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“Chuỗi cung ứng Sợi Dệt May”

BAN CỐ VẤN
Ông TRẦN QUANG NGHỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông DƯƠNG KHUÊ
Tổng Giám đốc Tổng công ty
Ông TRẦN CAO LỄ
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
THƯ KÝ BAN BIÊN TẬP
LÊ LÂM
NGUYỄN ĐỨC THỊNH
PHẠM THỊ THU HÀ
BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN HANOSIMEX
NGUYỄN SONG HẢI
Phó TGĐ Tổng Công ty - Trưởng ban biên tập
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty - Phó ban
NGUYỄN AN HẢI
Bí thư ĐTN – Phó ban Thường trực
NGUYỄN THỊ TỨ
GĐ điều hành Tổng Công ty
GĐ Công ty CP May Đông Mỹ - Ủy viên
NGUYỄN NGỌC CÁCH
Kế toán trưởng - Ủy viên
PHAN HOÀI THU
Trưởng phòng kinh doanh - Ủy viên
PHAN HỒNG CHƯƠNG
Trưởng phòng KTĐT - Ủy viên
NGUYỄN QUANG HUY
Trưởng phòng CNM - Ủy viên
HỒ LÊ HÙNG
GĐ Công ty TNHH MTV Hà Nam - Ủy viên
ĐẶNG THÁI HƯNG
GĐ Công ty CP Dệt Hà Đông - Ủy viên
TRẦN THỊ THANH XUÂN
GĐ Nhà máy Sợi Bắc Ninh - Ủy viên
VŨ THỊ NGỌC LAN
GĐ Công ty CP Thời trang - Ủy viên
BÙI VĂN DƯƠNG
GĐ Công ty CP Dệt kim - Ủy viên
LÊ TRỌNG ĐẠI
GĐ Công ty CP May Halotexco - Ủy viên
NGUYỄN QUANG NGỌC
GĐ Công ty CPTM Hải Phòng - Ủy viên
TRẦN TIẾN DŨNG
GĐ Nhà máy May Nam Đàn - Ủy viên
NGUYỄN TRÍ SƠN
GĐ Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh - Ủy viên
Giấy phép xuất bản số: 2585/GP-STTTT
Sở TTTT Hà Nội cấp ngày: 04/9/2013
In tại Công ty TNHH TM In NaHa

“Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật …”
Hà Nội, vẫn còn đâu đó dư âm của Xuân Giáp Ngọ với tiết trời se
lạnh, lất phất mưa phùn,... Bỗng chợt nghe âm vang khúc tráng ca hùng vĩ
của đại ngàn: Tháng Ba Tây Nguyên!
Tháng Ba, cả nước bắt đầu sống động với những ký ức hào hùng của
chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu…” Điện Biên Phủ 60
năm trước, mở màn với chiến thắng Him Lam ngày 13/3/1954 và kết thúc
ngày 07/5/1954 khi lá cờ bách chiến bách thắng của quân đội nhân dân
Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri.
Tháng Ba, tháng Thanh niên 2014 với những hoạt động của tuổi trẻ
Hanosimex hướng về Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần
thứ XIII của Tổng Công ty và chào mừng 30 năm thành lập Hanosimex.
DIỄN ĐÀN HANOSIMEX số 5 - 2014 ra mắt dịp này, sẽ giúp bạn đọc
cảm nhận được không khí thi đua lao động khẩn trương của những người
lao động Hanosimex - những con ong làm mật ngọt cho đời - trong mỗi
nhà máy, trên công trường triển khai các dự án mới và bao trùm lên tất cả
là tâm tình, cảm nghĩ, trăn trở, suy tư,… về Đảng, về Bác, về đất nước con
người, về cuộc sống lao động thường ngày,… một cách chân thật, giản dị
của con người Hanosimex.
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 cộng tác viên đã gửi tin
bài, ảnh chất lượng để DIỄN ĐÀN HANOSIMEX đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao của bạn đọc.
Ban biên tập mong 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 CP Dệt May Hà
Nội, Địa chỉ: Tòa nhà Nam Hải Lakeview (tầng 8), Khu đô thị Vĩnh Hoàng,
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 84.4.3862 1225 (máy lẻ 202) Fax: 84.4.3862 1224
E-mail: diendan@hanosimex.com.vn
BAN BIÊN TẬP
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2014

AN HẢI

T

rong không khí chuẩn bị đón
Xuân Giáp Ngọ 2014, ngày
17 tháng 01 năm 2014 tại
khu CN Đồng Văn II - tỉnh Hà
Nam, Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết
hoạt động SXKD năm 2013 và triển
khai kế hoạch năm 2014 nhằm
đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động
của Tổng Công ty trong năm 2013,
nêu ra những thuận lợi khó khăn,
những điểm mạnh điểm yếu, đồng
thời vạch rõ phương hướng nhiệm
vụ trọng tâm cần khắc phục hoàn
thiện, cũng như tiếp tục duy trì và
phát huy những điểm mạnh trong
thời gian tới.
Về dự Hội nghị tổng kết,
có ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch
HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt
Nam; ông Trần Quang Nghị - Uỷ
viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch
HĐQT Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội và đại diện các Ban chức
năng của Tập đoàn.
Về phía Tổng Công ty có
ông Dương Khuê - Bí thư Đảng
ủy - Tổng Giám đốc Tổng Công
ty cùng các thành viên trong Hội
đồng quản trị, cơ quan Tổng Giám
đốc; Kế toán trưởng, Trưởng ban
kiểm soát, Trưởng, Phó các phòng
ban, Nhà máy trực thuộc TCT, các
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ông bà Giám đốc, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn
TN của các Công ty trong hệ thống
Hanosimex và đại diện người lao
động xuất sắc năm 2013 về dự.
Sau hai năm ổn định các
đơn vị sản xuất sau di dời, trong
năm 2013 kinh tế toàn cầu đã qua
giai đoạn khó khăn nhưng chưa đạt
tốc độ khả quan; kinh tế Việt Nam
cơ bản được duy trì ổn định, xuất
khẩu tăng trưởng khá nhưng vẫn
còn nhiều thách thức và khó khăn
cho các doanh nghiệp về cơ hội
kinh doanh và chi phí đầu vào. Tuy
nhiên, với sự chỉ đạo và quan tâm
kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Dệt
May Việt Nam, sự hỗ trợ của các
ban chức năng của Tập đoàn cùng
sự năng động quyết tâm, đoàn kết
của Hội đồng quản trị, Cơ quan
điều hành và sự nỗ lực của tập
thể cán bộ công nhân viên - người
lao động trong toàn Tổng Công ty,
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
đã khắc phục khó khăn, thực hiện
tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2013, đem về doanh thu hơn
2.200 tỷ đồng, duy trì việc làm,
ổn định thu nhập cho gần 5.000
người lao động của toàn hệ thống
Hanosimex.
Tại Hội nghị tổng kết, Tổng
Công ty đã vinh dự được lãnh đạo

Tập đoàn trao tặng Cờ thi đua của
Bộ Công Thương về những thành
tích xuất sắc trong các hoạt động
SXKD năm 2013. Cũng trong Hội
nghị này, Tổng Công ty đã công bố
Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn
Thị Tứ - Giám đốc Công ty CP May
Đông Mỹ - giữ chức vụ Giám đốc
điều hành Tổng Công ty. Lãnh đạo
TCT cũng đã công bố các quyết
định khen thưởng cho các đơn vị
sản xuất đã có thành tích xuất sắc
trong năm 2013 tiêu biểu như: Nhà
máy Sợi Đồng Văn và Nhà máy
May Đồng Văn.
Các đơn vị đã tham luận tại
Hội nghị, tập trung vào các giải
pháp cụ thể trong quản trị sản xuất,
quản trị nguồn lực, tăng năng suất
chất lượng,…
Đặc biệt, Hội nghị đã
được nghe ý kiến chỉ đạo của
ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch
HĐTV Tập đoàn và ông Trần
Quang Nghị - Tổng Giám đốc
Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Tổng
Công ty, chỉ ra những tồn tại
của TCT trong năm 2013, những
kinh nghiệm trong phương pháp
quản trị, những giải pháp cần
phải triển khai khẩn trương
trong năm 2014 để hoàn thành
các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra.

TIN TỨC SỰ KIỆN

LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN

THĂM SỢI ĐỒNG VĂN (HANOSIMEX)
MINH HƯƠNG

T

rong không khí ấm áp của
những ngày đầu Xuân năm
mới. Nhiều doanh nghiệp
dệt may trong Tập đoàn Dệt May
Vinatex đã ra quân đầu năm với
khí thế mới, tâm thế mới quyết
tâm giành thắng lợi từ ngày đầu
quý đầu năm để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ 2014.
Tổng Công ty cổ phần Dệt
May Hà Nội (Hanosimex) không
nằm ngoài guồng quay đó, phát
huy những thành quả đã đạt
được trong năm qua, ngay những
ngày đầu Xuân năm 2014 tất cả
CBCNVC và người lao động tại
các doanh nghiệp thành viên của
Hanosimex đã có mặt đông đủ,
người nào vào việc đó với khí thế
sôi nổi, hào hứng.
Chiều 06/02/2014, ông
Lê Tiến Trường - Phó Tổng Giám
đốc thường trực Tập đoàn Dệt May
Việt Nam đã đến thăm và chúc
Tết CBCNV Nhà máy Sợi Đồng
Văn thuộc Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội (Hanosimex). Ông
Trường đã nhiệt liệt biểu dương
những cố gắng và thành quả bước
đầu đã đạt được của Tổng Công
ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm
2013 trong đó có sự đóng góp lớn
của Nhà máy Sợi Đồng Văn:
Là đơn vị gặp nhiều khó khăn
sau di dời, với sự chỉ đạo sát sao và
quyết liệt của Tập đoàn cùng sự
quyết tâm cao của Ban lãnh đạo
cùng toàn thể CBCNVvà sự nỗ lực
không ngừng của người lao động
trong toàn hệ thống. Hanosimex
trong đó có Nhà máy Sợi Đồng

