thời gian tới, Hanosimex
sẽ tiếp tục thực hiện các dự án đầu
tư đã được phê duyệt, chủ yếu xây
dựng các cơ sở SX Sợi-Dệt-May
tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Bình để hình
thành cụm công nghiệp dệt may
Bắc Trung bộ theo quy hoạch công
nghiệp dệt may Việt Nam đến 2020
tầm nhìn đến 2030 đã được Chính
phủ phê duyệt. Đó là 5 dự án đầu
tư với tổng mức đầu tư là 1.066,3 tỷ
đồng, giải quyết được công ăn việc
làm cho 2674 lao động tại các địa
phương kể trên. Hanosimex với vai
trò DN đầu tàu sẽ là nơi đào tạo,
cung cấp nguồn nhân lực quản lý,
kỹ thuật, nghiệp vụ chất lượng cao
cho các DN trong hệ thống và khu
vực.
Trên cơ sở năng lực SX năm
2013, Hanosimex xây dựng kế
hoạch SXKD cho năm 2014 với
mục tiêu doanh thu đạt 2.062 tỷ
đồng, tăng trưởng 10% so với năm
2013. Lợi nhuận đạt 80 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu
đồng/người/tháng.
Phát huy trí tuệ, tâm huyết
và công sức của tập thể CBCNV
Hanosimex, với những thách thức
lớn nhất đã bước đầu vượt qua, chắc
chắn mục tiêu năm 2014 sẽ được
hoàn thành.

(tiếp theo trang 9)

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

CỦA HANOSIMEX TRONG NĂM 2013

Hanosimex tiếp tục thực hiện đồng
bộ các giải pháp quản trị tài chính,
thị trường, quản trị nguồn nhân lực
xuyên suốt từ Tổng Công ty đến
các đơn vị thành viên nhằm củng
cố, phát huy hiệu quả của từng
đơn vị thành viên, tạo thành chuỗi
cung ứng Sợi - Dệt - May để tiến
tới tổ chức SXKD theo phương thức
ODM.
Cũng trong buổi lễ, ông Trần
Cao Lễ, Phó TGĐ Tổng Công
ty vinh dự được trao tặng Huân
chương Lao động Hạng III.
9. Đón nhận cờ thi đua của Tập
đoàn.
Năm 2013 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 hoàn thành
và đưa 2 dự án là Nhà máy Sợi
Đồng Văn và Nhà máy May Nam
Đàn đi vào hoạt động, 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 Hà Nội đã
được nhận “Cờ thi đua của Tập đoàn
năm 2013”. 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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Tấm gương

“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
CHU VĂN HIẾU - MAY ĐỒNG VĂN

V

ề tới nhà máy May Đồng
Văn hỏi thăm, ai cũng biết
đến chị Mai Thị Hương, Tổ
trưởng tổ may 2, một tấm gương
“giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Với hơn 20 năm tuổi nghề,
trong thời gian làm việc tại Tổng
Công ty, chị đã hoàn thành xuất
sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sản
lượng của tổ sản xuất, nơi chị
làm tổ trưởng, đều đạt từ 120%
trở lên. Chất lượng sản phẩm
của tổ làm ra đều đạt yêu cầu
của khách hàng, tỉ lệ tái chế
<2%, vượt chỉ tiêu đề ra. Chị
luôn quan tâm đến tay nghề từng
công nhân trong tổ, bố trí hợp lí
dây chuyền sản xuất theo độ khó
của từng mã hàng cụ thể để đạt
hiệu quả cao nhất. Đối với những
mã hàng mới, mức độ phức tạp
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cao chị thường cho hội ý sản
xuất để có được phương án may
tối ưu trước khi đưa vào sản xuất
đại trà. Trong công tác phát huy
ý tưởng cải tiến nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng , chị luôn
phát huy vai trò của mình, đưa ra
các ý tưởng cải tiến và sáng kiến,
thực hiện thao tác chuẩn, do vậy
tổ may của chị luôn dẫn đầu về
các chỉ tiêu trong nhà máy. Bản
thân chị cũng đạt nhiều bằng
khen và danh hiệu. Bằng khen
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
năm 2008, danh hiệu “Gia đình
công nhân viên chức tiêu biểu”
cấp Quận các năm 2008, 2010,
2011, 2012; danh hiệu “Công
nhân giỏi” cấp Quận, bằng
khen “Giỏi việc nước đảm việc
nhà” 5 năm (2005-2010) của

Công đoàn Tập đoàn Dệt May
Việt Nam trao tặng ; danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua” của Tập đoàn
Dệt May Việt Nam năm 2009,
của Bộ Công thương năm 2011.
Trò chuyện, tâm sự với chị,
tôi có hỏi: Là một người phụ
nữ có chồng là Thượng tá trong
quân đội rất hiếm thời gian, con
cái đang tuổi lớn: một cháu là
sinh viên giỏi của Đại học Kinh
tế, cháu kia là học sinh giỏi của
trường Lương Thế Vinh; gia đình
có bao việc bận rộn như vậy sao
chị vẫn theo đuổi cái nghề may
vất vả, lại còn đi làm xa nhà đến
50 cây số ?”. Chị mỉm cười trả
lời: “Mỗi người có một cái nghề.
Nghề là nghiệp. Nghề mang lại
niềm vui cho cuộc sống. Niềm
vui ấy lại làm ta yêu nghề hơn.
Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ chị xa
được nghề này”. Câu trả lời của
chị làm tôi bất giác nhớ lại lời
nhận xét của anh Huy - Giám
đốc Nhà máy May Đồng Văn
“Chị Hương là một con người
của công việc, là một cán bộ
có năng lực, có nghiệp vụ giỏi,
được cơ sở tin yêu, các cấp quản
lí tin tưởng.
Làm việc cùng chị, tiếp xúc
với chị, lòng tôi cảm phục về chị
- một người phụ nữ giàu lòng yêu
nghề, giỏi việc nước, đảm việc
nhà, là một tấm gương cao đẹp
về người phụ nữ Việt Nam. Một
mùa xuân nữa lại về, chúc cho
chị và những chị em công nhân
khác luôn mạnh khỏe, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao. Chúc nhà máy may
Đồng Văn ngày một lớn mạnh ,
phát triển bền vững.

TIN TỨC SỰ KIỆN

TẬP HUẤN
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
NĂM 2013

NGÔ XUÂN LỘC- P.NSHC

C

hiều ngày 09/11/2013,
Công ty TNHH MTV Hà
Nam Hanosimex thuộc
Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát
phòng cháy chữa cháy (PCCC) và
cứu hộ cứu nạn (CHCN) - Công An
tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn
nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy
cho 138 đội viên đội chữa cháy
của Công ty và diễn tập thoát hiểm
thoát nạn cho toàn thể cán bộ
công nhân viên của Công ty.
Mục đích của khóa tập huấn
này nhằm trang bị cho đội viên
Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của
Công ty nắm bắt được quy trình tổ
chức cứu chữa một vụ cháy, chủ
động phòng ngừa, sử dụng thành
thạo các phương tiện dụng cụ
phòng cháy và chữa cháy tại chỗ
và xử lý tổ chức cứu chữa nhanh, an
toàn các sự cố về cháy nổ, hạn chế
thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây
ra. Qua đó, các đội viên đội PCCC
và toàn thể cán bộ công nhân viên
hiểu biết và nhận thức được kiến
thức về phòng cháy chữa cháy, sẽ
có khả năng tự kiểm tra đôn đốc
nâng cao ý thức trách nhiệm của

Thực hành thao tác phòng cháy, chữa cháy

mỗi người trong công tác PCCC.
Tại buổi tập huấn, các giảng
viên của Phòng cảnh sát PCCC
- CHCN Công An tỉnh Hà Nam
hướng dẫn cho các học viên và
thực hành sử dụng vòi, lăng, tập
rải vòi cơ bản, lắp lăng, thao tác
sử dụng họng nước chữa cháy vách
tường, cách sử dụng bình bột…

CBCNV cũng được nghe trình bày
về một số kiến thức cơ bản về cháy
nổ; tính chất nguy hiểm cháy của
một số loại chất cháy thường gặp
và có trong cơ sở; nguồn nhiệt và
khả năng gây cháy của các loại
nguồn nhiệt; biện pháp phòng
cháy. Bên cạnh đó, các giảng viên
cũng giới thiệu nguyên lý và cách
thao tác sử dụng hệ thống cấp nước
chữa cháy vách tường; Phương
pháp thoát hiểm; Phương pháp cứu
người, hướng dẫn thoát nạn khi có
sự cố cháy, nổ.
Tổ chức thực hành các nội
dung sau phần giới thiệu về lý
thuyết:
Thực hành thao tác bình
bột chữa cháy .
Thực hành diễn tập: Phối
hợp chữa cháy giữa lực lượng tại
chỗ cửa Công ty với xe cứu hỏa
của Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Nam.
Thực hành tổ chức thoát
hiểm thoát nạn cho toàn thể
CBCNV của Công ty.
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Tâm sự người lao động

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

T

hực hiện chủ trương di dời các
cơ sở sản xuất có thể gây ảnh
hưởng đến môi trường sinh
thái ra khỏi nội đô của Chính phủ;
thực hiện chỉ đạo chỉ đạo của Bộ
Công Thương, Tập đoàn DMVN
và UBND TP. Hà Nội, Bắt đầu từ
quý I/2011, Hanosimex tiến hành
đầu tư mới nhà xưởng, thiết bị, di
dời điều chuyển máy móc thiết
bị đến các khu sản xuất mới tại
KCN Đồng Văn II (Duy Tiên, Hà
Nam), Quế Võ (Bắc Ninh), Nam
Đàn, Vinh (Nghệ An), Hồng Lĩnh
(Hà Tĩnh). Đây là một nhiệm vụ
nặng nề;quá trình di dời nhà máy
và giải quyết chế độ chính sách
cho lao động dôi dư lại diễn ra
trong bối cảnh khủng hoảng tài
chính kinh tế toàn cầu với những
diễn biến bất lợi của kinh tế thế
giới. Tình hình kinh tế trong nước
cũng gặp nhiều khó khăn giá cả
nguyên phụ liệu đầu vào và giá cả
sinh hoạt liên tục tăng theo. Vừa
tổ chức sản xuất vừa tuyển dụng
và đào tạo lao động. Chỉ trong
vòng chưa đầy một năm các DN
cốt lõi của Hanosimex như nhà
máy sợi, nhà máy may Đồng văn
đã bắt đầu sản xuất ổn định. Một
sáng cuối năm xuống thăm quan
các nhà máy ở Đồng Văn. Phóng
viên Diễn đàn Hanosimex đã kịp
ghi lại hình ảnh sản xuất rất khẩn
trương và gương mặt rạng rỡ của
công nhân trước thềm năm mới:
Công nhân Đặng Thị Hảo
- Nhà máy May Đồng Văn Hanosimex cho biết, em sinh
năm 1980, quê ở Ứng Hòa, Hà
Đông - Hà Nội đã có gia đình và
con gái 6 tuổi, đang học lớp 1.
Trước đây em là công nhân may ở
Hanosimex được 7 năm. Khi Tổng
Công ty di dời về Hà Nam, Nhà
máy mới đi vào hoạt động từ tháng
4/ 2011 thì em xin vào làm việc
luôn. Điều kiện làm việc ở đây
rất tốt, sạch sẽ, cán bộ, công nhân
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thân thiện, cởi mở; cường độ làm
việc cũng bình thường, phù hợp
với năng lực công nhân. Nhà máy
không yêu cầu phải tăng ca. Nếu
tổ nào không đáp ứng tiến độ, có
nhu cầu làm thêm giờ để kịp giao
hàng thì phải đăng ký trước với
Nhà máy. Với mức thu nhập mà
Nhà máy trả cho công nhân đảm
bảo được cuộc sống của người
lao động. Bình quân mỗi tháng
thu nhập của em được khoảng 6
triệu đồng. Ngoài ra chúng em có
bữa ăn ca, và có tiền sinh nhật.
Tết năm nay bọn em được thưởng
thêm một tháng lương, Nhà máy
mới đi vào hoạt động có đủ việc
làm cho công nhân, thu nhập ổn
định và tiền thưởng tết như vậy là
rất quý rồi.
Sắp bước sang một mùa Xuân
mới, em xin gửi lời chúc sức khỏe
tới toàn thể những người lao động
trong Nhà máy. Chúc cho Nhà
máy luôn giữ được môi trường làm
việc, ký được nhiều đơn hàng để
có việc làm ổn định và thu nhập
cho công nhân.

Công nhân Đặng Thị Hảo - Nhà
máy May Đồng Văn - Hanosimex
Còn công nhân Lê Thị Oách tổ sợi con, Nhà máy Sợi Đồng Văn
thì phấn khởi chia sẻ,Em là công
nhân đứng máy sợi con, đã làm
việc ở Hanosimex được 5 năm.
Năm 2011 Tổng Công ty di dời

MINH HƯƠNG

Lê Thị Oách - Tổ sợi con,
Công ty TNHH MTV Đồng Văn
về xây dựng nhà máy mới ở Đồng
Văn (Hà Nam), thời gian này em
sinh cháu đầu lòng nên nghỉ ở
nhà; còn chồng em thì đầu quân
cho Nhà máy Sợi Bắc Ninh. Cả
em và chồng đều mới xin về làm
việc ở đây từ cuối quý I năm nay.
Nhìn chung Nhà máy được xây
dựng rất hiện đại; điều kiện làm
việc tốt hơn trước đây rất nhiều;
thu nhập ổn định, mỗi tháng hai
vợ chồng được cả thảy khoảng
11,5 - 12 triệu đồng. Tổng Công ty
trả lương đúng hẹn vào giữa tháng
qua thẻ ATM. Ngoài tiền lương
còn được ăn bữa cơm công nghiệp
và chế độ độc hại. Cuộc sống ở
đây khá dễ chịu, với mức thu nhập
này gia đình em có thể tiết kiệm
và giành dụm được, bởi tiền thuê
nhà ở đây rẻ hơn Hà Nội, chỉ 600
ngàn đồng/tháng, đồ ăn, thức
uống cũng rất rẻ. Chúng em xác
định gắn bó lâu dài với Tổng Công
ty. Chúng em chỉ mong sao Tổng
Công ty bán được nhiều sợi, duy
trì được việc làm ổn định để đời
sống của người lao động luôn được
cải thiện.Nhân dịp Xuân Giáp
Ngọ xin gửi lời chúc sức khỏe đến
Ban Lãnh đạo Công ty và toàn
thể anh chị em công nhân, chúc
cho Công ty luôn phát triển thịnh
vượng trong ngội nhà chung, gia
đình Hanosimex.

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ

“TÌNH XUÂN - TÌNH NGƯỜI”
ĐẶNG THỊ HÀ
Bí thư Đoàn TN Công ty - Phó phòng TCHC

T

ết sắp đến rồi! Khi hơi thở của
mùa xuân đang đến gần các
con đường, ngõ phố, sắc vàng
tươi của hoa mai, sắc hồng thắm
của hoa Đào, màu vàng bất tận của
cánh đồng cải... những hoài niệm
khi lộc non hé nụ đã dần dần hiện
ra trong tâm trí của mỗi người và tôi
lại sẵn sàng chuẩn bị cho một buổi
gặp mặt đầy ý nghĩa và thấm đượm
tính nhân văn.
Đó là buổi gặp mặt thân mật
hàng năm khi mỗi độ xuân về, tết
đến giữa cán bộ chủ chốt nghỉ hưu
qua các thời kỳ và cán bộ chủ chốt
đương nhiệm. Đây là truyền thống
đã được duy trì gần 10 năm nay tại
Công ty Cổ Phần Dệt May Hoàng
Thị Loan của chúng tôi, mang đậm
ý nghĩa với đạo lý uống nước nhớ
nguồn, đồng thời tỏ lòng tri ân với
những người đã cống hiến, góp
công sức không nhỏ vào công cuộc
xây dựng và phát triển Công ty.
Mặc dù đường xá xa xôi, cách
trở (có những cô, chú ở tận Nam
Định, Hà nội), thời tiết những ngày
cuối đông giá lạnh, các cô, các chú
tuổi đã cao xưa nay hiếm 70, 80
tuổi thế nhưng khi nhận được giấy
mời của lãnh đạo Công ty và đặc
biệt là đến ngày tổ chức, các cô
các chú đã có mặt từ rất sớm với
những nụ cười tràn ngập niềm vui,
trông ai cũng như trẻ lại khiến cho
sắc xuân như đến thật gần hơn.
Chúng tôi những người làm
công tác tổ chức hành chính trong
giai đoạn cuối năm rất bận rộn
nhưng đến những ngày đó chúng
tôi tạm gác lại tất cả để dành cho
các các cô, các chú sự đón tiếp
nồng hậu, chu đáo và kính trọng
nhất.
Tại buổi gặp mặt lãnh đạo
Công ty nhiệt liệt chúc mừng và
trân trọng cảm ơn các cán bộ chủ
chốt nghỉ hưu đã đóng góp, cống
hiến cho công cuộc xây dựng và
phát triển Công ty, kính mong các

cụ sống khỏe, tiếp tục quan tâm
dõi theo từng bước phát triển của
Công ty, đồng thời báo cáo những
thành quả đạt được trong năm qua
và định hướng phát triển năm tới.
Lãnh đạo Công ty cũng đã trao
tặng các cụ những phần quà có ý
nghĩa mong các cụ đón một cái
tết Nguyên đán đầy đủ, vui vẻ và
ấm cúng. Xúc động trước tình cảm
chân thành và sự quan tâm của
Công ty các cụ đã phát biểu bày tỏ
niềm vui, lòng cảm ơn chân thành
tới lãnh đạo Công ty đã dành cho
cán bộ chủ chốt nghỉ hưu những
tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm,
động viên khích lệ tinh thần, tạo
niềm tin, sức mạnh để các cụ tiếp
tục sống vui, sống khỏe, luôn là
chỗ dựa, là tấm gương sáng để từng
lớp thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời
mong muốn Công ty phát huy hơn
nữa những thành tích đã đạt được,
tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ
vang của Công ty vinh dự mang
tên thâm mẫu Bác Hồ - Công ty Cổ
phần Dệt May Hoàng Thị Loan.
Đối với các cụ thời gian của
buổi gặp mặt là những thời khắc
vô cùng quý giá để họ có dịp cùng
nhau ôn lại truyền thống lao động
sản xuất, những thăng trầm vất vả
từ những năm nhà máy Sợi Vinh,
Nhà Máy Dệt Kim Hoàng Thị Loan
vừa mới thành lập, những niềm
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trong đó có Bài hát - Dòng Sợi thời
gian -Nhà máy Sợi Vinh của tôi đã
qua rồi một thời gian khó, nhà máy
Sợi Vinh của tôi vẫn miệt mài ngày
đêm trăn trở”…Nhìn vẻ mặt rạng
ngời, ánh mắt chứa đựng niềm vui
khôn tả của các cô, chú khi cảm
nhận rõ thế hệ lãnh đạo hiện thời
của Công ty đã không quên công
lao đóng góp trước đây của mình,
mới hiểu hết ý nghĩa của những lần
gặp mặt này.
Xuân Giáp Ngọ 2014 ngoài
truyền thống gặp mặt cán bộ chủ
chốt nghỉ hưu, Lãnh đạo Công ty
đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và
dành những phần quà ý nghĩa để
dành tặng cho toàn thể CBCNV
của Công ty đã nghỉ hưu, những
người đã góp phần vào công cuộc
xây dựng Công ty đạt được những
thành quả đáng trân trọng. Xin được
tri ân và cảm ơn tất cả các thế hệ
lãnh đạo, CBCNV trong Công ty Cổ
phần Dệt May Hoàng Thị Loan qua
các thời kỳ. Các cô, chú đã không
tiếc sức mình đóng góp và vun đắp
cho ngôi nhà chung Halotexco,
chính sự đóng góp và vun đắp đó
đã tạo nên nền tảng quan trọng cho
sự phát triển Công ty ngày hôm
nay. Kính chúc các cô, các chú,
đón một năm mới 2014 nhiều sức
khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh
vượng. Chúc cho toàn thể CBCNV
và n
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HALOTEXCO:

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HỢP LÝ ĐỂ PHÁT TRIỂN
PHAN XUÂN HỢI

P

hát huy những kết quả
SXKD và thực hiện đầu tư
năm 2012, Công ty CP Dệt
May Hoàng Thị Loan đã nâng
năng lực sản xuất sợi từ 4,4 vạn
cọc lên gần 7,8 vạn cọc sợi, tăng
3,4 vạn cọc sợi với chi phí thấp,
tổng chi phí đầu tư hết gần 64 tỷ
đồng, đã tạo cơ hội, tiềm năng và
lợi thế cho sự phát triển của Công
ty.
Ngay từ những ngày đầu năm
2013, thực hiện các ý kiến chỉ đạo
và tư vấn của Lãnh đạo Tập đoàn
và Tổng Công ty, Tổng Giám đốc
Công ty đã triển khai chương trình
trọng điểm “Gia tăng sản lượng,
ổn định chất lượng, tiết giảm chi
phí ”, tìm nhiều giải pháp để khai
thác, phát huy hết năng lực thiết
bị mới đầu tư, tăng hiệu quả SXKD
của Công ty.
Để có được kết quả khả quan
trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã
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triển khai và chỉ đạo các đơn vị
quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ
và những giải pháp lớn:
Một là, tập trung củng cố,
chăm sóc tu sửa thiết bị, đầu tư bổ
sung vật tư phụ tùng trọng điểm
và đầu tư mua thiết bị, máy mới
của những công đoạn còn thiếu
để nâng cấp thiết bị, cân đối dây
chuyền, khai thác, huy động tối
đa năng lực hiện có:
Công ty đã tập trung chỉ đạo
chương trình chăm sóc, tu sửa
thiết bị, VSCN tại 2 Nhà máy sợi.
Sau giai đoạn tháo dỡ, di dời, lắp
đặt khẩn trương máy móc, thiết
bị của Tổng Công ty đưa vào năm
2012, nay rà soát, kiểm tra, đánh
giá đúng tình trạng kỹ thuật, chất
lượng, dự báo tuổi thọ vật tư, phụ
tùng… lập lại hồ sơ kỹ thuật, lý lịch
thiết bị, lập lịch xích và thực hiện
có nề nếp các nội dung, hạng mục
tu sửa thiết bị, lên kế hoạch tiến

độ thay thế vật tư phụ tùng … Tiếp
tục thực hiện chương trình đầu
tư trọng điểm một số máy móc
thiết bị, vật tư phụ tùng cho các
máy, công đoạn còn thiếu: đầu tư
mới 2 máy ghép Trutzschle của
Đức; 3 máy thô TJFA 458A Trung
Quốc; 2 máy ống Autoconer X5
Schlafhorst; đầu tư thay, bọc kim
mới cho 3/7 máy chải CX 400,
16/35 máy chải C40 và 5/12 máy
chải DK740 của dây chuyền OE;
thay thế, bổ sung phụ tùng máy
ống, máy con, máy ghép…Tổng
mức đầu tư trong 6 tháng đầu
năm 2013 gần 22 tỷ đồng. Sau
khi tập trung củng cố, hiệu suất
thiết bị đã tăng lên trên 10 % so
với trước; huy động bình quân từ
136-140/141 máy con; chất lượng
từng bước được cải thiện và ổn
định; sản lượng sợi nồi cọc đạt ~
29 T sợi Ne bq 30/ ngày…
Hai là, tập trung mở rộng, khai
thác thị trường, khách hàng, tăng
tỷ lệ xuất khẩu từ 30 lên 50 - 60
%:
Với năng lực thiết bị sau đầu
tư từ 1.100 - 1.200 tấn sợi các
loại/tháng, Công ty đã xác định
vai trò rất quan trọng của công tác
tìm kiếm thị trường, khách hàng,
đơn hàng. Tiếp tục duy trì khách
hàng, thị trường truyền thống của
Công ty và Tổng Công ty có đơn
hàng lớn, ổn định, tập trung
chủ động mở rộng, khai thác tìm
kiếm thị trường, khách hàng xuất
khẩu và nội địa để đáp ứng năng
lực sản xuất đã tăng lên. Công ty
đã từng bước có quan hệ với thị
trường, khách hàng xuất khẩu
Egypt, Turkey, Korea, China…, đã
duy trì ổn định trên 25- 30 Cont
xuất khẩu sợi/tháng, 6 tháng đầu
năm đã xuất khẩu trên 3.052 tấn
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sợi các loại, tổng kim ngạch XK
đạt gần 7 triệu USD, trong đó xuất
khẩu trực tiếp trên 2.862 tấn sợi
các loại; tìm kiếm được khách
hàng sợi OE, sợi xe ổn định, duy
trì kế hoạch sản xuất đủ tải hàng
tháng cho Nhà máy sợi 2.
Ba là, Giải pháp quản lý,
thực hiện Định mức KT-KT và thực
hành tiết kiệm:
- Để đánh giá được hiệu quả
SXKD, Công ty thường xuyên khảo
sát, đánh giá, có tham khảo các
DN bạn, để ban hành Bộ định
mức Kinh tế - Kỹ thuật tiên tiên,
hợp lý giao khoán các Nhà máy,
từng bước thắt chặt một số định
mức Kinh tế - Kỹ thuật chủ yếu
như định mức Nguyên liệu bông
xơ; định mức tiêu hao vật tư phụ
tùng; định mức điện Kwh/TNe và
chỉ tiêu thực hiện điện 3 giá ; ĐM
hao phí lao động …
- Bên cạnh đó, Công ty cũng
đã nghiêm túc thực hiện ý kiến
chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công
ty về sử dụng xơ Đình Vũ với tỷ
lệ pha trộn 45-50 %, có giải pháp
đảm bảo chất lượng đã cam kết
với khách hàng. Đầu tư lắp Công
tơ điện tử trực tiếp tại các Nhà
máy để theo dõi và quản lý, thực
hiện định mức điện theo TNe sợi
và điện 3 giá. Đến nay, sợi đơn
nồi cọc đã đạt mức tương đương
một số Nhà máy có thiết bị mới
là 3 Kwh điện/1 kg sợi, Ne bq 30
( thực hiện 100-102 Kwh/TNe ở
cấp điện áp 35 KV).

Bốn là, tập trung công tác thu
hút, tuyển dụng, đào tạo đủ lao
động cho huy động hết năng lực
sản xuất:
Đầu năm 2013, Công ty thường
xuyên tuyển dụng và đào tạo 7 khoá
học sinh công nghệ sợi với hơn 300
học sinh và đào tạo nâng cao tay
nghề, ý thức cho CN. Tuy lao động
và Học sinh vẫn còn có biến động,
nhưng Công ty cũng quyết tâm,
kiên trì và có những chính sách
thu hút tuyển dụng, đào tạo phù
hợp nên đến thời điểm này, cơ bản
đáp ứng đủ lao động cho việc huy
động hết năng lực sản xuất và hỗ
trợ Đồng Văn, Hồng Lĩnh. Đây là
một trong những yếu tố quan trọng
để huy động hết năng lực thiết bị,
máy móc sau đầu tư đưa lại hiệu
quả cao.
Lãnh đạo và toàn thể Người lao
động trong Công ty CP Dệt May
Hoàng Thị Loan quyết tâm đoàn
kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
mục tiêu SXKD 2013, phấn đấu
xây dựng Halotexco ngày càng
phát triển bền vững, xứng đáng
với vinh dự Công ty được mang
tên Thân mẫu Bác Hồ kính yêu và
Công ty con lớn nhất trong đại gia
đình Hanosimex, đồng thời sẵn
sàng hỗ trợ, chia sẻ, cung cấp các
nguồn lực cho sự phát triển ngành
dệt may của Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội tại Nghệ An - Hà
Tĩnh sắp tới.
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG BẾP ĂN HANOSIMEX
DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN VÀ ĐẢM BẢO ATVS THỰC PHẨM
TẠI KHU SẢN XUẤT MỚI ĐỒNG VĂN

NGUYỄN THỊ TUẬN

Bữa ăn ca ấm cúng của người lao động
ôi vào làm việc từ thời điểm
bắt đầu lắp máy Nhà máy
Sợi, đến giờ thấm thoát đã 31
năm, Nhà máy Sợi Hà Nội nay
là Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội đã có biết bao thay đổi.Lịch
sử của Tổng Công ty ghi lại nhiều
mốc thời gian: khi phát triển đỉnh
cao, khi thăng trầm biến động, khi
di dời có nhiều thay đổi … Nhưng
hình như có một công việc ít được
đề cập trong lịch sử truyền thống
nhưng hầu hết những thế hệ người
Hanosimex đều nhớ và tự hào, đó
là bữa cơm công nghiệp. Chúng
tôi, những người công nhân nhà ăn
càng cảm nhận sâu sắc và tự hào
bởi đã đóng góp không nhỏ vào
việc chăm sóc sức khỏe CBCNV
trong quá trình phát triển của Tổng
Công ty.
Khi còn sản xuất tập trung ở
số 1 Mai Động (Hà nội), bếp ăn
của Tổng Công ty cũng trải qua
khó khăn và thuận lợi qua từng giai
đoạn phát triển.
Vào những năm bao cấp, một
thực tế chung của bếp ăn khi nổi lửa
là than nhào, than đá, củi, rơm rạ ..,
dụng cụ để nấu là những nồi gang,
chảo gang, rổ, rá làm bằng tre đan,
xây dựng được bếp nấu tập trung
nhưng lại không có nhà ăn Công ty,
nên khi nấu xong phải vận chuyển
đến phòng ăn ở từng phân xưởng.

T

18

Hết thời kỳ bao cấp Tổng Công
ty có một sự chuyển mình đổi mới
rõ rệt: đã đầu tư xây được nhà ăn
hai tầng khang trang sạch sẽ, có
phòng dành riêng cho khách ăn
ngủ tại Công ty, bếp nấu đã chuyển
sang dùng bếp ga, tủ cơm nấu bằng
ga, dụng cụ nấu là xoong nhôm
Hải Phòng, rổ chậu nhôm, kệ giá
inox,…. Đầu tư thiết bị, dụng cụ
cho bếp ăn tập thể để tổ chức thực
hiện bữa cơm công nghiệp và đảm
bảo bữa ăn cho CBCNV (có những
thời kỳ đông nhất là gần 4.000 lượt
người ăn mỗi ngày) trong suốt 31
năm qua, an toàn không có ngộ
độc thức ăn là thành công lớn, là
sự cố gắng của lãnh đạo đơn vị và
những người làm công tác phục vụ
đời sống. Đó là tổng hợp của 2
yếu tố: sự chỉ đạo sát sao của lãnh
đạo Tổng công ty và ý thức trách
nhiệm, tinh thần làm việc của
CBCNV nhà ăn đã thực hiện tốt
quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm từ khâu hợp đồng mua,
đến khâu nhận, sơ chế - nấu và
đến khi chia suất ăn. Đến đầu năm
2011 khi Tổng Công ty triển khai
di dời đến Khu Công nghiệp Đồng
Văn II (Hà Nam), đơn vị đầu tiên
là Nhà máy May 1 chuyển xuống
vào tháng 03/2011, nhà xưởng
mới chưa xây xong phải thuê nhà
xưởng của Công ty sơn ATA. Hai
tháng đầu không có bếp ăn phải
thuê bên ngoài nấu ăn cho CBCNV
là hai tháng thấp thỏm lo về bữa
ăn không đảm bảo an toàn, sức
khỏe của CBCNV không đảm bảo
và cũng đã có một số công nhân
may xin nghỉ vì lý do bữa ăn không
đảm bảo sạch sẽ … Trước tình hình
cấp bách đó, phòng Đời sống đã
cử một kỹ thuật nấu ăn và 03 công
nhân phục vụ bàn từ Hà Nội xuống
Đồng Văn để phục vụ cho khoảng
320 CBCNV cho đến khi chuyển
về cơ sở mới vào tháng 3-2012.