Tổng Giám đốc Dương Khuê báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh
của Hanosimex với lãnh đạo Tập đoàn
Văn đã đi vào hoạt động ổn định
và đạt những kết quả nhất định
trong năm 2013. Tuy nhiên để đơn
vị phát triển bền vững thì Nhà máy
Sợi Đồng Văn cũng là một trong
những mắt xích quan trọng của
Hanosimex; Sang năm 2014 với
những cơ hội và thách thức mới,
lãnh đạo Tập đoàn mong muốn
Tổng Công ty cần củng cố công
tác quản trị để có những bước
đột phá vượt bậc, thu xếp nguồn
vốn hợp lý, năng suất tăng trưởng
mạnh mẽ để bù khoảng thời gian
“chững lại” khi Tổng Công ty mới
di dời. Phó TGĐ thường trực Tập
đoàn mong rằng Tổng Công ty cần
chủ động, sáng tạo hơn nữa trong
công tác phát triển thị trường cũng
như công tác cải tiến chất lượng
sản phẩm để tăng hơn nữa thị

phần xuất khẩu và thị trường nội
địa, tạo giá trị gia tăng cao để các
đơn vị thuộc Tổng Công ty có lợi
nhuận tốt để Hanosimex sẽ tiệm
cận trong nhóm các doanh nghiệp
tiên tiến của Tập đoàn.
Thay mặt lãnh đạo Hanosimex,
ông Dương Khuê - Tổng Giám đốc
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn
và hứa sẽ tiếp tục đổi mới trong
công tác quản trị doanh nghiệp để
tăng năng suất lao động và chất
lượng sản phẩm - đặc biệt áp dụng
các mô hình quản lý tiên tiến để ổn
định chất lượng sợi nhằm đem lại
giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất
khẩu đem lại lợi nhuận ngày càng
cao cho doanh nghiệp để cải thiện
đời sống, thu nhập và điều kiện làm
việc của người lao động ngày một
tốt hơn.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG - HANOSIMEX

SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI DI DỜI

BÙI VĂN HIỀN

T

rong những ngày này các
hạng mục công trình nhà
xưởng chính của dự án xây
dựng Nhà máy sản xuất khăn
bông tại khu Công nghiệp Đồng
Văn 2 - Tỉnh Hà Nam đã được
hoàn thành. Các nhà thầu đang
gấp rút hoàn thiện nốt một số
hạng mục phụ trợ dự kiến đến
30/03/2014 sẽ tiến hành bàn giao
công trình. Một công trình hiện
đại khép kín, quy mô là niềm tự
hào mơ ước của cán bộ công nhân
viên Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex sẽ được đưa vào hoạt
động. Để đảm bảo công tác di dời
thành công - Công ty CP Dệt Hà
Đông- Hanosimex đã đề ra mục
tiêu: “ Di dời phải bảo toàn nguồn
nhân lực, giữ được đơn hàng,
khách hàng. Di dời phải trở thành
ngày hội lớn của cán bộ công
nhân viên”. Rút kinh nghiệm từ
thực tế di dời của các đơn vị trong
hệ thống Hanosimex, ngay từ đầu
năm 2014 Công ty đã triển khai
đồng loạt các giải pháp và nhiệm
vụ tới các đoàn thể, các đơn vị và
người lao động.
Tổ chức sản xuất hợp lý,
thi đua tăng năng suất, chất lượng
sản phẩm, với các phong trào: “ 4
cao tại khu vực Dệt; 4 không tại
khu vực nhuộm”. Phấn đấu hiệu
suất đạt 85% trở lên, chất lượng
đạt trên 97% khăn loại A. Hoàn
thành kế hoạch sản xuất năm
2014 xong trước tháng 11 năm
2014, để tháng 12 thực hiện kế
hoạch di dời.
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Công ty đã thành lập ban
và các tiểu ban chuẩn bị sản xuất
với chức năng, nhiệm vụ cụ thể
nhằm tham mưu giúp cho lãnh
đạo Công ty trên các lĩnh vực: Xây
dựng cơ chế chính sách cho người
lao động khi di dời, công tác tuyển
dụng và đào tạo lao động, công tác
vận chuyển lắp đặt thiết bị, công
tác tài chính, công tác phục vụ
sản xuất,…. Công ty đã xây dựng
phương án di dời Công ty CP Dệt
Hà Đông - Hanosimex một cách
chi tiết về Đồng Văn. Phương án
trên đã được lấy ý kiến của các
đơn vị và chỉnh sửa xong lần 2,
hiện đang tiếp tục xin ý kiến của
lãnh đạo Tổng Công ty CP Dệt
May Hà nội - Hanosimex.
Theo tiến độ đầu quý 2 năm
2014, Công ty sẽ tiến hành di dời
dây chuyền may nội địa sản lượng

5tấn/tháng gồm các thiết bị may
và 4 máy dệt Hàn Quốc. Đây là
đợt di dời thử nghiệm để rút kinh
nghiệm cho đợt tổng di dời toàn
bộ thiết bị từ Hà Đông về Đồng
Văn bắt đầu từ ngày 15/12/2014.
Trên cơ sở các thiết bị di dời của
đợt đầu Công ty sẽ tiến hành đào
tạo lao động tại Đồng Văn. Sau 2
tháng thông tin tuyển dụng hiện
Công ty đã có gần 200 hồ sơ xin
việc đều là người của địa phương
sở tại.
Đoàn thanh niên Liên chi
đoàn Dệt Hà đông - Hanosimex
đảm nhận dự án trồng cây xanh
trong khuôn viên Công ty, đã
tiến hành lễ trồng cây nhân dịp
xuân mới 2014. Đây là công trình
thanh niên mang nhiều ý nghĩa,
là điều kiện tốt để mỗi bạn trẻ
có cơ hội thử sức, cũng là trách
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nhiệm để tuổi trẻ đóng góp sức
mình xây dựng Công ty. Việc đảm
nhận công trình trên cũng là cơ
hội tạo thêm nguồn quỹ cho đoàn
thanh niên hoạt động. Tổng dự
toán được phê duyệt là 200 triệu
đồng. Công ty chỉ đạo các đoàn
thể Công đoàn và Đoàn thanh
niên tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền tới người lao động về
tiến độ di dời để người lao động
hiểu rõ và yên tâm công tác. Đoàn
thanh niên tăng cường thời lượng
truyền thanh thanh niên, tập
trung vào các bài viết phân tích rõ
các cơ chế chính sách, các nhiệm
vụ cần thực hiện để đảm bảo di
dời nhanh nhất, ít tốn kém nhất,
nhanh chóng ổn định sản xuất với
phương châm: Để mọi người lao

động cùng biết, cùng bàn, cùng
thực hiện. Công đoàn Công ty phối
hợp cùng chính quyền tổ chức đối
thoại trực tiếp với công nhân từng
tổ sản xuất trong toàn Công ty để
lắng nghe tâm tư nguyện vọng,
kiến nghị trên cơ sở đó đề ra cơ
chế, chính sách phù hợp. Tổ chức
cho công nhân xuống thăm quan
khu công nghiệp Đồng Văn 2 để
mọi người tận mắt thấy cơ ngơi
quy mô hiện đại. Chuyến đầu tiên
sẽ được tổ vào ngày 8/3/2014.
Vào thời điểm giao thời
giữa đảm bảo thực hiện kế hoạch
sản xuất và chuẩn bị di dời Công
ty tăng cường xiết chặt kỷ cương,
kỷ luật lao động là cần thiết. Bộ
phận bảo vệ quân sự quán triệt
trong nội bộ nhằm thực thi tốt

nhiệm vụ được giao, tăng cường
kiểm soát trong và ngoài giờ đối
với hàng hoá và con người ra vào
cổng Công ty, đầu tư thêm hệ
thống Camera giám sát các khu
vực nhạy cảm, ký kết phối hợp với
công an Phường Vạn Phúc - Quận
Hà Đông trong việc đảm bảo trật
tự an toàn, để thực hiện di dời
theo đúng lộ trình, đúng kế hoạch
có sự kiểm soát chặt chẽ.
Toàn thể cán bộ công nhân
viên Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex đã sẵn sàng cho ngày
hội di dời Công ty về khu công
nghiệp Đồng văn 2 - Tỉnh Hà
Nam nhanh chóng ổn định - phát
triển bền vững và thịnh vượng.

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CAO CẤP
BBT

K

iện toàn công tác tổ chức,
tăng năng lực quản trị doanh
nghiệp bắt kịp nhu cầu đầu
tư tăng tốc và phát triển trong
hội nhập và đón đầu các AFTA
đặc biệt Hiệp định Đối tác kinh
tế xuyên Thái Bình Dương (TPP);
từ đó thiết lập chuỗi cung ứng
dệt may, tập trung cho sản xuất
theo phương thức ODM để không
ngừng gia tăng giá trị gia tăng cho
sản phẩm dệt may xuất khẩu, tại
Hội nghị tổng kết công tác sản xuất
kinh doanh năm 2013 và triển khai
nhiệm vụ năm 2014, Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội đã công bố
quyết định bổ nhiệm chức danh
Giám đốc điều hành Tổng Công ty.
Thay mặt lãnh đạo, ông Trần
Quang Nghị - Tổng Giám đốc Tập
đoàn Dệt May Việt nam, Chủ tịch
HĐQT Hanosimex đã trao quyết
định bổ nhiệm Giám đốc điều
hành và giao nhiệm vụ cho bà
Nguyễn Thị Tứ .
Phát biểu nhận nhiệm vụ,
tân Giám đốc điều hành Tổng
Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

Chủ tịch HĐQT Trần Quang Nghị trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ
- Nguyễn Thị Tứ đã cảm ơn lãnh
đạo Tập đoàn, lãnh đạo Tổng Công
ty và đặc biệt là toàn thể đội ngũ
CBCNV đã tín nhiệm giao trọng
trách cán bộ quản lý và điều hành
cấp cao của doanh nghiệp; bà Tứ
xúc động chia sẻ “ tôi rất vinh dự,
tự hào song trọng trách hết sức
nặng nề, với các kinh nghiệm về

quản trị sản xuất của mình cùng sự
hỗ trợ của tập thể sẽ hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao để đưa hoạt
động ngành May của Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội phát triển
bền vững, đáp ứng được kỳ vọng
của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội”.
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MAY HALOTEXCO

ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN
LÊ CẢNH TÙNG

M

ay Halotexco (Hay gọi
là May Hoàng Thị Loan)
tiền thân là Nhà máy Dệt
kim Hoàng Thị Loan, mang tên
thân mẫu của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh, đã trải qua nhiều thăng
trầm, nhiều năm qua vấn trên nền
móng ấy, nhà xưởng còn đó, nhà
xưởng tuy cũ theo thời gian, nhưng
những con người, những người thợ
vẫn ngày đêm miệt mài, tìm tòi
học hỏi, trăn trở nhằm đưa Công
ty cổ phần May Halotexco đuổi
kịp với các doanh nghiệp May
trong ngành. Năm 2013 là một
năm lãnh đạo Công ty đã quyết
tâm thay đổi, từ cách nghĩ, cách
làm, Là một năm năng suất và
chất lượng sản phẩm được nâng
khá cao. Quyết tâm đổi mới từ
nội lực, cán bộ công nhân viên
trong Công ty luôn đoàn kết một
lòng xây dựng Công ty ngày càng
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phát triển, đứng đầu là đồng chí
Lê Trọng Đại - Bí thư Đảng uỷ,
Giám đốc Công ty. Ngày đêm trăn
trở làm sao đủ việc làm cho người
lao động, thu nhập đủ nuôi sống
gia đình công nhân. Từ đó cán bộ
của Công ty lần lượt đi học tập các
doanh nghiệp lớn trong Ngành,
tham quan học hỏi các nhà
máy cùng ngành trong Hệ thống
Hanosimex, Tổng Công ty May
10, Dệt May Huế, Dệt May Hoà
Thọ... Mời giáo viên từ Trường cao
đẳng Nghề Long Biên về hướng
dẫn, đào tạo cho tổ trưởng sản xuất
cách quản lý, cách điều hành cấp
tổ sản xuất, đến các hội thảo Lean
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
tại Tổng Công ty May 10. Những
chuyến đi ấy đã làm mới cách suy
nghĩ của cán bộ quản lý cấp cao,
cấp trung.
Công ty đã sắp xếp cải tổ

lại bộ máy điều hành từ Lãnh đạo
Công ty, phòng ban chức năng và
các phân xưởng sản xuất. Thay
đổi cách quản lý chuyền may, trả
lương theo doanh thu (trước đây
trả lương theo sản phẩm quy đổi).
Cán bộ công nhân viên thấu hiểu
và quyết tâm đổi mới , thay đổi để
phát triển.
Bên cạnh đó tổ chức Công
đoàn cũng đã cùng vai sát cánh
với chuyên môn, tổ chức những
hoạt động thiết thực nhằm tái tạo
sức lao động một cách hiệu quả và
thiết thực nhất. Tổ chức giải bóng
chuyền nam, bóng chuyền nữ, tạo
ra không khí vui vẻ, đoàn kết giữa
các đơn vị trong toàn Công ty
Công đoàn Công ty cũng đã
tổ chức cho Cán bộ chủ chốt Công
ty và ban chấp hành công đoàn
thăm nghĩa trang Trường Sơn,
thăm thành cổ Quảng Trị, tri ân
các anh hùng liệt sỹ đã vì dân, vì
nước hy sinh bản thân mình cho
Tổ quốc độc lập, cho nhân dân no
ấm. Chuyến đi đã giúp sự gắn kết
giữa Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo
các đơn vị và cán bộ công đoàn,
tạo sự gắn bó đoàn kết trong toàn
Công ty.
Thời cơ và vận hội mới đang
chờ đón Công ty khi Tổng Công ty
đang đầu tư và phát triển mãnh liệt
tại khu vực Bắc miền Trung. May
Halotexco từng bước khẳng định
mình và phát triển bền vững. Nâng
tầm Công ty trong một thời gian
không xa. Công ty đang khắc phục
những tồn tại, tiếp tục đầu tư, đổi
mới và áp dụng thành công chuyền
LEAN cho sản xuất may.
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ĐỒNG VĂN

Chào Xuân Giáp Ngọ 2014
CHU VĂN HIẾU

M

ừng
Xuân mới Giáp
Ngọ 2014, sáng ngày 05
tháng 02, tại Hội trường
Công ty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex, các đơn vị sản xuất
của Hano simex tại Khu CN Đồng
Văn II - tỉnh Hà Nam đã tổ chức
gặp mặt đầu Xuân với toàn thể
cán bộ, CNVC. Không khí Tết cổ
truyền tràn ngập khắp nơi trong
từng căn phòng, trên từng khuôn
mặt. Những tiếng nói cười rộn rã,
những cái bắt tay nồng hậu, những
lời chúc tết vui vẻ, tất cả đều hy
vọng và tin tưởng vào một năm mới
đầy thành công và thịnh vượng.
Mở đầu chương trình ông Hồ
Lê Hùng - Giám đốc Công ty TNHH
MTV Hà Nam - Hanosimex thay
mặt lãnh đạo các đơn vị lên chúc
Tết toàn thể CBCNV, biểu dương
những thành tích, những cố gắng
trong năm qua mà các đơn vị đã
đạt được, đặc biệt là Nhà máy Sợi
Đồng Văn và Nhà máy May Đồng
Văn đã được Tổng Công ty CP Dệt

May Hà Nội tặng thưởng danh hiệu
Đơn vị xuất sắc năm 2013. Ông hy
vọng trong năm 2014 này, với sự
quyết tâm cao, sự đồng lòng nhất
trí từ trên xuống dưới, các đơn vị
tại Đồng Văn sẽ tiếp tục phát huy
những thành quả đã đạt được, khắc
phục những khó khăn để có nhiều
thành tích tốt hơn nữa, đúng như

kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo
Tổng Công ty.
Toàn thể CBCNV cùng nâng
cốc chúc mừng năm mới thay cho
lời quyết tâm thực hiện thắng lợi
kế hoạch 2014. Trong chương trình
chào Xuân mới mọi người đã cùng
nhau thưởng thức văn nghệ, tham
gia vào các trò chơi sôi nổi của tuổi
trẻ và chương trình là bốc thăm
trúng thưởng đầu năm với những
phần quà hấp dẫn.
Chương trình gặp mặt đầu
Xuân và chúc mừng năm mới đã
diễn ra trong không khí tưng bừng,
náo nhiệt. Những lời ca tiếng hát,
những ly rượu nồng, những nụ cười
rạng rỡ cùng những lời chúc mừng
tốt đẹp nhất báo hiệu khởi đầu cho
một năm mới đầy sức khỏe, thành
công và hạnh phúc cho mỗi thành
viên dưới mái nhà Hanosimex. Một
lần nữa, xin chúc cho Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội ngày càng
lớn mạnh và phát triển bền vững.
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CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ

MAY NAM ĐÀN

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ THÀNH CÔNG

T

rải qua quá trình xây dựng,
hoàn thiện và đi vào hoạt động
trong gần 1 năm, đến nay Nhà
máy May Nam Đàn đã dần đi vào ổn
định. Nhà máy đã đạt được một số
kết quả bước đầu như: Hoàn thành
được các kế hoạch sản xuất đã đề
ra, xây dựng các chế độ chính sách
đảm bảo quyền lợi cho người lao
động theo quy chế của Tổng Công ty
như: Chế độ ốm đau, thai sản, phụ
cấp độc hại cho người lao động, chế
độ bảo hiểm... Do mới thành lập
nên Nhà máy cũng gặp nhiều khó
khăn trong việc ổn định tổ chức,
điều hành hoạt động sản xuất; cán
bộ công nhân viên và lao động phần
lớn là những người mới được tuyển
dụng, chưa có kinh nghiệm nên phải
vừa học, vừa làm. Trong năm 2014,
Nhà máy đã xây dựng phương hướng
nhiệm vụ công tác cụ thể, phấn đấu
đạt năng suất cao cũng như đảm bảo
chất lượng sản phẩm may theo yêu
cầu khách hàng với mục tiêu đặt ra
là bằng mọi cách phải ký kết được
nhiều đơn đặt hàng có giá trị cao để
bắt nhịp được với các đơn vị may
trong hệ thống Hanosimex.
Với mục tiêu cụ thể như vậy,
được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao
của lãnh đạo Tổng Công ty và các
phòng ban chức năng, sự giúp đỡ
nhiệt tình của các đơn vị thành viên
trong Tổng Công ty, nhà máy đã tập
trung toàn bộ nguồn lực, đã thể hiện
sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể
cán bộ công nhân viên qua đợt đánh
giá khách hàng mã hàng Decathlon
với hơn 800.000 sản phẩm vào ngày
13/03/2014 vừa qua.
Để đạt được kết quả đánh
giá bước đầu khả quan của khách
hàng như vậy, Nhà máy đã họp
toàn bộ hệ thống, xác định mục tiêu
chính, tổng kết lại những mặt được
và những mặt còn tồn tại, yếu kém
để đề ra phương án giải quyết, đồng
thời phân công nhiệm vụ cho từng vị
trí, cụ thể như sau:
- Các phòng ban, đặc biệt là
Phòng Hành chính tổng hợp: Chuẩn
bị hồ sơ công nhân, xây dựng các
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quy định, đảm bảo chế độ thanh
toán lương, bảo hiểm cũng như bảng
lương của cán bộ, công nhân viên,
người lao động được thực hiện đúng
quy định và đầy đủ. Tất cả các quy
định, quy chế được thông báo trên
hệ thống phát thanh của Công ty, để
tất cả cán bộ công nhân viên đều
biết và nắm rõ các quy định quy chế
của Nhà máy. Điều này được thể
hiện rõ qua đợt phỏng vấn trực tiếp
15 công nhân với kết quả trả lời khá
tốt, tất cả đều thể hiện tinh thần yêu
công việc, yêu nhà máy, thỏa mãn
với những chế độ đãi ngộ hiện tại
của Nhà máy và mong muốn được
gắn bó lâu dài với Công ty.
- Các tổ sản xuất: Đảm bảo
tốt tất cả các quy trình may mặc ở
các dây chuyền may, chuẩn bị về
trang phục bảo hộ, an toàn lao động;
vệ sinh chỗ làm việc sạch sẽ để
tránh tình trạng làm bẩn sản phẩm
của khách hàng; nắm rõ quy chế
Công ty. Kết hợp với tổ vệ sinh nhà
máy quét dọn sạch sẽ, đảm bảo nền
nhà luôn khô thoáng và sạch. Công
nhân đều được trang bị các dụng cụ
bảo hộ lao động đảm bảo vệ sinh, an
trong lao động.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo
nhà máy đã cho hoàn thiện hệ
thống phòng cháy chữa cháy, thoát
hiểm, chấm công bằng dấu vân tay,
lắp đặt hệ thống camera trong toàn
nhà xưởng, nhằm bảo đảm an toàn
và quản lý, bảo hộ lao động. Triển
khai mở lớp tập huấn và tập duyệt