Mặc dù tài chính khó khăn, nhưng
lãnh đạo Tổng công ty đã quyết
định đầu tư cơ sở vật chất dụng
cụ cần thiết cho nhà ăn khu vực
Hà Nam để đảm bảo sức khỏe cho
người lao động. Các dụng cụ thiết
bị bếp đun bằng hơi như: tủ cơm
nấu hơi, chảo xào, nồi nấu bằng
hơi,.. xe vận chuyển rau sạch, giá
để khay sau rửa, kệ giá úp xoong
nồi sau rửa, xe gom thức ăn thừa…
vừa đảm bảo vệ sinh, vừa tiết giảm
chi phí,…và phần tiết kiệm bước
đầu đã bổ sung thêm vào thực đơn
món tráng miệng là hoa quả tươi
như chuối tiêu, dứa, mía,!
Kế thừa và phát huy kinh
nghiệm của các thế hệ đi trước,
chúng tôi đã dần hình thành một
nét đẹp văn hóa tại nhà ăn khu sản
xuất Đồng Văn (Hà Nam):
Với nhân viên bếp ăn phải
thực hiện mục tiêu đảm bảo : “Ăn
đúng giờ - Ăn đủ định lượng - Ăn
nóng - Đảm bảo chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm”
Với CBCNV các đơn vị
phải thực hiện nguyên tắc “Một”
: “ Xếp hàng một, lấy đủ một suất
ăn - một thìa - một đôi đũa - một
tăm ”.
Tập thể những người phục vụ
bữa cơm công nghiệp chúng tôi
nhận thức được rằng: dù công việc
của mình tưởng chừng như đơn
điệu, diễn ra hàng ngày và lặp lại,
có vẻ là nhỏ bé bởi nó chỉ là công
việc bếp núc … nhưng nó là phần
không thể thiếu trong quá trình tồn
tại, phát triển bền vững của một
doanh nghiệp và sự nghiệp thành
công hay thất bại cũng lại từ việc
nhỏ mà nên. Chúng tôi luôn tâm
niệm “ Đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm là thước đo hoàn thành
nhiệm vụ ” và tự hào đã đóng góp
vào thành công chung của Tổng
Công ty trong quá trình phát triển
gần 30 năm qua.
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ĐẶNG VŨ TRỌNG

“Em ơi mùa xuân đến rồi đó,
Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời
Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương đến với muôn người
Xuân ước vọng ngàn năm lại tới, nghe lòng vui phơi phới…
…Em ơi mùa xuân đến rồi đó, dang rộng vòng tay đón cuộc đời…”

V

âng đã lâu rồi CBCNV Công
ty CP May Đông Mỹ chúng tôi
mới lại được hòa mình sống
trong bầu không khí thi đua sản
xuất khẩn trương tưng bừng của
những ngày tháng còn lại của năm
Quý Tỵ, đón chào Xuân mới Giáp
Ngọ 2014.
Với mục tiêu sản xuất 2 tháng
cuối năm doanh thu phải đạt từ:
140.000USD - 160.000USD/ tháng
mà lãnh đạo Công ty đã giao cho
các đơn vị trong quý 4 để góp phần
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
của năm 2013. Toàn thể cán bộ,
công nhân viên Công ty CP May
Đông Mỹ đã miệt mài từng giờ,
từng ngày lao động, không mệt mỏi
với phương trâm 4 cao “Năng suất
cao, chất lượng cao, thu nhập cao,
lợi nhuận cao ” như tinh thần của
đ/c Giám đốc Công ty đã truyền lửa
cho mỗi CBCNV.
Những ngày tháng cuối năm
bận rộn, mọi người hầu như không
còn khái niệm về thời gian nữa, tại
nhiều bộ phận công nhân sẵn sàng
tự nguyện ở lại làm thêm giờ, có
những bộ phận làm việc hơn 10h/
ngày nhưng vẫn hăng say miệt mài.
Dường như mọi mệt mỏi đã tan biến
nhường lại cho lòng nhiệt tình, cái
tâm gắn bó với nghề của từng người
thợ, từng CBCNV Công ty. Những
khi chuyền may có biến động, sự
cố về thiết bị, kỹ thuật, mọi người
cùng tập trung khắc phục, sửa chữa
với tâm niệm phải bằng mọi cách
hoàn thành nhiệm vụ được giao,
kịp đúng tiến độ, chất lượng sản
phẩm cho khách hàng, đảm bảo
được uy tín cũng như thương hiệu

Nhân viên Công ty CP May Đông Mỹ hăng say lao động
của Công ty…
Các bộ phận phòng ban gián
tiếp, ngoài phần lo nhiệm vụ
chuyên môn đều có trách nhiệm,
xung phong xuống hỗ trợ những
khâu thắt nút cổ chai. Tại khu vực
hoàn thành: người thì cài khuy, cắt
chỉ, người gấp sản phẩm, đóng
thùng, tất cả mọi người đều hòa
chung vào bầu không khí làm việc
hối hả khẩn trương của toàn Công
ty. Chính trong những thời điểm
này, chúng tôi mới cảm nhận và
khắc họa được rõ hơn hình ảnh về
những đồng nghiệp, những cộng sự
đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau
trong suốt những năm qua. Một điều
mà chúng tôi tâm đắc đó chính là
tình cảm của Ban lãnh đạo Công ty
đối với các thế hệ nhân viên, vẫn
là thái độ chân tình, quan tâm và
thành thật, vẫn cử chỉ thân thuộc

và ấm áp như anh em một nhà. Và
chúng tôi không khỏi không xúc
động khi chứng kiến hình ảnh bình
dị của đ/c Giám đốc hàng ngày
cầm trên tay từng chiếc bánh, hộp
sữa đưa tới từng công nhân, động
viên, khích lệ mọi người cùng đồng
tâm, hợp lực để cán đích thành
công mục tiêu đã đề ra…
Sau những nỗ lực phấn đấu phi
thường đó, những tin vui nối tiếp
theo cấp số cộng đã liên tục đến
với chúng tôi: kết quả sản xuất kinh
doanh năm 2013 doanh thu đạt: 38
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 1,35
tỷ đồng, thu nhập bình quân: trên
6 triệu đồng/người/tháng, trả cổ
tức: 16%... Công ty CP May Đông
Mỹ đã thực hiện thành công vượt
mức, xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2013 đề ra…
(xem tiếp trang 21)
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CÔNG TY CP MAY HALOTEXCO:

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH

NGÔ SỸ HOÀI

C

ông ty CP May Halotexco
(viết tắt là Halotexco-(gt)
được tách ra từ Tổng Công
ty Dệt May Hoàng Thị Loan, hoạt
động từ 02/06/2009. Để nâng
tầm và vị thế của Công ty CP may
Halotexco ngày 23/04/2011 Đại
hội đồng cổ đông thường niên của
Công ty quyết định tăng vốn Điều
trong đó Tổng công ty CP Dệt
may Hà Nội giữ cổ phần chi phối
(chiếm 53,64% vốn điều lệ) và từ
đó Công ty CP May Halotexco trở
thành Công ty con trong hệ thống
Hanosimex.
Trụ sở chính và hệ thống
hạ tầng của Công ty CP May
Halotexco đang thuê lại của Công
ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan, sự
đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết
bị còn ở mức hạn chế.
Trong giai đoạn hiện nay
muốn ký được các đơn hàng may
có chọn lọc thì hệ thống Nhà
xưởng, thiết bị may phải được đầu
tư tốt, nhưng đầu tư trên cơ sở hạ
tầng đi thuê là một trăn trở cho
Lãnh đạo Công ty, khi Tổng Công
ty đang có chủ trương di dời về
khu Công nghiệp Nam Giang,
huyện Nam Đàn.
Để duy trì phát triển sản xuất
kinh doanh của Công ty trong điều
kiện khó khăn như hiện nay, tìm
kiếm được nhiều đơn hàng, lo đủ
việc làm, đảm bảo thu nhập ổn
định và giải quyết tốt vấn đề an
sinh xã hội cho người lao động .
Ban điều hành Công ty CP
May Halotexco đã chủ động nắm
bắt thị trường, lường trước những
khó khăn, để chỉ đạo quyết liệt
các giải pháp trong các khâu sản
xuất, nên luôn đảm bảo được tiến
độ và kế hoạch đề ra.
Công tác kỹ thuật luôn được
quan tâm đúng mức, từ khâu
thiết kế ban hành công nghệ đến
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chuyển giao sản xuất cho 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 hơn và phù
hợp với từng mã hàng trong sản
xuất, trong năm 2013 có 16 sáng
kiến và hợp lý hóa sản xuất được
công nhận và đưa vào áp dụng,
từ đó thúc đẩy được năng suất lao
động ổn định.
Công tác đầu tư mua sắm thêm
thiết bị may mới phục vụ cho sản
xuất được tiến hành song song với
việc sửa chữa lại Nhà xưởng do
xuống cấp, sửa chữa lại khu nhà
vệ sinh, làm thêm nhà xe để nhận
đào tạo Công nhân mới cho dự án
của Tổng Công ty tại khu công
nghiệp Nam Giang, huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An.
Công ty CP May Halotexco là
đơn vị mới thành lập, nhưng lực
lượng lao động có tuổi nghề cao,
sức bật giảm, bên cạnh đó ảnh
hưởng của lối làm việc cần cù,
kinh nghiệm, định mức năng suất
còn thấp, trước những điểm yếu
đó, Công ty đã mạnh dạn tổ chức

cho các đoàn cán bộ quản lý,
chuyên môn đi tham quan học hỏi
kinh nghiệm ở các đơn vị bạn để
về thay đổi cách làm, cách tư duy,
từ đó thay đổi phương thức sản
xuất, mô hình tổ chức. Thông qua
các tổ chức Đoàn thể để tuyên
truyền, giáo dục, vận động người
lao động ủng hộ và đồng hành
cùng Công ty.
Năm 2013 từ chổ áp dụng thí
điểm đến nhân rộng toàn bộ việc
bỏ ghi sổ sản lượng cá nhân; Sản
lượng được khoán theo tổ, nhóm,
quỹ lương được giao về tổ sản xuất
và có thưởng theo lũy tiến nên
năng suất lao động bước đầu đã
ổn định, tiết giảm được các khâu
chi phí phục vụ, để tập trung cho
các công đoạn may, công nhân tạo
được tính trách nhiệm cao, đoàn
kết, tự giác, khích lệ được công
nhân tay nghề thấp phấn dấu.
Trong công tác sắp xếp lại
lao động, Công ty giao cho các tổ
trưởng sản xuất phân loại, đánh
giá lại trình độ tay nghề từng công
nhân, chủ động phân chia nhóm
công đoạn theo năng lực, kết
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quả trả lương theo bình quân hệ
số đánh giá, những lao động đạt
năng suất công đoạn cao thì áp
dụng thưởng.
Để thực hiện được vấn đề này,
từ lãnh đạo Công ty đến từng bộ
phận phải phối hợp nhịp nhàng,
cương quyết, hàng tuần bộ phận
lao động tiền lương, định mức
thường xuyên đôn đốc kiểm tra,
tính toán các hao phí, ban hành
định mức đường chuyền, đơn giá
tiền lương ngay khi mã hàng mới
được đưa vào sản xuất, để tổ trưởng
cũng như cá nhân người lao động
tự tính lương được hàng ngày.
Năm 2013, Lao động tuyển
vào đào tạo kèm cặp để bổ sung
cho các chuyền may không ổn
định, lượng công nhân mới tuyển
vào bỏ việc, chấm dứt HĐLĐ
cũng tương đương nhau nên công
tác tuyển dụng và đào tạo gặp rất
nhiều khó khăn, do trên địa bàn
tỉnh Nghệ An các Doanh nghiệp
may mới thành lập nhiều, công
nhân có tâm lý không ổn định;
Công nhân trẻ tay nghề thấp,
năng suất lao động chỉ đạt khoảng
50% công nhân có tay nghề, bên
cạnh đó ý thức tổ chức kỷ luật và
tác phong công nghiệp còn kém
và hạn chế. Để khắc phục được
những vấn đề này Công ty cũng
đã ký hợp đồng với Trường Cao
đẳng nghề Long Biên về đào tạo
và bồi dưỡng các lớp Quản lý
chuyền trưởng để trang bị thêm
kiến thức Quản lý, bên cạnh đó
Công ty cũng lập chuyền đào tạo
kèm cặp tại chổ để cải thiện chất
lượng tay nghề cho công nhân và
giao cho Công đoàn, Đoàn thanh
niên hưởng ứng vận động, tuyên
truyền, bồi dưỡng ý thức pháp
luật lao động và Văn hóa Doanh
nghiệp để họ nhận thức được và
ngày càng gắn bó với Công ty hơn.
Công tác kiểm soát chất lượng
được Công ty hết sức coi trọng, đặt
lên hàng đầu vì đây là chữ tín để
giữ khách hàng. Trước đây công
nhân may thường chạy theo năng
suất, kiểm tra sản phẩm không kỹ,
Công ty đã tổ chức lại hệ thống
kiểm soát chất lượng, tổ chức đào

tạo lại nghiệp vụ toàn hệ thống,
thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
thao tác trên chuyền, kết quả thực
hiện sản phẩm không bị lỗi lọt
lưới, lỗi đại trà đã bị ngăn chặn.
Đến với Công ty CP May
Halotexco trong những ngày cuối
năm này chúng ta thấy tràn ngập
không khí thi đua sôi nổi tại tất cả
các đơn vị, với khẩu hiệu “Chất
lượng sản phẩm và tiến độ sản
xuất” phấn đấu hoàn thành kế
hoạch, đáp ứng tiến độ giao hàng
cho khách theo hợp đồng đã ký
vì uy tín và trách nhiệm, vì sự ổn
định và phát triển của Công ty.
Đảng ủy bộ phận và Ban điều
hành Công ty thường xuyên chỉ
đạo 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.
Trong những năm qua Công
đoàn, Đoàn thanh niên Công ty
CP May Halotexco luôn đồng hành
cùng chính quyền, tổ chức các
phong trào thi đua lao động sản
xuất, văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao chào mừng ngày thành
lập Công ty và các ngày lễ lớn, tạo
được khí thế sôi nổi, hưởng ứng
nhiệt tình của Công nhân lao động
đó chính là sức mạnh tập thể để
cùng Công ty vượt qua khó khăn,
vượt lên chính mình, thực hiện
các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội
đồng cổ đông thường niên Công
ty đã đề ra..
Năm 2013 sắp qua đi với bao
khó khăn thử thách, các chỉ tiêu
kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông
Công ty giao chưa đạt được như kỳ
vọng của Lãnh đạo Tổng Công ty,
song toàn thể CBCNV Công ty CP
May Halotexco luôn tin tưởng vào
sự Lãnh đạo của HĐQT, Ban điều
hành Công ty, đoàn kết, quyết
tâm đồng sức, đồng lòng để cùng
nhau xây dựng Công ty ngày càng
ổn định và từng bước phát triển,
góp phần vào sự phát triển chung
của thương hiệu “Hanosimex”.

(tiếp theo trang 19)

MAY ĐÔNG MỸ

TRÀN TRỀ SỨC XUÂN TUỔI 18
Trong không khí phấn khởi rạo
rực ấy, đâu đâu cũng thấy những nụ
cười mãn nguyện của từng cán bộ,
công nhân viên Công ty trên các
chuyến xe ca hàng ngày, những
câu chuyện rôm rả trong giờ ăn giữa
ca và nhất là trong buổi họp cuối
năm. Cái hình ảnh mà đã rất lâu rồi
chúng tôi mới được hòa nhập vào
một không khí hối hả khẩn trương
đến như vậy, nhất là trong bối cảnh
hiện nay khi khủng hoảng kinh tế
thế giới vẫn còn, sức tiêu thụ yếu,
ngành may mặc đang gặp khó
khăn, nhiều doanh nghiệp không
có đủ việc làm, thì khí thế hừng
hực tràn trề của CBCNV Công ty
CP May Đông Mỹ như trên quả là
một điều vô cùng quý giá và đáng
trân trọng …
Tạm biệt Quý Tỵ 2013 đã qua,
đọng lại trong mỗi chúng tôi những
ấn tượng và cảm xúc khó quên, vui
với những thắng lợi, những việc đã
làm được và gọi đó là thành công,
một năm viên mãn khi Công ty
May Đông Mỹ đã bước những bước
đáng kể tiến về phía trước…
Đón chào Giáp Ngọ 2014, giờ
đây chúng tôi tiếp tục khởi đầu một
hành trình với nguồn năng lượng
mới, căng tràn sức trẻ tuổi thanh
xuân 18, hòa vào không khí rạo
rực của mùa xuân, trong tâm thế
sẵn sàng phi nước đại để vươn tới
những ước mơ, hy vọng, dự định
mới và trong hành trang mang theo
có cả những trăn trở còn đọng lại…
Cảm ơn ngôi nhà lớn Dệt May
Hà Nội, đã đào tạo, rèn luyện
thành công những lớp thế hệ
CBCNV ( một truyền thống quý
báu từ bao năm qua ), đã xây dựng
được một thương hiệu Hanosimex
đáng tự hào, để toàn thể CBCNV
Công ty CP May Đông Mỹ chúng
tôi hôm nay có một nền tảng vững
chắc, tiếp tục phát huy công sức
của mình, góp phần xây dựng May
Đông Mỹ nói riêng và Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội nói chung
ngày càng phát triển vững bền
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PHONG TRÀO NỮ CÔNG NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG - HANOSIMEX

L

à đơn vị có số lao động nữ chiếm
70% trên tổng số lao động trong
toàn Công ty, trong năm qua
nữ công nhân lao động Công ty CP
Dệt Hà đông- Hanosimex đã có
những đóng góp rất lớn trong việc
thực hiện, hoàn thành mục tiêu sản
xuất kinh doanh mà Đại hội đồng
cổ đông đề ra. Nhìn lại kết quả sản
xuất kinh doanh của Công ty năm
2013, chúng ta càng trân trọng,
đánh giá cao và ghi nhận sự đóng
góp đó.
Kết quả sản xuất kinh doanh
Công ty CP Dệt Hà đông Hanosimex:

TT

Chỉ tiêu

là dịp để chị em được giao lưu, trao
đổi, nâng cao kỹ năng sống, cách
ứng xử trong gia đình, chăm sóc
nuôi dạy con, xây dựng gia đình ấm
no hạnh phúc và tiến bộ. Ban nữ
công công đoàn Công ty luôn gần
gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng
động viên chị em khắc phục khó
khăn nhất là khối lao động nữ đi
làm theo chế độ 3 ca để mỗi người
đều hoàn thành tốt công việc, cống
hiến sức mình cho sự phát triển của
Công ty.
Từ các phong trào hoạt động
trên, trong năm 2013 này Ban nữ
công Công đoàn Công ty đã bình

Đơn vị
tính

KH Năm
2013

được Công ty thực hiện đầy đủ trên
luật. Năm 2013 đã tổ chức cho
100% cán bộ và công nhân lao
động đi nghỉ mát tổng số tiền là:
315.230.000 đồng. Tặng quà cho
các cháu học sinh giỏi, ngày thiếu
nhi 1/6 và tết Trung thu với tổng số
tiền là 60.654.000 đồng, tặng quà
cho cán bộ công nhân viên nhân
các ngày lễ của Dân tộc với tổng số
tiền là: 596.370.000 đồng. Trợ cấp
tình thương, đột xuất và chị em sau
sinh với tổng số tiền là: 48.205.000
đồng. Thực hiện ký hợp đồng lao
động cho 100% người lao động
khi được tuyển dụng. Thực hiện

Thực hiện năm 2013
10 tháng
Ước TH cả
đầu năm
năm

So sánh năm 2012 (%)
10 tháng
Cả năm
cùng kỳ

1

Doanh thu

Triệu đồng

250.000

215.257,909

255.000,000

180.568,601

248.790,934

2

Kim ngạch xuất khẩu

1.000 USD

8.500,000

7.838,179

9.000,000

7.806,000

8.413,000

3
4
5
6

Sản phẩm khăn nhập kho
Nộp ngân sách
Lợi nhuận sau thuế
Thu nhập bình quân

Tấn
Triệu đồng
Triệu đồng
1.000 đồng

1.320
3000
> 4000
4,5

1.141,454
6913
6000
5,2

1.370,000
7163
6500
5,6

1.098,398
2068

1.306,426
2498
24000
4,5

Trong năm 2013, Ban nữ công
Công đoàn Công ty luôn tổ chức các
phong trào thi đua như: “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà”, phong trào thi
đua nâng cao năng suất, hiệu suấtchất lượng, phong trào thực hiện
việc tiết kiệm và các phong trào nữ
công khác như: Tổ chức cuộc thi tìm
hiểu “Luật lao động, luật công đoàn
sửa đổi, công tác bình đẳng giới”, tổ
chức tập huấn, công tác công đoàn,
an toàn vệ sinh lao động, tổ chức
nói chuyện chuyên đề về “bình
đẳng giới, sức khoẻ sinh sản”, tổ
chức hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”,
hội thi “nấu ăn” với chủ đề “Bữa
cơm ngày chủ nhật” luôn được duy
trì, phát triển đã khơi dậy và phát
huy tiềm năng sáng tạo của nữ công
nhân lao động, thu hút sự tham gia
nhiệt tình của chị em. Qua các
cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng và
những kỷ niệm sâu sắc, đây cũng
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chọn được 14 chị đạt danh hiệu
Phụ nữ xuất sắc, có 4 chị tiêu biểu
đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 3
năm liên tục (2011-2013). Có 36
nữ/39 nữ đạt danh hiệu thợ Công
nghệ giỏi được Công đoàn Công
ty khen thưởng với tổng số tiền là
117.600.000 đồng.
Đặc biệt chị Vũ Thị Thanh
Huyền công nhân dệt ca B đã được
đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến
sỹ thi đua bộ công thương và Bằng
khen Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.
Có được thành tích trên ngoài
sự nỗ lực phấn đấu của nữ công
nhân lao động đó còn là sự quan
tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần của các công đoàn cơ sở của
lãnh đạo Công ty. Sự đồng hành của
công đoàn cùng chính quyền vượt
qua mọi khó khăn tạo được niềm tin
cho người lao động.
Tất cả các chế độ chính sách

4,3

đóng BHXH đầy đủ, kịp thời theo
quy định, thực hiện tốt chế độ bảo
hộ lao động, đảm bảo tuyệt đối về
người và tài sản, thực hiện tốt quy
chế dân chủ đạt kết quả tốt, tham
gia và làm tốt công tác từ thiện.
Với những thành tích của ban
nữ công Công đoàn Công ty CP Dệt
Hà đông - Hanosimex, Ban thi đua
công đoàn Tổng Công ty đề nghị
công đoàn Dệt may Việt Nam tặng
thưởng bằng khen cho tập thể nữ
Công nhân lao động Công ty CP
Dệt Hà đông - Hanosimex vì đã
có những thành tích xuất sắc trong
phong trào phụ nữ “ Giỏi việc
nước, đảm việc nhà” năm 2013.
Đây vừa là niềm vinh dự động viên
và cũng là trách nhiệm để Ban nữ
công công đoàn Dệt Hà đông Hanosimex tiếp tục phát huy hoàn
thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh năm 2014.

TẢN MẠN & NHỊP SỐNG

VẬN DỤNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Mức đóng BHXH tăng lên
26%, giữ nguyên mức đóng BHYT,
BHTN:
Theo lộ trình tăng mức đóng
BHXH của Luật BHXH được quy
định cụ thể tại Điều 42 và 43
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày
22/12/2006 và Điều 26 Nghị định
190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007
của Chính phủ, từ ngày 01/01/2014:
Đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc: hàng tháng đóng 26% trên
quỹ tiền lương, tiền công tham gia
BHXH, tăng thêm 2% so với hiện
nay (Người sử dụng lao động đóng
18%; Người lao động đóng 8%).
Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT)
vẫn 4,5% trên quỹ tiền lương, tiền
công tham gia BHYT (Người sử
dụng lao động đóng 3%; Người lao
động đóng 1,5%).
Luật BHXH chưa có quy định
lộ trình tăng mức đóng cho quỹ bảo
hiểm thất nghiệp (BHTN) nên mức
đóng BHTN vẫn 2% trên quỹ tiền
lương, tiền công tham gia BHTN
(người sử dụng lao động đóng 1%,
người lao động đóng 1%).
Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014
tổng cộng mức đóng BHXH, BHYT,
BHTN đối những đơn vị thuộc đối
tượng tham gia BHTN là 32,5%
(Người sử dụng lao động đóng 22%;
Người lao động đóng 10,5%).
2. Điều chỉnh tăng mức lương
tối thiểu vùng:
Ngày 14/11/2013 Chính phủ
ban hành Nghi định 182/NĐ-CP
tối thiểu vùng đối với người lao
động làm việc ở doanh nghiệp, hợp
tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia
đình, cá nhân và các cơ quan, tổ
chức có thuê mướn lao động.
Theo đó, người lao động trong
các tổ chức nói trên sẽ được hưởng
mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ
ngày 01/01/2014 như sau:
Vùng
I
II
III
IV

Như vậy, mức lương tối thiểu
vùng mới cao hơn mức lương thực
hiện năm 2013 khoảng từ 250.000350.000 đồng một tháng, tương
đương mức tăng xấp xỉ 15%.
Nghị định 182/2013/NĐCP có hiệu lực thi hành từ ngày
31/12/2013. Mức lương tối thiểu
vùng tại Nghị định này được áp
dụng từ 01/01/2014.
3. Xây dựng thang bảng lương
Doanh nghiệp
Theo quy định của Bộ luật
Lao động năm 2012 và Nghị định
49/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01/07/2013 quy
định các doanh nghiệp tự xây dựng
thang bảng lương và đó là mức lương
tham gia đóng BHXH bắt buộc cho
người lao động. Theo đó, Nghị định
số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng
12 năm 2004 của Chính phủ quy
định hệ thống thang lương, bảng
lương và chế độ phụ cấp lương
trong các công ty nhà nước hết hiệu
lực thi hành kể từ ngày Nghị định
này có hiệu lực thi hành.
Hiện nay Tổng công ty CP dệt
may Hà Nội đang trọng lộ trình
tiến hành khảo sát tính toán định
mức lao động, xây dựng thang bảng
lương của doanh nghiệp xác định
theo nguyên tắc quy định tại Nghị
định 49/2013/NĐ-CP:
1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất,
tổ chức lao động, doanh nghiệp xây
dựng và quyết định thang lương,
bảng lương đối với lao động quản
lý, lao động chuyên môn kỹ thuật,
nghiệp vụ và công nhân trực tiếp
sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
2. Bội số của thang lương là hệ
số chênh lệch giữa mức lương của
công việc hoặc chức danh có yêu
cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so
với mức lương của công việc hoặc
chức danh có yêu cầu trình độ kỹ

Mức lương tối thiểu vùng năm 2013
(Đồng/ tháng)
2.350.000
2.100.000
1.800.000
1.650.000

PHÒNG NSHC

thuật thấp nhất, số bậc của thang
lương, bảng lương phụ thuộc vào độ
phức tạp quản lý, cấp bậc công việc
hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng
cách chênh lệch giữa hai bậc lương
liền kề phải bảo đảm khuyến khích
người lao động nâng cao trình độ
chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ,
tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài
năng nhưng ít nhất bằng 5%.
3. Mức lương thấp nhất (khởi
điểm) của công việc hoặc chức
danh trong thang lương, bảng lương
do công ty xác định trên cơ sở mức
độ phức tạp của công việc hoặc
chức danh tương ứng với trình độ,
kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm
để thực hiện công việc hoặc chức
danh, trong đó:
a) Mức lương thấp nhất của
công việc hoặc chức danh giản
đơn nhất trong điều kiện lao động
bình thường không được thấp hơn
mức lương tối thiểu vùng do Chính
phủ quy định;
b) Mức lương thấp nhất của
công việc hoặc chức danh đòi hỏi
lao động qua đào tạo, học nghề (kể
cả lao động do doanh nghiệp tự
dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7%
so với mức lương tối thiểu vùng do
Chính phủ quy định;
c) Mức lương của công việc
hoặc chức danh có điều kiện lao
động nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công
việc hoặc chức danh có điều kiện
lao động đặc biệt nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất
7% so với mức lương của công việc
hoặc chức danh có độ phức tạp
tương đương, làm việc trong điều
kiện lao động bình thường.
Theo kế hoạch dự kiến Tổng
Công ty hoàn thành việc xây dựng
hệ thống thang bảng lương áp dụng
vào cuối quý 1 năm 2014.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014
(Đồng/ tháng)
2.700.000
2.400.000
2.100.000
1.900.000

23

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ

Xuân về

VỚI NHÀ MÁY SỢI BẮC NINH

M

ột mùa xuân mới đã đến trên
quê hương, làn mưa xuân
nhè nhẹ, lất phất bay như
những bàn tay mềm mại, âu yếm
vuốt ve những lộc non mới nhú,
khắp đất trời phủ một màu xanh
ngăn ngắt. Xuân đến, mang theo
bao niềm tin, ước vọng phát triển,
no ấm và hạnh phúc.
Năm 2013 đã đi qua đánh dấu
không ít khó khăn và những bước
tiến vượt bậc của tập thể cán bộ,
công nhân viên Nhà máy Sợi Bắc
Ninh. Nhà máy đã hoàn thành xuất
sắc kế hoạch sản xuất năm 2013
và đang bắt đầu cho một năm kế
hoạch mới với rất nhiều cơ hội và
thách thức.
Là một đơn vị sản xuất sợi trong
chuỗi cung ứng sản phẩm dệt may
của Hanosimex, tập thể cán bộ,
công nhân viên của Nhà máy đã
xác định rõ mục tiêu của mình,
chỉ có năng suất, chất lượng, và
giảm giá thành mới có thể tồn tại
trong môi trường cạnh tranh khốc
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liệt hiện nay. Toàn nhà máy đang
tràn ngập không khí thi đua, hăng
say sản xuất, phấn đấu hoàn thành
kế hoạch ngay từ những ngày đầu,
những bước chân thoăn thoắt,
những giọt mồ hôi ướt đẫm trên
lưng áo của những người lao động
cho thấy sự quyết tâm đã chuyển
thành hành động.
Xác định rõ những thuận lợi,
khó khăn của nhà máy, chi ủy và
ban giám đốc đã đề ra các mục
tiêu phải thực hiện bằng được, đó
là:
Xây dựng tác phong làm việc
chuyên nghiệp gắn liền với văn
hóa doanh nghiệp
Để thực hiện tốt việc này,
nhiệm vụ đầu tên là tuyên truyền,
giáo dục, vận động, thuyết phục
người lao động thực hiện tốt kỷ luật
lao động, quy trình công nghệ, quy
chế của doanh nghiệp, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Mọi hành động đều
cần xác định vì người lao động và

PHẠM VĂN NGUYÊN

mang lại hiệu quả thiết thực cho
người lao động.
Người lao động vào Nhà máy
đều được hướng dẫn kỹ lưỡng từ
nội quy, quy chế, quy trình sản
xuất, thao tác đứng máy …vv đến
cách đi lại, ăn uống sao cho văn
minh, lịch thiệp.
Tất cả các cán bộ quản lý của
Nhà máy, ca sản xuất, các trưởng
công đoạn cần phải tự rèn luyện để
có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
và lý luận chính trị vững vàng, có
kiến thức hiểu biết tâm lý sâu rộng,
biết cách làm việc có hiệu quả và
được người lao động tin yêu.
Cụ thể hóa các chức danh
công việc, các quy chế, nội quy,
quy trình sản xuất sao cho đơn
giản, dễ hiểu, dễ nhìn để người lao
động thực hiện đúng.
Thực hiện quy chế trả lương
công bằng, minh bạch.
Tạo ra sự thân thiện, gần gũi
giữa mọi người
Chăm sóc thiết tốt bị máy
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móc, đảm bảo hoạt động ổn định
Do đặc thù dây chuyền công
nghệ của nhà máy đã trải qua
nhiều năm hoạt động, phụ tùng
cũng đã xuống cấp nên công việc
này cần được quan tâm thỏa đáng.
Các chế độ vệ sinh, bảo dưỡng,
bảo toàn được thực hiện đầy đủ
nghiêm túc, những phụ tùng, chi
tiết máy không đảm bảo chất lượng
được sửa chữa, thay thế kịp thời.
Thiết bị tốt là yếu tố quan trọng
để tạo nên chất lượng sản phẩm,
ngoài ra khi máy móc hoạt động tốt
sẽ giảm thiểu thời gian đóng máy
do gặp sự cố, từ đó sẽ nâng cao
được hiệu suất máy.
Máy móc thiết bị được giao tới
từng người thợ bảo toàn, ngoài việc
thực hiện công việc chung của cả
nhóm, mỗi người thợ phải có trách
nhiệm kiểm tra, chăm sóc kỹ lưỡng
thiết bị mình đã được giao quản
lý. Qua đó sẽ giúp cho người quản
đánh giá được chất lượng công
việc của từng người thợ, có những
biện pháp đào tạo, bổ túc cần thiết
để nâng cao trình độ tay nghề.
Vật tư phụ tùng thay thế được
xem xét, tính toán hợp lý nhằm
tránh lãng phí nhưng cũng không
để đóng máy do thiếu vật tư thay
thế.
Nâng cao và ổn định chất
lượng sợi sản xuất ra
Năng suất lao động và chất
lượng sản phẩm luôn là yếu tố sống
còn của bất kỳ cơ sở sản xuất kinh

doanh nào. Ngoài yếu tố máy móc
thiết bị thì yếu tố con người là yếu
tố hết sức quan trọng ảnh hưởng
đến chất lượng sản phẩm.
Người lao động chỉ thực hiện
không đúng hoặc không đầy đủ các
quy trình công nghệ, quy trình thao
tác …vv là gây lỗi cho sản phẩm,
thậm chí có thể gây mất an toàn
cho thiết bị con người. Mọi lao
động vào nhà máy đều được đào
tạo, hướng dẫn chi tiết, tỷ mỷ cách
vận hành máy, xử lý sự cố, quy
trình thao tác, an toàn lao động,
phòng cháy chữa cháy… để làm ra
sản phẩm đúng quy cách.
Công tác vệ sinh công nghiệp
dây chuyền đang được quan tâm
và thực hiện một cách quyết liệt,
bước đầu đã có chuyển biến tích
cực và chắc chắn sẽ đi vào nề nếp.
Công tác vệ sinh công nghiệp dây
chuyền được coi là khâu đột phá
để cải thiện chất lượng sợi của nhà
máy.
Việc giám sát chất lượng bán
sản phẩm trên dây chuyền được
thực hiện chặt chẽ, xử lý kịp thời
nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy
ra sản phẩm lỗi, sai hỏng.
Hệ thống điều không, thông gió
đã được cải tạo nhằm tạo ra môi
trường làm việc tốt hơn cho người
lao động, đồng thời giúp chủ động
kiểm soát được điều kiện nhiệt ẩm
độ gian máy không để ảnh hưởng
đến chất lượng sợi.
Đầu tư thêm một số thiết bị

Những ống sợi của Nhà máy Sợi Bắc Ninh góp phần tham gia
vào ............... - Dệt - May Hanosimex

mới để cải thiện chất lượng sợi sản
xuất ra: Máy tách xơ ngoại lai, máy
ghép.
Thực hành tiết kiệm
Tiết kiệm là việc giảm bớt hao
phí trong sử bông, xơ, điện, phụ
tùng vật tư, lao động, thời gian lao
động và tài nguyên thiên nhiên
nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã
định.
Áp lực cạnh tranh giữa các đối
thủ trong thị trường ngày càng khốc
liệt. Các đối thủ trong thị trường
vận dụng mọi phương pháp để
phát triển tiêu thụ sản phẩm của
mình. Trong những biện pháp đó,
việc tiết kiệm chi phí sản xuất để
tăng cường lợi nhuận, giảm giá sản
phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản
phẩm là một vấn đề cần hết sức
quan tâm và thực hiện gắt gao.
Công tác tiết kiệm tập trung vào
các vấn đề sau:
Tiết kiệm bông, xơ
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm vật tư, phụ tùng
Tiết kiệm nước, khí nén
Vận hành hợp lý và hiệu quả
thiết bị, tăng năng suất, giải
quyết các điểm thắt nút cổ chai
trong dây chuyền sản xuất.
Tiết
kiệm
nhân
lực.
Để thực hiện được toàn bộ các vấn
đề trên cần tuyên truyền, nâng cao
ý thức tiết kiệm của toàn thể cán
bộ công nhân viên trong nhà máy
thông qua: chương trình tiết kiệm,
khẩu hiệu cổ động, huấn luyện
nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức
tiết kiệm, các đợt thi đua, các đề
tài giải pháp, khen thưởng thành
tích đạt được.
Một năm mới đã sang, chắc
hẳn con đường phía trước với bất cứ
ai cũng sẽ không tránh khỏi những
chông gai, khó khăn. Hãy vững tin,
cuộc sống là chuỗi ngày vượt qua
thử thách, niềm vui sẽ được nhân
lên khi mỗi cá nhân biết vượt qua
chính mình. Với những quyết tâm,
nỗ lực của cả tập thể cán bộ công
nhân viên nhà máy, chắc chắn
Nhà máy Sợi Bắc Ninh sẽ ngày
càng phát triển, góp phần không
nhỏ vào sự phát triển vững chắc
của chuỗi cung ứng sợi, dệt, may
mang thương hiệu Hanosimex.
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CÔNG ĐOÀN HALOTEXCO
LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MÔN
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

N

ăm 2013 mặc dù gặp nhiều
khó khăn do ảnh hưởng của
khủng hoảng kinh tế thế
giới, nên sức mua và sức tiêu thụ
giảm sút, giá nguyên liệu bông xơ
biến động khó lường, thị trường
tiêu thụ sợi bị tụt giảm, cạnh
tranh gay gắt về giá, nhưng dưới
sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn
của Đảng ủy, chỉ đạo quyết liệt
của HĐQT, Cơ quan TGĐ và sự
quyết tâm vượt khó của tập thể
CBCNV- LĐ Công ty cổ phần Dệt
May Hoàng Thị Loan( Halotexco)
đã có bước chuyển biến tích cực,
SXKD có hiệu quả cao, xây dựng
được mối quan hệ lao động hài
hòa, ổn định và tiến bộ, từng
bước khẳng định vị thế của một
Doanh nghiệp dệt may hàng đầu
khu vực Bắc Miền Trung. Góp
phần vào sự phát triển chung của
Công ty - Hoạt động Công đoàn
năm 2013 triển khai đồng bộ, đa
dạng về hình thức, phong phú về
nội dung, sát với yêu cầu thực tế,
thu hút đông đảo CBCNV- LĐ &
đoàn viên công đoàn tham gia,
thể hiện qua các nội dung sau
đây:
1. Công tác Tổ chức - cán bộ:
- Thực hiện chủ trương của
Công đoàn Dệt May Việt Nam và
Lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần
Dệt May Hà Nội: Chuyển tổ chức
Công đoàn của các Công ty CP
trong hệ thống Hanosimex về một
đầu mối; Công đoàn công ty đã đề
nghị tách Công đoàn cơ sở thành
viên Công ty CP May Halotexco
và bàn giao cho Công đoàn Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội quản
lý. Đồng thời, nghiêm túc thực
hiện việc sáp nhập tổ chức công
đoàn Công ty vào công đoàn Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội.
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- Kịp thời kiện toàn Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ & các Ban
chuyên môn công đoàn; chỉ đạo
công đoàn Nhà máy Sợi 2, công
đoàn Phân xưởng Cơ điện được
thành lập sau đầu tư mở rộng sản
xuất năm 2012 tiến hành Đại
hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 20132015 đúng quy định, đạt kết quả
cao.
- Tổ chức kết nạp 360 đoàn
viên mới - giới tiệu 22 cảm tình
Đảng & đã được các Chi bộ Đảng
cử 21 đồng chí đi học lớp đối
tượng Đảng. Bồi dưỡng, giới thiệu
đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ
chức Đảng, và đã được tổ chức
Đảng kết nạp 7 đ/c vào Đảng,
giới thiệu- xét chuyển Đảng chính
thức cho 8 đ/c.
2. Tham gia xây dựng pháp
luật, chính sách có liên quan:
- Chủ động tham gia xây dựng
các chính sách, pháp luật có liên
quan trực tiếp đến CNLĐ và góp

ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp
năm 1992 theo chủ trương chung
của Đảng và Nhà nước.
- Chủ động kiểm tra, giám
sát, thực hiện Pháp luật lao động,
Luật Công đoàn năm 2012 và Nội
quy lao động, Thỏa ước lao động
tập thể công ty, TƯTLĐ Ngành
DMVN; Kịp thời kiến nghị với
chuyên môn giải quyết những
vướng mắc - góp phần ổn định
trong DN.
- Cùng chuyên môn gắn kết
trong các hoạt động, tạo cơ sở
vững chắc để NLĐ yên tâm gắn
bó với DN - thể hiện qua các hoạt
động sau đây:
+ Trích nộp BHXH, BHYT,
BHTN luôn kịp thời, đúng quy
định.
+ Tham gia bảo hiểm thân
thể 24/24 giờ cho 100% lao động
có trong danh sách, với mức
100.000 đ/người/năm- góp phần
giải quyết khó khăn cho nhiều lao
động không may bị tai nạn rủi ro,
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ốm đau bệnh tật.
+ Bồi dưỡng nắng nóng cho
NLĐ trực tiếp sản xuất ngoài chế
độ quy định khi nhiệt độ ≥ 37OC
+ Tổ chức cho 100% lao động
đi nghỉ mát Cửa Lò.
+ Bồi dưỡng cho NLĐ sau ốm
còn yếu với mức ăn gấp 1,5 lần
mức ăn công nghiệp/ suất
+ Trợ cấp sau sinh cho lao
động nữ 300.000đ/người/lần.
+ Hỗ trợ tiền học phí cho
100% Cán bộ, CNV - LĐ có con
gửi tại Trường mầm non Công ty
theo mức 330.000đ/người/tháng.
( Lao động phân loại A)
+ Hỗ trợ tiền tàu, xe cho
100% CNV-LĐ ở xa về quê ăn Tết
từ 50.000 đ- 300.000 đ/ng/lần.
+ Trợ cấp cho các đ/c Thương
binh đang công tác tại Công
ty, con Liệt sỹ, các cháu bị ảnh
hưởng chất độc màu da cam nhân
ngày TBLS 27/7 với mức 200.000
đ- 300.000 đ/suất.
+ Tổ chức cho các cháu học
sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia
đi báo công và giao lưu tại Hà
Nội; Khen thưởng các cháu trúng
tuyển vào các trường Đại học
năm học 2013-2014 và 100%
các cháu con CBCNV Công ty đạt
học sinh giỏi các cấp năm học
2012 - 2013 là 16.000.000đ
+ Tặng quà cho các cháu
Thiếu niên-Nhi đồng nhân ngày
Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung
thu: 123.000.000đ
+ Tặng quà chị em nhân ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành
lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam 20/10: 75.000.000đ
+ Các ngày Lễ lớn của dân
tộc: 30/4, 1/5, ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương 10/3 ( âm lịch),
Quốc Khánh 2/9… Công ty đều
quan tâm tặng quà cho 100%
NLĐ. Mức quà từ 100.000 đồng300.000 đồng/ người/ lượt.
- Tổ chức các hoạt động
chăm lo đời sống cho Đoàn viên
& NLĐ - nhất là công nhân lao
động có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn. Tính đến hết tháng 11
năm nay, Công đoàn đã xét trợ
cấp khó khăn đột xuất cho 82 lượt
người: 21.300.000đ; Trợ cấp cho
18 gia đình CNLĐ trong Công ty
bị thiệt hại nặng nề do bão lụt:
12.500.000đ. Ngoài ra Công ty
đã trích từ quỹ phúc lợi ủng hộ
đồng bào Miền Trung bị bão lụt
20.000.000 đồng.
- Thực hiện nghiêm túc quy
chế dân chủ cơ sở theo Nghị
định 80/NĐ-CP nay là Nghị định
60/2013/NĐ- CP của Chính phủ.
- Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về
ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm
2013 với chủ đề “Tăng cường văn
hóa ATLĐ & các biện pháp phòng
ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp, PCCN tại nơi làm việc”.
Thông qua hoạt động của Tuần lễ
ATVSLĐ - PCCN Công ty và các
Nhà máy đã củng cố và hoàn
thiện các quy trình, quy định
có liên quan góp phần nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của NLĐ
& Người sử dụng LĐ trong quá
trình tổ chức SXKD, đáp ứng yêu
cầu: Sản xuất phải an toàn - An
toàn để sản xuất. Năm 2013 toàn
Công ty đảm bảo an toàn tuyệt
đối về người và tài sản - không có
các vụ việc tai nạn lao động, cháy
nổ lớn xảy ra.
- Các hoạt động xã hội, đền
ơn đáp nghĩa, tương thân tương
ái trong DN đều được quan tâm
đúng mực. Năm 2013 Công ty
đã thực hiện đầy đủ quà đền ơn
đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ
vì người nghèo hơn 70.000.000
đồng. Đồng thời, tổ chức Công
đoàn đã kêu gọi quyên góp ủng
hộ các cháu con CBCNV phẫu
thuật tim bẩm sinh, CN LĐ bị
tai nạn giao thông…với số tiền
27.760.000đ. Ngoài ra, Công
đoàn đã tổ chức đi thăm, tặng
quà cho con các gia đình liệt sỹ,
các đ/c Thương binh đang công
tác tại Công ty, con CNLĐ bị ảnh
hưởng chất độc màu da cam nhân

ngày Thương Binh- Liệt sỹ chu
đáo.
3. Công tác tuyên truyền giáo
dục:
- Xuất phát từ tình hình thực
tế - hơn 1 năm qua trong Công ty
có nhiều lao động đến tuổi nghỉ
chế độ, chuyển công tác đến hỗ
trợ các đơn vị trong ngành v.v.. Công ty phải tuyển một số lượng
lớn lao động để đào tạo thay thế.
Vì vậy, ngay từ đầu năm BCHCĐ
Công ty đã thông qua kế hoạch
và xác định đây là đối tượng
chính, nhiệm vụ trọng tâm trong
công tác tuyên truyền, giáo dục
vận động quần chúng để đội ngũ
lao động mới sơm làm quen, hoà
nhập tác phong công nghiệp và
đáp ứng yêu cầu phát triển của
Công ty.
Được sự nhất trí của BCH
Đảng ủy, Lãnh đạo các đơn vị Công đoàn đã nghiên cứu, biên
soạn đồng bộ câu hỏi và đáp án
với các nội dung liên quan đến
trách nhiệm - quyền hạn, nghĩa
vụ - quyền lợi của NLĐ & NSDLĐ
để giúp lao động dÔ tiếp cận, tìm
hiểu, nghiên cứu. Đồng thời, tổ
chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Lao
Động sửa đổi, Luật Công Đoàn
sửa đổi và công tác bình đẳng
giới” bằng hình thức sân khấu
hóa. Qua hội thi đội ngũ lao động
trẻ mới được tuyển dụng nắm bắt
được cơ bản các quy định của
Pháp luật có liên quan đến NLĐ NSDLĐ để tự giác chấp hành và
tích luỹ được kiến thức pháp luật
để tự bảo vệ được quyền, lợi ích
chính đáng của mình nếu bị xâm
phạm.
- Tổ chức tuyên truyền NLĐ
thực hiện pháp luật về An toàn
giao thông, phòng chống tệ nạn
xã hội - góp phần tạo thêm niềm
hạnh phúc cho mỗi gia đình.
- Phổ biến cho CNV-LĐ thực
hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
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- Vận động CNV-LĐ tự giác
học tập nâng cao tay nghề, làm
chủ máy móc thiết bị mới đầu tư góp phần tăng năng suất lao động
- ổn định chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
4. Tổ chức phong trào thi
đua:
Nhân các dịp diễn ra các sự
kiện lịch sử, chính trị trọng đại
của Đất nước, của Nghành và
Công ty; Công đoàn đã tổ chứcphối hợp tổ chức các phong trào
đạt kết quả khá tốt:
- Phong trào thi đua “Lao
động giỏi - Lao động sáng tạo”
tại Nhà máy Sợi 1, Nhà máy Sợi
2, Phân xưởng Cơ điện. Kết quả
phong trào đã có 13 đề tài sáng
kiến, cải tiến được áp dụng vào
sản xuất - làm lợi hàng trăm triệu
đồng và được Hội đồng sáng kiến
Công ty xét khen thưởng khuyến
khích 20.500.000 đồng, cùng
63 Cán bộ- đoàn viên công đoàn
tiêu biểu được Công đoàn công ty
khen thưởng 10.900.000 đồng.
- Phối hợp với Đoàn thanh
niên tổ chức phong trào thi đua
“ Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”
trong lứa tuổi Đoàn TN, phong
trào đã thu hút 157 đ/c tham gia.
Có 83 đ/c đạt danh hiệu thợ giỏi
cấp Công ty ( chiếm 52,8%) và
tập thể ca C Nhà máy Sợi 1 có số

lượng tham gia phong trào đông
nhất đã được Hội đồng TĐ-KT
Công ty xét thưởng 36.000.000
đồng.
- Phong trào thi đua Phụ nữ “
Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”,
phong trào “ Nuôi con khỏe - Dạy
con ngoan - Xây dựng gia đình
ấm no, hạnh phúc, tiến bộ” năm
thứ 4 giai đoạn 2010 - 2014 tiếp
tục được duy trì. Bên cạnh đó,
Ban Nữ công triển khai sâu rộng
cuộc vận động rèn luyện phẩm
chất “ Tự tin - Tự trọng - Trung
hậu - Đảm đang” trong lao động
Nữ. Đồng thời, phối hợp tốt với
Trạm y tế Công ty trong công tác
truyền thông Dân số - Kế hoạch
hóa gia đình,chăm sóc sức khỏe
sinh sản -An toàn vệ sinh thực
phẩm, dinh dưỡng trong các bữa
ăn tập thể. Qua tổng kết phong
trào của Ban Nữ công phát động,
đã có 4 tập thể Nữ: Bộ phận đời
sống thuộc phòng TCHC, Tổ Kỹ
thuật - nghiệp vụ, Tổ ghép thô ca
C Nhà máy Sợi I; Tổ phục vụ Nhà
máy Sợi II và 29 Chị em lao động
nữ được Công đoàn Công ty khen
thưởng.
- Tổ chức giải bóng đá Nam
nhân dịp Đại hội Công đoàn
ngành Dệt may Việt Nam; Giải
bóng đá Nữ; Giải Cầu lông đôi
Nam - Nữ nhân dịp Quốc khánh

2/9 và kỷ niệm 9 năm ngày thành
lập Công ty 24/9…Các hoạt động
thể thao, văn nghệ đã có trên 100
đoàn viên công đoàn tham gia và
thu hút hàng trăm lượt cổ động
viên là CNV- LĐ, tạo cho NLĐ có
sân chơi lành mạnh, bổ ích, phấn
khởi.
Ghi nhận từ
phong trào
CNVC-LĐ & hoạt động Công
đoàn năm 2013, Công đoàn Công
ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị
Loan đã vinh dự được Ban Chấp
hành Đảng uỷ, Ban Thường vụ
Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần
Dệt May Hà Nội đề nghị Tổng
Liên đoàn lao động Việt Nam
tặng Bằng khen.
Đạt được những thành quả
bước đầu trong hoạt động Công
đoàn công ty nhiệm kỳ 20122015 là đáng trân trọng; Song
chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc
rằng: “Với yêu cầu phát triển của
Công ty, đòi hỏi tập thể người lao
động nói chung, và tổ chức công
đoàn nói riêng phải không ngừng
phấn đấu, đoàn kết trên dưới một
lòng, thi đua lao động sản xuất,
thực hành tiết kiệm. Phấn đấu
xây dựng Công ty được xứng danh
mang tên Thân Mẫu Chủ tịch Hồ
Chí Minh Vĩ đại: CÔNG TY CỔ
PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ
LOAN.

CON NGỰA THÀNH TƠ-ROA

C

ách nay đã trên 7000 năm.
Hạm đội Hy Lạp nổi tiếng là
đội quân bách chiến bách
thắng. Thế mà đội quân này tỏ ra
bất lực khi công thành Tơ-roa. Đã
10 năm tiến đánh, nhưng thành
Tơ-roa vẫn sừng sững hiên ngang
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tồn tại trước những vòng vây trùng
điệp của quân thù.
Đánh mãi không thắng, người
Hy Lạp bàn chuyện rút lui. Có một
tướng trẻ là Uy-lít hiến kế. Nhưng
các tướng khác cho rằng dùng gian
kế để chiến thắng là không cao
thượng. Quân thiếu, lương hụt,
tình thế bắt buộc, các tướng phải
nghe theo. Theo lệnh, quân Hy Lạp
phá thuyền lấy gỗ làm ra con ngựa
khổng lồ rồi cho một toán quân
chui vào bụng. Để ngựa trước cổng
thành Tơ-roa, quân Hy Lạp xuống
thuyền giả vờ lui quân. Họ giấu
quân ở một đảo gần đó.
Sáng ra, quân Tơ-roa thấy
quân Hy lạp đã rút sạch, chỉ còn

lại con ngựa gỗ trước thành. Vua
quan thành Tơ-roa cho rằng quân
Hy Lạp đã thua trận. Dân chúng
tò mò, hè nhau kéo ngựa gỗ vào
thành. Tiệc mừng thắng trận suốt
ngày đêm. Rượu chảy như suối.
Mọi người say mèm. Màn đêm
buông xuống. Toán quân Hy lạp từ
trong bụng ngựa chui ra mở cổng
thành và đốt lửa làm hiệu. Quân
Hy Lạp ở ngoài xông vào và cướp
được thành. Từ đấy trở về sau, "con
ngựa thành Tơ-roa” trở thành câu
ngạn ngữ để chỉ những âm mưu
dùng nội gián để tấn công đối
phương. Kẻ cõng rắn cắn gà nhà là
tên gọi những kẻ làm nội gián.
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MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ CÔNG TÁC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
LÝ NHƯ HẢI

H

iện nay, với sự cạnh tranh
khốc liệt trên thị trường toàn
cầu, áp lực suy thoái và những
khó khăn nhiều chiều từ nền kinh
tế, các doanh nghiệp ngày càng
quan tâm nhiều hơn đến xây dựng
hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB)
và quản trị rủi ro nhằm giúp doanh
nghiệp hạn chế những sự cố, mất
mát, thiệt hại,… và tăng hiệu quả
hoạt động của nó. Tuy nhiên, mỗi
doanh nghiệp lại có cách tiếp cận
khác nhau và việc triển khai hệ
thống KSNB cũng theo những cách
thức khác nhau và thường theo
kinh nghiệm tích lũy được.

1. Lý do tại sao phải xây
dựng hệ thống KSNB?
Trong bất kỳ doanh nghiệp
nào, dưới góc nhìn của nhà quản
lý, cũng cần có hai hệ thống chạy
song song. Thứ nhất đó là hệ thống
đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao
gồm các phòng ban chức năng,
các quy trình thủ tục, các công việc
cần thiết để phục vụ cho nhu cầu
kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy
nhiên, bất kỳ công việc nào, quy
trình nào thực hiện ở trên cũng đều
đối diện với những nguy cơ, sự cố,
hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng
đến khả năng hoàn thành mục
tiêu của công việc đó và tùy theo
mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt
hại trong mức chấp nhận được.
Nhằm giảm rủi ro cho doanh
nghiệp ở ngưỡng chấp nhận được,
hệ thống thứ hai - kiểm soát nội
bộ, được thiết lập trên cơ sở các
biện pháp, chính sách, thủ tục,
tinh thần, giá trị, chức năng, thẩm
quyền của những người liên quan
và trở thành phương tiện sống còn
trong hoạt động của mọi doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng
cao năng lực, cải tiến hiệu quả hoạt
động, hạn chế các sự cố, và hoàn
thành mục tiêu của doanh nghiệp.

2. Thực tế triển khai hệ
thống KSNB hiện nay tại
ngành dệt may
Sự cần thiết phải xây dựng hệ
thống KSNB như đã nêu trên là vô
cùng bức bách và tối quan trọng
cho mọi tổ chức. Tuy nhiên, hệ
thống KSNB bao gồm những thành
phần gì, phương pháp xây dựng ra
sao, phương pháp nào để đánh giá
tính khả thi của hệ thống KSNB,
phương pháp nào để cải tiến hệ
thống KSNB,… vẫn còn là thắc
mắc.
Một số doanh nghiệp mơ hồ về
hệ thống kiểm soát nội bộ, một số
khác nhầm lẫn về mặt chức năng
giữa KSNB và kiểm toán nội bộ. Tất
cả các vấn đề trên cần phải được
giải quyết thông qua việc hiểu rõ
và nhận thức đầy đủ về hệ thống
KSNB, các thành phần, phương
pháp xây dựng, phương pháp
đánh giá và cải tiến… một cách
bài bản và hệ thống. Hiện nay
một số doanh nghiệp trong ngành
dệt may cũng rất thành công trong
việc kiểm soát của hệ thống KSNB
như Tổng công ty may10 - CTCP,
Tổng công ty CP Phong Phú, Tổng
công ty CP may Nhà Bè,… trong đó
thành công nhất là Tổng công ty
CP Phong Phú.
Việc hình thành hệ thống
KSNB tại Tổng công ty CP dệt may
Hà Nội không là ngoại lệ, để cảnh
báo, phòng ngừa những nguy cơ,
sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh
hưởng đến khả năng hoàn thành
mục tiêu của công việc đó và tùy
theo mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt
hại trong mức chấp nhận được.
Mặt khác do Tổng công ty hoạt
động theo mô hình mẹ con, vị trí
địa lý mặt bằng nhà xưởng của
các đơn vị trong hệ thống phân
tán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành
phố: Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam,
Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh nên

việc tuân thủ quy trình, quy phạm,
luật pháp, việc thực hiện các mệnh
lệnh của cơ quan điều hành đôi lúc
chưa được các đơn vị thực hiện
triệt để nghiêm túc,… nên sự ra đời
Ban KSNB có đặc thù riêng, với
phương thức hoạt động riêng và
phù hợp với thực tế phát triển của
Tổng công ty.
Ban KSNB là đơn vị chức năng
của Tổng công ty, có nhiệm vụ giúp
Cơ quan điều hành:
Kiểm tra, giám sát tính
hiệu lực và hiệu quả của các quy
định, quyết định quản lý đối với
các phòng ban, nhà máy trực thuộc
Tổng công ty và các công ty trong
hệ thống Hanosimex thông qua
người đại diện vốn.
Kịp thời phát hiện, ngăn
ngừa và hạn chế, khắc phục các
sai sót, rủi ro trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, điều hành thông
suốt, an toàn và đúng pháp luật
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
của Tổng công ty và các công ty
trong hệ thống Hanosimex.
Kiểm tra, đánh giá tình
hình hoạt động, chấp hành các
chủ trương, tuân thủ các quy định
và quyết định quản lý của Cơ quan
điều hành.
Ngay sau khi được thành lập,
qua việc đánh giá bước đầu một
số đơn vị trong Tổng công ty, Ban
KSNB đã bước đầu thể hiện vai trò
khi giúp các đơn vị chỉ ra các bất
cập trong việc tuân thủ, chế độ báo
cáo, cũng như áp dụng chưa đầy
đủ các quy trình quy phạm…Trong
thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết
liệt của Cơ quan điều hành và nỗ
lực chung của toàn hệ thống, Ban
KSNB sẽ ngày càng phát huy vai
trò trong quá trình sản xuất kinh
doanh của Tổng công ty./.
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HANOSIMEX
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN!
NĂM 2013

PHÒNG KD

N

hững đợt không khí lạnh liên
tục tràn về đã báo hiệu một
năm cũ sắp kết thúc - một năm
mới chuẩn bị sang. Đây cũng là
thời điểm chúng ta cùng nhau nhìn
lại một năm hoạt động sản xuất
kinh doanh với những thành tựu
đạt được trong năm, đồng thời trên
cơ sở các thành tích đã đạt được và
định hướng chiến lược phát triển
của Tổng công ty, các đơn vị chuẩn
bị xây dựng kế hoạch phát triển
cho một năm mới sắp đến.
Năm 2013 nền kinh tế thế
giới mặc dù đã có dấu hiệu phục
hồi nhưng vẫn diễn biến phức tạp,
tình hình này ảnh hưởng đến nền
kinh tế Việt Nam nói chung và
ngành Dệt may nói riêng. Kinh tế
suy thoái, nhu cầu tiêu dùng được
ưu tiên cho các sản phẩm phục vụ
nhu cầu thiết yếu của xã hội như
thực phẩm, y tế, giáo dục…Ngành
Dệt may được đánh giá là Ngành
phục vụ nhu cầu thứ yếu trong tình
hình kinh tế suy thoái, chính vì
vậy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm
dệt may giảm, cơ cấu mặt hàng
cũng thay đổi nhiều để phù hợp
với nhu cầu của xã hội, điều đó
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của
các Doanh nghiệp Dệt may. Các
tháng đầu năm 2013, nhu cầu thị
trường dệt may ở mức độ rất thấp,
từ quí 2 thị trường xuất khẩu hàng
dệt may có dấu hiệu tốt lên, tiêu
thụ sợi khởi sắc, đặc biệt là sợi
xuất khẩu vào Trung Quốc và thị
trường Trung Đông. Tiêu thụ sợi
nội địa cũng có chuyển biến theo
chiều hướng tốt. Thị trường may
có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên
sang quí 4 tiêu thụ sợi chậm lại,
đặc biệt là thị trường Trung quốc,
Ai cập, Thổ nhĩ kỳ …nhu cầu giảm
mạnh, giá cả bị cạnh tranh gay
gắt, giá bán khó bù đắp được chi
phí, ảnh hưởng đến hiệu quả sản
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xuất và kinh doanh. Bên cạnh đó,
chi phí đầu vào cho sản xuất tiếp
tục tăng cao như giá xăng dầu
tăng dẫn đến chi phí vận tải, chi
phí bán hàng tăng, giá điện nước,
lương và bảo hiểm xã hội liên tiếp
tăng…là khó khăn, thách thức cơ
bản của các doanh nghiệp, trong
đó có Tổng công ty cố phần Dệt
May Hà Nội.
Trong năm 2013 Tổng công ty
CP Dệt may Hà Nội đã có các dự
án Sợi Đồng Văn, May Nam Đàn
bắt đầu đi vào hoạt động góp phần
tăng năng lực sản xuất, tạo đà tăng
trưởng cho TCT, tuy nhiên TCT vẫn
bị các ảnh hưởng tiêu cực sau di
dời, đó là lực lượng sản xuất phân
tán, lao động lành nghề hầu hết đã
nghỉ việc, tiến độ giải ngân nguồn
vốn chuyển đổi mục đích sử dụng
đất chậm…
Trong điều kiện và bối cảnh
như đã phản ánh ở trên, kết quả
năm 2013 Tổng công ty CP Dệt
May Hà Nội đã có được nhiều
thành tựu nổi bật. Thành tựu đó
chính là nhờ có sự chỉ đạo của
Tập đoàn DMVN và lãnh đạo TCT

trong định hướng công tác đầu tư
và phát triển đúng đắn nên các dự
án đầu tư năm 2013 đã đảm bảo
tiến độ yêu cầu.
+ Dự án nhà máy Sợi Đồng
Văn sau 7.5 tháng xây dựng và lắp
máy đã đi vào hoạt động từ tháng
4/2013, sử dụng 260 lao động,
tính đến hết tháng 10 đã sản xuất
1 918 tấn sợi CM và CD các loại,
đạt 100% công suất thiết kế, ngay
từ tháng đầu tiên đi vào hoạt động
đã sản xuất được sợi xuất khẩu, đến
nay sản lượng sợi xuất khẩu tiêu thụ
tương đương trên 50 % sản lượng
sản xuất, chất lượng sợi đạt đường
15 đến 25% Uster statistics 2007,
đã bước đầu áp dụng mô hình quản
trị sản xuất tiên tiến.
+ Dự án nhà máy May Nam
Đàn với công suất thiết kế 5.1 triệu
sản phẩm may dệt kim/năm đã đưa
vào hoạt động từ tháng 5/2013,
đến tháng 10/2013 đã sử dụng
455 lao động địa phương, các mặt
hoạt động của nhà máy đang dần
đi vào ổn định.
- Các nhà máy Sợi Bắc Ninh,
Công ty CP Dệt May Hoàng Thị

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ
Loan sản lượng đều tăng hơn cùng
kỳ từ 10 đến 50%, các mặt quản lý
chuyển biến theo hướng tích cực,
chất lượng sợi ổn định, vệ sinh
công nghiệp nhà xưởng được cải
thiện đáng kể.
- Hệ thống quản lý toàn TCT
được cải tiến theo hướng tinh gọn,
hiệu quả:
+ Thay đổi mô hình quản lý tại
nhà máy May Đồng Văn, TCT đã
thuê lại và trực tiếp điều hành mọi
mặt hoạt động tại đây, năng suất
lao động và nền nếp sản xuất đã
chuyển biến tích cực hơn.
+ Năng suất lao động bình
quân ngành May đến tháng
10/2013 tăng 30% so với đầu năm,
đến nay năng suất lao động toàn
ngành may của TCT đã đạt bình
quân doanh thu CM 300 USD/
người/tháng.
- Kết quả các kỳ đánh giá hệ
thống quản lý chất lượng và trách
nhiệm xã hội của khách hàng lớn
tương đối tốt.
- Mặt bằng nhà xưởng các đơn
vị May đã được bố trí sắp xếp gọn
gàng.
Các chỉ tiêu SXKD năm 2013
của TCT đạt được như sau:
Giá trị SXCN:
- Toàn TCT có giá trị SXCN =
1 804 tỷ đồng đạt 101% KH năm
2013 và bằng 130 % so với cùng
kỳ năm 2012.
Doanh thu:
- Doanh thu toàn TCT = 1 668
tỷ đồng đạt 92 % KH năm 2013 và
bằng 135 % so với cùng kỳ năm
2012.
Kim ngạch xuất khẩu:
Toàn TCT = 41.8 triệu
USD đã đạt 140 % KH năm và
bằng 159 % so với cùng kỳ năm
2012.
Lợi nhuận:
Toàn TCT = 79.7 tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế đạt 100% KH
năm.
Lao động bình quân
+ TCT = 2 060 người ( tương
đương 236 % so với năm 2012).
+ Toàn hệ thống Hanosimex =
4 470 người ( tương đương 129,4%
so với năm 2012).
Thu nhập bình quân = 4.8
triệu đồng/người/tháng.