THUỲ NẾT

về công tác phòng cháy chữa cháy
và giới thiệu về hệ thống báo động
khi có sự cố. Đồng thời yêu cầu các
trưởng phó phòng ban rà soát, kiểm
tra lại những việc đã làm được và
chưa làm được, báo cáo Giám đốc
chi nhánh để tìm phương án giải
quyết, khắc phục.
Có thể nói, công tác chuẩn bị
cho đợt khách hàng đánh giá được
thực hiện với sự quyết tâm, cố gắng
và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công
nhân viên, người lao động và đặc
biệt là ban lãnh đạo Nhà máy và sự
hợp tác, hỗ trợ của Công đoàn Công
ty, cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của
lãnh đạo Tổng Công ty. Kết thúc đợt
đánh giá khách hàng mang lại kết
quả khả quan, khách hàng đánh giá
tốt và khá hài lòng với Công ty.
Để tiếp tục cho đợt khách
hàng đánh giá lần 2 vào ngày
31/03/2014, bộ phận kỹ thuật chất
lượng cũng đang ngày đêm làm việc
và cố gắng hoàn thiện những yêu
cầu mà khách hàng đưa ra. Với sự
tâm huyết và quyết tâm xây dựng
Nhà máy, cán bộ công nhân viên và
người lao động của Nhà máy sẽ cố
gắng, nỗ lực hết sức, để Nhà máy
ký được hợp đồng với khách hàng
trong đợt hàng Decathlon với hơn
800.000 sản phẩm và các đơn đặt
hàng tiếp theo. Tạo nhiều cơ hội
việc làm cũng như tăng thu nhập
cho người lao động, phấn đấu đưa
Nhà máy May Nam Đàn ngày càng
phát triển và phát triển bền vững.
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CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
TẠI CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN
ĐÌNH HẢI

T

hấu suốt quan điểm “Con người
là vốn quý nhất” và với phương
châm đảm bảo “An toàn mọi
lúc - Hạnh phúc mọi nơi”, mặc dù
thăng trầm trải qua nhiều giai đoạn,
nhưng tại Công ty cổ phần Dệt May
Hoàng Thị Loan, công tác vệ sinh an
toàn, phòng chống cháy nổ không
chỉ thể hiện ở việc hàng năm tích
cực hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về
AT-VSLĐ- PCCN”.
Với đặc thù của doanh nghiệp
dệt may có tiềm ẩn nhiều nguy cơ
mất an toàn, dễ xảy ra cháy do
bông bụi, độ ồn lớn, sản xuất ba ca
liên tục, ... Do vậy Lãnh đạo Công ty
thường xuyên quan tâm, đầu tư cho
công tác An toàn - Vệ sinh lao động
- Phòng chống cháy nổ như: Ban
hành các quy định nội quy về an
toàn PCCN; Trang bị các biển cảnh
báo, các băng rôn, áp phích khẩu
hiệu; Thường xuyên tuyên truyền
nâng cao nhận thức pháp luật về AT
- VSLĐ - PCCN và những khả năng
gây sự cố, tai nạn cần đề phòng,…
cho toàn thể người lao động; Tổ chức
các buổi tập huấn về PCCC, cứu hộ
cứu nạn cho hơn 130 lao động chủ
yếu là công nhân đi 3 ca cũng như
cho 480 học sinh mới tuyển dụng
về quy trình, phương án PCCN ...
vv. Đối với người lao động đã được
đào tạo tay nghề, cũng chỉ được bố
trí công việc khi đã được học tập,
cấp chứng nhận về quy trình thao
tác vận hành máy móc, thiết bị và
chấp hành các nội quy, quy định về
An toàn lao động,...
Thực hiện đầy đủ các Quy
định, chế độ chính sách của Nhà
nước về trang cấp BHLĐ theo danh
mục tại quy định số 68/2008/QĐBLĐTBXH, ngay từ đầu năm Công ty
đã có kế hoạch trang bị phương tiện
bảo vệ cá nhân cho người lao động
theo từng loại hình lao động và đặc
thù lao động. Cụ thể 100% người lao
động được trang cấp áo BHLĐ đồng
phục và các trang bị theo danh mục
BHLĐ như khẩu trang, nút tai chống
ồn, găng tay, kính, mũ, ...vv. Bồi
dưỡng nặng nhọc độc hại bằng hiện

vật tại chỗ, hiện nay đang áp dụng
cho NLĐ bằng sữa chua, sữa tươi
mức 10.000 đ/ngày công, tổng chi
phí cho công tác chăm sóc sức khỏe
NLĐ gần 2,1 tỷ đồng.
Hằng năm Công ty có hợp
đồng với Khoa môi trường - Trung
tâm y tế thuộc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam để đo kiểm tra môi trường,
điều kiện lao động. Thực hiện khám
sức khỏe định kỳ cho NLĐ theo quy
định. Có chế độ nghỉ dưỡng sức,
phục hồi chức năng lao động cho
các đối tượng theo quy định. Đối
với lao động nữ mang thai từ tháng
thứ 7 và nuôi con dưới 12 tháng
không bố trí làm việc đi ca. Công
tác phòng chống dịch bệnh cũng đã
được chủ động phòng ngừa, không
để dịch bệnh xảy ra tràn lan, nguy
cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và kéo
dài thời gian chữa bệnh của NLĐ,...
Là đơn vị sử dụng điện năng
lớn, mỗi tháng bình quân trên 3,7
triệu Kwh, mặt bằng sản xuất trải
rộng khoảng 4.000m2, mật độ thiết
bị trong xưởng tương đối dày nên
công tác phòng chống cháy nổ
luôn được duy trì kiểm tra, giám sát
nghiêm ngặt. Công ty đã trang bị
hơn 100 bình chữa cháy các loại,
55 lăng vòi, 5 cụm còi báo hiệu có
cháy, một máy phát điện DIEZEEN
phục vụ bơm nước cứu hỏa và một
máy phát điện DIEZEEN phục vụ

chiếu sáng thoát hiểm khi mất điện
lưới, các lối thoát nạn đều có biển
chỉ dẫn và đèn Exit chỉ lối ra,...
Nhận thức sâu sắc quyền
lợi của mình gắn liền với doanh
nghiệp, trong công tác AT-VSLĐPCCN, toàn thể cán bộ, nhân
viên, NLĐ Công ty cùng nâng cao
trách nhiệm, luôn ý thức trong
công việc vì sự phát triển bền
vững của Công ty.
Sáng 15/3/2014, tại Công ty
cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan,
lãnh đạo Công ty đã phối hợp với
Công đoàn tổ chức tổng kết công tác
An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng
chống cháy nổ năm 2013 và hưởng
ứng Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 năm
2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành
động vì mục tiêu không tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ
tại nơi làm việc”. Trân trọng cảm
ơn và ghi nhận đóng góp của các
tập thể cá nhân trong công tác này,
Hội đồng thi đua Công ty đã khen
thưởng cho 8 tập thể và 6 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác
An toàn - VSLĐ - PCCN năm 2013
và Công ty đã vinh dự được Chủ
tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng
khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc
trong công tác thi hành pháp luật
về an toàn vệ sinh lao động trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 1995-2012”.
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ĐƯỜNG ĐẾN VỚI
HỘI NHẬP

T

rong những năm gần đây các
khách hàng quốc tế luôn quan
tâm tới sự tuân thủ các tiêu
chuẩn về trách nhiệm xã hội tại các
nhà máy sản xuất hàng may mặc.
Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà
Nội không nằm ngoài sự quan tâm
đó, các khách hàng lớn của ngành
may mặc như Decathlon; Perry
Ellis International; Li&Fung; GAP;
Singlun; Under Armour…. thường
xuyên đến các nhà máy may của
Tổng công ty tham quan đánh
giá thực hiện trách nhiệm xã hội,
chính sách an ninh CTPAT và định
kỳ quay trở lại đánh giá.
Khẳng định tính tuân thủ
trách nhiệm xã hội của Hanosimex
với các đối tác kinh doanh và thỏa
mãn sự mong đợi của khách hàng,
Lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ đạo
cho Nhà máy May Đồng Văn
đánh giá cấp Chứng nhận WRAP
- Chính sách trách nhiệm xã hội

12

NGUYỄN THỊ THU HIỀN
trong sản xuất hàng may mặc toàn
cầu.
Chứng nhận WRAP chứng
minh doanh nghiệp thực hiện đầy
đủ các nguyên tắc sản xuất hàng
may mặc có trách nhiệm trên toàn
thế giới, công nhận doanh nghiệp
tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu
về trách nhiệm xã hội trong quá
trình sản xuất và đảm bảo rằng sản
phẩm may được sản xuất trong các
điều kiện đúng luật, nhân văn với
12 nguyên tắc sau: Tuân thủ luật
và các quy định tại nơi làm việc;
Không sử dụng lao động cưỡng bức;
Không sử dụng lao động trẻ em;
Không quấy rối hoặc lạm dụng;
Tiền lương và các phúc lợi; Thời
gian làm việc; Không phân biệt đối
xử ; Chăm sóc sức khoẻ và an toàn;
Tự do hội họp và thoả ước tập thể;
Chính sách môi trường; Tuân thủ
luật hải quan; Chính sách an ninh.
Để đáp ứng được 12 nguyên
tắc của WRAP,
dưới sự chỉ đạo
của lãnh đạo Tổng
Công ty toàn bộ
đội ngũ CBCNV
phòng ban chức
năng và Nhà máy
May Đồng Văn
kết hợp thành
chuỗi mắt xích
hoàn thiện các
điều kiện đánh giá
theo tiêu chuẩn,
quy định của pháp
luật như: bố trí
sắp xếp mặt bằng
nhà xưởng, kho
tàng; đánh giá tác
động môi trường
làm việc; công tác
PCCC, đào tạo tập
huấn thoát nạn;
chính sách an
ninh CTPAT; chăm
sóc khám sức
khỏe cho người
lao động; công tác