Chuẩn bị bước sang năm 2014,
chúng ta cùng nhìn nhận đánh giá
những ảnh hưởng của tình hình
kinh tế toàn cầu tới Ngành Dệt
may Việt nam.
Hiệp định đối tác Xuyên Thái
Bình Dương TPP tính đến cuối năm
2013 đã trải qua 19 phiên đàm
phán chính thức cùng 11 đối tác,
dự kiến việc đàm phán này sẽ kéo
dài sang năm 2014. Ngành Dệt
may Việt nam đóng vai trò quan
trọng và then chốt trong nền kinh
tế Việt nam, đó là vai trò tạo nguồn
thu ngoại tệ từ xuất khẩu, đóng
góp tích cực cho công cuộc xoá
đói giảm nghèo và ổn định xã hội,
ngành Dệt may phát triển độc lập
và là ngành công nghiệp chủ chốt
trong tiến trình công nghiệp hóa và
hiện đại hoá, chính vì vậy Chính
phủ Việt nam coi Dệt May là một
trong các ưu tiên hàng đầu trong
đàm phán TPP. Khi Hiệp định TPP
được thông qua sẽ khuyến khích
sử dụng nguyên liệu nội khối TPP,
điều đó sẽ thúc đẩy đầu tư vào khâu
sợi - dệt - nhuộm tại Việt nam, xây
dựng chuỗi cung ứng hoàn thiện
và phát triển bền vững. Đồng thời
Hiệp định đối tác xuyên Thái bình
dương( TPP) nếu được thông qua
sẽ tạo ra cơ hội xuất khẩu lớn cho
ngành dệt may Việt Nam.
Nằm trong bối cảnh
chung của nền kinh tế Việt Nam
nói chung và Ngành Dệt may nói
riêng, năm 2014 năng lực sản xuất
của Tổng công ty CP Dệt May Hà
Nội được tăng thêm do các dự án
đầu tư khởi công và đưa vào hoạt
động :
- Nhà máy may Nam Đàn
2 công suất thiết kế 5.4 triệu sản
phẩm/năm, dự kiến đầu quí 3/2014
sẽ đưa vào khai thác.
- Nhà máy sợi Nam Đàn công
suất 3.6 vạn cọc dự kiến cuối quí
4/2014 đi vào hoạt động.
Ngoài ra TCT đang tích
cực khảo sát lựa chọn phương án
đầu tư dây chuyền dệt nhuộm tại
khu vực Miền Trung tạo thế liên
kết chuỗi cung ứng sợi- dệt- may
trong hệ thống Hanosimex, chủ
động đón đầu nhu cầu thị trường
khi hiệp định TPP có hiệu lực.
Trong điều kiện tình hình

kinh tế thị trường 2014 và dựa trên
cở sở năng lực sản xuất thực tế của
Tổng công ty, năm 2014 Tổng công
ty CP Dệt may Hà Nội xây dựng kế
hoạch sản xuất kinh doanh với các
chỉ tiêu chính như sau:
Giá trị SXCN = 2 186 tỷ
đồng, tăng trưởng 21% so với năm
2013.
Doanh thu = 2 117 tỷ
đồng, tăng trưởng 27% so với năm
2013.
Kim ngạch xuất khẩu
=52.9 triệu USD tăng trưởng 27%
so với năm 2013.
Lợi nhuận = 80 tỷ đồng.
Lao động bình quân:
+ TCT = 2 700 người ( tăng
31% so với năm 2013)
+ Toàn hệ thống Hanosimex
= 5 700 người tăng thêm 1.230
người so với năm 2013 ( tăng tương
đương 27 % so với năm 2013 ).
Thu nhập bình quân = 4.5
triệu đồng/người/tháng.
( trong năm 2014 các dự án
đầu tư đi vào hoạt động, số lao
động bậc thấp mới tuyển dụng sẽ
tăng nên thu nhập bình quân đầu
người sẽ giảm xuống).
Đầu tư: trong năm từ 20132015 TCT tập trung thực hiện 05
dự án đầu tư với tổng mức đầu tư
là 1 066.3 tỷ đồng, các dự án này
dự kiến sẽ giải quyết được công ăn
việc làm cho 2 674 lao động các
địa phương tại Miền Trung.
Một năm hoạt động sản xuất
kinh doanh với biết bao thăng
trầm và lắng đọng, bao công sức
phấn đấu của toàn thể cán bộ
công nhân viên Tổng công ty CP
Dệt May Hà nội sắp trôi qua, một
năm mới hứa hẹn nhiều tín hiệu
tốt đẹp chuẩn bị tới. Với niềm tin
sâu sắc vào định hướng sáng suốt
và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo
Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết
phấn đấu của tập thể CBCNV Tổng
công ty, chúng ta tin tưởng rằng,
Hanosimex sẽ phát huy trí tuệ và
sức lực xây dựng kế hoạch hành
động cùng các giải pháp tiên tiến
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh của Tổng công
ty năm 2014, tạo đà phát triển trên
chặng đường tương lai !
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GÓP BÀN, TÌM PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC
SẢN XUẤT 3 CA HỢP LÝ, HIỆU QUẢ
PHAN XUÂN HỢI - P.TGĐ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Câu chuyện quản lý:
Trong dịp sơ kết SXKD 6 tháng
đầu năm 2013 toàn TCTy và trong
Diễn đàn Hanosimex số 3, đại
diện Đoàn TN TCTy đề nghị về cải
thiện điều kiện đi ca, giảm ca 3
cho người lao động ngành sợi, có
nêu “nên chăng tổ chức phương
án 3 ca- 4 kíp”. Phương án 3 ca- 4
kíp, thực ra thời kỳ bao cấp, một số
Nhà máy trong ngành đã áp dụng,
trong điều kiện có dư thừa lao
động, thu hút, tuyển dụng và đào
tạo lao động được thuận lợi.
Những
năm
trước
đây,
Halotexco cũng đã từng trăn trở,
suy nghĩ, tìm tòi vấn đề cải thiện
chế độ ca kíp. Năm 2011, có dịp
đi tham quan học hỏi tại Công ty
CP Dệt may Huế và Công ty CP
sợi Phú Bài, chúng tôi thấy ở các
đơn vị này đã áp dụng thành công
phương án sản xuất 3 ca - 7 kíp khá
hiệu quả, lao động thường xuyên
ổn định, năng suất, sản lượng, chất
lượng sợi cao.
Vì vậy, tôi viết bài này mong
muốn trao đổi trên Diễn đàn, để
các Đ/C Lãnh đạo, các phòng ban
chức năng và các đơn vị sản xuất 3
ca trong Tổng Công ty cùng nghiên
cứu, xem xét.
Về lịch sử và những ưu, nhược
điểm của các phương án sản xuất
3 ca mà trong ngành, trong Tổng
Công ty đã từng thực hiện:
Một là, phương án sản xuất 3
ca - 3 kíp - đóng máy nghỉ đổi ca
đêm: Thời kỳ bao cấp, những năm
đầu đổi mới, chưa phân biệt điện
3 giá, thì bố trí sản xuất 3 ca theo
quy luật: 3 sáng- 3 chiều- 2 đêm đóng máy nghỉ đổi ca vào ca đêm.
Khi bắt đầu có chính sách điện 3
giá, các đơn vị đã bố trí sản xuất
theo quy luật: 3 đêm - 2 chiều 3 sáng- đóng máy nghỉ đổi ca vào
ca chiều. Phương án trên đều có
hạn chế: lãng phí thời gian đóng
máy nghỉ đổi ca ( bình quân mất
12 ca/tháng), không giữ được ổn
định ôn ẩm độ liên tục trong gian
máy, năng suất, hiệu suất bị giảm,
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chi phí điện tăng do phải đóng
máy, khởi động lại, cọc chết tăng...
Nghỉ đổi ca chiều còn hạn chế,
nhịp quay đổi ca không đều nhau,
từ ca đêm chuyển sang ca chiều
nghỉ 8h, từ ca chiều thứ hai sang
ca sáng thứ nhất nghỉ đến 32 h.…
Hai là, phương án 3 ca- 4 kíp:
tổ chức sản xuất 3 ca theo quy
luật 2 sáng- 2 chiều- 2 đêm- nghỉ
2 ngày; người lao động có 22-24
công/tháng. Phương án này, số lao
động phải tăng thêm một kíp là
(33-34) %. Trong điều kiện khó
thu hút, tuyển dụng lao động như
hiện nay sẽ không khả thi, hơn nữa
nếu có giảI quyết được vấn đề lao
động thì lại làm tăng áp lực cho
các đơn vị về quỹ TLTN, BHXH…,
trong khi tâm lý NLĐ lại muốn đi
làm đủ công, thậm chí tăng công
để có tăng thu nhập.
Ba là, phương án 3 ca - 3 kíp
kết hợp nghỉ nhóm: bố trí sản xuất
3 ca theo quy luật: 3 đêm- 3 chiều3 sáng, NLĐ được bố trí thành 7
nhóm, nghỉ đổi ca theo thứ/tuần
lễ: Nhóm 1 nghỉ chủ nhật, nhóm
2 nghỉ thứ hai,…., nhóm 7 nghỉ thứ
bảy. Phương án này lao động phải
tăng thêm 14,3 % ( một nhóm).
Hạn chế lớn nhất của phương án
này là khi quay chuyển ca (từ đêm
sang chiều, chiều sang sáng, sáng
sang đêm), NLĐ sẽ chỉ được nghỉ
chưa đầy 8 h, điều này trái với Luật
lao động, quy định tối thiểu khi
quay chuyển ca, NLĐ phải được
nghỉ tối thiểu 12 h.
Với mong muốn khai thác triệt
để quỹ thời gian ( 90-93 ca sản
xuất/tháng), huy động hết năng lực
thiết bị, sử dụng hiệu quả điện 3
giá, đồng thời cải thiện điều kiện
làm việc ca kíp cho người lao
động, các Nhà máy trong hệ thống
TCTy chúng ta, nên chăng cũng có
thể áp dụng “ Phương án tổ chức
sản xuất 3 ca - 7 kíp”. Phương án
này đã phát huy được ưu điểm và
khắc phục được hạn chế, nhược
điểm của phương án 3 ca- 4 kíp
và 3 ca- 3 kíp, kết hợp nghỉ nhóm

nêu trên. Về lao động, phương án
này cũng chỉ làm tăng thêm 14,3
% như phương án 3 ca- 3 kíp kết
hợp nghỉ đổi ca theo nhóm ( tăng
thêm 01 kíp). Nhưng về lâu dài,
lao động sẽ ổn định, ít biến động
nghỉ hơn; sức khoẻ, tinh thần, nhịp
điệu sinh học người lao động sẽ tốt,
ổn định hơn; phù hợp các quy định
của Luật lao động.
Một số điểm chính của phương
án 3 ca- 7 kíp:
- Toàn bộ khối công nghệ 3
ca, các công đoạn từ công nhân
công nghệ, công nhân phục vụ,
quản lý của 3 ca được chia cho 7
kíp đồng đều nhau, đánh số kíp 1,
kíp 2… kíp 7 ( kể cả số lao động
đang nghỉ ốm, thai sản dài hạn, có
con nhỏ cũng nên biên chế vào 7
kíp ổn định, đồng đều nhau).
- Về tổ chức quản lý hành
chính vẫn duy trì theo ca A, ca B,
ca C ( có Trưởng ca A, Trưởng ca B,
Trưởng ca C, Chi bộ ca, Công đoàn
ca, Đoàn Thanh niên ca, thanh
toán tiền lương, thu nhập, chế độ…
theo biên chế ca cũ). Trong đó ca A
gồm: kíp 1, kíp 2; ca B: kíp 3, kíp
4; ca C: kíp 5, kíp 6, kíp 7. Đối với
các Trưởng ca, sau 1-2 năm nên
luân chuyển vị trí Trưởng ca, để
người nào cũng qua quản lý, điều
hành ca 2 kíp, ca 3 kíp. Như vậy
khi chuyển từ phương án 3 ca- 3
kíp cũ sang phương án 3 ca- 7 kíp
mới, có thể chia mỗi ca thành 2
kíp, sau đó điều chuyển đồng đều
một số lao động của cả 6 kíp về kíp
thứ bảy.
- Bố trí lịch sản xuất theo
quy luật: 2 sáng- 2 chiều- 2 đêmnghỉ 1 ngày đổi ca. Như vậy, người
lao động vừa đảm bảo đủ công kế
hoạch từ 26-27 công/tháng; đảm
bảo chuyển từ ca này sang ca kia,
nghỉ 24h đều nhau, trong mỗi chu
kỳ chỉ phải làm có 2 đêm, làm việc
liên tục 6 ngày, được nghỉ 1 ngày,
tạo nhịp điệu sinh học ổn định, có
điều kiện cho NLĐ nghỉ ngơi, tái
sức lao động, tinh thần hưng phấn
cho chu kỳ làm việc tiếp theo, góp

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ
phần tăng năng suất và chất lượng
sản phẩm. Mặt khác, NLĐ có điều
kiện chủ động thu xếp giải quyết
các việc riêng ( thăm nhà, thăm
hỏi ốm đau, đi mua sắm, đi khám
bệnh…) cũng như tham gia các
hoạt động văn hoá, tinh thần vào
thời gian nghỉ của mình, góp phần
ổn định lao động, giảm nhẹ biến
động, thiếu lao động cục bộ, NLĐ
yên tâm gắn bó lâu dài với Nhà
máy, Công ty, TCTy.
- Trong mỗi ca sản xuất, bao
giờ cũng có 2 kíp làm việc. Mỗi
một kíp bao giờ cũng được ghép
với kíp liền kề để hình thành nên
một ca sản xuất ( xem lịch mẫu bố
trí lịch sản xuất 3 ca- 7 kíp dưới
đây). Mỗi ngày có 3 ca sản xuất, có
6 kíp luân phiên ghép với nhau để
làm việc và 1 kíp nghỉ đổi ca theo
lịch ( bố trí nghỉ đổi ca theo thứ /
tuần lễ: kíp 1 nghỉ chủ nhật, kíp 2
nghỉ thứ hai… kíp 7 nghỉ thứ bảy).
- Về công tác quản lý, điều
hành của Trưởng ca, tổ trưởng sản
xuất:
• Trưởng ca: Ngoài 3 Trưởng
ca theo phương án thông thường,
cần có thêm 1 Trưởng ca dự phòng
( hay Phó ca) làm nhiệm vụ Trưởng
ca quản lý, điều hành sản xuất 12
công/tháng thay cho các Trưởng
ca chính nghỉ đổi ca. Có thể bố trí
Trưởng ca A vào kíp 1, Trưởng ca B
vào kíp 3, Trưởng ca C vào kíp 5,
Trưởng ca D vào kíp 7. Các xưởng
nhỏ, dưới 50 lao động/ca, có thể
không có Trưởng ca.
• Các tổ trưởng các công đoạn:
Ngoài 3 tổ trưởng của công đoạn
3 ca trước đây, cần có thêm một
tổ trưởng dự phòng (hay tổ phó),
làm nhiệm vụ tổ trưởng ( 12 công/
tháng) khi các tổ trưởng khác nghỉ
đổi ca. Nếu công đoạn nào có 2 tổ
sản xuất, thì bố trí mỗi kíp/một tổ
trưởng và có 1 tổ phó thay tổ trưởng
điều hành tổ 12 công/tháng.
Như vậy, mỗi Trưởng ca, tổ
trưởng sản xuất sẽ có ít nhất 12
công/ tháng quản lý, điều hành số
kíp trong ca, tổ mình như cũ, còn
lại quản lý, điều hành cả kíp của
các ca khác. Nếu đơn vị nào đang
áp dụng phương thức trả lương theo
sản phẩm, thì phải lưu ý thêm việc
thống kê, cập nhật sản lượng, làm

lương các công đoạn theo ca kíp
mới. Nếu đang áp dụng phương
thức trả lương theo thời gian, chỉ
quan tâm thống kê sản phẩm cuối
cùng, thì chỉ quan tâm việc tiếp
nhận lao động kíp khác ca, tổ mình
để bố trí, quản trị sản xuất thông
suốt, lại càng đơn giản hơn, người
lao động chỉ cần quan tâm lịch đi
ca của kíp mình.…
- Các công nhân phục vụ
khác: Thợ sửa chữa cơ, điện, vận
hành AC, khí nén theo ca; thao
tác, thống kê, phục vụ vệ sinh
theo ca( nếu có): nếu định biên 01
người/ ca thì bố trí cố định vào kíp
1, kíp 3, kíp 5 ( hay kíp 3, kíp 5,
kíp 7; hay kíp 2, kíp 4, kíp 6). Còn
thiếu 12 công /tháng, do tổ hành
chính phân công, phân nhiệm đi
thay ca theo lịch.
- Nguyên tắc ghép kíp trong 1
ca sản xuất, một kíp được ghép với
kíp trước hay sau liền kề:

- Để huy động hết năng lực
máy móc thiết bị theo phương
án 3 ca- 7 kíp, các Nhà máy
phải chuẩn bị tuyển dụng, đào
tạo đủ lao động theo định mức,
định biên của 3 ca- 3 kíp bình
thường và cộng thêm 14,3 %.
Lao động các công đoạn nên là
bội số của (7), để chia đồng đều
cho 7 kíp.
Nếu chuyển đổi, áp dụng
phương án 3 ca - 7 kíp, các Nhà
máy cần nghiên cứu, chuẩn bị
kỹ càng, tỷ mỷ, chi tiết hơn;
quan tâm làm tốt công tác tư
tưởng và cách vận hành của 3
ca - 7 kíp cho NLĐ; tập dượt và
quy định rõ chức năng, nhiệm
vụ cho các Trưởng ca, tổ trưởng
sản xuất. Sau khi vận hành 1-2
tháng, chắc chắn đi vào nề
nếp, ổn định và thấy được lợi
ích, hiệu quả tối ưu.

Ca sx

Ca sx

Ca sx

Ca sx

Ca sx

Ca sx

Ca sx

Kíp 1

Kíp 2

Kíp 3

Kíp 4

Kíp 5

Kíp 6

Kíp 7

Kíp 7

Kíp 1

Kíp 2

Kíp 3

Kíp 4

Kíp 5

Kíp 6

- Bố trí lịch sản xuất: Ví dụ mẫu cho tháng 12/2013:
Ngày

Thứ

Ca Sáng

Ca chiều

Ca đêm

Nghỉ đổi ca

01

Chủ nhật

kíp 7- kíp 6

kíp 5- kíp 4

kíp 3- kíp 2

kíp 1

02

Hai

kíp 1- kíp 7

kíp 6- kíp 5

kíp 4- kíp 3

kíp 2

03

Ba

kíp 2- kíp 1

kíp 7- kíp 6

kíp 5- kíp 4

kíp 3

04

Tư

kíp 3- kíp 2

kíp 1- kíp 7

kíp 6- kíp 5

kíp 4

05

Năm

kíp 4- kíp 3

kíp 2- kíp 1

kíp 7- kíp 6

kíp 5

06

Sáu

kíp 5- kíp 4

kíp 3- kíp 2

kíp 1- kíp 7

kíp 6

07

Bảy

kíp 6- kíp 5

kíp 4- kíp 3

kíp 2- kíp 1

kíp 7

08

Chủ nhật

kíp 7- kíp 6

kíp 5- kíp 4

kíp 3- kíp 2

kíp 1

09

Hai

kíp 1- kíp 7

kíp 6- kíp 5

kíp 4- kíp 3

kíp 2

10

Ba

kíp 2- kíp 1

kíp 7- kíp 6

kíp 5- kíp 4

kíp 3
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Năm Giáp Ngọ

nói chuyện ngựa

M

ừng năm mới Giáp Ngọ - 2014
.Xin mời các bạn đọc một
series chuyện về loài ngựa,
con giáp biểu tượng của năm nay.

CHÚ NGỰA NHỎ NHẤT THẾ GIỚI
Với chiều cao chỉ 50 cm, chú
ngựa ở New Hampshire (Mỹ) hiện
được xem là chú ngựa nhỏ nhất thế
giới hiện nay.
Khi chào đời, chú ngựa siêu
nhỏ này có cân nặng chỉ 3 kg, nhẹ
hơn 1,5 kg so với chú ngựa nhỏ
nhất được ghi danh trong sách kỷ
lục Guinness trước đây. Được đặt
một cái tên rất đặc biệt là Einstein,
chú ngựa này có chiều cao ‘kỷ lục’
50cm.
Ngay từ khi ra đời, chú ngựa
trắng với nhiều đốm đen trên cơ
thể dù “siêu nhỏ” song ngoại hình
khá cân đối. Chủ nhân của Einstein
cho biết, dù thú cưng của anh có
ngoại hình bé nhỏ song qua kiểm
tra, đây thực sự là một chú ngựa
khỏe mạnh
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CHÚ NGỰA CAO NHẤT THẾ GIỚI
Với chiều cao 2m tính từ chân
tới vai và cân nặng tới 1,27 tấn,
Poe hiện là ứng cử viên sáng giá
cho danh hiệu chú ngựa cao nhất
thế giới
.Chú ngựa Poe sống với cô chủ
Shereen Thompson tại một trang
trại ở Tupperville, Ontario, Canada.
Kích thước của chú vượt trội so với
đồng loại. Những con ngựa cùng
giống với Poe thường chỉ cao 1,6m.
Trong khi đó, Poe cao hơn 2m. Còn
khi Poe ngẩng cổ lên, chiều cao
đo được từ móng tới đỉnh đầu sẽ là
3m. Mỗi ngày, chú ngựa này ăn 2
kiện cỏ khô, 4,5kg ngũ cốc và uống
tới 284 lít nước.
Phát biểu với phóng viên Daily
Mail, cô chủ của Poe - Shereen
Thompson - khẳng định cô đang
sở hữu con ngựa cao nhất thế giới.
So với con ngựa ở Texas được ghi
trong sách kỉ lục thế giới Guinness
hiện nay, Poe còn cao hơn 5 cm.
Shereen nhận nuôi Poe từ tháng

2 năm ngoái và đã đặt tên chú theo
tên một nhà văn mà cô yêu thích,
Edgar Allen Poe. Poe từng chở các
thùng bia tại trung tâm thành phố
London (Anh). Giờ đây, chú ngựa
10 tuổi này rất được yêu thích tại
hội chợ địa phương.
Do thân hình to lớn khác
thường nên mọi người thường cảm
thấy e ngại và thường đứng cách xa
Poe. Thế nhưng, Shereen cho hay
rằng chú ngựa này rất dễ thương.
TẠI SAO NGỰA NGỦ ĐỨNG?
Chúng ta quan sát thấy, hầu
hết các loài gia súc khi ngủ đều tìm
cách nằm. Nhưng với ngựa thì lại
khác. Trong đêm tối hay bất cứ lúc
nào cần ngủ, chúng cũng đều nhắm
mắt và giữ nguyên tư thế đứng. Sở
dĩ ngựa có thói quen này là bởi
lẽ, từ khi xuất hiện trên hành tinh
này, ngựa hoang sống ở trên thảo
nguyên, sa mạc rộng mênh mông.
Chúng luôn là miếng mồi ngon
của các loài thú dữ cũng như các
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tay thợ săn. Ngựa chẳng có cách
nào để chống đỡ với kẻ thù, ngoài
đôi chân chạy rất khoẻ. Vì lẽ đó
mà những con ngựa chẳng bao giờ
thảnh thơi ngủ ngon giấc. Chúng
luôn sẵn sàng ù té chạy mỗi khi
gặp nguy, thậm chí trong lúc ngủ
mơ thấy sự nguy hiểm, chúng cũng
quáng quàng bỏ chạy thục mạng.
Ngựa nhà cũng được thuần hoá
từ ngựa hoang. Vì vậy, theo bản
năng di truyền của tiên tổ, chúng
vẫn giữ thói quen ngủ đứng đến
ngày nay.
THỊT NGỰA LÀ MÓN ĂN ƯA
THÍCH Ở PHÁP
Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò
đang trở thành một trong những
thông tin nóng được đưa trên
những trang nhất của nhiều tờ báo
tại châu Âu. Hàng loạt nước đưa ra
kế hoạch hành động quốc gia đối
phó với vụ bê bối này. Vụ bê bối
cũng khiến người tiêu dùng hoang
mang và có cái nhìn tiêu cực với
thịt ngựa. Tuy nhiên, tại đất nước
Pháp, món thịt ngựa vẫn được bán
hợp pháp, vẫn là món ăn phổ biến
và ưa thích trên các thực đơn của
các nhà hàng tại thủ đô Paris. Nhà
hàng Taxi Jaune tại trung tâm thủ
đô nổi tiếng với món đặc sản sốt
não ngựa vẫn rất đông khách hàng.
Chủ của hàng Otis Lebert cho biết,
món thịt ngựa là món ăn phổ biến
trong thực đơn của nhà hàng hơn
10 năm qua và được nhiều thực
khách yêu thích. Vụ bê bối thịt
ngựa giả thịt bò không làm ảnh
hưởng đến số lượng thực khách
ghé thăm nhà hàng. Một khách
hàng cho biết: “Cửa hàng này
đã có danh tiếng và uy tín. Thịt
ngựa ở đây rất ngon và mang lại
nhiều lợi ích cho sức khỏe”. Anh
Otis Lebert cho rằng, vụ bê bối thịt
ngựa giả thịt bò không phải là vấn
đề chất dinh dưỡng hay thịt ngựa
có hại, mà đây là vấn đề đạo đức
bán hàng…
CAO XƯƠNG NGỰA
Gần đây cao xương ngựa được
nhiều người dùng và đã có tác dụng
rất tốt cho sức khỏe. Xin giới thiệu
tác dụng thật của bài thuốc này.

CAO XƯƠNG NGỰA - THUỐC
MẠNH GÂN XƯƠNG
Xương ngựa nấu thành cao,
có hàm lượng đạm trên 80%. Có
tác dụng chữa suy nhược ở người
ốm dậy, người già, đau nhức gân
xương, kinh nguyệt không đều, sản
phụ, trẻ em còi xương, biếng ăn...
Ngày xưa, chỉ vua chúa mới được
dùng loại cao này
Cao ngựa được nấu từ bộ
xương sau khi đã luộc, lọc hết
thịt, mỡ, tủy, não, phơi thật khô.
Thường mỗi con ngựa trưởng
thành cho từ 1,5 đến 2 kg cao (khi
nấu không được pha một thứ gì).
Theo các chuyên gia dinh dưỡng,
thịt ngựa giúp trẻ em cứng cáp,
nhanh nhẹn, thanh niên cường
tráng, người già sống lâu. Còn
xương ngựa, theo dược sĩ Đỗ Huy
Ích và các chuyên gia ở Viện Dược
liệu, cũng rất tốt vì giàu canxi
phosphat, keratin, oscein…, có tác
dụng bổ dưỡng, ích khí, mạnh gân
xương cơ.
Người cao tuổi gầy yếu, suy kiệt
dùng cao ngựa sẽ ăn ngon miệng,
dễ ngủ và ngủ say, dễ tiêu hóa, khắc
phục được bệnh táo bón. Cao bổ
sung canxi, giúp chống bệnh loãng
xương. Trẻ em từ một tuổi trở lên gày
gò do suy dinh dưỡng, biếng ăn, da
tái, xanh xao, còi xương… dùng cao
ngựa một thời gian sau sẽ ăn khỏe,
lên cân nhanh, da dẻ hồng hào.
Phụ nữ gầy yếu, mới ốm dậy, sau
khi sinh bị suy kiệt… uống cao
ngựa sẽ hồi phục sức khỏe nhanh
rõ rệt. Những người lao động
nặng nhọc bị bệnh viêm tá tràng
kinh niên, ăn uống kém, dễ bị
đi lỏng, đi kiết… dùng cao ngựa
sẽ nhanh khỏi bệnh, béo khỏe.
Cần kiêng những thứ sau khi dùng
cao ngựa: Các chất tanh như tôm,
cua, cá, nước chè đặc, đậu xanh,
măng, rau muống; chất cay như tỏi,
ớt, hạt tiêu…
Cách dùng:
Liều dùng hằng ngày: 5-10g cao
(cho người lớn), 3-5g (cho trẻ em
tùy tuổi). Dạng dùng thông thường
là thái cao thành miếng ăn trực
tiếp hoặc trộn với cháo nóng mà
ăn. Có thể trộn cao với mật ong (1
thìa) hấp cách thủy hoặc ngâm cao

(100g) trong một lít rượu 40 độ để
càng lâu càng tốt, mỗi ngày uống 2
lần, mỗi lần một chén nhỏ. Không
dùng rượu cao ngựa cho trẻ em.
THÁNH GIÓNG CƯỠI NGỰA SẮT
Truyền thuyết kể rằng: Đời vua
Hùng Vương thứ 6, ở làng Phù ủng
(nay là làng Phù Đổng Gia Lâm Hànội ) có hai vợ chồng ông bà lão
nghèo chăm chỉ làm ăn và có tiếng
là phúc đức thế mà họ vẫn chưa có
con. Một hôm bà ra đồng thấy một
vết chân rất to liền ướm thử xem
thua kém bao nhiêu, không ngờ về
nhà bà thụ thai và 12 tháng sau
sinh được một cậu bé khôi ngô tuấn
tú. Kì lạ thay, cậu bé ấy lên ba mà
vẫn không biết nói cười, đặt đâu
nằm đấy. Gặp lúc trong nước có
giặc ngoại bang xâm lấn. Tin nguy
cấp, vua sai người đi tìm người có
thể đánh lui được giặc.
Nghe lời truyền của sứ giả, cậu
bé bỗng nói được, bảo mẹ ra mời
thiên sứ vào, nói: “Xin cho ta một
thanh gươm, một áo giáp sắt và
một con ngựa sắt, ta sẽ đi dẹp giặc,
vua không phải lo gì”.
Được nhà vua ban cho giáp sắt,
gươm sắt và ngựa sắt, cậu bé liền
vươn vai thành một tráng sĩ, chàng
phi ngựa vung gươm xung trận,
quan quân theo sau, đánh tan quân
giặc. Chúng hoảng loạn, giẫm đạp
lên nhau mà chạy. Đoàn quân của
tráng sĩ đuổi theo, tới chân núi Sóc
thì dừng. Tráng sĩ cởi bỏ áo giáp,
một mình một ngựa bay về trời.
Nơi ngài “Hoá” chính là núi Vệ
Linh( còn gọi là núi Sài, nay thuộc
huyện Sóc sơn - HàNội ). Nhà
vua ghi nhận công lao của ngài,
phong cho ngài là“Phù Đổng Thiên
Vương”(Xung Thiên Thần Vương ),
sai binh lính cùng dân làng sửa
sang chỗ vườn nhà, nơi sinh ra
Thánh Gióng và truyền cho lập
đền thờ vị tướng nhà trời có công
phá giặc Ân, giữ yên non sông, bờ
cõi.Theo tín ngưỡng dân gian, Ngài
là một trong tứ bất tử (Bốn vị Thánh
bất tử ) của ViệtNam.
* Nguồn:Vnexpress.net, VOV online
(19-2-2013), Wikipedia
T.M.H( Sưu tầm, biên tập )
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Chợ hoa xuân

hà văn Băng Sơn sinh nam
1932 ở Hà Nam, nhưng ông
lại có một tình yêu đặc biệt
với Hà Nội.Và ông dùng ngôn ngữ
văn học để thể hiện tình cảm đó.
Ông là người hiểu Hà Nội như lòng
bàn tay mình. Trong cuốn tạp văn
“Hà Nội rong ruổi quẩn quanh”
nhà văn Băng Sơn miêu tả cảnh
chợ hoa Hà Nội: “Chợ hoa Hà Nội
đã thành một biểu tượng của mùa
xuân, khắc sâu vào lòng người Hà
Nội. Gần như cả Hà Nội gặp nhau
ở chợ hoa. Người Hà Nội đi chợ
hoa để đón xuân sớm, rước xuân
về nhà trước, để gặp nhau, ngắm
nhau, để thầm hẹn cùng cái đẹp,
cùng hương đất sắc trời. Từ cụ già
râu tóc trắng như cước đến chàng
trai vừa biết tình yêu, từ cô thiếu
nữ - mà bản thân cô đã là một bông
hoa, đến em thiếu niên còn lạ lùng
bỡ ngỡ với nhiều loài hoa, từ một
thi sĩ đắm say đến người lao động
bình dân đều gặp nhau ở đây...
Điệp khúc của chợ hoa Hà
Nội năm nào cũng trở lại, nhưng
không năm nào giống hệt năm
nào, để đón những người yêu hoa
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và chào xuân mới. Bao giờ ta cũng
tìm ra cái mới. Cái đó là cái thanh
tân của hoa, cái kỳ diệu của hương,
cái hấp dẫn của màu, cái lạ lùng
của xuân mới, giống như người yêu
say đắm của ta, mỗi ngày ta phát
hiện thêm một điều đáng yêu, một
quyến rũ mới…”
Ngày cuối năm,đặc biệt từ sau
tết ông công - ông Táo (Hai mươi
ba tháng chạp âm lịch), dù bận
trăm công ngàn việc, ta cũng dành
một buổi cùng người thân trong
gia đình hoặc bạn bè tản bộ trong
không gian tràn ngập sắc xuân.
Đến chợ hoa để xem, để ngắm, để
cảm nhận không khí tết đang cận
kề. Và tìm mua cho mình một cây
quất, cành đào, một chậu cây cảnh
hoặc một bó hoa tươi, mang sắc
xuân về ngôi nhà thân thương, ấm
cúng của mình. Thưởng thức hoa là
nhu cầu thẩm mỹ , một thú vui tao
nhã của người Tràng An - Hà Nội
nói riêng và người Việt nói chung.
Hà Nội nhiều chợ hoa lắm.
Vào những ngày áp tết nguyên
đán,ở bất kỳ quận - huyện nào,
bất kỳ khu đô thị đông dân cư nào

đều sặc sỡ sắc hoa xuân. Nhưng
nhộn nhịp,sầm uất, rực rỡ hơn cả
vẫn là các chợ hoa đầu mối. Đó
là khu chợ hoa Nghi Tàm - Quảng
bá - đường Âu Cơ, đường Hoàng
Hoa Thám. Cũng còn phải kể đến
khu chợ hoa truyền thống lâu đời ,
phong phú giữa lòng thủ đô, đó là
chợ hoa Hàng Lược.
Đến chợ hoa, ta sẽ nhận thấy
ngay hình ảnh hoài hoa đào, loài
hoa đặc trưng của mùa xuân miền
Bắc .Nhiều ngưòi ghi nhận, nguyên
quán của đào là vùng Nghi Tàm Nhật Tân - Quảng Bá.Nơi đây hội
đủ các loại bích đào, bạch đào,
đào phai, đào thất thốn cùng đua
nhau khoe sắc rực rỡ. Có những
cây đào gốc loại “Khủng” có tuổi
đời mấy chục mùa xuân.Thân xù
xì, bao phủ tầng tầng lớp lớp rêu
phong, từ gốc tới ngọn cao tới gần
3 mét, tán xoè rộng có khi 2 người
ôm mới xuể. Lại có nhiều cây đào
được các nghệ nhân tài hoa bỏ
nhiều công sức uốn tỉa, tạo thành
dáng voi phục, hổ quỳ, rồng bay,
phượng múa. Mấy năm gần đây,
lại thấy xuất hiện những cành đào
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rừng có dáng vẻ hoang sơ lạ mắt
nhưng làm sao sánh được với đào
vườn truyền thống. Điểm xuyết với
đào Bắc còn có những chậu mai
vàng Bình Định và các tỉnh miền
Nam càng làm rực rỡ, lộng lẫy, tôn
vinh, giao hoà giữa văn hoá hai
miền quê Nam - Bắc. Thấp thoáng
đó đây còn có những khóm mai dạ
thảo, những gốc bạch mai, chi mai,
lão mai trồng trong những chiếc
chậu gốm sứ giả đồ cổ. Những loài
hoa này xưa chỉ các bậc cao niên
nhàn tản mới ngưỡng mộ, giành
thời gian thưởng lãm, cùng các thi
hữu nhâm nhi tửu, thưởng ngoạn
trà ngâm vịnh, bình phẩm. Còn
bây giờ khá nhiêù người yêu thích,
bởi cái màu trắng tinh khôi,nền nã
khiêm nhường, cái dáng mảnh mai
nhưng dẻo dai cương trực mà lại
phù hợp với nơi trưng bầy không
thật rộng rãi. Trong họ hàng nhà
mai còn có giống mai tứ quý khoẻ
khoắn, cánh vàng tươi, lại nở hoa
nhiều vụ trong năm.
Bức tranh hoa tết cũng có vô
vàn loài hoa truyền thống khác
như: hoa thược dược,violet, hoa

đồng tiền, hoa mõm chó,cúc
magic, păng xê, đặc biệt là hoa
layon. Những loài hoa rất khiêm
nhường nhưng đầy vẻ kiêu hãnh
ấy đã không thể thiếu vắng trong
những lọ hoa ngày xuân của thời
bao cấp, nay chúng đang được
hồi sinh, nhân giống cho mỗi mùa
xuân thêm đa dạng, phong phú
hơn.Nhiều loài hoa mới lạ, nhập
ngoại hoặc lai tạo từ giống của các
địa phương khác cũng được trình
làng trong các chợ hoa xuân Hà
Nội. Hoa tulip, hoa lily,hồng môn,
thạch thảo, thiên điểu, lưu ly, tầm
xuân, salem , đỗ quyên, thiên điểu,
cẩm chướng phi yến, mắt ngọc và
cả cây trạng nguyên…, biểu trưng
ước vọng công thành danh toại,
vinh quy bái tổ của các sĩ tử.
Đến chợ hoa tết, ta cũng ngất
ngây trước bạt ngàn những cây,
những chậu quất cảnh. Đa phần
được tạo dáng hình tháp như
những cây thông Noel (thường thấy
ở các xứ ôn đới, hàn đới).Quất
trong các vườn Tứ Liên - Quảng
Bá - Nhật Tân cây nào dáng cũng
khoẻ khoắn, trĩu nặng những quả

vàng chín mọng, tròn căng. Tán lá
xanh ngắt,điểm những quả xanh,
những chùm hoa trắng và những
chồi non, lộc biếc.Người sành chơi
thường chọn những cây quất như
thế với ý nghĩa hội đủ “Tứ đại đồng
đường hoặc ngũ đại đồng đường”.
Với ước muốn gia đình được sum
họp mấy thế hệ sống thuận hoà,
hạnh phúc.
Để hợp với sở thích cầu kỳ của
khách hàng, người trồng quất đã
khéo léo uốn tỉa, tạo nhiều cây có
thế đẹp mắt, mang cả yếu tố văn
hoá tâm linh. Đủ các thế: Tam đa
(Phúc - Lộc - Thọ), Phu - phụ (Vợ
chồng), Huynh đệ (anh em), Ngũ
phúc, Tứ quý. Đón mua được một
cây quất thế đẹp, hoa trái sum xuê,
ai mà chẳng ưng ý, tràn trề, hy vọng
có một năm mới tấn tài, tấn lộc.
Ngoài ra, người trồng quất cũng tạo
những cây có dáng tự nhiên, nhìn
vẻ gần gũi, thân thiện, hợp với sở
thích công chúng bình dân.
Chợ hoa Hà Nội những ngày
xuân cũng hội đủ muôn loài hoa..
Hoa hồng có: hồng nhung , hồng
bạch, hồng vàng, hồng cánh sen,
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hồng phấn, tỷ muội…Các giống hoa
cổ truyền khoe sắc cùng các loài
mới nhập từ các nước như Hà Lan,
Pháp, Bulgaria hoặc chuyển từ Đà
lạt ra.Mỗi loài có một vẻ kiêu sa,
lộng lẫy đặc trưng .
Cúc là loài hoa của mùa thu
nhưng dường như cũng muốn hội
tụ cùng các loài hoa khác nên
ngậm nụ đợi xuân về khoe sắc long
lanh trong nắng mai. Họ nhà cúc
có: Cúc đại đoá, cúc vạn thọ, cúc
kim cương, cúc chi, cúc mâm xôi,
cúc hoạ mi (giống này đài các, chỉ
nở ngắn ngày nhưng vẫn còn nán
lại đợi xuân sang). Các giống hoa
phong lan, địa lan cũng đang được
nhiều người ngưỡng mộ bởi dáng
cây lạ,màu đẹp,hoa tươi lâu.
Bức tranh chợ hoa xuân sẽ kém
phần lung linh, huyền ảo, sinh
động nếu thiếu vắng các loại cây
cảnh. Từ nhiều thập kỷ qua các
nhà vườn đã dầy công sưu tầm,
nhân giống , tạo dáng nhiều loài
cây cảnh có tên tuổi .Các bộ sưu
tập cây Sung - Si - Sanh với các thế
độc đáo được dân chơi kén chọn
cầu kỳ. Kế đó là các loại: Thiết
mộc lan, thanh lan, trúc mây, trúc
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Nhật, cau Hawai, câu trầu bà, la
hán, đại lộc, bách tán, lộc vừng,
mai chiếu thuỷ. Cây có thể trồng
và uốn tỉa trong ang, trong chậu có
hòn non bộ, tạo dáng bon sai. Cũng
có khi trồng trong chậu lớn hoặc
trồng trong bồn hoa nơi tiền sảnh,
đại sảnh biệt thự, công sở. Qua
thú chơi cây cảnh, con người đã
gửi gắm vào đó tình yêu quê hương
xứ sở, đồng thời thể hiện ý chí vươn
tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
Hoà trong dòng người đắm say,
mê mải ngắm nhìn biết bao sắc
mầu, kiểu dáng của muôn
loài hoa và cây cảnh. Vui
chân tản bộ từ sáng đến
tận xế chiều. Từ chợ
hoa này tới chợ hoa
khác mà không hề
biết mệt mỏi. Làn
gió xuân thoảng nhẹ
khiến cho bức tranh
chợ hoa xuân càng
thêm rực rỡ sắc màu.
Và ta chợt nhớ tới “Bài
ca Xuân 1961” của nhà
thơ Tố Hữu, có đoạn ông
viết:
”Giã từ năm cũ bâng khuâng

Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ
thường
”Chào xuân đẹp! có gì vui đấy”
Hỡi em yêu? mà má em đỏ dậy
Như buổi đầu hò hẹn, say mê
Anh nắm tay em, sôi nổi,
vụng về”
Niềm vui đang dào dạt dâng
trào.Tất cả chúng ta cùng nắm
chặt tay nhau, đón chào mùa xuân
Giáp Ngọ.
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BƯỞI DIỄN & CAM CANH

B

ưởi Diễn và cam Canh đặc
sản nổi tiếng , theo các cụ
già làng kể lại thì đây là hai
loại quả đặc sản tiến Vua. Vị ngọt
của hai loại quả này khác với các
vùng khác, không ngọt sắc mà vị
ngọt thơm man mát nơi đầu lưỡi
- đặc biệt là rất ít hạt mà hạt bưởi
thì nhỏ; cam Canh vỏ mỏng tang.
Nên người chơi cây được “ nhất
cử lưỡng tiện”cây tàn thì thưởng
thức đến quả. Giá một quả bưởi
Diễn bán lẻ dao động khoảng
30- 45 ngàn đồng /quả; còn cam
Canh khoảng 35- 40 ngàn đồng/
kg. Nhiều gia đình không chơi cây
thì mua quả về để sắp lên mâm
ngũ quả có sẵn nải chuối màu xanh
lục và trái hồng xiêm màu nâu, hay
quả thanh long màu tím tạo nên
màu sắc bắt mắt của mâm ngũ quả.
Cứ mỗi độ Xuân sang, mộ số

trong ngày tết

DOÃN ĐỨC

người dân Hà Thành sành chơi hoa
và cây kiểng lại chọn cho mình
một loại cây, quả mang về để trưng
trong mấy ngày tết cổ truyền của
dân tộc và cầu mong
một năm mới gặp được
nhiều điều may mắn, hái
được nhiều quả ngọt. Sự
sum suê, xanh mướt của
cây và chồi lộc non tơ,
xanh mướt của lá với
những chùm quả chín
mọng trên cây tạo cảm
giác an bình, sung túc.
Trước đây mọi người
thường chọn chơi cây
quất bởi quất được trồng
nhiều ở Nghi Tàm, Nhật
Tân( Từ Liêm- Hà Nội)
và đã có thâm niên hàng
chục năm thì nay quất lại
được trồng đại trà ở Văn
Giang Gia Lâm, Thái
Bình, Nam Định giá cả
bình dân khoảng 30- 50
ngàn đồng /cây hợp với
túi tiền của người dân.
Tuy nhiên loại cây to, có
thế, có đầy đủ lộc, hoa,

chồi, quả chín, quả xanh mà người
chơi cây gọi là “ tứ đại đồng đường”
thì có thể lên đến vài triệu đến cả
chục triệu đồng/cây ( các cơ quan
và khách sạn, nhà hàng thường đặt
trước tại vườn từ nửa tháng áp tết).
Nhưng 5-7 năm trở lại đây cây bưởi
Diễn, hay cây cam Canh là những
đặc sản quý của vùng Nhổn - Cầu
Diễn- Hà Nội do người trồng kỳ công
chiết, ghép và chăm sóc, tỉa tót trong
năm để cho ra trái bưởi căng tròn,
vàng rộm và những trái cam tròn dẹt
như bánh dầy tươi rói đúng vào dịp
tết đã thực sự chinh phục tầng lớp
công chức có mức lương kha khá.
Mức giá trung bình cho một cây bưởi
Diễn chỉ dao động từ 1,5 - 2 triệu
đồng; cây cam Canh giá từ 500
ngàn cho đến 5 triệu đồng/cây tùy
theo mức độ sai quả và tán cây đẹp
mà người bán làm giá.
Sự nông thôn hóa thành thị quá
nhanh, nhất là Hà Nội mở rộng thì
những đô thị mới mọc lên, nhà cửa
cao tầng mọc lên san sát đã dần
chiếm hết đất cho cây đặc sản tiến
Vua. Bưởi Diễn, cam Canh ngày
lại ít dần theo năm tháng.
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CUỘC THI TUYỂN

“Biểu trưng” của năm mới
MINH TRỊNH

C

uối năm, họ hàng nhà ngựa
từ khắp nơi hội tụ về một
vùng thảo nguyên xanh,
rộng mênh mông để tổ chức cuộc
thi tuyển chọn con ngựa “Biểu
trưng cho năm mới” - 2014. Tiêu
chuẩn tham gia cuộc thi là những
chú ngựạ đực đã trưởng thành.
Được tuyển chọn kỹ càng từ các
địa phương theo thể lệ và tiêu
chuẩn của Ban tổ chức cuộc thi.
Các “Thí sinh” phải qua kiểm
tra lai lịch giòng giống. Kiểm tra
hình thể (gồm vóc dáng, mầu da,
chiếc đuôi,cái bờm, chiều cao, cân
nặng và các số đo vòng 1, vòng 2,
vòng 3…).
Phần một: Thi tài năng, sức
khoẻ, và sự dẻo dai. Ngựa dự thi
phải thồ nặng mấy trăm cân, đi
xa mấy chục cây số để trèo lên
dốc núi cao, lội qua lòng suối sâu.
Phi nước đại với tốc độ cao nhất,
đi nước kiệu với dáng đẹp, uyển
chuyển khéo léo nhất.
Qua mấy ngày thi sôi nổi,
đầy hấp dẫn, nhưng vô cùng căng
thẳng, chỉ còn lại 3 “Thí sinh”
o vòng chung
xuất sắc nhất lọt vào
kết (Thi phần hai). Đó là: Ngựa Ô,
ngựa Hồng và ngựa Bạch.
ng xử.Ở vòng
Phần hai: Thi ững
nh “ phải trả
thi này, các “Thí sinh
an giám khảo
lời hai câu hỏi của Ban
(G.K )
Câu hỏi 1:
“Bạn hãy cho biết, họ hàng
nhà ngựa có gì khác đặc biệt so với
các loài gia súc khác?”
?”
- Ngựa Ô:”Kính thưa
hưa ban giám
khảo, lời đầu tiên, cho phép em
gửi tới ban giám khảo
ảo và quý vị
lời chào trân trọng nh
nhất.
n
ất. Sau đây,
em xin trả lời câu hỏi của mình:
Sự khác nhau rõ nhấtt là: Loài ngựa
chúng em, ai cũng có
ó bờm rất dài
và đẹp ạ”.
- G.K: ” Câu trả
ả lời của bạn
chưa chính xác, vì loài
oài sư tử cũng

40

có bờm. Đôi khi bờm sư tử còn đẹp
hơn cả bờm ngựa ấy chứ.
Ban G.K xin nhắc các thí sinh
chỉ cần trả lời ngắn gọn, bám sát
nội dung câu hỏi. Không cần chào
hỏi xã giao dài dòng, vòng vo tam
quốc”
- Ngựa Hồng: ”Vâng, theo em,
họ nhà ngựa có sự khác hẳn là: tất
cả chúng em thuộc loài có bộ móng
guốc a. ”
- G.K: “ Câu trả lời của bạn chỉ
gần đúng thôi, vì các loài trâu, bò,
dê, cừu, lạc đà...cũng thuộc loài có
móng guốc”
- Ngựa Bạch điềm tĩnh trả lời:
“Theo em, sự khác nhau đặc biệt
đó là: họ nhà ngựa chuyên đá hậu
và suốt đời ngủ đứng ạ.”
G.K: “Câu trả lời của bạn hoàn
toàn chính xác”.
Câu hỏi 2: Nếu bạn được vinh
danh là “Biểu trưng của năm”, bạn
có dự định sẽ làm gì trong tương
lai?
- Ngựa Ô: “Em tiếp tục làm
nhân vật trong ca khúc “Lý ngựa
ô”. Là …ý a, anh đưa nàng… về
dinh!”
- Ngựa Hồng: “Em sẽ xin vào
rạp xiếc, biểu diễn phục vụ khán
giả, đặc biệt là các cháu thiếu nhi”
- Ngựa Bạch: “Em sẽ cố gắng
rèn luyện để có sức khoẻ, kéo
xe chở nhiều hàng hoá hơn
nữa phục vụ bà con vùng
sâu, vùng xa.
Vì ở đó r ấ t
t h i ế u
phương
tiện
vận
tải. Và… khi
không đủ
sức
làm
việc
nữa,
em xin tự
nguyện hiến tạng
cho con người. Thịt ngựa có
món
thể xay ra làm m
ón xúc xích rất

ngon, rất bổ. Đặc biệt bộ xương
ngựa bạch dùng nấu cao, giúp tăng
cường sức khoẻ, được mọi người rất
ưa dùng ạ”
Cả trường thi nhộn nhịp hẳn
lên, tỏ rõ sự thán phục ngựa Bạch.
Tiếng H…í…í..H..í …vang lên không
ngớt.
Ban giám khảo công bố kết
quả:”ngựa Bạch trả lời đúng và
hay nhất.Tính chung cuộc, ngựa
Bạch có tổng số điểm cao nhất.
Xứng đáng là “Biểu trưng của năm
mới “.Giải thưởng cho người thắng
cuộc gồm một trăm ki lô gam cỏ
tươi - non. Kèm theo là một thùng…
”bia Cỏ “
Tiếng Hí..í…í..í.. H…í.. lại vang
dậy khắp vùng thảo nguyên mênh
mông đầy gió. Chân trời đằng
Đông bừng lên những tia nắng đầu
tiên của buổi sớm mùa xuân 2014
- Xuân Giáp Ngọ.

TẢN MẠN & NHỊP SỐNG

TƯNG BỪNG THỂ THAO CHÀO MỪNG
29 NĂM THÀNH LẬP HANOSIMEX
BÙI QUANG SÁU

H

òa chung trong không khí
thi đua lập thành tích chào
mừng 29 năm ngày thành
lập Tổng công ty CP Dệt May Hà
Nội (21/11/1984-21/11/2013). Sau
gần nửa tháng luyện tập và thi đấu
vòng loại, bảng A bóng đá gồm
có đội Nhà máy may Đồng Văn,
Nhà máy Sợi Đồng Văn và đội liên
quân phòng ban của TCT đã tiến
hành thi đấu vòng tròn một lượt để
chọn ra đội đầu bảng vào dự trận
đấu trung kết. Các trận đấu đã diễn
ra hết sức sôi nổi và không kém
phần quyết liệt. Cuối cùng cũng
đã chọn ra được đội nhất bảng A
là đội bóng May Đồng Văn. Bảng
B là các đội Sợi Bắc Ninh và đội
khách mời VINATEX (Tập đoàn
dệt may Việt nam), hai đội đã thi
đấu một trận hết sức đẹp mắt cống
hiến cho khán giả nhiều pha bóng
hay. Hiệp 1 hai đội đã hòa với tỉ
số 0-0, sang hiệp 2 cả hai đội đều
muốn dứt điểm sớm. Đội Sợi Bắc
Ninh đã dâng cao tấn công và ghi
bàn thắng ngay đầu hiệp 2. Trận
đấu tưởng như đã được định đoạt
thì đến phút bù giờ đầu tiên, đội
VINATEX ghi bàn thắng san bằng
tỉ số 1-1, hai đội phải đá penalty
và đội VINATEX đã lọt vào chung
kết với tỉ số 4-2 .
Chiều cùng ngày tại sân vận

động của Công ty
TNHH MTV Hà
Nam đã diễn ra
lễ khai mạc giải
bóng đá nam 7
người và giải kéo
co phối hợp nam
nữ. Hai đội bóng
đứng đầu 2 bảng
và 6 đội kéo co đã
có mặt đông đủ để
thi đấu trận chung
kết bóng đá và
giải kéo co.
Đến tham dự
lễ khai mạc có Đội May Đồng Văn và đội Vinatex trước trận chung kết
sự hiện diện của
đ/c Dương Khuê - Bí thư Đảng ủy bóng đá diễn ra giữa 2 đội: Nhà
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đ/c máy May Đồng Văn và VINATEX
Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Với tinh thần thi đấu đầy quyết
công đoàn Tổng Công ty cùng các tâm, cả hai đội đã cống hiến cho
đ/c lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh khán giả những pha bóng hết sức
hấp dẫn và đẹp mắt. Tuy nhiên,
đạo các đơn vị.
Sau lễ khai mạc diễn ra các trải qua 2 hiệp đấu mà không có
trận thi đấu kéo co hết sức sôi nổi. bàn thắng nào được ghi, cả 2 đội
Khán giả đã đến cổ vũ hết sức nhiệt đã phải bước vào loạt đá penalty
tình và máu lửa. Môn kéo co được định mệnh. Trong loạt đấu súng
chia làm 2 bảng. Bảng A gồm đội căng thẳng này, các cầu thủ của đội
May Đồng Văn 1, đội Phòng ban bóng May Đồng Văn đã xuất sắc
và đội Sợi Đồng Văn. Bảng B gồm giành được chiến thắng với tỷ số
các đội Dệt Hà Đông, May Đồng chung cuộc 5-4, trận đấu kết thúc
Văn 2 và đội Sợi Bắc Ninh. Kết trong niềm vui vỡ òa của các CĐV
thúc vòng đấu bảng đội phòng ban và các cầu thủ May Đồng Văn, xen
và đội Công ty CP Dệt Hà Đông lẫn là sự tiếc nuối của CĐV và cầu
đã vào chung kết. thủ của đội bóng VINATEX
Giải bóng đá và kéo co chào
Trận chung kết diễn
ra hết sức gay cấn, mừng 29 năm thành lập Tổng Công
2 đội giành giật từng ty CP Dệt May Hà Nội đã chính
centimet, dây kéo thức khép lại sau lễ trao giải đầy
trong thế giằng co, ấn tượng và niềm hân hoan của các
mỗi đội đã thắng một VĐV và CĐV. Giải đấu đã thật sự
hiệp. Hiệp 3 quyết có ý nghĩa bởi tất cả các vận động
thắng đội Dệt Hà viên đến với ngày hội thể thao để
Đông với kinh nhiệm tạo thêm cho mọi người một không
và truyền thống khí vui tươi hồ hởi để tiếp tục bước
nhiều năm vô địch vào những ngày tháng lao động
đã thể hiện được sức nước rút, nhằm hoàn thành các chỉ
mạnh và giành thắng tiêu kế hoạch năm 2103 và chuẩn
bị cho một năm mới 2014.
lợi chung cuộc.
Hiệp quyết định của đội vô địch kéo co Hà Đông
Trận chung kết
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Ngày xuân VUI SẮC MAI VÀNG

THỦY MAI

có được một gốc mai vàng ưng ý,
người chơi mai vàng phải cất công
chăm, tỉa không dưới năm năm trời.
Mai vàng thuộc loại tương đối khó
trồng, hoa thơm, thân và cành kém
độ dẻo khó uốn theo ý muốn. Trồng
mai nên trồng dưới đất khoảng một
năm thì đánh vào chậu, tiếp tục
chăm bón thêm một năm nữa thì

N

gười miền Nam thường chơi
hoa mai vàng trong nhà vào
những ngày Tết tượng trưng
cho sự thanh tao, cao quý. Mai vàng
cũng rụng lá vào mùa Đông, thân,
cành mềm mại hơn đào. Hoa mai
vàng mọc thành chùm, có cuống
dài treo lơ lửng ở nách vệt cuống
lá và hơi thưa, có mùi thơm thoang
thoảng, e ấp, kín đáo, duyên dáng
như thiếu nữ mới dậy thì. Mai vàng
được trồng bằng hạt hoặc triết cành,
hoa nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán.
Mai vàng ưa ánh sáng và đất ẩm,
có thể trồng ngoài vườn, trong chậu
đều được.
Do thú chơi mai vàng ngày
Tết lan rộng, ở miền Đông, miền
Tây Nam Bộ và ngoại ô TP. Hồ Chí
Minh đã phát triển trồng mai. Mai
vàng có đặc tính chậm lớn, cây
trồng vài năm chỉ chơi được hoa
cành đơn giản, không thể có gốc
rễ như ý. Dân chơi mai vàng miền
Nam thường cất công tìm kiếm, săn
lùng những cây mai vàng trồng lâu
năm trong chậu, có dáng cây cổ
thụ thu nhỏ, gốc rễ trồi khỏi mặt
đất cằn cỗi, xén tỉa công phu, lại
cho bông đẹp những ngày Xuân.
Để mai vàng trổ hoa đúng dịp Tết,
thông thường người trồng mai vàng
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phải vặt lá vào đầu tháng chạp âm
lịch. Đến ngày ông Công ông Táo,
23 tháng chạp, những nụ mai vàng
sẽ bung vỏ lụa mầu nâu ra, trung
bình mỗi nụ sẽ có năm, bảy bông
phát triển rất nhanh. Tới 29, 30
Tết, lác đác có vài bông vàng rực
điểm trên cành thì sáng mùng một
Tết khi thức dạy bạn sẽ thấy mầu
vàng rực rỡ, quý phái như báo hiệu
mùa Xuân về và hân hoan chào đón
chủ nhà trong ngày đầu Năm.
Kế đến mai phải được uốn nhiều
tầng ví như rồng phải nhiều vây, hổ
phải nhiều vuốt và mai chuẩn phải
là hoàng mai, hoa phải vàng, hương
phải thơm, còn nếu hồng trúc mai
hay diệp hồng mai... cũng chưa
được gọi là mai quý hiếm. Dù có đạt
đủ các tiêu chuẩn nhưng các “lão
mai” lại “tọa” trong chiếc chậu mới
thì cũng chưa được gọi là “độc”. Để

bắt đầu cắt, tỉa cành tạo thế, nhiều
khi phải cắt bỏ cả cành to tùy thuộc
vào ý tưởng của người chơi mai. Đặc
biệt sau những lần cắt, tỉa và uốn
cành, người chơi mai phải chăm
nhiều hơn vì cây mất rất nhiều dinh
dưỡng. Sau nhiều năm trời, họ cứ tỷ
mẩn cắt cắt, tỉa tỉa, uốn qua, uốn lại,
tạo nên nhiều dáng, thế đẹp, độc
đáo khiến nhiều khách chơi mai
say dắm, mê mẩn... mai vàng vốn
khoe sắc kiều diễm, rực rỡ, khi tiết
trời Xuân se se lạnh khiến cho tỏa
hương thơm ngan ngát càng làm cho
mai vàng thanh tao, cao quý, giá trị
hơn góp phần sắc thái đặc sắc, độc
đáo vào văn hóa dân tộc Việt Nam.
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THỊT VÀ XƯƠNG NGỰA
BỒI BỔ SỨC KHỎE