an toàn lao động; chế độ đãi ngộ
cho người lao động; xây dựng hệ
thống văn bản quy trình, quy định
thực hiện các tiêu chuẩn WRAP;
tuyên truyền, phổ biến cho người
lao động thấm nhuần mục đích
của việc đánh giá WRAP v.v… Sau
đó, Tổng Công ty thành lập đoàn
chuyên gia đánh giá nội bộ nhận
thấy Nhà máy May Đồng Văn đã
đủ các điều kiện để đăng ký với tổ
chức WRAP đánh giá cấp chứng
nhận.
Đầu năm 2014 đại diện
Intertek Việt Nam chính thức đến
Nhà máy May Đồng Văn đánh giá
WRAP. Với lợi thế cơ sở sản xuất
khang trang, nguồn nhân lực hùng
hậu và việc tuân thủ đầy đủ các
nguyên tắc của WRAP, Nhà máy
May Đồng Văn đã nhận được kết
quả đánh giá thành công vào giữa
tháng 3/2014 do tổ chức Worldwide
Responsible Accredited Production
(WRAP) cấp Chứng nhận
Ngày hôm nay, Hanosimex tự
hào có Nhà máy May Đồng Văn
và Công ty cổ phần may Đông
Mỹ được cấp chứng nhận WRAP.
Chặng đường phát triển ngành
may mặc, thu hút các khách hàng
của Hanosimex sẽ tiếp tục hoàn
thiện các điều kiện để đánh giá
trách nhiệm xã hội tại Nhà máy
May Nam Đàn và khuyến khích
các công ty con sản xuất hàng may
mặc đánh giá trách nhiệm xã hội.
Chứng nhận WRAP ngoài
việc khẳng định sự tuân thủ trách
nhiệm xã hội của Hanosimex mà
còn thể hiện giá trị doanh nghiệp
sẽ giới thiệu tới các bạn hàng và
đối tác kinh doanh nói chung; là
cơ sở niềm tin thu hút đông đảo các
khách hàng của ngành may mặc
trong và ngoài nước nói riêng đến
với Hanosimex, tạo tiền đề vững
chắc phát triển ngành may mặc
của Hanosimex.
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ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG
PHAN HOÀI THU

T

iêu thụ sản phẩm là giai đoạn
cuối cùng của quá trình sản
xuất kinh doanh, là yếu tố
quyết định nhằm thực hiện mục
đích của sản xuất hàng hoá là sản
phẩm sản xuất để bán và thu lợi
nhuận, đồng thời vòng chu chuyển
vốn kinh doanh của doanh nghiệp
được hoàn thành, tạo điều kiện tái
sản xuất và mở rộng sản xuất, là
cơ sở để xác định vị thế của doanh
nghiệp trên thị trường.
Sản phẩm làm ra được tiêu thụ
thì tính chất hữu ích của sản phẩm
mới được xác định, khi đó giá trị và
giá trị sử dụng mới được thực hiện,
lao động của doanh nghiệp mới
được thừa nhận, thực sự có ích.
Thông qua tiêu thụ sản phẩm,
gắn người sản xuất với người tiêu
dùng thì doanh nghiệp mới có thể
nắm bắt thị hiếu, xu hướng tiêu dùng,
yêu cầu về sản phẩm, từ đó mở rộng
hướng kinh doanh, tạo ra những sản
phẩm mới, tìm kiếm khả năng và
biện pháp thu hút khách hàng.
Xác định được vai trò của khâu
tiêu thụ sản phẩm là then chốt trong
việc tạo ra giá trị gia tăng trong cả
quá trình sản xuất sản phẩm, Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội đã xây
dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng bán
hàng cho đội ngũ nhân viên Kinh
doanh Xuất nhập khẩu của toàn hệ
thống Hanosimex.
Để mở đầu cho chiến lược
đào tạo và huấn luyện kỹ năng bán
hàng, ngày 12 tháng 3 năm 2014
vừa qua, tại Hội trường Văn phòng
Tổng Công ty tầng 8 Toà Nhà Nam
Hải đã khai mạc khoá huấn luyện
kỹ năng bán hàng. Và đặc biệt nhất
là bài giảng đầu tiên được đích thân
Ông Dương Khuê - Tổng giám đốc
Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà
Nội hướng dẫn và giảng dạy.
Buổi đào tạo và chia sẻ kinh
nghiệm bán hàng đã thu hút sự
tham gia của 25 cán bộ lãnh đạo
và nhân viên kinh doanh, xuất
nhập khẩu của Tổng Công ty và các
đơn vị trong hệ thống Hanosimex.
Đây là một buổi đào tạo có ý nghĩa

quan trọng và nhận được sự hưởng
ứng của đông đảo mọi người. Trong
buổi học, các học viên được Tổng
Giám đốc hướng dẫn, giảng dạy về
các khái niệm cơ bản về sản phẩm
chính của Hanosimex, đó chính là
mặt hàng sợi, được giới thiệu quy
trình sản xuất sợi, các tính năng,
các chỉ tiêu cơ lý của sợi, các yếu
tố ảnh hưởng tới chất lượng sản
phẩm sợi. Cũng trong buổi học,
Ông Dương Khuê cũng đã phân
tích chi tiết về mối quan hệ cung
- cầu nói chung và các kiểu quan
hệ cung ứng hàng hoá trên thị
trường, đánh giá quan hệ cung ứng
của hệ thống Hanosimex hiện nay,
những mặt mạnh cần phát huy,
những điểm yếu cần khắc phục,
trên cơ sở đó Tổng Giám đốc đã
đưa ra những định hướng cơ bản
trong việc xây dựng và cải tiến lại
hệ thống bán hàng ( chủ yếu là
mặt hàng sợi ) của các đơn vị sản
xuất Sợi trong hệ thống Hanosimex
. Bằng những kiến thức sâu , rộng
và bằng bề dày kinh nghiệm đúc
kết nhiều năm trong lĩnh vực sản
xuất và kinh doanh sợi - dệt, Tổng
Giám đốc Dương Khuê truyền cảm
hứng cho toàn thể các học viên
trong lớp học, tạo không khí say
mê khám phá nghề nghiệp và kích
thích niềm đam mê học hỏi, sáng
tạo cho đội ngũ lãnh đạo và nhân

viên. Cuối buổi học, trong phần
thảo luận Ông Dương Khuê đã cởi
mở trao đổi và giải đáp các thắc
mắc, kiến nghị của học viên. Trong
không khí thân mật, thầy và trò
đã thảo luận sôi nổi, say sưa. Các
học viên thực sự phấn khích do đã
được tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ
ích, thiết thực cho nhiệm vụ bán
hàng của chính bản thân mình.
Đây chính là dấu hiệu sáng cho
một giai đoạn phát triển mới của
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà
Nội, đó là giai đoạn đổi mới tư duy
và đổi mới phương pháp làm việc,
hứa hẹn sự thành công chắc chắn
trong tương lai!
Tiếp theo buổi đào tạo lý
thuyết này, theo chương trình đào
tạo, các học viên sẽ được trực tiếp
xuống tham quan, học tập và thực
hành tại các dây chuyền sản xuất
sợi, các phòng thí nghiệm, bước
đầu là tại Nhà máy Sợi Đồng Văn
và Nhà máy Sợi Bắc Ninh, sau đó sẽ
đến Nhà máy Sợi Vinh và Công ty
cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh.
Chắc chắn chiến lược đào tạo
Kỹ năng bán hàng của Tổng Công
ty cổ phần Dệt May Hà Nội sẽ thu
được kết quả tốt đẹp, kết quả này
sẽ được minh chứng bằng những
con số tăng trưởng cụ thể trong hoạt
động sản xuất và kinh doanh của
Tổng Công ty.
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HANOSIMEX VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG
THÁNG THANH NIÊN 2014

T

hực hiện kế hoạch của Đoàn
Thanh niên Tổng Công ty
về việc tổ chức hoạt động
Tháng Thanh niên và kỷ niệm 83
năm ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh.
Được sự chỉ đạo của Đảng
ủy, Cơ quan Tổng Giám đốc và
Ban lãnh đạo các đơn vị thành
viên trong Tổng Công ty.
Đoàn Thanh niên Tổng Công
ty đã triển khai tổ chức thực hiện
một số chương trình hành động,
nhằm thiết thực chào mừng Tháng
thanh niên năm 2014.
1. Công tác tham mưu với
lãnh đạo Tổng Công ty:
- Báo cáo, đề xuất các hoạt
động Tháng Thanh niên gắn chặt
hoạt động đoàn với hoạt động
sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp. Tổ chức tạo thành phong
trào thi đua sôi nổi, xung kích đảm
nhận những công việc mới, phần
việc, công trình khó, góp phần tiết
kiệm chi phí sản xuất kinh doanh
tạo lợi nhuận cho đơn vị.
- Chủ động xây dựng kế
hoạch hoạt động phù hợp với lịch,
kế hoạch sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, gắn hoạt động với
công việc chuyên môn của doanh
nghiệp.
2. Công tác chỉ đạo và kết
quả triển khai thực hiện Tháng
Thanh niên:
- Công tác tuyên truyền giáo
dục:
+ Tuyên truyền rộng rãi trong
ĐVTN về truyền thống lịch sử
vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh qua 83 năm xây dựng và
trưởng thành, qua đó khích lệ,
động viên, cổ vũ đoàn viên thanh
niên tích cực học tập, rèn luyện
và phấn đấu vì sự nghiệp phát
triển Tổng Công ty và đất nước.
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+ Tổ chức các chương trình
phát thanh đặc biệt tại các Nhà
máy May Đồng Văn, May Đông
Mỹ, May Nam Đàn nhân ngày kỷ
niệm thành lập Đoàn 26/3, ngày
truyền thống ngành Dệt May 25/3.
- Tuổi trẻ xung kích vì cộng
đồng:
+ Tổ chức các hoạt động
Tháng Thanh niên năm 2014 gắn
với việc nâng câo chất lượng hoạt
động đoàn nâng cao hiệu quả hoạt
động SXKD.
+ Đoàn TN một số đơn vị
tổ chức đảm nhận phần việc vệ
sinh môi trường công trường xây
dựng, công ty văn phòng với chủ
đề xanh, sạch, đẹp.
+ Các đơn vị đã đăng ký
công trình thanh niên gắn với hoạt
động SXKD của từng đơn vị tiêu
biểu là công trình trồng cây xanh
của Công ty CP Dệt Hà Đông. Với
các mục tiêu là tạo khuôn viên
cây xanh tại nhà máy mới phù
hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ góp
phần tạo môi trường xanh nơi làm