N

gựa là loài cho thịt có lượng
đạm, chất sắt và vitamin cao
nhất. Ngoài việc cung cấp
chất dinh dưỡng, các sản phẩm
chế biến từ ngựa còn được xem
như những bài thuốc quý.Thịt và
cao xương ngựa có thể giúp trẻ
em cứng cáp, thanh niên cường
tráng và người già sống thọ hơn.
Thành phần dinh dưỡng của thịt
ngựa cũng có các chất cần thiết
cho việc mọc tóc chắc, khỏe.
Là loại thần dược quý:
Theo sách y học cổ truyền Tuệ
Tĩnh Nam dược thần hiệu, ngoài
thịt ngựa, xương ngựa nấu thành
cao còn dùng để chữa thể suy
nhược ở người vừa mới ốm dậy
và phụ nữ sau khi sinh, đau nhức
gân xương, kinh nguyệt không
đều rất hiệu quả, thậm chí còn
giúp thuyên giảm được một chứng
gây ưng thư.
Với những người lao động
nặng nhọc, người cao tuổi gầy
yếu, suy kiệt sức khỏe, dùng cao
ngựa sẽ ăn ngon miệng, dễ ngủ
và ngủ say, dễ tiêu hóa, khắc
phục được bệnh táo bón. Bị bệnh
viêm tá tràng kinh niên, ăn uống
kém, dễ bị đi lỏng, đi kiết… dùng
cao ngựa sẽ khỏi bệnh. Cao ngựa
còn có tác dụng chống bệnh
loãng xương. Dược sĩ Đỗ Huy Ích,
chuyên gia Viện Dược liệu Trung
Ương cho biết, kết quả trên hoàn
toàn có căn cứ bởi các kết quả
xét nghiệm vi sinh và định lượng
sinh hóa cho thấy, cao có chứa
canxi phốt phát, keratin, oscein
có vị ngọt, tính mát, có tác dụng
bổ dưỡng, ích khí, mạnh gân
xương cơ.
Đối với trẻ em từ một tuổi trở
lên nếu gầy gò do bị suy dinh
dưỡng, biếng ăn, da tái, xanh
xao, còi xương, cao ngựa sẽ giúp

THẢO NGUYÊN

trẻ ăn khỏe, lên cân nhanh, da dẻ
hồng hào.
Khuyến cáo khi dùng cao
ngựa:
Mặc cao xương ngựa có những
đặc tính tốt và hiệu dụng , nhưng
do tính dược lý, các bác sĩ khuyên
những người có bệnh cao huyết áp,

xơ vữa động mạch và sưng khớp
không nên sử dụng loại cao này.
Cũng không nên dùng cao chung
với các món ăn có chất tanh như:
cua, cá..., kiêng uống chè đặc,
không ăn đậu xanh, các loại măng,
rau muống. Không ăn những chất
cay như: Tỏi, ớt, hạt tiêu.
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hớ có lần, mệt mỏi rã rời sau
việc tổ chức một đêm diễn
thời trang Noel, mình và nhà
báo Kim Loan đã ngồi café xả xì
- chét và tranh thủ “tính sổ” sự
kiện. Hai chị em có một mơ ước
nhỏ nhắn thế này, ước gì trong đời
mình trốn thoát một lần trong dịp
Tết cổ truyền để phượt đi đâu đó,
miễn là không phải ở Việt Nam.
Thế rồi chị Kim Loan bị ung thư
gan, và mất khi chưa kịp thực
hiện cái điều ước nhỏ nhắn kia.
Từ đó, việc trốn Tết bỗng trở
thành ám ảnh với mình.
Tết này, mình quyết tâm trốn
đi bằng được. Vâng, mình rất biết
là bao nhiêu người xa quê chỉ
thèm được về nước, về quê ăn
Tết sum họp, ấm cúng. Đến mùi
lá bánh chưng cũng nhớ thương
đến ứa nước mắt. Mình cũng biết
có bao nhiêu nàng dâu, mỗi cái
tết đến tất bật nào quà bánh, biếu
xén, nào là lo trăm thứ bà rằn làm
cỗ tết, chẳng kịp nhìn đến mình,
luôn sợ tết mà chẳng bao giờ trốn
thoát. Và mình cũng đóng đinh
hình ảnh một tai nạn ở đường Cầu
Giấy, khi giáp Tết, người phụ nữ
vô danh ấy, một người con dâu,
người vợ, người mẹ, bị xe ô tô
nghiến nát, và xung quanh xe
máy của chị tung tóe nào hộp
bánh, nào lá dong, lạt, nào đỗ
nào thịt, nào hoa và trái cây, cồng
kềnh mang vác nặng trách nhiệm
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tết, và đến lúc chị chỉ còn lại một
khối đau không vẹn nguyên hình
hài, đắp chiếu chờ người thân đến
nhận giữa đường. Ôi, tết là niềm
vui mà tết cũng có thể là tai họa.
Không suy nghĩ đắn đo nữa,
mình đặt một vé đi Hàn Quốc
đúng dịp Tết Nguyên đán. Mình
chỉ nói với nhà mình, mình có
việc cần đi, không giải thích vòng
vo gì nữa cả. Mình bay đêm, đẩy
tấm chắn cửa sổ máy bay ra để
ngắm thật lâu bầu trời đêm, có
nhiều vì sao nháy mắt lấp lánh
như đồng ý với mình. Mình tự
sướng, nghĩ đêm nay mình được
ngủ khách sạn ngàn sao! Và mình
thấy tội cho bao phụ nữ đang phải
cặm cụi ngồi rửa lá dong trong
nước lạnh buốt thâm từng ngón
tay nhỏ vất vả. Và mình thở dài,
biết phải làm gì cho họ bây giờ
ngoài những dòng chữ cảm thông
của mình. Nếu muốn tạo nên sự
thay đổi, bản thân phụ nữ cần tự
thay đổi trước, và dám đối diện
với dư luận, với thói quen của
chính mình mà thôi.
Vừa xuống sân bay Incheon,
đất nước củ sâm đón mình trong
tuyết trắng. Ái chà, lần đầu tiên
mình được hòa vào tuyết. Cũng
không đến nỗi lạnh như mình từng
tưởng tượng. Nhưng cái lạnh đã
ngay lập tức thông báo cho mình
rằng mình cần nạp năng lượng.
Dạ dày gào réo đòi hỏi. Mình bèn

nhanh chóng rời sân bay, dạt vào
một nhà hàng có khuôn viên vườn
được trang trí nhịp nhàng giữa
đá và hoa rất hấp dẫn. Món mỳ
U-đông xứ Hàn hơi khó ăn, làm
cho mình thấy nhơ nhớ món miến
gà mẹ hay nấu cho chúng mình
ăn vào ngày Tết. Tất cả là do gia
vị mà thôi. Khác gia vị là thấy khó
ăn, cũng như khi vập phải một
nền văn hóa khác biệt, nhưng cái
khó cũng là cái hấp dẫn đối với
những kẻ tò mò và ham biết tất
cả như mình. Mình vẫn nuốt trôi
món mỳ U-đông xứ bạn. Cho có
đủ năng lượng chống lại cái lạnh
trắng tuyết.
Dạ dày âm ấm rồi, mình lên
xe buýt và nhẩn nha ngắm phố xá
Seoul. Seoul thực ra còn tắc đường
hơn cả Hà Nội mình. Nhưng
mình thấy bác tài tuyệt nhiên
rất bình thản cho xe chạy chầm
chậm theo làn đường quy định,
kiên nhẫn chờ, không hề bấm còi
inh ỏi như các bác tài sốt ruột ở
Hà Nội. Ở Seoul này, bấm còi có
nghĩa là muốn nhảy xuống uýnh
nhau rồi đấy! Tuy nhiên, ở Hà
Nội vào đúng mùng 1, mùng 2 Tết
phố xá khá thanh thản, do người
dân sống ở Hà Nội, nhưng gốc
quê vùng khác đều trở về quê cả,
nên Hà Nội ngày Tết bỗng rộng
thênh, đi lại thong dong nhàn nhã
hơn hẳn, cũng vì thế mà thấy Hà
Nội dịu dàng đẹp đẽ hơn chăng.
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Vì tắc đường hơi lâu, nên mình
mới quay ra trò chuyện với bác tài
Seoul, thấy bác mặc chiếc sơ-mi
có lót cổ bằng nhựa. Mình tò mò
sờ tay áo sơ-mi của bác, thấy chất
vải sột soạt nhiều polyester, mới
hỏi bác tài, rằng bác mua áo này
đắt không, và mặc bao lâu rồi,
sao bác phải lót cổ bằng miếng
nhựa như thế. Bác tài Seoul mủm
mỉm bảo bác mua áo này lâu quá
rồi, mặc gần hai thập kỷ qua nên
không nhớ giá tiền, còn chiếc lót
cổ áo bằng nhựa bác mua trong
siêu thị, giá ba ngàn uôn (chừng
60 ngàn đồng Việt Nam), dùng lót
cổ như thế để mồ hôi đỡ thấm ra
cổ áo, tránh làm ố cổ áo và chóng
hỏng. Ôi trời ơi, trong khi đó, cậu
em trai mình có cả trăm chiếc sơmi, trước dịp tết vừa rồi, dọn tủ áo
cậu ý thải ra hơn chục chiếc cho
người giúp việc ở trang trại. Dân
Seoul thu nhập cao hơn dân Hà
Nội mà sao tiết kiệm bệnh hoạn
thế nhỉ!
Rồi xe cũng chạy qua cầu bắc
qua sông Hàn, mình được thỏa
sức ngắm thành phố Seoul xinh
đẹp hai bên bờ sông với những
tòa cao ốc được quy hoạch hài
hòa. Có tới 80 chiếc cầu bắc qua
sông Hàn, thoải mái xe cộ đi lại,
thậm chí còn có cầu dành riêng
cho tàu điện. Hai bên bờ sông
xây dựng thành công viên, cho
người đi bộ và đi xe đạp thong
thả. Cuối tuần các gia đình Seoul
thường đưa nhau ra công viên hai
bên bờ sông dạo chơi, ăn uống và
nghỉ ngơi ngắm cảnh sông phóng
khoáng, thơ mộng. Giá mà hai
bên sông Hồng cũng có thể quy
hoạch được như thế này thì Hà
Nội sẽ có một gương mặt mới
năng động và văn minh hơn. Tiếc
cho hai bờ sông Hồng nhiều đoạn
còn nham nhở rác rến và là nơi bị
đổ trộm phế thải xây dựng nhiều
nhất. Dịp Tết, ngày tiễn ông Táo
về trời, dân Hà Nội còn mang cá
chép ra sông Hồng, vô ý ném luôn
cá chép và túi ni-lon xuống sông,
mặc cho ông chép vùng vẫy trong
túi và dòng sông Hồng lờ đờ vì rặt
những túi ni-lon. Có trốn tết như
thế này mới thấy ở nước mình còn
quá nhiều việc phải dọn dẹp lắm,

cần thay đổi nhiều lắm.
Buổi chiều, mình tranh thủ đi
thăm làng văn hóa Hanok. Nơi
được coi là có vị trí phong thủy
tốt đắc địa. Những ngôi nhà cổ
truyền ở đây được xây dựng theo
một lối kiến trúc riêng biệt, độc
đáo không chỉ bởi dáng vẻ mộc
mạc nhưng vững chắc ở ngoài
mà còn về phong cách trang trí
hài hòa phía bên trong ngôi nhà.
Những vật liệu xây dựng chủ yếu
là những chất liệu từ thiên nhiên
nhưng được chọn lọc kỹ càng nên
cho đến bây giờ rất nhiều ngôi nhà
vẫn giữ được hình dáng như xưa.
Mình nhớ ở làng Thanh quê mình
thời xưa toàn nhà vách đất, mái rạ,
liếp tre. Tết đến trong làng hay có
đám cháy nhà, do đun nấu, thắp
hương, hóa vàng nhiều mà gây
cháy. Tết đến làm cỗ tết đã bận
rộn, ông bà, bố, chú nhà mình lại
còn phải chạy đi dập đám cháy
giúp hàng xóm nữa, cứ là ồn ĩ hết
cả làng lên. Thế nhưng bây giờ,
những ngôi nhà vách đất, liếp tre,
mái rạ ấy đã đi vào dĩ vãng rồi.
Chỉ có thể tìm thấy kiểu nhà cổ
của nông dân Việt Nam xưa được
dựng lại trong các bảo tàng, chứ
ngôi nhà thật nguyên vẹn kiểu đó
thì không giữ được. Có tiền một tý
là dân mình phá ngay nhà cũ, xây
nhà mới lên ở cho nó hoành, cho
nó thêm phần rực rỡ!
Di dạo khắp làng văn hóa

Hanok, mệt rã người nhưng thú,
mình cứ lần lữa chưa muốn về
khách sạn vội. Mình e là mình sẽ
nhớ tết, nhớ nhà chảy nước mắt.
Thế rồi cuối cùng cũng phải về
khách sạn. Trên đường về mình đã
ghé một quán bán lòng lợn để mua
một đĩa. Xem phim Hàn nhiều,
thấy nhân vật mê món lòng lợn
đến bệnh hoạn, mình tò mò mua
thử món này về ăn xem sao. Tưởng
gì, hóa ra món dồi được nhồi toàn
mỳ và tiết, thú thật là không ngon
tý nào. Mình cố gắng ăn cho no
bụng rồi bỏ chỗ còn lại vào sọt rác.
Xong rồi ngồi thừ ra một lúc nhớ
món dồi lợn nóng hôi hổi trong cái
rá của bà nội. Cứ tết đến thế nào
bà cũng chung một phần tám, hay
xông xênh ra thì một góc lợn. Thú
vị nhất là lúc chia phần xong bà
cắp rá về nhà, trong rá khói bốc ra
nghi ngút thơm chảy nước dãi, nào
dồi lợn nóng, mớ lòng non loăn
xoăn, miếng gan luộc phồng lên
ngọt ngào, nửa quả cật còn rỉ nước
đỏ tươi…
Mà thôi không nghĩ về Tết
Việt nữa, mình đang đi trốn tết cơ
mà. Mình kéo roẹt tấm rèm cửa ra
để ngắm phố xá Seoul về đêm, cứ
như vậy mà đứng bên cửa sổ nhìn
mãi những chiếc xe buýt, xe 4 chỗ
từ từ trôi đi như những ô tô đồ chơi
giữa dãy tòa cao ốc khổng lồ. Im
lặng, không mùi vị, và xa vắng.
Tết không có ở đây.
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ăm Quý Tỵ (con Rắn đen ) đã
qua đi với bao khó khăn vất vả,
nhưng chúng ta cũng gặt hái
được khá nhiều thành công. Năm
Giáp Ngọ (Con Ngựa trắng ) tới,
chắc sẽ có nhiều thách thức mới. Và
cũng có nhiều cơ hội mới. Với quyết
tâm cao, chúng ta sẽ chủ động vượt
qua để giành nhiều thành quả to lớn
hơn, đón nhận nhiều niềm vui mới.
Đến thời khắc giao thừa, ta thắp
nén hương thơm trên bàn thờ tổ
tiên, tỏ lòng tri ân với các bậc tiền
nhân. Cầu xin các đấng anh linh
phù hộ cho mọi người sang năm
mới sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc
và thành đạt. Rồi ta giành phút giây
đầu tiên của năm mới cùng nhau đi
du xuân, hái lộc. Theo phong tục từ
ngàn xưa, tết đến, xuân về, ta cũng
xin thầy đồ chữ “ Phúc / Lộc / Thọ
/ Khang” với mong muốn toàn gia
được “An khang - Thịnh vượng Vạn sự như ý”.
Ta bỗng thấy lòng mình lâng lâng,
nhẹ nhõm lạ thường. Ta khoan khoái
thở hít khí trời tinh khiết tươi mới lan
toả từ muôn chồi non, lộc biếc. Qua
phút giao thừa, về nhà”xông đất”
xong, pha ấm trà thơm ngát hương
xuân, ngồi quây quần lại, kể cho
nhau nghe những mẩu chuyện về chú
ngựa dễ thương, con giáp biểu trưng
của năm mới - 2014.
Mã đáo thành công
Năm nay là năm Ngọ, vì thế
nhiều người tìm mua những bức
tranh ngựa về treo hoặc đi tặng,
biếu. Thị trường tranh thường có:
tranh Song Mã ( hai ngựa ),Tam
Mã ( ba ngựa ), Bát Mã ( tám ngựa
),hoặc Bách Mã ( một trăm ngựa ).
Ngựa là loài vật thông minh,
khôn ngoan. Ngựa có dáng vẻ đẹp
đẽ, mạnh mẽ, sung mãn mà thanh
nhã, hiền lành.
Nhiều con ngựa được coi là có
tình nghĩa, rất trung thành với chủ,
chúng được con người rất yêu quý.
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Từ xa xưa, tổ tiên loài ngựa đã
luôn kề vai sát cánh, chịu đựng vất
vả cùng con người, trong đời sống
thường nhật.Những con chiến mã
vô cùng dũng mãnh xông pha nơi
trận mạc, vào sinh ra tử cùng các
chiến binh.
Ngựa đã đi vào lịch sử, đi vào
nhiều tác phẩm văn hoc và biết bao
câu chuyện dân gian, huyền thoại.
Trong 12 địa chi, ngựa ( Ngọ )
đứng hàng thứ 7. Nó là biểu trưng
đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt
trong kinh doanh. Sự nhanh nhạy
và tăng tiến trong tiền tài, khiến
những công việc dự định sẽ nhanh
chóng hoàn thành, đạt kết quả hơn
mong muốn. Vì vậy đi với tranh
ngựa thường có câu “Mã đáo thành
công ” đại ý: Ngựa quay trở về là
thành công.
Nước ta có mấy loài ngựa
Tuỳ địa phương, tuỳ cách gọi,
xưa nay ở nước ta thường nói đến
các loài ngựa như sau:
Ngựa bạch, ngựa hồng, ngựa ô,
ngựa tía, ngựa vằn, ngựa trời ( Con
bọ ngựa ), ngựa giấy (trong bài hát

MINH HỌC

đèn cù có câu: Voi giấy ới a ngựa
giấy, tít mù nó lại vòng quanh,,,
).Nhưng tựu chung lại, phổ biến
chỉ có 2 loại, đó là “Ngựa đực và
ngựa cái” .
Ngựa trong tục ngữ, ca dao Việt
Nam
1. Ngựa hay có tật: Câu này
muốn nói những người có tài thường
có những tật xấu, đồng nghĩa với “
lắm tài nhiều tật”
2. Ngựa nào gác được hai yên:
Chỉ việc người ta không thể đồng
thời phụng sự hai sự nghiệp lớn.
Câu này tương đương với “ Một gáo,
hai chĩnh”.
3. Ngựa non háu đá hay Ông
non ngứa nọc: Chỉ những người trẻ
tuổi thường có tính cách hung hăng,
thiếu chín chắn.
4. Ngựa quen đường cũ hay
Chứng nào tật ấy: Câu này muốn
nói người ta không dễ dàng bỏ được
một thói quen xấu.
5. Ngựa xe như nước: Câu này
dùng để chỉ việc có nhiều người qua
lại tạ một điểm nào đó.
6. Ngưu tầm ngưu mà tầm mã:
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Chỉ việc những người giống như
thường tập hợp lại với nhay, tìm đến
nhau.
7. Một con ngựa đau, cả tàu
không ăn cỏ: Câu này nói về tình
đoàn kết giữa những người trong
cùng một nhóm hay cộng đồng có
chung tình cảm hay lợi ích.
8. Thẳng ruột ngựa: Nói về việc
không úp mở, thẳng thắn vào đề
luôn.
9. Chạy như ngựa vía: ý nói
chạy rất nhanh.
10. Da ngựa bọc thây: Câu này
thời xưa dùng để nói về một người
lính đã ngã xuống trên chiến trường
(Xác họ thường được bọc trong da
ngựa thay cho quan tài), còn ngày
nay người ta dùng để chỉ sự hi sinh.
11. Đầu trâu mặt ngựa: Câu này
dùng để chỉ những kẻ vô lại, kẻ đại
bất lương.
12. Đơn thương, độc mã (một
ngựa với một cây thương): Chỉ người
một mình chống lại khó khăn,
không có sự trợ giúp của ai.
13. Đường dài hay sức ngựa:
Câu này ý nói, cùng với thời gian,
người ta có thể được những phẩm
chất ta một người nào, nhất là khi
ở với nhau thường xuyên. Câu này
đồng nghĩa với “Đi lâu mới biết
đường dài, ở lâu mới biết con người
phải chăng” hay “ thức lâu mới biết
đêm dài, ở lâu mới biết con người
phải chăng”
14. Lên xe, xuống ngựa: Câu
này nói về một người có cuộc sống
xa hoa, phú quý, đồng nghĩa với “
ra hán vào giày” hay “ chân giày,
chân dép”
15. Mặt dài như ngựa hay Mặt
ngay cán tàn: Nói về việc một người
đứng lặng trước cấp trên khi bị bắt
quả tang.
16. Thay ngựa đổi chủ: Câu
ngày dùng để chỉ một người rời bỏ
một phe phái để đi theo một phe
phái khác.
17. Được đầu voi đòi đầu ngựa:
Nói về người có lòng tham không
đáy hay không biết dừng lại đúng
mức, tương đương với “được voi đòi
tiên” “được đàng chân lân đàng
đầu” “được con em thèm con chị”
“có thịt đòi xôi”…
18. Một lời nói ra bốn ngựa khó
tìm (Nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan

truy): Câu này có nghĩa là một lời
nói vô ý khi ra khỏi miệng rất khó
có thể lấy lại được.
19. Tái ông mất ngựa: Chỉ
trong cái rủi có cái may. Cây này có
nguồn gốc từ một câu chuyện một
người đánh mất con ngựa tưởng là
vận đên, nhưng sau một thời igan
con ngựa trở về dắt thêm một con
ngựa nữa.
20. Cầm cương nảy mực thay
Cầm cân nảy mực, đứng mũi
chịu sào: Câu này chỉ người lãnh
đạo gương mẫu và không ngoan.
Hi vọng,mỗi năm Ngọ lại tiếp tục
mang đến cho đất nước Việt Nam
một sức mạnh mới, sức mạnh của
“Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa
sắt” vượt qua muôn vàn trở lực để
giành lấy chiến thắng.
Tên các con ngựa của các nhân
vật chính trong chuyện tam quốc
(văn học cổ Trung Hoa )
Ngựa của Lã Bố
(Đổng Trác, Tào Tháo,Quan Vân
Trường,....) tên là xích thố(thỏ
đỏ). Con ngựa này cũng là loại có
nhiều chủ nhất. Nhưng cũng là loại
chạy rất nhanh trong tam quốc.
- Con thứ hai có nhiều chủ là Đích
Lư (là con lừa?) (Lưu Bị,TrươngVũ,...).
Con này chạy cũng tốt mà nhảy suối
Đàn Khê cũng tài. Bị cũng nhờ sức
nào mà chạy thoát bình an trong trận
Đương Dương Trường Bản đấy. Sau
đi vào gò lạc phượng cũng anh Bàng
Thống mà bị bắn chết (nguyên nhân
giỏi nhảy suối thì ko giỏi trèo núi

Con ngựa của Trương
Phi tên là Vương Truy ( Con này chắc
bị điếc nên không biết sợ hãi là gì.
Trương Phi hét làm một thằng vỡ mật
mà con này không bị làm sao hết)
- Con ngựa của Triệu Vân gọi là
Bạch Long Mã. Con này chạy cũng
tài, cùng Tử Long tướng quân lang
thang ở Đương dương trường bản cả
ngày mà vẫn sống sót. Còn phi từ hố
lên trên nữa chứ.
Con ngựa của Tào
Chân tên là Kinh Phàm
Con ngựa của Ngô
Quyền tên là Khoái Hàng (háng
chạy nhanh) nhảy qua cầu tiểu sư
cứu Tôn Quyền.
Con ngựa của Hán Văn
Đế là Lưu Ly ( chả hiểu có thành
tích gì)
Con ngựa Tào Hồng
tên là Bạch Linh.
Con ngựa vô danh của
Hoàng Trung thấy quan vũ dùng đà
đao bèn nằm ngay xuống.
Con ngựa của Mã Siêu
là giống Hãn huyết bảo mã giúp
siêu tung hoành ngang dọc
Con ngựa giống đại uyển
của Tháo càng đau phi càng điên.
Chuyện còn dài nữa, nhưng đã
sáng mồng một tết rồi. Ta chuẩn bị
đi chúc tết họ hàng, bè bạn. Thôi
đành xin tạm ngừng ở đây.
Chân thành chúc tất cả mọi
người, mọi nhà sang năm mới
muôn sự tốt lành.
Chúc mã đáo thành công !”
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TỤC KỴ NGÀY TẾT

MỖI MIỀN TRÊN ĐẤT NƯỚC CÓ NHỮNG TẬP TỤC KIÊNG KỊ RIÊNG TRONG NGÀY TẾT.
HỒNG MAI

MIỀN BẮC:
Kiêng quét nhà: Trong ba
ngày Tết, kiêng quét nhà vì sợ
quét hết vận đỏ đi. Vì thế, ai cũng
quét dọn nhà cửa, vườn tược trước
lúc giao thừa.

Kiêng đổ rác: Tục kiêng đổ rác
xuất phát từ câu chuyện trong Sưu
thần ký. Chuyện kể rằng, có một
người lái buôn đi qua hồ Thanh
Thảo được Thủy thần tặng nàng
hầu tên là Như Nguyệt. Ông trở
nên giàu có, tiền bạc đầy nhà.
Năm ấy, vào ngày mồng Một
Tết, Như Nguyệt mắc lỗi nhỏ, bị
ông chủ đánh đập nên biến vào
đống rác. Người lái buôn không
biết, mang rác đổ đi. Từ đấy, ông
lại nghèo như xưa.
Kiêng không treo những tranh
“xui xẻo” như: đánh ghen, kiện
tụng… mà phải tìm bằng được tranh
lợn, gà, cậu bé…
Kiêng cho lửa ngày Tết: Ngày
mùng Một Tết người ta rất kỵ
người khác đến xin lửa nhà mình,
vì quan niệm lửa là đỏ là may
mắn. Cho người khác cái đỏ trong
ngày mùng Một Tết thì cả năm đó
trong nhà sẽ gặp nhiều điều không
may như làm ăn thua lỗ, trong nhà
lủng củng, ra đường hay gặp tai
bay vạ gió..
Rắc vôi bột ở 4 góc vườn: Ở
nông thôn, nhà nào cũng rắc vôi
bột ở 4 góc vườn rồi vẽ hướng ra
phía cổng để xua đuổi ma quỷ. Vì
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thế, dân gian có câu: “Đầu năm
mua muối, cuối năm mua vôi”.
Xông nhà: Những người “nặng
vía”, không hợp tuổi với gia chủ
đừng nên đến xông nhà ngày đầu
năm. Người có tang không nên
xông đất nhà người khác để tránh
xui xẻo.
Tránh nói giông: Ngày đầu
năm, ta phải hết sức tránh những
ngôn ngữ, hành động có thể đem
lại sự không may, còn gọi là nói
giông hoặc nói xui như: “Chết
rồi!”, “Tiêu rồi!”.
Kiêng cho nước đầu năm: vì
nước được ví như nguồn tài lộc
trong câu chúc tiền vô như nước,
nếu cho nước thì coi như mất lộc
Người ta kiêng cho nước, hay
lửa đầu năm để không bị mất lộc
Kiêng làm vỡ bát đĩa: Bát đĩa
tượng trưng cho gia đình, vì thế,
trong ngày này không được đánh
vỡ bát đĩa, ấm chén, cãi nhau, chửi
nhau, kiêng những điều không vui
xảy ra với gia đình.
Kị mai táng: Ngày Tết Nguyên
Đán là ngày vui của toàn dân tộc,
ngày mở đầu cho vận hội hanh
thông của cả một năm, có ý nghĩa
rất thiêng liêng. Gia đình phải tạm
gác mối sầu riêng để hoà chung với
niềm vui toàn dân tộc. Vì vậy có
tục lệ cất khăn tang trong ba ngày
Tết. Nhà nào có đại tang kiêng đi
chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm
giềng, ngược lại bà con xóm giềng
lại cần đến chúc Tết và an ủi gia
đình bất hạnh.
MIỀN TRUNG:

Kiêng ăn một số món: Người
dân miền Trung có tục kiêng ăn
trứng vịt lộn, thịt vịt trong ngày
Tết và cả tháng đầu năm. Người ta
cho rằng ăn thịt vịt sẽ gặp xui xẻo.
Một số vùng không ăn tôm vì sợ…
đi giật lùi như tôm. Nếu ăn trong
ngày Tết, công việc sang năm sẽ
lùi chứ không thể tiến tới.
Kiêng mua quần áo màu trắng,
vải trắng suốt tháng Giêng Âm lịch.
MIỀN NAM:

Ở một số vùng quê Nam bộ còn
có tục kiêng không để cối xay gạo
trống vào những ngày đầu năm.
Điều này tượng trưng cho việc thất
bát, mất mùa năm tới. Chính vì
vậy, người ta thường đổ một ít lúa
vào cối xay, ngụ ý cầu mong năm
mới lúa gạo đầy tràn.
Ngày Tết có lệ ai đến nhà, bất
kể giờ giấc nào, gia chủ cũng dọn
cỗ, mời uống rượu, ăn bánh. Khách
không được từ chối bữa ăn, dù no
cũng phải nhấm nháp chút ít.
Đi đâu xa cũng phải về nhà
trước giờ Giao thừa. Ai không về
kịp xem như cả năm sau người ấy
phải bôn ba vì công việc làm ăn.
Sau khi quét dọn phải cất hết
chổi. Nếu trong ngày Tết để mất
chổi nghĩa là năm đó gia đình sẽ
bị trộm vét sạch của.
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Thành ngữ về Ngựa

ĐOÀN MINH HƯƠNG (Tổng hợp)

N

gựa là con vật thông minh, khôn ngoan sống gần người và được con người yêu quý trong đời sống vất vả mà
còn kề vai sát cánh cùng con gười xông pha nơi trận mạc. Ngựa đã đi vào văn học dân gian trong lịch sử
và văn hoá nghệ thuật. Xuất phát từ chính đặc điểm tự nhiên của loài ngựa mà hình tượng con ngựa luôn
hiện diện với vẻ đẹp trong cách nhìn của con người phản ánh qua lăng kính văn hóa. Ngựa có dáng vẻ đẹp đẽ,
mạnh mẽ, sung mãn mà thanh nhã, hiền lành, ngựa đó đức tính trung thành với con người,nhiều con ngựa được
coi là con vật có tình nghĩa. Ngựa là con vật thân thuộc trong đời sống. Đặc biệt thời trung cổ ngựa còn là con
vật tham gia nhiều trong chiến tranh như thồ lương thựcvũ khí và chở người xung trận. Thành ngữ về ngựa trong
dân gian Việt Nam được sử dụng nhiều như:
•

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ: Nói về tình đoàn kết

•

Mã đáo thành công: Câu chúc may mắn, thành công

•

Ngựa non háu đá: Chỉ những người trẻ tuổi thường có tính cách hung hăng, thiếu chín chắn.