THU HÀ

việc cho CBCNV công trình đã
đem lại cho các ĐVTN có điều
kiện góp phần xây dựng công ty
ngay từ những ngày đầu xây dựng
nhà máy mới, đoàn kết xây dựng
tổ chức Đoàn ngày càng vững
mạnh. Xây dựng lực lượng tiên
phong cùng công ty hoàn thành
mục tiêu di dời về cơ sở mới.
+ Tổng Công ty cùng Nhà
máy May Đồng Văn tổ chức các
buổi đi tuyển lao động tại các xã
gần Nhà máy May Đồng Văn.
Các buổi tuyển dụng với các hình
thức phát tờ rơi, loa phát thanh đã
thu hút được một lượng lao động
vào nhà máy.
+ Ngày 27/3/2014, Liên chi
đoàn Nhà máy Sợi và Nhà máy
May Đồng Văn phối hợp tổ chức
buổi tọa đàm “Thanh niên rèn
luyện tác phong công nghiệp, kỷ
luật lao động, nâng cao tay nghề
làm chủ tương lai”. Với sự có mặt
của 70 đoàn viên thanh niên tiêu
biểu đại diện cho 2 nhà máy, buổi
tọa đàm đã trang bị những kiến
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Thư giãn
MẶC NHẦM QUẦN

Hai sinh viên ở chung phòng
trọ ngồi nói chuyện với nhau.
- Hôm qua mình vừa rủ nàng
đi chơi mà trong túi không có
đồng nào.
- Cậu hơi bị liều đấy, không
có tiền ngộ nhỡ ngã vào hàng
bánh đa, lấy gì mà đền người ta?
- Khi đi chơi, mình phát hiện
ra trong túi có rất nhiều tiền, thế
là bọn mình ăn tiêu xả láng hết số
tiền đó.
- Trời có mắt nên không phụ
lòng người tốt mà.
- Uh!
- Nhưng khi về nhà mình
mới phát hiện ra là mặc nhầm
quần của cậu.
- Hả!!?.
TIÊN TÙNG

LỖI TẠI CẬU

thức cơ bản để các bạn bắt kịp
với nhịp độ sản xuất của Nhà máy
nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm và ý thức tiết
kiệm cho mỗi bạn trẻ. Đây cũng
là cơ hội để các bạn trẻ có dịp
giao lưu và có cơ hội được lắng
nghe những kinh nghiệm chia sẻ
của lãnh đạo các nhà máy và các
thế hệ anh chị đi trước.
- Phong trào thể dục thể
thao - văn hoá văn nghệ:
+ Đoàn thanh niên một số
đơn vị thành viên phối hợp với
Công đoàn tổ chức mít tinh, tham
quan du lịch cho chị em nhân
ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2013.
+ Tổ chức giao lưu học hỏi
giữa các đơn vị thành viên trong
Tổng Công ty.
+ Cuối tháng 3/2014, Đoàn
TN Tổng công ty đã tổ chức buổi
gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn
Hanosimex. Đây là dịp để các đ/c
cán bộ Đoàn được giao lưu, học
hỏi, gặp gỡ các anh chị đi trước.
Buổi gặp mặt thân tình, vui vẻ,

ấm cúng đã để lại nhiều tình cảm
tốt đẹp cho mọi người.
3. Kế hoạch hoạt động trong
thời gian tới.
- Năm 2014 đánh dấu một
dấu mốc quan trọng đó là kỷ
niệm 30 năm ngày thành lập
Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội (21/11/1984 - 21/11/2014),
chính vì vậy dự kiến trong tháng
5, Đoàn thanh niên sẽ tổ chức
Hội thi “30 năm Hanosimex một chặng đường”. Hội thi sẽ là
một bức tranh tổng thể về chặng
đường phát triển trong 30 năm của
Hanosimex, qua đó giáo dục cho
ĐVTN lòng yêu nghề, yêu công
ty, nhà máy gắn bó với doanh
nghiệp, khẳng định niềm tin của
tuổi về truyền thống 30 năm hình
thành và phát triển của TCT.
- Vào tháng 7 năm 2014 tổ
chức đại hội Đoàn thanh niên TCT
lần thứ XIII. Từ tháng 6 sẽ tiến
hành đại hội các cấp để bầu BCH
các Liên chi đoàn và bầu các đại
biểu đi dự đại hội Đoàn TCT.

- Ồ, vườn hoa xinh đẹp nhà
cậu mới tuần trước còn đang đẹp
mà sao hôm nay đã... trụi thùi lủi
rồi?
- Cũng tại cậu cả đấy.
- Sao lại tại mình?
- Có phải cậu mới tặng vợ
mình cuốn sách dạy cắm hoa
nghệ thuật không?
- !!!

MẸO

Một bà vào tiệm thời trang,
sau một hồi mặc thử, nói với cô bán
hàng: - Cô lấy cho tôi cái đầm theo
mẫu này, nhưng Size hơn hai số.
- Nhưng bà mặc vừa Size
này cơ mà?
- Đúng, nhưng tôi muốn
chồng tôi nghĩ là tôi đã gầy bớt.

BIẾT MÀ TRẢ LỜI

- Nếm một chút thức ăn
trong đĩa, ông chồng quay sang
hỏi vợ:
- Em cho anh ăn món gì
thế này?
- Sao hôm nay anh lại quan
tâm đến món ăn cơ chứ!
- Thì đàng nào tý nữa bác
sỹ chả hỏi anh thế!
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NỬA THẾ KỶ phong trào
“THANH NIÊN BA SẴN SÀNG”

C

ách đây tròn 50
năm, vào ngày
30 /4 /1964 tại
nghĩa trang Mai Dịch
- huyện Từ Liêm - Hà
Nội, ban chấp hành
đoàn trường Đại học
Sư phạm Hà Nội đã mở
rộng phong trào “Tam
bất kỳ” thành phong
trào “Ba sẵn sàng”. Và
chỉ hơn ba tháng sau,
ngày 9-8-1964, tại hội
trường bộ công nghiệp
nặng, Ban chấp hành
Thành Đoàn Hà Nội đã
phát động phong trào
“Ba sẵn sàng” với nội
dung: “sẵn sàng chiến
đấu dũng cảm; sẵn sàng
gia nhập các lực lượng
vũ trang; sẵn sàng đi
Đoàn TN Dệt Hà Đông với công trình TN
bất cứ nơi đâu, làm bất
trồng cây xanh tại Đồng Văn
cứ việc gì khi Tổ quốc
cần.”
TRONG
CUỘC
KHÁNG
Phong trào “Ba sẵn sàng” đã
CHIẾN TRƯỜNG KỲ CHỐNG MỸ
phát triển trở thành phong trào cách
CỨU NƯỚC VẺ VANG CỦA DÂN
mạng lớn mạnh của thanh niên
TỘC VIỆT NAM. CHÚNG TA ĐÃ thủ đô. Đã lan rộng ra toàn miền
CÓ RẤT NHIỀU PHONG TRÀO Bắc Việt Nam, trở thành phong
THI ĐUA YÊU NƯỚC ĐƯỢC trào thi đua yêu nước của thế hệ
PHÁT ĐỘNG VỚI MỤC TIÊU “TẤT trẻ Việt Nam. Đây cũng là phong
CẢ ĐỂ ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ trào cách mạng sôi nổi nhất trong
XÂM LƯỢC”. TRONG ĐÓ, ĐOÀN lịch sử phong trào thanh niên Việt
THANH NIÊN CÓ PHONG TRÀO Nam thời đại Hồ Chí Minh. Khi
“BA SẴN SÀNG”; PHỤ NỮ CÓ đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh
PHONG TRÀO “BA ĐẢM ĐANG”; leo thang phá hoại miền Bắc bằng
CÔNG NHÂN CÓ PHONG TRÀO “ không quân và hải quân, Phong
trào “Ba sẵn sàng” càng hừng hực
TAY BÚA, TAY SÚNG”, NÔNG DÂN
khí thế, được ví như “mồi lửa” đã
CÓ PHONG TRÀO “CHẮC TAY
thắp sáng tinh thần cách mạng của
SÚNG, VỮNG TAY CÀY”
thanh niên, học sinh, sinh viên Hà
KỶ NIỆM LẦN THỨ 83 NĂM, Nội vốn như đống “củi khô” chờ
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS được đốt cháy. Sau khi phong trào
HỒ CHÍ MINH, CHÚNG TA CÙNG được phát động, ngay trong tuần
NHỚ VỀ MỘT TRONG NHỮNG đầu tiên đã có hơn 80.000 thanh
PHONG TRÀO ĐIỂN HÌNH THỜI niên Hà Nội đăng kí nhập ngũ vào
ĐÓ CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM các lực lượng vũ trang nhân dân, và
- PHONG TRÀO “THANH NIÊN BA trong khoảng một thời gian ngắn,
con số này lên đến hơn 200.000
SẴN SÀNG”.
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người. Đến cuối năm 1964, đã có
trên 2,5 triệu đoàn thanh niên
miền Bắc đã ghi tên tình nguyện
“Ba sẵn sàng” quyết tâm tham gia
đánh Mỹ.
Tại trường ĐH sư phạm Hà
Nội, rất nhiều nam, nữ sinh viên
đã viết đơn bằng máu gửi lên đoàn
trường, lên đảng ủy xin nhập ngũ
đi chiến đấu. Thậm chí có người
vì nhẹ cân, đã giấu mấy viên gạch
trong người cho đủ cân nặng để
được đủ điều kiện vào bộ đội. Một
số sinh viên đã có quyết định đi
học tập ở nước ngoài, nhưng vẫn
làm đơn tha thiết xin ở lại để đi
chiến trường.
Điển hình là trường hợp của
phó bí thư đoàn trường ĐH Sư
phạm Hà Nội Đặng Xuân Rương
(là em ruột của đồng chí Trường
Chinh - nguyên là Chủ tịch Hội
đồng nhà nước. Nguyên Tổng Bí
thư Đảng CS Việt Nam). Cùng một
lúc, đồng chí Rương nhận được
giấy gọi đi nghiên cứu sinh tại Liên
Xô và giấy gọi nhập ngũ. Không
chần chừ, Đặng Xuân Rương dứt
khoát chọn con đường nhập ngũ.
Đồng chí quyết định chỉ đi học
nước ngoài sau khi tổ quốc được
hòa bình, thống nhất. Đặng Xuân
Rương cùng đồng đội vào chiến
trường miền nam chiến đấu dũng
cảm. Cuối năm 1970, đồng chí đã
anh dũng hy sinh khi đang chỉ huy
tiểu đoàn chủ công thuộc sư đoàn
308 trong một trận đánh cam go
tại mặt trận Khe Sanh - Quảng trị.
Phong trào “Ba sẵn sàng” đã thể
hiện lý tưởng sống vô cùng sâu sắc,
vô cùng đẹp đẽ của thanh niên thời
kì đó . Không có một lý tưởng sống
nào cao đẹp hơn ngoài nhiệm vụ
được cầm súng chiến đấu, bảo vệ
Tổ quốc, giải phóng miền Nam.
Cũng xin được nhắc đến một
số gương thanh niên - sinh viên
(trong đó nhiều bạn sắp thi tốt
nghiệp, ra trường) nghe theo tiếng
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gọi của phong trào ba sẵn sàng, đã
xếp bút nghiên, khoác ba lô lên
đường ra tiền tuyến “Xẻ dọc trường
sơn đi cứu nước“, xả thân vì Tổ
quốc. Họ là những người đã góp
phần viết nên khúc tráng ca tuổi
trẻ Việt Nam.
Đó là: Nhà thơ Phạm Tiến
Duật, thời ấy là sinh viên trường
ĐHSP Hà Nội cũng nhập ngũ, lên
đường vào chiến trường trong bối
cảnh như vậy. Phạm Tiến Duật
được vinh danh là “nhà thơ của
tuyến đường Trường Sơn”. Ông đã
theo sát bước chân của các binh
đoàn, có những sáng tác tâm huyết
cống hiến, khích lệ mạnh mẽ tinh
thần cho tuổi trẻ cả nước thời đó.
Đặc biệt bài thơ “Trường Sơn Đông
- Trường Sơn Tây” của Phạm Tiến
Duật đã được phổ nhạc, trở thành
ca khúc bất hủ, mãi mãi sống trong
ký ức tuổi trẻ . Chính Phạm Tiến
Duật là thần tượng của Nguyễn
Văn Thạc, sinh viên đại họcTổng
hợp Hà Nội. Anh Thạc tình nguyện
ra mặt trận, chiến đấu dũng cảm
và hy sinh tại mặt trận Quảng Trị.
Bạn sinh viên ấy, chàng binh nhì
chưa đầy 20 tuổi ấy “mãi mãi tuổi
hai mươi”. Liệt sỹ, bác sỹ Đặng
Thuỳ Trâm tốt nghiệp đại học Y
khoa Hà Nội. Xung phong vào
công tác ở chiến trường miền Nam
rồi anh dũng hy sinh tại Quảng
Ngã khi chưa đầy 28 tuổi.
Trên chiến trường miền Nam.
Sinh viên các trường, các khoá gặp
nhau ở nhiều mặt trận, ở nhiều cứ
điểm.
“Bạn cũ một thời sống cùng
bom đạn
Chia tay nhau chẳng hẹn
ngày về
Quảng Bình, Công Tum, Tây
Ninh, Đồng Tháp
Chiến trường nào cũng có bạn
cùng quê”
(thơ Dương Đức Quảng)
Và thật đau xót khi:
“Có đứa chẳng bao giờ còn về
họp mặt
Hai mấy năm rồi hài cốt biết
nằm đâu…”
Họ mãi mãi được đất mẹ
miền Nam ôm trọn trong lòng.
Thời kỳ đó, rất nhiều sinh

viên Đại học Bách khoa cũng hăng
hái nhập ngũ, nô nức lên đường ra
mặt trận:
“Đã bao lần tiễn biệt chia ly
Bao người đi không bao giờ
trở lại
Xa bạn, xa thầy các anh cùng
đồng đội
Mãi mãi là sinh viên nơi
chiến trường xa”.
Những người chưa được tham
gia quân đội, ở lại thủ đô, đã ký
cam kết thi đua mang nhiệt huyết,
sức lực tuổi trẻ quyết tâm xây dựng
miền Bắc, chi viện cho miền Nam.
Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo
vệ Hà Nội trong các trận đánh phá
của đế quốc mỹ xâm lược. Phong
trào “Ba sẵn sàng” có một sức lan
tỏ rất lớn, đi vào cuộc sống, đi vào
mọi lĩnh vực sản xuất, chiến đấu,
học tập trong giai đoạn đó.
Thành công của phong trào
“Thanh niên ba sẵn sàng” của
miền Bắc đã cùng với phong trào
“Năm xung phong” của miền Nam
đã động viên khuyến khích tinh
thần tuổi trẻ, đưa hàng triệu thanh
niên đi vào tuyến đầu của cuộc
kháng chiến, góp phần to lớn vào
thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ
cứu nước, thống nhất đất nước sau
đại thắng mùa xuân năm 1975.
Tròn nửa thế kỷ trôi qua,
phong trào “Thanh niên ba sẵn
sàng” đã hun đúc nên một thế hệ
thanh niên với những phẩm chất
tốt đẹp, đó là lòng yêu nước, biết
hy sinh, sẵn sàng xả thân vì Tổ
quốc. Phong trào “thanh niên ba
sẵn sàng” không chỉ có giá trị trong
thời kỳ bảo vệ tổ quốc, mà vẫn luôn
phát huy giá trị trong thanh niên
sau ngày hòa bình.
Kế tục sự nghiệp của một
phong trào mang khí phách oai
hùng đó, Trung ương Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh đã
phát động phong trào “Thanh
niên tình nguyện” để các thế hệ
thanh niên hôm nay tiếp bước
cha anh, gánh vác sứ mệnh lịch
sử dân tộc trao cho. Tinh thần “Ba
sẵn sàng” nhắc nhở thế hệ thanh
niên ngày nay không ngừng rèn
luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần
xây dựng đất nước trên con đường

hiện đại, văn minh với bản lĩnh
“Đâu cần thanh niên có, việc gì
khó có thanh niên”.
Năm 2014, kỷ niệm 83 năm
ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí
Minh. Kỷ niệm 50 năm phong trào
“thanh niên ba sẵn sàng”. Đồng
thời kỷ niệm 15 năm “phong trào
thanh niên tình nguyện”.
Năm 2014 được Trung ương
đoàn lấy là “Năm Thanh niên tình
nguyện” 2014 - Năm tuổi trẻ với
những sáng tạo. Đây là thời cơ để
tuổi trẻ cả nước phát huy vai trò
xung kích, tình nguyện tham gia
phát triển kinh tế - xã hội. Xoá đói
giảm nghèo, bảo đảm dân sinh xã
hội. Góp phần vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam
XHCN.
Toàn xã hội đã và đang rất
kỳ vọng ở ” Phong trào thanh niên
tình nguyện” sẽ ngày càng đi sâu
vào cuộc sống tuổi trẻ nói chung
và tuổi trẻ các doanh nghiệp (nói
riêng ), thu hút được đông đảo đoàn
viên, thanh niên. Sẽ đạt thắng lợi
lớn như kỳ tích của “phong trào
thanh niên ba sẵn sàng” từ 50
năm trước.
Được biết, thực hiện chỉ đạo
của Đảng uỷ Tổng Công ty. Hưởng
ứng phong trào “Tình nguyện”
do Trung ương đoàn phát động.
Tuổi trẻ Hanosimex đề xướng, tổ
chức nhiều công trình, phần việc
thanh niên, góp phần cải tiến,
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Phong trào sẽ tạo
cơ hội để tuổi trẻ Dệt May Hà Nội
tỏ lòng tri ân với các thế hệ đi
trước. Phát huy truyền thống là
lực lượng nòng cốt xung kích của
đơn vị anh hùng lao động thời kỳ
đổi mới. Phấn đấu lập thành tích
xuất sắc chào mừng 83 năm, ngày
thành lập Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 30
năm, ngày thành lập Tổng Công
Ty Dệt May Hà Nội (21 tháng
11 năm 1984 - 21 tháng 11 năm
2014) .
*Tham
khảo
nguồn:
Hanoimoimoi Online 23/3/2011
.Tin tức & sự kiện -Trường ĐH sư
phạm H.N
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“THẤT BẠI
LÀ MẸ CỦA THÀNH CÔNG”
MINH HƯƠNG

T

ục ngữ xưa đã có câu: “Thất
bại là mẹ thành công”. Trong
cuộc sống hằng ngày dù làm
bất cứ một việc gì từ nhỏ đến lớn
như học tập, lao động, sản xuất
kinh doanh, chúng ta thường gặp
những khó khăn trở ngại, thậm
chí có lúc bị thất bại. Song chính
sự thất bại đã làm cho con người
trưởng thành, giàu kinh nghiệm và
vững vàng đi tới thành công.

Thất bại không có nghĩa
là mất đi tất cả mà đó là sự
trải nghiệm
Thất bại không có nghĩa
rằng bạn không có năng lực, mà
chỉ đơn giản rằng bạn đã không
thành công.Thất bại không có
nghĩa là bạn không thể làm nổi
bất kỳ điều gì, mà chỉ đơn giản là
bạn học được thêm nhiều điều mới
mẻ.Thất bại không có nghĩa là bạn
đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là bạn
phải đủ can đảm để đương đầu với
nó.Thất bại không có nghĩa là bạn
chẳng còn gì để làm, mà bạn đã
có thêm được một trong nhiều cách
khác nữa.Thất bại không có nghĩa
rằng bạn là người yếu ớt, mà chỉ
đơn giản rằng bạn không hề hoàn
hảo hơn tất cả mọi người mà thôi.
Thất bại không có nghĩa là bạn
đã lãng phí đi cuộc sống và trách
nhiệm của mình, mà chỉ đơn giản
rằng : Đó là lí do cho một sự bắt
đầu thật mới mẻ.Thất bại không có
nghĩa rằng bạn từ bỏ nó, mà chỉ
đơn giản là bạn phải cố gắng nhiều
, nhiều hơn mà thôi.Thất bại không
có nghĩa rằng bạn sẽ chẳng bao giờ
thành công, mà chỉ đơn giản rằng
bạn cần phải rèn luyện nhiều hơn
nữa.Thất bại không có nghĩa rằng
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chúng ta từ bỏ đi bản thân mình,
mà chỉ đơn giản là chúng ta cần
một tương lai tốt hơn .Và cuối cùng
thật đơn giản rằng : Thất bại là mẹ
của thành công !!!.
Giải nghĩa và luận bàn
Câu tục ngữ thật ngắn gọn
nhưng đã sử dụng cách nói so sánh.
So sánh thất bại - không đạt đựơc
mục đích, với thành công, không
thực hiện đựơc trọn vện mục đích
đề ra. Lời nói trên mới nghe như
chứa đựng một mâu thuẫn. Nhưng
nếu giải nghĩa và suy ngẫm thật kỹ
lưỡng thì có một ý nghĩa rất thực
tế. Thất bại là kết quả xấu, là thiệt
hại, hư hỏng. “Mẹ” ở đây có ý nói
là rất to lớn, là đầy hiệu lực. Đó là
một lời khuyên để mọi người vững
chí bền lòng, kiên trì không nản
trước khó khăn thất bại. Nếu biết
học tập rút kinh nghiệm thì “thất
bại” sẽ chỉ cho chúng ta làm cách
nào đạt tới kết quả cao hơn.
Vì sao lại nói “Thất bại là mẹ
thành công”? Đối với người nản
chí thì không đúng như vậy, nhưng
đối với những người bền chí, kiên
trì thì rất là đúng. Vì sau thất bại,
người ta sẽ rút ra được những kinh
nghiệm quý giá để lần sau gặp một
công việc tương tự không còn thất
bại nữa. Ngoài ra, thất bại còn rèn
luyện ý chí tự lực tự cường để vươn
lên. Đã bao lần bạn vấp ngã mà có
thể bạn không hề nhớ. Lần đầu tiên
chập chững bước đi, bạn đã bị vấp
ngã. Lần đầu tiên chơi bóng bàn,
bạn có đánh không trúng bóng
hoặc khi còn bé đơn giản là chơi
khăng bạn thường đánh hụt cây
khăng, đơn giản là chơi đánh đáo,
người chơi dùng hòn cái đánh vào