•

Cưỡi ngựa xem hoa: Câu này muốn nói đến lối làm việc chỉ lướt qua một cách đại khái chứ không đi sâu
vào chi tiết trong khi thực chất việc đó đòi hỏi phải xem xét, tìm hiểu kỹ. Giống như khi xem một đóa hoa
đẹp, người ta phải lại gần, nâng niu và từ từ ngắm thưởng thì bạn lại ngồi trên ngựa mà ngó xuống, thử hỏi
như vậy làm sao thấy hết vẻ đẹp của bông hoa?.

•

Ngựa chứng là ngựa hay: Nói những người có tài thường có những tật xấu.

•

Ngựa quen đường cũ: Chứng nào tật ấy.

•

Ngưu tầm ngưu mà tầm mã: Chỉ việc những người giống nhau thường tập hợp lại với nhau, tìm đến nhau.

•

Đầu trâu mặt ngựa: Câu này dùng để chỉ những kẻ vô lại, kẻ đại bất lương.

•

Thẳng như ruột ngựa: Nói về việc không úp mở, thẳng thắn vào đề luôn.

•

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm: Câu này dùng để chỉ việc có nhiều người qua lại.

•

Ngựa lồng cóc cũng lồng: Chỉ sự đua đòi bắt chước một cách lố bịch kệch cỡm.

•

Da ngựa bọc thây: Câu này thời xưa dùng để nói về một người lính đã ngã xuống trên chiến trường.

•

Đơn thương, độc mã (một ngựa với một cây thương): Chỉ người một mình chống lại khó khăn, không có sự
trợ giúp của người khác.

•

Thiên binh vạn mã: Câu này ý nói sức mạnh quân sự to lớn, hùng mạnh.

•

Chiêu binh mãi mã: Tuyển mộ binh lính, mua ngựa tốt để chuẩn bị chiến tranh

•

Một mình một ngựa: Chỉ sự đơn độc

•

Một lời nói ra bốn ngựa khó tìm (Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy): Câu này có nghĩa là một lời nói vô ý
khi ra khỏi miệng rất khó có thể lấy lại được.

•

Tái ông mất ngựa: Chỉ trong cái rủi có cái may.

•

Bóng ngựa qua cửa sổ: Bóng ngựa hay bóng câu (Bạch câu có nghĩa là con ngựa non sắc trắng) lướt qua khe
cửa là nhằm để chỉ sự trôi nhanh của thời gian.

•

Đường dài mới hay sức ngựa: Câu này ý nói, cùng với thời gian, người ta có thể được những phẩm chất ta
một người nào, nhất là khi ở với nhau thường xuyên.

•

Mặt dài như ngựa, hay mặt ngay cán tàn: Nói về việc một người đứng lặng trước cấp trên khi bị bắt quả tang.

•

Thay ngựa đổi chủ: Câu ngày dùng để chỉ một người rời bỏ một phe phái để đi theo một phe phái khác.

•

Thay ngựa giữa dòng: Liên hệ với sự kiện đảo chính truất Ngô Đình Diệm theo chỉ đạo của Mỹ.

•

Quất ngự truy phong: Ý muốn nói bỏ chạy thiệt lẹ, chạy như gió, chạy mất tiêu, v.v.
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CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ

2014
Rắn quý bò qua
Ngựa hồng phi tới
Đón chào xuân mới
Công Ty mở hội
Khéo may cắt giỏi
Thêm nhiều mẫu mới
Thị trường mong đợi
Xuân tới mừng công
Chim Lạc ngựa hồng
Đồng lòng cất cánh .
Đặng Vũ Trọng

CÂU ĐỐI MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ

Ðón

Chào

May

Mới

Nội

Năm

Hà

Thi

Ðổi

Sôi

Thành

Ðua
Nổi
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Dệt

Mới

Công

Đặng Vũ Trọng

TRUYỆN CƯỜI XỨ NGHỆ ( XP sưu tầm)
RÕ MẶT THỢ MAY!
Chuyện xảy ra thời bao cấp. Gia đình được thưởng 4
mét vải lụa do chăn nuôi giỏi. Bà mẹ cho hai cô con gái,
mỗi đứa hai mét may quần. Cô chị bảo em tự cắt, may để
tiết kiệm.
Cô em đỏng đảnh: - Tội chi có vải lụa mà không đến
ông thợ may, họ may cho đẹp!
Nói rồi đi ngay thợ may. Chỉ trưa hôm sau đã lấy về.
Cả nhà phấn khởi, cô em đem quần vào mặc ngay để ra
khoe. Mừng quá, cô vào buồng tuột hết đồ cũ, mặc quần
mới.
Cả nhà ngắm cái quần lụa mới, ra vẻ ưng ý. Cô chị
nhủ cô em ngồi xuống xem có chật không. Cô em vừa ngồi
xuống thì cả nhà vỡ ra cười:
- Trời ơi! Lòi mặt thợ may chưa? Lòi mặt thợ may chưa!
Thì ra, Ông thợ may quên, đang còn một đường giữa
đụng chưa may!
EM NGỒI KHU KHÔNG!
Chồng làm cán bộ, thấy người ta đổi mới, phụ nữ mặc
váy tân thời nên cũng muốn chị nhà theo kịp thời cuộc,
may cho vợ một cái váy mới rất đẹp. Vốn anh ta khó tính,
gia trưởng lại hay tiếc của, khi đưa váy về đã dặn vợ:
- May cho cái là để khi mô có khách quan trọng mới
được mặc. Đây là đồ tốt, dùng trang sức, không phải bạ
mô cũng ngồi, cũng mặc, được vài bữa mà hỏng là coi cái
chừng! Chị vợ thích lắm nhưng cũng không dám mặc.
Bữa ấy, có mấy cán bộ sang trọng đến chơi. Vợ chồng
lúng túng. Anh chồng nguýt, lườm, nói nhỏ “ mặc ngay”.
Chị vợ phấn khởi vô buồng, lấy váy mặc ngay, ra ngồi
chồm hổm trên salon, đối diện tiếp khách. Của đáng tội,
vội quá nên chị tuột hết, không kịp mặc quần lót, “ công
khai” cả cái không càn thiết!
Ông chồng ngượng quá, nghiêm sắc mặt ( như thường
ngày vẫn đay vợ) và nói:
- Coi tề! Coi tề
Chị vợ nghĩ chồng mình nhắc mình ngồi không biết
giữ, dễ hỏng váy nên nói ngay:
Biết rồi, em ngồi khu không, mần chi mà hư!
NÓ MỌC RĂNG RỒI À?
Đôi vợ chồng trẻ là công nhân, nghe Ban Dân số
KHHGĐ Công ty tuyên truyền, giải thích, vận động
chuyện đẻ thưa, đẻ hai con… rất lấy làm tâm đắc. Họ giao
ước với nhau, khi mô đứa con đầu mọc răng thì vợ chồng
mới ngủ với nhau.
Hôm ấy, ước chừng vợ sinh cũng được hơn ba tuần.
Ông chồng nằm nhà ngoài, vỗ quạt mo bì bẹp. Một lát,
nghe tiếng con khóc, mẹ nghiến răng:
- Ưì! Tổ cha mi, đạ bú rồi lại đang cắm nựa à?
Ông chồng thột nhớ cam kết, hỏi vọi vào:
- Ngoạ! Con ta mọc răng rồi à?
- Rứa mà cụng đòi mần cha! Hắn mọc lâu rồi, bựa ni
mới hỏi!
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BÀI THƠ ĐÔI DÉP

T

ình cờ, tôi đọc được “Bài thơ đôi dép” đăng trên một cuốn tạp chí do hội Việt kiều ở Mỹ xuất bản đã lâu.
Thấy bài thơ mộc mạc nhưng có hồn và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi rất tâm đắc nên lưu lại
làm kỷ niệm. Sau đó, qua những thông tin cập nhật nhiều ý kiến bình luận trên mạng Internet, tôi được
biết bài thơ xuất hiện lần đầu tiên trên “Tạp chí thế giới mới” xuất bản tháng 12 năm 1997. Ngay từ khi đăng
tải, tác phẩm đã nhận được sự mến mộ của đông đảo người yêu thơ, đặc biệt là giới trẻ. Bài thơ cũng gây nhiều
sự tranh cãi về quyền tác giả. Nhiều thông tin xác nhận: Nguyễn Trung Kiên, là một bạn trẻ làm nghề cơ khí tự
do, nhà ở đường Phú Thọ Hoà - Quận Phú Nhuận - T.P Hồ Chí Minh, là cha đẻ đích thực của “Bài thơ đôi dép”.
Công chúng yêu thơ thì cho rằng, ai sáng tác cũng không quá quan trọng, chỉ biết rằng bài thơ đã đi vào ký ức
nhiều người. Khi đọc xong, ai cũng nhận ra một điều: Dù ở thời gian nào, hoàn cảnh nào, tình yêu luôn có trăm
ngàn vẻ. Ở mỗi vẻ đều có ánh sáng, hạnh phúc hoặc nỗi buồn, thậm chí khổ đau. Tình yêu có khi da diết - say
mê - bền chặt và dang dở. Có gần gũi - thuỷ chung khi lại giận hờn - xa cách. Người ta sinh ra để yêu nhau. Và
tình yêu, hạnh phúc luôn có hương vị riêng.
Nguyễn Trung Kiên đã nhân cách hoá, hình tượng hoá đôi dép, một vật dụng bình thường nhưng thiết yếu
của con người để diễn tả những biến thái như thế của tình yêu.
Khi có trong tay “Bài thơ đôi dép”, it nhiều người đọc cũng tìm được sự sẻ chia, để rồi liên tưởng với riêng
mình.
Chắc nhiều người đã đọc, nhưng có thể cũng có người chưa biết. Vậy nên tôi xin chép lại bài thơ này, thân
mến gửi tặng các bạn yêu thơ. Đặc biệt là các bạn trẻ đang có nhiều mộng mơ, đắm say và đang đứng trước
ngưỡng cửa tình yêu.
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục, không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia…
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung…
Hai mảnh đời lẳng lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia./.

Nguyễn Trung Kiên
Hoàng Mai ( sưu tầm )
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Câu Đối :
Hanosimex giữ vững truyền thống vẻ vang “Anh hùng thời đổi mới”
Dệt May Hà Nội gửi trọn niềm tin tươi sáng vào thế hệ tương lai
CỤ ĐỒ QUỲNH MAI
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CHUYỆN NGHỀ - CHUYỆN NGHIỆP
1 - Chém gió
Hai thanh niên cùng làng mới được tuyển vào làm công ở một
khu công nghiệp Sợi - Dêt - May. Một hôm cùng về nhà, hai người rủ
nhau ra quán chè xanh đầu xóm ngồi “Chém gió” với tay chủ quán,
là thanh niên đã nghỉ học nhưng chưa có việc làm.
Anh chàng làm ở nhà máy sợi ( anh A ) khoe:” Các ông biết
không, ở xưởng tôi có một chị đi bộ giỏi cực. Nghe cán bộ kể, trong
một ca làm việc chị ấy đi bộ liên tục hàng chục cây số mà không hề
mỏi chân”.
Tay chủ quán tỏ vẻ hoài nghi:
“Ông chỉ nói phét, nếu ai đó đi bộ từ thôn mình lên huyện thì
còn tin được, đằng này đi bộ trong xưởng máy thì tôi cóc tin. Thế chị
ta không làm gì hay sao mà cứ đi bộ vậy?”
Anh A quặc lại:” Ông không tin thì thôi, hôm nào ông thử đến mà
xem. Chị ấy là công nhân đưng máy sợi con bậc cao, thường xuyên
đi tua quanh khu máy được giao để nối sợi, xử lý máy bảo đảm năng
suất, chất lượng sản phẩm, nên cứ luôn chân liuôn tay, nhiều năm
quen rồi nên không biết mệt.
Chủ quán:” Thế thì có lý, tôi xin bái phục!
Anh chàng làm ở xưởng may ( anh B )lại khoe:”Ở xưởng tôi ấy
à,công nhân may nhanh như điện. Mỗi ca một người may được mấy
chục, thậm chí gần trăm sản phẩm là thường.”
Chủ quán: “Làm quái gì có chuyện đó. Bác thợ may ở trong thôn
lành nghề thế mà có khi may vài ngày mới được một cái áo, thế mà…
Anh B: “Tôi thề thật đấy. Tại họ may theo dây chuyền , mỗi
người làm một công đoạn, mộánản phẩm làn lượt qua từng bộ phận,
cuối chuyền ra một sản phẩm hoàn thiện, Cho nên chuyện một người
làm mấy chục, thậm chí cả trăm sản phẩm một ca là bình thường
như vậy”
Chủ quán:” Ừ nhỉ, bây giờ tôi mới biết, lại xin bái phục. Hay là
kỳ này nghỉ các ông lên trên đó, xin cho tôi cùng vào nhà máy làm
việc với nhé”.
Cả ba vui vẻ, xoè bàn tay chạm mạnh vào nhau đánh bốp, đồng
thanh reo” OK ! ”
2 - Thuật ngữ chuyên nghề
Trong xưởng may, mọi người đang miệt mài làm việc. Một nữ
công nhân nói với một nam công nhân ngồi máy chần: “Anh ơi, máy
em hỏng, anh đè em phát nào!.”
Một nữ công nhân khác chìa sản phẩm ra trước mặt đồng nghiệp
ngồi máy di bọ, cô ta khẩn khoản :” Di cho mình một con bọ vào cái
cửa quần này với!.”.
Công nhân máy là ép lại cầu cứu đồng nghiệp :”Cậu làm ơn ép
cho mình một cái”.Ông bạn trẻ đang mải làm, mặt đỏ bừng, lắc đầu
quầy quậy:” Em đang mệt nhoài đây, chị nhờ anh tổ trưởng, anh ấy
khoẻ hơn, chắc anh ấy là cho chị ngay”
Không hiểu những “thuật ngữ” và cách nói như thế, người
ngoài ngành nghe được sẽ hiểu thế nào nhỉ!
M.H ( Người buôn chuyện )
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ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
LÀM THEO LỜI BÁC

T

a nhớ lại trong bài hát Thanh
niên làm theo lời Bác có đoạn
…“Không có việc gì khó, chỉ sợ
lòng không bền, đào núi và lấp biển,
quyết chí ắt làm nên”… được lấy từ
bốn câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí
Minh khi Người đến thăm phân đội
thanh niên xung phong C12 đang
làm nhiệm vụ tại Nà Cù (thôn Nà Tu,
xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn). Chính vì vậy, biết tập
hợp và phát huy đội ngũ đoàn viên
thanh niên trong các doanh nghiệp
là một việc rất cần thiết và đó chính
là nền tảng bền vững cho doanh
nghiệp. Trở lại với đoàn viên thanh
niên tại Công ty cổ phần Dệt May
Hoàng Thị Loan; là doanh nghiệp
được mang tên Thân mẫu Bác Hồ,
trong những năm qua lao động trẻ
là đoàn viên thanh niên đã tăng lên
nhiều chiếm trên 60% tổng số lao
động toàn Công ty. Hưởng ứng các
chương trình hành động của Trung
ương Đoàn, Đoàn Thanh niên các
cấp; năm 2013 Đoàn Thanh niên
Công ty đã tập hợp được 839 đoàn
viên tham gia sinh hoạt tại 3 chi
đoàn trực thuộc và 3 liên chi. Ngay
từ đầu năm đoàn viên thanh niên đã
tích cực tham gia các hoạt động nhất
là thường xuyên tu dưỡng về lý tưởng
đạo đức cách mạng, thi đua lao động
sản xuất. Đoàn viên thannh niên tích
cực tham gia “Học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Với vai trò là lực lượng xung kích, đội
hậu bị của Đảng; Đoàn TN Công ty
đã được Đảng ủy và Chuyên môn ghi
nhận, chính vì thế các đoàn viên đã
được các cấp lãnh đạo và tin tưởng
giao những trọng trách như bổ nhiệm
một đồng chí làm Phó phòng ĐHSX
kiêm trợ lý Tổng Giám đốc, một
đồng chí làm Phó phòng KTTC Công
ty và phần lớn các các chức danh
tổ trưởng sản xuất, Trưởng các Công
đoạn, Bộ phận đều là ĐVTN. Trong
năm 2013, Đảng ủy đã xét 22 đoàn
viên ưu tú vào nguồn cảm tình đảng
và cử 21 quần chúng tham gia học
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
BCH Đoàn cũng đã giới thiệu và đề
nghị kết nạp 10 đoàn viên vào hàng
ngũ của Đảng.
Thi đua lập thành tích chào
mừng 9 năm ngày thành lập Công
ty (24/9) và 29 năm ngày thành lập
Tổng Công ty (21/11) và 20 năm Nhà
máy sợi Vinh gia nhập Hanosimex
(01/10). Vừa qua Đoàn Thanh niên
đã phối hợp chuyên môn tổ chức
thành công Hội thi “Luyện tay nghề
- Thi thợ giỏi” khối công nhân công
nghệ với 157 đoàn viên tham gia,
qua hội thi Ban tổ chức đã chọn được
83 đoàn viên đạt thợ giỏi cấp Công
ty; trao thưởng 6 giải Nhất cho các
đoàn viên: Hồ Văn Giải - Công đoạn
Bông chải Ka B, Võ Thị Thùy Linh -
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Máy Ghép thô Ka B, Phạm Thị Giang
- Tổ máy con 2 Ka C, Nguyễn Thị
Thân - Máy đánh ống Ka A (Liên chi
đoàn NMS1); Võ Văn Chân - OE Ka
A và Nguyễn Thị Tuyết Minh - Đậu
xe Ka C (Liên chi đoàn NMS2); trao
6 giải Nhì và 6 giải Ba, suy tôn đoàn
viên Tăng Thị Hồng - Chi đoàn máy
con 2 Ka A Nhà máy Sợi 1 đạt giải
“Bàn tay vàng” và trao thưởng cho
chi đoàn Ka C - Liên chi đoàn Nhà
máy Sợi 1 giải chi đoàn có số đoàn
viên tham gia đông nhất với tổng trị
giá tiền thưởng là 36 triệu đồng.
Để chắp nối cho thế hệ trẻ có
động lực vươn xa hơn nữa, được sự
quan tâm của Tổng Công ty và Lãnh
đạo Công ty đã cử 53 lao động xuất
sắc trong đó có 35 đoàn viên thanh
niên được đăng ký theo học hệ vừa
làm vừa học do Trường Đại học Bách
khoa và Đại học công nghiệp Vinh
liên kết tổ chức. Đây là điều kiện
thuận lợi cho thế hệ trẻ được tiếp
thu và nâng cao trình độ bản thân và
cống hiến cho Công ty.
Và phải nói đến một sự kiện
lớn của tổ chức Đoàn đó là ngày
04/12/2013 Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Công ty đã tổ chức thành
công Đại hội đại biểu lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2013-2015. Tại Đại hội
đã tổng kết công tác đoàn và phong
trào thanh niên lần thứ VII, nhiệm
kỳ 2010-2013 và đề ra mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm
kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu ra 9
gương mặt tiêu biểu đại diện cho các
đoàn viên thanh niên tham gia Ban
Chấp hành khóa VIII.
Trong điều kiện kinh tế vẫn còn
nhiều khó khăn thách thức, nền kinh
tế thị trường nhạy cảm với lý tưởng
của thanh niên. Với sự hoài bão, nổ
lực quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh năm 2013
tuổi trẻ Công ty cổ phần Dệt May
Hoàng Thị Loan không ngừng thi đua
trong lao động sản xuất, là lực lượng
nòng cốt góp phần xây dựng Công ty
ngày cành vững mạnh. Xứng đáng là
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
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MỪNG “DIỄN ĐÀN HANOSIMEX”

TRÒN MỘT TUỔI

TRỊNH MINH HỌC

NĂM GIÁP NGỌ 2014, BẢN TIN “DIỄN ĐÀN
HANOSIMEX” TRÒN MỘT
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C

uối năm 2012, ý tưởng xây
dựng một bản tin nội bộ,
như một “Diễn đàn”, tạo sân
chơi để mọi người trong cộng đồng
Hanosimex có thể trao đổi, thảo luận
những vấn đề liên quan đến hoạt
động của doanh nghiệp một cách
rộng rãi, công khai, bình đẳng. Được
ấp ủ từ lâu của tập thể lãnh đạo và
CBCNV Hanosimex đã thành hiện
thực khi Chủ tịch HĐQT Tổng Công
ty ký quyết định thành lập bản tin
nội bộ, với tên gọi là “DIỄN ĐÀN
HANOSIMEX”.
Mục tiêu - Nhiệm vụ của bản tin
được xác định là:
- Thường xuyên cập nhật,
chuyển tải thông tin về tình hình sản
xuất kinh doanh và mọi diễn biến
trong hoạt động của Hanosimex. Bản
tin là phương tiện để mọi người trao
đổi kinh nghiệm, phổ biến sáng kiến
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.
Đặc biệt ghi lại những dấu ấn lịch sử
quan trọng của doanh nghiệp diễn ra
từng thời kỳ.
- Lưu giữ lâu dài các tư liệu quý
báu của doanh nghiệp. Để mỗi dịp
họp mặt, có thể báo cáo với CBCNV
các thế hệ tiền nhiệm về tình hình
phát triển TCT, thể hiện trách nhiệm
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giữ gìn và phát huy truyền thống của
HANOSIMEX.
- Bản tin cũng sẽ làm tài liệu để
giới thiệu, giáo dục, đào tạo đội ngũ
những người lao động các thế hệ tiếp
theo.
Được sự quan tâm đặc biệt của
lãnh đạo Tổng Công ty, với ý thức
trách nhiệm cao của ban biên tập
cùng với nhiệt tình đóng góp của
cán bộ CNV toàn TCT, lại được sự
hỗ trợ tận tình của Ban biên tập Tạp
chí Dệt May & Thời trang Việt Nam,
đầu Xuân Quý Tỵ - 2013, “Diễn Đàn
HANOSIMEX” số đầu tiên được phát
hành. Đây là món quà có ý nghĩa
đặc biệt, mang niềm vui mới tới
các thành viên trong đại gia đình
HANOSIMEX, thật phấn khởi, tự
hào, từ nay Hanosimex đã có bản tin
nội bộ của riêng mình.
Thời gian thấm thoát trôi, Xuân
2014 này, “Diễn đàn HANOSIMEX”
tròn một tuổi. Mới một tuổi, mới đến
với bạn đọc được 3 kỳ nhưng bản
tin đã và đang được đại gia đình
Hanosimex mến mộ, gửi gắm niềm
tin, chia sẻ tâm tư tình cảm.
Nhằm đánh giá hoạt động của
bản tin qua 3 kỳ phát hành, tạo điều
kiện chăm sóc tốt hơn để “Đứa con

tinh thần” của mình nhanh chóng
trưởng thành hoàn hảo, trở thành
người bạn thân thiết với đại gia đình
HANOSIMEX. Tháng 11 năm 2013
tại công ty TNHH một thành viên
Hà Nam - Hanosimex đã diễn ra
buổi tọa đàm, rút kinh nghiệm bản
tin nội bộ “Diễn đàn HANOSIMEX”.
Dự buổi toạ đàm có:
- Đồng chí Hoàng Minh Khang
- Phó Tổng Giám Đốc TCT - trưởng
Ban biên tập bản tin, chủ trì buổi toạ
đàm.
- Đại diện các đơn vị trong TCT,
các “phóng viên không chuyên”, một
số cộng tác viên thân thiết của diễn
đàn được mời đã có mặt rất sớm.
Ban biên tập đánh giá: Tuy mới
được xuất bản chưa lâu nhưng bản
tin đã và đang trở thành một ấn
phẩm có giá trị tinh thần cao đối
với mọi thành viên trong ngôi nhà
chung HANOSIMEX. Bản tin đã và
đang đi đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề
ra, chứa đựng nhiều nội dung phong
phú và hấp dẫn. Cụ thể: Chuyên
mục tin tức và thời sự đã cập nhật,
chuyển tải thông tin kết quả sản
xuất kinh doanh và các hoạt động
khác của Tổng Công ty tới cán bộ
CNV các đơn vị. Nhiều gương điển
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hình tiên tiến đã được nêu để mọi
người học tập. Chuyên mục câu lạc
bộ nhà quản lý đã giới thiệu những
bài viết phản ánh sáng kiến cải tiến
kỹ thuật - hợp lý hoá trong công tác
quản lý. Mọi người quan tâm, tiếp
cận những thông tin giá trị đó, cùng
rút kinh nghiệm, tìm cơ hội cải tiến.
Ngoài những tin bài quan trọng, các
chuyên mục “Từ trái tim đến trái
tim. Tản mạn & nhịp sống. Sắc màu
HANOSIMEX” với những chùm thơ
khá nồng ấm, mượt mà; những câu
chuyện thư giãn dí dỏm, những tấm
ảnh đẹp, sống động… đã thu hút sự
quan tâm, mến mộ của nhiều bạn
đọc. Phải ghi nhận, đây là thành
công lớn bước đầu.
Được sự quan tâm của lãnh đạo
Tổng Công ty. Có công sức đóng
góp của ban biên tập cùng đông
đảo người viết ( mà hầu như không
ai được đào tạo nghề làm báo). Với
nhiệt tình và trách nhiệm cao, mặc
dù rất bận rộn cho sản xuất kinh
doanh nhưng mọi người đã cố gắng
tranh thủ thời gian để có bài cho bản
tin phát hành đúng kỳ hạn.
Tuy nhiên, là một ấn phẩm mang
hình thức thông tin nội bộ, lại mới
phát hành được 3 kỳ, cho nên chắc
chắn còn nhiều hạn chế về nội dung
và hình thức.
Làm thế nào để nâng cao chất
lượng bản tin:
Buổi toạ đàm diễn ra theo hình
thức trao đổi, thảo luận rất thân tình,
cởi mở.
Để tạo điều kiện cho các “phóng
viên không chuyên” nâng cao trình
độ tác nghiệp, nâng cao chất lượng
bài viết, kịp thời cải tiến nội dung
và hình thức bản tin, đáp ứng nhu
cầu bạn đọc. Với kinh nghiệm nhiều
năm làm báo chuyên ngành, thạc sỹ
Đoàn Doãn Đức - phó TBT Tạp chí
Dệt May & Thời trang đã giới thiệu
một số vấn đề cơ bản, thiết thực, bổ
ích, thuộc nghiệp vụ báo chí, những
kinh nghiệm quý báu khi tác nghiệp
lấy tin, viết bài, chọn ảnh minh hoạ,
phương pháp trình bày một tác phẩm
báo chí…
Nhà báo Doãn Đức chân thành
chỉ ra những hạn chế trong khi viết
bài của các tác giả qua 3 bản tin đã
phát hành. Đó là: Một số người viết
chưa biết cách phát hiện đề tài, do
vậy có tình trạng mấy tác giả cùng

chọn một nội dung, dẫn tới sự chồng
chéo. Kỹ năng viết còn lúng túng,
viết dài dòng. Khả năng diễn đạt ý
còn hạn chế, do vậy nhiều câu tối
nghĩa, có thể bị hiểu sai, điều đó
khiến cho bài viết không hấp dẫn.
Nhà báo Doãn Đức gợi ý người
viết:
“Cần mạnh dạn viết, mình
không phải là chuyên nghiệp nhưng
viết nhiều sẽ quen, sẽ viết tốt. Khi
viết một bài, cần theo trình tự chung
là:
- Phát hiện vấn đề, sự kiện, chủ
điểm, từ đó hình thành ý tưởng viết.
- Phân tích, dàn dựng nội dung.
- Viết nháp.
- Nên cấu trúc bài viết theo hình
tháp ngược. Các vấn đề chính, sự
kiện quan trọng nên đặt ở phần trên
của bài. Cần tự đặt câu hỏi: Viết cái
gì là phù hợp với chủ đề của kỳ phát
hành? Viết cho ai đọc. Viết như thế
nào ( Ai ?, Cái gì?, Ở đâu?, Khi nào?,
Tại sao?)
- Đọc lại bài viết nháp. Xoá bỏ
những câu vô nghĩa. Cắt bớt các từ
trùng lặp. Chỉnh sửa, chau chuốt cho
bài viết có sức hấp dẫn.
- Đặt đầu đề : Đầu đề nên cô
đọng, hàm chứa nội dung bài viết.
Có thể đặt tên bài trước khi viết”.
Qua thảo luận - trao đổi, các
đại biểu đều đánh giá cao công sức
của Ban biên tập và tất cả các đơn vị
trong hệ thống HANOSIMEX đã góp
phần vào thành công của bản tin.
Mọi người chăm chú tiếp thu những
vấn đề được chia sẻ. Ai cũng nhận
thức buổi toạ đàm đã khơi gợi nhiều
điều rất thiết thực, bổ ích cho quá
trình tác nghiệp. Mong muốn chung
của mọi người là được sự quan tâm
theo dõi hơn nữa của bạn đọc vì vừa
qua, một số người khi thấy bản tin
HANOSIMEX còn thờ ơ, coi đây chỉ
là ấn phẩm “Cây nhà lá vườn”. Một
số cán bộ chưa thật nhiệt tình cung
cấp tác phẩm, chỉ viết lấy lệ khi đơn
vị yêu cầu. Để bản tin thực sự bổ ích,
đi vào cuộc sống doanh nghiệp, các
đơn vị cần tuyên truyền, giới thiệu
để có nhiều người đọc, khuyến khích
người viết tích cực hơn, như thế tác
phẩm sẽ được phổ biến rộng rãi hơn,
phát huy tác dụng tuyên truyền.
Thay mặt lãnh đạo TCT và thay
mặt ban biên tập, đồng chí Hoàng
Minh Khang ghi nhận sự khởi đầu

tốt đẹp của bản tin. Đây là lần
đầu tiên biên tập, trình bày một
“Tờ báo” gần như từ A đến Z, một
công việc hoàn toàn mới mẻ, nhưng
anh chị em trong nhóm biên tập
đã mầy mò, sáng tạo để cho ra đời
một ấn phẩm khá hoàn hảo. Lãnh
đạo TCT ghi nhận sự nỗ lực của các
đơn vị, các cá nhân trong hệ thống
HANOSIMEX, ghi nhận nhiệt tình
của các cộng tác viên. Biểu dương
mọi người đã chung lòng chung sức
để ấn phẩm ngày càng đạt chất
lượng cao. Tổng Công ty sẽ tạo điều
kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt
động của bản tin, đề nghị Ban biên
tập cần chủ động lập kho dữ liệu
ảnh và các thông tin quan trọng để
sử dụng khi có yêu cầu.
Đồng chí Trưởng Ban biên tập
cũng thống nhất: Từ các số tới, bản
tin sẽ khai thác thêm các bài viết về
gương điển hình tiên tiến trong lao
động sản xuất, các bài viết trao đổi
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tăng
cường các bài viết thuộc mảng văn
hoá xã hội. Phát huy hơn nữa chuyên
mục “Từ trái tim đến trái tim”.
Ban biên tập cần khai thác, cân
đối, phân bổ hợp lý các chuyên mục
để bản tin không bị khô cứng, ngày
càng có sức hấp dẫn người đọc hơn.
Có thể nói, bản tin “Diễn đàn
HANOSIMEX” đã và đang thực sự là
cầu nối, là thông điệp để các thế hệ
CBCNV tại nhiệm “Thưa cùng hôm
qua - Nói với mai sau”.
Hy vọng, với nhiệt tình và nỗ lực
không mệt mỏi của tất cả mọi người,
bản tin sẽ có nội dung ngày càng
phong phú hơn. Hình thức ngày càng
đẹp hơn, có tính chuyên nghiệp cao
hơn, hấp dẫn hơn.
Năm mới 2014, chắc chắn bản
tin sẽ được đăng tải nhiều thành tích
xuất sắc của tập thể cán bộ công
nhân viên chức trong toàn Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội, thiết
thực mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ
30 của HANOSIMEX .
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NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
CÒN VIẾT TIẾP...
NGUYỄN THỊ TỨ

Cán bộ chủ chốt của Hanosimex chụp ảnh với lãnh đạo Vinatex
“DÒNG THỜI GIAN LẶNG LẼ
TRÔI NHANH, THẤM THOÁT 29
NĂM ĐÃ TRÔI QUA. KHOẢNG
THỜI GIAN TUY CHƯA QUÁ DÀI
NHƯNG CŨNG ĐỦ ĐỂ CHỨNG
MINH ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP,
ĐƯỢC GHI DẤU ẤN CỦA BAO
THẾ HỆ LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG
NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO
ĐỘNG. ĐÓ CHÍNH LÀ TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ
NỘI THÂN YÊU CỦA TÔI”.

N

gày kỷ niệm 29 năm thành
lập và phát triển của Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội
với nhiều hoạt động văn hóa, thể
thao sôi nổi của tập thể anh chị em
CBCNV vẫn còn để lại trong tôi
rất nhiều ký ức. Người ta nói rằng:
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“Buổi tiệc nào rồi cũng phải chia
tay”, nhưng những, kỷ niệm sẽ vẫn
còn lưu lại trong tâm trí từng con
người chúng tôi. Đó là sự hân hoan,
vui vẻ, sự quý mến, niềm hạnh
phúc và vinh dự về những thời gian
đã sát cánh bên nhau, được làm
việc như những người bạn, người
đồng nghiệp chân thành nhất trên
con đường phấn đấu để tìm kiếm
thành công cho tương lai .
Tổng Công ty đã đi qua chặng
đường 29 năm với biết bao thăng
trầm. Trong khoảng thời gian đó
chắc chắn có sự góp sức của mỗi
chúng ta cho sự phát triển của TCT,
dù là ít ỏi, nhỏ nhoi nhưng tôi thấy
rất mực tự hào. Những ngày tháng
qua thực sự là những trải nghiệm
hết sức thú vị trong cuộc đời tôi,
ngày hôm nay được dự Sinh nhật
29 năm của Tổng Công ty, một chút

bồi hồi xúc động là không tránh
khỏi, cả cảm giác vui mừng, phấn
khởi và hồi hợp cứ đan xen trong
tâm trí.
Nhớ lại những ngày đầu
khi bước chân vào ngôi nhà
Hanosimex tôi còn bỡ ngỡ không
hiểu công việc là gì, nhiệm vụ của
mình phải làm ra sao? Nhưng qua
một thời gian làm việc và học hỏi
được sự chỉ dẫn tận tình của các
anh chị đồng nghiệp đi trước tôi
đã cảm nhận được công việc và
nhiệm vụ của mình. Tôi thầm cảm
ơn số phận, cảm ơn Ban lãnh đạo
TCT đã cho tôi có một công việc
hợp với khả năng và yêu thích của
mình và hơn hết là được gắn kết
với biết bao đồng nghiệp trong
cùng TCT ở mọi miền đất nước…
“ từ Hà Nội, Hưng Yên, Hà Đông,
Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Văn,
Vinh, đến Hà Tĩnh ”…
Đặc biệt ở đây tôi muốn được
tri ân đến các thế hệ lãnh đạo TCT
qua các thời kỳ, họ đã trân trọng và
quý mến chúng tôi, xem chúng tôi
như anh em một nhà. Những tình
cảm này luôn làm tôi thấy tự hào
và ấm lòng, tiếp thêm cho tôi sức
mạnh để hoàn thành những hành
trình đã, đang và sẽ thực hiện.
Chính họ, đã truyền ngọn lửa đam
mê yêu nghề cho chúng tôi với tâm
niệm đã chọn nghề thì phải gắn
kết với nghề, trong mọi hoàn cảnh
mình cũng không thể nào dễ dàng
được bỏ cuộc.
Vì vậy, tôi đã luôn cố gắng
hoàn thành công việc của mình
trong một chuẩn mực cần có. Đó
là trách nhiệm của một nhân viên
với công ty và cũng là trách nhiệm
của bản thân đối với gia đình và
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Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Tổng Công ty
bạn bè đồng nghiệp. Có một khẩu
hiệu mà tôi luôn tâm đắc “VỮNG
VÀNG NỘI LỰC - VƯƠN TỚI TẦM
XA”. Nội lực con người là vô cùng
mạnh mẽ, chỉ cần có ý chí kiên
định và sự cố gắng quyết tâm, nó
sẽ trở thành nguồn động lực giúp
ta vượt qua mọi rào cản khó khăn
trong cuộc sống và trong công việc,
nó cũng chính là kim chỉ nam cho
ta tiến đến thành công, phát huy
sức mạnh tập thể, để vươn đến một
tầm cao mới, phát triển ổn định và
bền vững.
Ngày kỷ niệm sinh nhật 29
năm cũng đã giúp tôi khẳng định
lại một lần nữa ý chí và quan tâm
của mình. Với những con người nơi
đây, những anh chị em cùng nhau
chung vai sát cánh làm việc trong
thời gian qua, dù cách xa nhau về
địa lý, vùng miền, nhưng cùng tựu
chung một tiếng nói và ý nghĩ về
công việc, về tương lai phát triển
của Tổng Công ty. Trong không
khí đầm ấm như gia đình, gặp
mặt nhau với nụ cười thân thuộc,
tôi cảm giác lòng mình ấm lại xen
lẫn tự hào và thầm hứa mình sẽ cố
gắng làm việc siêng năng và chăm
chỉ hơn nữa, để có thể cùng chung
sức với mọi người, góp phần đưa
Tổng Công ty chúng ta đi lên từng
bước vững vàng, ngày càng phát
triển tốt đẹp hơn.
Khoảng thời gian này nhìn lại,
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội

đã có nhiều sự chuyển biến tích
cực, Tổng Công ty ngày càng đi
lên, vươn xa hơn trong lĩnh vực
sản xuất kinh doanh và thương
mại. Trong lộ trình phát triển tiếp
theo, rất nhiều dự án đã, đang và
sẽ được gấp rút triển khai thực
hiện… Những điều đó tạo nên sự
tin tưởng vào viễn cảnh chung của
Hanosimex cho dù trước mắt còn
nhiều khó khăn và thách thức, tạo
thêm niềm tin, nguồn động lực cho
anh chị em thi đua lao động tốt
hơn. Lớp đàn em bây giờ thật hăng
hái và cầu tiến. Nhìn cả hội trường,
phần đông đều là những gương mặt
mới đầy sức sống và nhiệt huyết,
những khối óc bừng sáng và những
đôi mắt ánh lên ngọn lửa niềm tin,
tôi cảm nhận được sức trẻ trong con
người mình cũng trỗi dậy mãnh liệt
vô cùng. Tôi nhớ đến một câu: “Tre
già măng mọc”. Cũng phải, cuộc
đời là vậy. Hết lớp người này sẽ
đến một lớp người khác thay thế.
Đó đã là quy luật muôn đời. Nhưng
mà “Có trước rồi mới có sau”. Cũng
nhờ các lớp đàn anh đi trước của
TCT đã tạo nền tảng mà các anh
chị em bây giờ mới có thể từ đó kế
thừa tiến bước phát triển hơn xưa.
Đó là yếu tố lịch sử không thể thay
đổi, dù lý do và hoàn cảnh nào
ta cũng đều quý trọng . Dù là ai,
đến từ đâu chỉ cần một ngày làm
việc chung dưới mái nhà chung
Hanosimex thì đó chính là anh em,

là đồng nghiệp thân yêu của mình.
Qua những lời phát biểu chỉ
đạo chân tình của Ông Vũ Đức
Giang, Chủ tịch HĐTV Vinatex tôi
càng hiểu rõ hơn về giá trị riêng,
văn hoá riêng của TCT. Chúng ta
không phải cần những chức danh
hào nhoáng, chúng ta cũng không
phải những người xem trọng giá trị
hình thức. Cái chúng ta cần là sự
thành công trong công việc, chú
trọng vào mức độ hoàn thành và
chất lượng. Đó là giá trị thực tiễn
mà mỗi nhân viên cần lưu tâm.
Những thước đo bề nổi như mối
quan hệ, bằng cấp đều không phải
quá quan trọng. Cái quan trọng
chính là kỹ năng làm việc và hiệu
quả làm việc mà thôi. Mỗi nhân
viên là 1 viên gạch, góp phần xây
dựng và phát triển Tổng Công ty.
Mỗi người đều có quyền và trách
nhiệm, phải biết đóng góp, đề
xuất, thảo luận, quan trọng nhất
là phải biết lắng nghe và nhận
thức, thấu hiểu, thực hiện và hợp
tác. Ngoài ra còn phải có ý chí cầu
tiến, học hỏi, khiêm tốn, kiên nhẫn
và dám thử thách với cái mới. Có
như vậy, Hanosimex mới ổn định
và lớn mạnh…
Kỷ niệm 29 năm, ngày thành
lập và phát triển là niềm vui lớn của
toàn thể CBCNV trong Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội, đối với tôi,
đó còn là một phút để hồi tưởng,
một giây để nhận định rõ ràng, một
dịp để suy ngẫm, nghiệm ra nhiều
điều, đồng thời cũng là lúc tôi tự
khẳng định giá trị bản thân mình,
của các anh chị em đồng nghiệp
và tự đưa ra một lời hứa danh dự
đối với bản thân, với gia đình,
đồng nghiệp về mục tiêu và định
hướng trong tương lai…Có mục tiêu,
có định hướng, có phương pháp
tức là có động lực để hoàn thành
tốt công việc sắp tới. Sau này, trên
bước đường đi đến thành công cao
hơn và xa hơn của TCT nhất định
sẽ có dấu chân của tôi và của các
anh chị em cùng để lại. Để đến kỷ
niệm sinh nhật lần thứ 30, 40, 50…
năm, chúng ta lại được gặp nhau,
được sum họp trong một gia đình,
một đại gia đình lớn đầy nội lực
sẵn sàng vươn tới mọi thách thức
đỉnh cao !

57

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

XA RỒI TIẾNG THOI
Xuân về đào nhuộm hồng Thành phố
Hương nồng nàn thơm ngát cỏ cây
Xưởng em bông trắng như mây
Chải thô, chải kỹ mướt tay mịn màng
Dệt nên lá ngọc cành vàng
Khó khăn gian khổ chẳng màng nắng mưa
Tiếng thoi ngày ấy đón đưa
Một năm một một sớm trưa nhịp nhàng
Hè về rồi lại thu sang
Ai rồi cũng phải sang trang cuộc đời
Tiếng thoi nhớ mãi người ơi
Xa rồi nhớ mãi một thời sao quên
Nguyễn thuý phượng - CB hưu

THƠ CON CÓC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
Quý Tỵ vừa mới đi qua,
Giáp Ngọ đã tới, thật là hân hoan.
Về khu công nghiệp Đồng Văn
Xem Hanosimex làm ăn thê nào:
Nhà máy sợi chất lượng cao
Vừa mới đi vào sản xuất năm qua
Hàng ngàn tấn sợi kéo ra
Chất lượng phù hợp, thế là hết veo
Các đơn vị khác noi theo,
Sợi, khăn,quần áo vèo vèo bán ra * *.
Hai ngàn không trăm mười ba ( 2013 )
Chỉ tiêu kế hoạch chúng ta hoàn thành
Năng suất, chất lượng tăng nhanh
Tiết giảm chi phí, giá thành không cao
Công sức, trí tuệ góp vào
Tăng thêm thu nhập, ai nào chẳng vui…
Công nhân, cán bộ đều tươi,
Trên dưới đồng thuận, mọi người hô vang:
“Ha nô si mếch muôn năm!
** Sản phẩm của các đơn vị trong Hanosimex
Cóc Vàng
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BÁC THỢ MAY LÀNH NGHỀ
Chuyện xưa kể rằng: Có một ông
quan huyện đến hiệu thợ may để may
một chiếc áo tiếp khách. Biết tính ông
quan này khi gặp bề trên thường cúi gập
người, tỏ vẻ khúm núm. Còn khi tiếp dân
đen, ông thường ưỡn ngực, tỏ vẻ hách
dịch. Bác thợ may lễ phép hỏi:
Xin ngài cho con biết, ngài may
áo để mặc khi tiếp quan trên hay tiếp
dân ạ?
Quan cau mày gắt gỏng:
Nhà ngươi hỏi thế nghĩa là sao?
Bác thợ may từ tốn đáp:
Bẩm quan, con hỏi vậy là để làm
theo ý ngài ạ. Nếu áo ngài mặc khi tiếp
quan trên, con sẽ may vạt đằng trước
ngắn hơn một tấc để khi ngài cúi xuống
là vừa. Còn nếu ngài mặc tiếp dân thì
con phải may vạt đằng trước dài hơn một
tấc, khi ngài ưỡn ngực lên sẽ vừa ạ.
Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù
phán:
ố tốt lắm, thế thì nhà ngươi may
cho ta cả hai kiểu nghe chưa!
Bác thợ may cúi đầu lễ phép thưa:
-Dạ.. Bẩm quan vâng ạ…!
Dân gian
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NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG
(Thân mến tặng các em H.S khoá C.N đầu tiên
nhân kỷ nệm 29 năm thành lập Hanosimex)
Hai mấy năm rồi, hôm nay gặp lại
Những học sinh học nghề thời con trai con gái
Máy chải, máy bông, ghép - thô, ống, sợi
Cơ điện, bảo toàn, thí nghiệm, kiểm tra )
Tất cả trắng trong như những đoá hoa,
Những đôi mắt long lanh, những trái tim nóng bỏng.
Những đôi má ửng hồng, những đôi môi đỏ mọng
Với cánh tay rắn chắc tuổi đôi mươi….
Rời ghế nhà trường, háo hức niềm vui
Tiếp bước cha anh, theo đời người thợ
Ngày đầu chưa quen, vụng về bỡ ngỡ
Chân tay dã dời, mình đẫm mồ hôi
Nhờ các thầy - cô kèm cặp mọi người
Uốn nắn, bảo ban từng thao tác nhỏ.
Trải qua bao khó khăn gian khổ
Dìu dắt các em mau chóng trưởng thành.
Tiếp bước theo đàn chị, đàn anh…
Nay nhiều người đã lên ông bà nội, ngoại,
Người về hưu, người vẫn còn ở lại
Bám máy bám ca, theo nghiệp thợ đến cùng,
Người bán dưa cà, người trông giữ trẻ con…
Cũng có vài người lên ông này bà nọ
Suy cho cùng, giàu nghèo đều “có số”
Buồn mà chi, day dứt mà chi…

ĐẦU NĂM
Đêm giao thừa đã mang tuổi thơ đi
Sáng mai ra, cháu đã là 16
Thoắt đến, thoắt đi
Cho đầu năm bà mừng thọ 80
Cho tóc cháu xanh
Cho tóc bà trắng
Sợi thời gian thắt mở
Thêm một đêm
Cháu thấy bà thấp xuống
Bà thấy cháu lớn hơn
Cây đào trước sân
Nở bừng hoa đỏ
Mùa xuân đã về rồi đó
Cho mọi người!
Dương Thụy Anh

TÌNH YÊU CỦA EM
Anh còn gió thoảng cuối đông
Em như lộc nhú hé trông xuân về
Anh mà lốc cuốn vào hè
Em ra bụi cát cánh bèo tả tơi
Khi anh nổi bão mù trời
Tan vào mây khói con người của em
Yêu anh trong ánh mắt nhìn
Thoảng làn hương để gió tìm ra nhau
Dương Kim Anh

Danh vọng, tiền tài rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại những gì ta thương yêu nhất
Để hôm nay, về đây họp mặt
Vẫn trọn nghĩa tình, bầu bạn anh em,
Để con cháu mình mãi mãi không quên
Cha ông chúng lớn lên từ Dệt may Hà Nội./.
Trịnh Minh Học
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CHÙM THƠ CHU VĂN HIẾU
XUÂN VỀ
Mưa như tơ nhện giăng mùng
Cỏ cây thức giấc nở bừng chào xuân
Chồi non lấp ló phân vân
Hạt khô tách vở trắng ngần mầm xuân
Bé thơ đôi mắt xoe tròn
Môi cười hé nụ màu son hoa đào
Xuân về lòng bỗng xôn xao
Giọt xuân thấm má ngọt ngào tình xuân.
VỀ THĂM ĐỒNG VĂN
Trở về thăm lại Đồng Văn
Cảnh vật gợi nhớ nỗi niềm xa xôi
Cánh đồng xưa vắng bóng người
Hoang vu những bãi cỏ non xanh rờn
Bao nhiêu ngày tháng mong chờ
Khu công nghiệp đó sáng ngời niềm vui
Nhà máy xây dựng kịp thời
Mang nguồn thu nhập về cho mọi người
Đồng Văn gặp lại hôm nay
Bàn tay nắm chặt bàn tay mỉm cười
VỀ THĂM ĐỒNG VĂN
Trở về thăm lại Đồng Văn
Cảnh vật gợi nhớ nỗi niềm xa xôi
Cánh đồng xưa vắng bóng người
Hoang vu những bãi cỏ non xanh rờn
Bao nhiêu ngày tháng mong chờ
hờ
Khu công nghiệp đó sáng ngời niềm vvui
uuii
Nhà máy xây dựng kịp thời
Mang nguồn thu nhập về cho mọi người
Đồng Văn gặp lại hôm nay
Bàn tay nắm chặt bàn tay mỉm cườ
ười
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NHỚ HANOSIMEX
(Chào mừng ngày thành lập công ty 21/11)
Ở nơi đó có những dòng sợi trắng,
Có con đường mát lịm bóng cây xanh,
Ở nơi đó em cướp mất hồn anh
Con chim hạc và biển trời bát ngát.
Em có nhớ lúc tan ca ta hát,
Cô thợ may vang ca khúc yêu đời.
Tuổi 25 em đẹp rạng ngời,
Có ai biết tình đời, bể khổ.
Mối tơ vò, khiến lòng ai trăn trở,
Em lặng người, nức nở lúc chia ly.
Trên con đường, ngày tháng ta đi
Đâu lối cũ, đâu người tri kỷ?
Nhớ về em cuộc đời thêm thi vị,
Man mát buồn, anh vẫn đợi ngày mai.
Nắng hồng về, đẹp lắm tương lai,
Thỏa lòng ai yêu HANOSIMEX.
Đặng Ngọc Tài
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CHÙM THƠ XUÂN PHAN
GIAO LƯU CBCC NGHỈ HƯU
Công ty phấn khởi đón Xuân sang
Vượt khó đi lên đã vững vàng
Kinh doanh, sản xuất tăng trưởng mạnh
Người người thu nhập đều được tăng
Các Cụ ngày xưa khai mở lối
Con Cháu ngày nay tiếp giỏi giang
Gặp gỡ giao lưu tình thắm thiết
Cùng nhau chung sức tới giàu sang!

DU XUÂN !
Cảm ơn Công đoàn chuyến đi này
Linh thiêng đất Phật, Người ngất ngây
Chùa Hương, Yên Tử… thành tâm tới
Cầu Lộc, cầu Tài, vạn sự may
Công ty phát triển, nhà no ấm
Đoàn thể đi lên, hoạt động hay
Người về, xin nhớ lời Phật dạy:
“Hỷ Xả Từ Bi”…, cuộc đời này.

VIẾNG
G ĐỀN CỜN
hệ, viếng Đền Cờn*
Du Xuân về Nghệ,
Kẻo Thánh nhà ta lại giận hờn.
ành dâng Tứ vị
Lễ mọn, lòng thành
ành kính bái Trung thần
Hương thơm, thành
Phù giúp Dân - Nước muôn đời thịnh
Yểm trấn địch - thiên ** cũng phải chờn.
ên Đền Thánh Mẫu
Công đức xây nên
Nghệ, nhớ Đền Cờn!
Linh thiêng xứ Nghệ,

* Di tích Đền Cờn ( xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu) thờ Tứ vị Thánh Nương có từ thời Trần. Tứ vị Thánh Nương là
bốn vị nữ thần được tôn làm Thánh là Dương Thái Hậu, Hoàng hậu và hai Công chúa nhà Nam Tống. Đền Cờn ngoài thờ
Tống Đế Bính và ba vị trung thần Trương Thế Kiệt, Lục Tú Phu, Văn Thiên Trường. Tục truyền các vị Nữ Thánh tại đền
Cờn đã Âm phù cho các tướng thời Trần đánh giặc Nguyên - Mông, cho vua Trần Anh Tông vượt biển đánh giặc được
thuận buồm, xuôi gió, cho vua Lê nam chinh giữ cho Quốc gia bình yên, cũng như dưới Triều Nguyễn linh ứng giúp cho
dân, cho nước quốc thái, dân an, mưa thuận, gió hoà, mùa màng tươi tốt, đi đánh cá ngoài biển thuận lợị, từ đó làm ăn
ngày càng phát đạt.
** Địch- thiên: “ Địch hoạ- thiên tai” .
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TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG THỊ LOAN

- NIỀM VUI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

X

ác định Người lao động là
vốn quý, nguồn lực quan
trọng nhất cho sự phát triển
bền vững của Công ty, trong những
năm qua Lãnh đạo Công ty Cổ
phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã
có nhiều chủ trương, chỉ đạo thiết
thực quan tâm chăm lo cho người
lao động, trong đó có việc quyết
định tái lập, xây dựng Trường mầm
non. Điều đó đã tạo ra một niềm
tin vững chắc của của người lao
động đối với lãnh đạo Công ty nói
riêng và mái ấm tập thể Công ty
nói chung, làm cho họ yên tâm sản
xuất, chuyên cần, nổ lực cống hiến
sức lực, trí lực của mình cho sự
phát triển của Công ty.
Là một công ty với hơn 70 % là
lực lượng lao động trẻ, lại chủ yếu
là lao động nữ, hầu hết thuê nhà
trọ ở xung quanh, lân cận Công ty.
Nhu cầu có chỗ gửi con đi nhà trẻ
hay học mẫu giáo trong CNCNV và
người lao động ngày càng tăng lên.
Đối với vai trò một người phụ nữ,
muốn làm tốt vai trò của một cán bộ
công nhân viên, trước hết họ phải
làm tốt vai trò của một người mẹ. Vì
vậy việc chăm lo cho con cái là mối
quan tâm, lo lắng hàng đầu của họ.
Đặc biệt đối với những cán bộ, công
nhân có con nhỏ thì việc phải đưa
đón con đến nhà trẻ khi nhà trẻ cách
quá xa Công ty là một việc vô cùng
vất vả. Thấu hiểu và chia sẻ điều đó,
từ năm 2008 Công ty đã trích từ quỹ
phúc lợi một phần không nhỏ để tái
lập, xây dựng Trường mầm non ngay
trong khuôn viên Công ty.
Trường Mầm non Hoàng Thị
Loan có quy mô cơ sở vật chất cho 6
nhóm lớp, có đủ phòng học, phòng
ngủ, vui chơi, phòng bếp, phòng
vệ sinh đúng quy định của ngành
Giáo dục, khuôn viên sân trường
rộng rãi, thoáng mát… có thể nhận
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chăm sóc, nuôi dạy từ 150-180
cháu từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trường
hiện có 15 cán bộ, giáo viên, nhân
viên phục vụ, do Công ty tuyển
chọn, tuyển dụng người có năng
lực, trình độ, phảm chất, yêu nghề,
yêu trẻ. Trường đã bước vào năm
học thứ sáu, hiện có trên 150 cháu
các lứa tuổi, bước đầu đáp ứng yêu
cầu cho Người lao động của Công
ty và Công ty may Halotexco yên
tâm, tin tưởng gửi con để miệt mài
lao động, ngày đêm bám máy, bám
xưởng, tích cực lao động sản xuất.
Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo,
ủng hộ tạo điều kiện của Lãnh đạo,
tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh
niên và các Đơn vị trong Công
ty, Trường còn được ngành Giáo
dục và Chính quyền các cấp quan
tâm, kiểm tra, chỉ đạo và đều được
ngành Giáo dục Thành phố Vinh
cấp phép hoạt động, ghi nhận,
biểu dương, đánh giá tốt.
Chúng tôi đã có nhiều dịp
dự lễ khai giảng năm học mới,
tổng kết năm học hay chứng kiến
những giây phút các ông bố, bà
mẹ là những công nhân lao động,
nét mặt hân hoan, vui vẻ, yên tâm
đưa con tới trường hay đón con
giờ tan học, chị Hằng, tổ máy ống

KC - Nhà máy Sợi 1 tâm sự: “ Có
trường mầm non của Công ty, bọn
em yên tâm lắm, phấn khởi lắm.
Được gửi cháu vào đây, thấy các
cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng,
học và chơi trong môi trường thân
thiện, vui tươi, lành mạnh, an toàn
và cũng đỡ ốm đau hẳn đi. Vì trước
đây để cho kịp giờ vào ca em phải
đưa con đi gửi lúc trời còn sương
lạnh nên cháu thường ho, sổ mũi,
được đồng lương nào lại tiêu ngay
vào tiền thuốc cho con. Giờ đây
đã được gửi con gần nhà, lại còn
được Công ty bao cấp 100 % học
phí nữa nên bọn em cũng đỡ vất
vả nhiều chị ạ, hơn nữa gần đây
trên các phương tiện thông tin đại
chúng thường xuyên đưa tin về các
vụ bạo hành trẻ em tại các trường
tư thục thì em lại thấy con mình
thật may mắn và thấy thật giá trị
khi Công ty có trường mầm non”.
Việc có được Trường mầm non
Công ty, không chỉ giúp cho người
lao động yên tâm sản xuất mà còn
có ý nghĩa là mái ấm tình thương,
tình người, là sợi dây gắn kết
CBCNV, người lao động với Công
ty. Đó cũng là một nét văn hoá
Công ty mang tên Thân mẫu Bác
Hồ kính yêu.
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“ĐỒNG VĂN”

Hai miền đất mang tên

CAO NGUYÊN ĐỒNG VĂN
THUỘC TỈNH HÀ GIANG
Tỉnh Hà Giang cách thủ đô Hà
Nội 318km về phía Bắc. Từ trung
tâm Hà Giang đi lên cực Bắc tổ quốc
chừng 150 km là huyện vùng cao
mang tên Đồng Văn. Đây là vùng
núi đá vôi, trải rộng trên 2000 km2
gồm bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh
, Đồng Văn, Mèo Vạc, 90% diện tích
là núi đá đặc trưng. Từ trên đỉnh cao
nguyên, ta có thể thấy phong cảnh
kỳ thú. Những ngôi nhà làm bằng đất
của đồng bào dân tộc thiểu số bên
những thửa ruộng bậc thang xanh
mướt tương phản giữa bạt ngàn núi
đá vôi lởm chởm. Công viên đá địa
chất trong bồng bềnh sương khói
trông như một bức tranh thuỷ mặc
khổng lồ do tạo hoá ban tặng
Cao nguyên Đồng Văn có độ cao
1000 đến 1500 mét so với mặt biển.
Theo đánh giá của Hội đồng tư vấn
mạng lưới công viên địa chất toàn
cầu, cao nguyên Đồng Văn là một
trong những vùng đá vôi đặc biệt,
chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu
về sự phát triển vỏ trái đất. Những
hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc
sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh
học cao, và truyền thống văn hoá lâu
đời của cộng đồng cư dân bản địa.
Cao nguyên đá Đồng Văn đã được
UNESCO trao bằng công nhận là
công viên địa chất toàn cầu .
Năm 2013, tỉnh Hà Giang chọn

du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.
Đồng Văn hứa hẹn sẽ là điểm đến
thơ mộng đầy hấp dẫn, thu hút nhiều
khách du lịch bốn phương
THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN THUỘC
HUYỆN DUY TIÊN - TỈNH HÀ NAM.
Thị trấn Đồng Văn nằm trên quốc
lộ 1 cách trung tâm Hànội khoảng 50
km về phía nam. Khu công nghiệp
Đồng Văn nằm trong vùng phát triển
kinh tế trọng điểm của tỉnh HàNam.
Đây là khu công nghiệp được đầu tư
và xây dựng sớm nhất trên địa phương
này. Tổng diện tích lên tới 210 ha, với
nhiều lợi thế về hạ tầng cơ sở, thông
tin, giao thông thuận tiện. Khu công
nghiệp Đồng Văn đã và đang mời
gọi, thu hút nhiều công ty, xí nghiệp
thuộc nhiều lĩnh vực như điện tử, cơ
khí,… và công nghệ sợi, dệt, may.

HOÀNG LĨNH NAM

Tổng Công ty cổ phần Dệt May
Hà Nội (HANOSIMEX) vinh dự triển
khai dự án xây dựng nhà máy kéo
sợi công suất 3 vạn cọc sợi, năng lực
sản xuất trên 4000 tấn sợi/năm, sản
phẩm là các loại sợi 100% cotton
chải kỹ và chải thô chất lượng cao.
Nhà máy may dệt kim năng lực 5,1
triệu sản phẩm / năm . Hai nhà máy
của HANOSIMEX đã thu hút nhiều
lao động, giải quyết việc làm tại Đồng
Văn và khu vực lân cận. Khi sản xuất
ổn định và phát triển,các nhà máy
này sẽ làm tăng tỷ lệ nguồn thu từ hoạt
động công nghiệp, góp phần thay đổi
diện mạo địa phương theo mô hình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá .
Hy vọng một ngày không xa,
những người lao động giỏi và các
bạn trẻ của HANOSIMEX tại thị trấn
Đồng Văn sẽ có dịp lên tham quan,
du lịch khu công viên địa chất toàn
cầu trên miền biên cương cực Bắc.
Các bạn sẽ được khám phá đỉnh Mã
Pì Lèng , vinh dự đứng dưới chân cột
cờ Tổ quốc trên đỉnh cao Lũng Cú. Ta
sẽ thoả sức hít thở không khí trong
lành giữa lưng chừng trời, chiêm
ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ tạo hoá ban tặng
cho Đồng Văn.Từ đây ta sẽ phóng
tầm mắt nhìn về phương Nam theo
hướng quốc lộ một, nơi ấy có thị trấn
Đồng Văn, có các công ty, nhà máy
của HANOSIMEX mến yêu. Hy vọng
sản phẩm sợi, dệt, may Đồng Văn sẽ
đến với bà con dân tộc cao nguyên
Đồng Văn. Góp phần làm phong phú
thêm những nét đẹp truyền thống lâu
đời của cộng đồng dân cư bản địa.

63

SẮC MÀU HANOSIMEX

Ý TƯỞNG BỘ SƯU TẬP
Ánh nắng xuân vàng lấp lánh, cây trồi đâm hoa nảy lộc, sự sống luôn tràn ngập quanh ta.
Với chất liệu truyền thống của Hanosimex là vải dệt kim, tông màu chủ đạo là màu vàng,
thể hiện kỹ thuật in vải, phom dáng trang phục thoải mái tạo sự năng động.
Trong một mùa xuân mới, hy vọng mang đến cho người mặc cảm nhận được sự tươi mới để
bắt đầu một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
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HANOSIMEX
Bộ sưu tập: Nắng Xuân
Model: Huyền My
Photo: Đình Duẩn
Customer: Hanosimex Fashion
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SẮC MÀU HANOSIMEX
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Ánh nắng xuân vàng lấp lánh, cây trồi
đâm hoa nảy lộc, sự sống luôn tràn ngập
quanh ta.
Với chất liệu truyền thống của
Hanosimex là vải dệt kim, tông màu
chủ đạo là màu vàng, thể hiện kỹ thuật
in vải, phom dáng trang phục thoải mái
tạo sự năng động.
Trong một mùa xuân mới, hy vọng mang
đến cho người mặc cảm nhận được sự
tươi mới để bắt đầu một năm mới nhiều
niềm vui và hạnh phúc!

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ
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