đồng xu cũng khó khăn lắm mới
đánh trúng… Bất cứ một kết quả
nào cũng có những nguyên nhân,
lý do riêng ; do đó thất bại cũng
có lý do riêng. Muốn chuyển bại
thành thắng thì phải lấy sự thất bại
làm bài học để rút kinh nghiệm
cho mình. Tuy nhiên để làm được
điều đó người ta phải thật sự nỗ lực
học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm cho
bản thân. Có như vậy chúng ta mới
không vấp ngã ở những lần tiếp
theo.
Vậy tại sao ta phải kiên trì bền
bỉ trước những khó khăn thất bại?
Đó là vì cuộc sống khó tránh khỏi
những khó khăn. Khi ta làm một
việc lớn thì khó khăn lại càng lớn.
Khó khăn có thể do chủ quan hoặc
khách quan gây nên. Khi gặp khó
khăn, thất bại mà nản lòng thì sẽ
thất bại hoàn toàn, mất hết ý chí,
ảnh hưởng đến công việc và cuộc
đời. Ngược lại, nếu vững vàng, lấy
thất bại làm bài học để rút kinh
nghiệm thì ý chí vững vàng, kinh
nghiệm dày dặn hơn, tiếp tục vươn
lên và đạt được thành công. Thực
tế cuộc sống đã thể hiện điều đó.
Vậy xin chớ lo thất bại.
Điều đáng sợ hơn là chúng ta bỏ
qua cơ hội chỉ vì không cố gắng,
không kiên trì và nỗ lực hết mình.
Lời khuyên đó giúp ta vững vàng
trong cuộc sống. Chúng ta cần phải
rèn luyện ý chí, sự kiên trì ngay từ
khi còn nhỏ, cả những việc bình
thường trong cuộc sống. Như Chủ
Tịch HồChí Minh đã từng căn dặn
chúng ta:
“Không có việc gì khó,
chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển,
quyết chí ắt làm nên”
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THẤU HIỂU “NGÀY EM XA”

X

uân mới lại về, tháng Ba đã
tới. Những ngày đầu tháng
Ba, trong khí xuân tươi mới,
ấm áp, chúng ta náo nức chào đón
ngày 8/ 3 - Ngày hội của phụ nữ
Quốc tế - cũng là ngày hội của phụ
nữ Việt Nam. Chúng ta, ai chẳng
có trong tim hình ảnh những người
phụ nữ thân thương của mình. Phụ
nữ là một nửa thế giới này cơ mà.
Thay lời muốn nói, xin gửi tới chị
em phái đẹp tình cảm thân thương
nhất và có đôi điều tản mạn về
“Thần tượng “ của giới mày râu.
Lịch sử nhân loại ghi nhận,
phụ nữ đã góp phần quan trọng sinh
thành, tạo dựng thế giới này. Ta được
sinh ra và lớn khôn trong lời ru đằm
thắm, mênh mang của mẹ. Những
bàn tay dịu hiền của mẹ, của vợ, của
chị, của em ta mang đến cho cuộc
đời ta bông lúa vàng, nhành hoa
thắm. Gieo mầm và nuôi lớn trong
ta hoài bão, ước mơ. Giúp ta sống
có nhân, có nghĩa, là chỗ dựa cho ta
những khi gian khó, vấp ngã, lỡ lầm.
Phụ nữ là những người vợ, người mẹ
mẫu mực, là nền tảng dựng xây và
gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Khi nói đến đề tài phụ nữ,
luôn gắn với đề tài tình yêu.Tình yêu
không xa lạ đối với mỗi người. Xét
cho cùng thì người ta sinh ra là để
yêu nhau. Làm sao sống được khi
không có tình yêu. Người nào không
yêu ai và dĩ nhiên cũng chẳng được
ai yêu là một điều bất hạnh. Tình
yêu thời trẻ nồng nàn, dữ dội. Tình
yêu muộn màng dịu êm, sâu lắng.
Tình yêu là quà tặng của cuộc sống,
ai biết nâng niu gìn giữ, nó sẽ là vị
thuốc thần diệu làm đẹp cuộc sống
lên.
Khi yêu nhau, ở lứa tuổi nào,
nếu phải cách xa nhau, dù chỉ trong
khoảng thời gian ngắn ngủi, ai mà
chẳng cảm thấy cô đơn, trống vắng.
Nhớ nhung đến nao lòng, cồn cào
cả gan ruột
Trong hoàn cảnh đó, các nhà
thơ đã chia sẻ tâm trạng của mình
bằng những lời có cánh nhưng rất

MINH TRỊNH

chân thật.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết:
“Anh ở xa
Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ.
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô
đơn….”
Nhà thơ Vũ Quần Phương lại
chia sẻ:
“Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy… kìa em, anh đợi em..”
Còn nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ
Nguyễn Đình Thi tâm sự:
“Anh nhớ em mỗi đường em bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn…”
Đặc biệt, tháng 3-1981 nhà
thơ Nguyễn Bùi Vợi viết bài “Ngày
em xa”. Chắc nhiều người đã
đọc. Mà khi đọc xong, chúng ta
rất cảm kích. Lần ấy, vợ của nhà
thơ đi công tác. Xa nhà mười hôm
không thư, không điện. Ông đã
thấy thiếu vắng bồn chồn, “vào ra
tha thủi một mình”. Đúng quá! Ở
độ tuổi nghĩa vợ chồng ngày càng
sâu nặng, người ta luôn mong
muốn được ở bên nhau. Nếu phải
xa nhau, dẫu chỉ là mươi hôm thôi
cũng đủ “nghe trong mình thấm
thía cô đơn”. Lại nữa, thương con
khi mẹ vắng nhà, ông càng cố công
chăm chút con hơn với trách nhiệm
và tấm lòng của người cha, những
tưởng thay thiên chức “làm mẹ”.
Mong “bù cho lòng con trẻ” nhưng
đâu có dễ dàng... Và, Nguyễn Bùi
Vợi thấy có cái gì không ổn nên tự
thú nhận “một chút em thôi cũng
khó khăn rồi”. Đã thế, công việc
nhà cũng không thể bỏ xuôi, phải
quán xuyến tất cả những thứ rất là
“phụ nữ”:
“Ngày nắng đem chăn chiếu
ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ
gối”

Là đàn ông có sức vóc, có thể
làm hết mọi việc, chỉ trừ có một việc
không làm nổi. Đó chính là “cái tảo
tần rất mẹ ở trong em”. Và cũng là
cái khác biệt mang tính đặc trưng
của người phụ nữ mà nhà thơ đã
nhận ra.
Hơn ai hết, tác giả Nguyễn Bùi
Vợi là người nói lên được bằng thơ
những điều mình cảm, mình nghĩ,
qua đó thể hiện tiếng lòng cho muôn
người. Bài thơ như một câu chuyện
kể đời thường. Từ cấu tứ đến lời thơ
có gì lạ đâu, nhưng sao vẫn gây cảm
xúc lâng lâng tâm hồn người đọc.
Phải chăng, lẽ chân thành của tình
yêu tha thiết. Tấm lòng thuỷ chung
của nghĩa vợ chồng đã là một sự cảm
hoá lớn đến với mọi trái tim. Cái
đẹp tình yêu được chuyển hệ, thăng
hoa làm cho ý tưởng bài thơ đạt đến
độ hoàn hảo của nó .
Mời các bạn cùng thưởng thức
trọn vẹn hương vị ngọt ngào, đậm đà
mà bài thơ dâng tặng .
NGÀY EM XA
Nguyễn Bùi Vợi (1933 -2008)
Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra tha thủi một mình
Sáng đi làm bước dưới cây xanh
Hoa chúm chím dạ nào ngắm nữa
Trưa về nhà cơm không đúng bữa
Bát mì này em nấu thì ngon
Có những chiều Hà Nội hoàng hôn
Anh tha thẩn như ngày nào đi đón
Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững
Nghe trong mình thấm thía cô đơn
Đêm anh thức với trang sách khuya hơn
Những buồn vui nào có ai chung đọc
Ngày bạn đến đưa vé mời xem kịch
Anh không quen vào nhà hát một mình
Em ở nhà có lúc anh gắt con
Bố có giận còn nương níu mẹ
Nay anh bù cho lòng con trẻ
Một chút em thôi cũng khó khăn rồi
Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà, thay vỏ gối
Thay việc em làm mà không thay nổi
Cái tảo tần rất mẹ ở trong em ./.
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CHUYỆN CƯỜI

SAU TẾT MỚI KỂ

TAM TRINH

1 XEM PHÁO HOA
Đêm giao thừa, chàng khiếm
thính dắt nàng khiếm thị lên tận bờ
hồ xem pháo hoa. Thấy mọi người reo
hò, chàng và nàng cùng vỗ tay hò reo.
Tan cuộc, trên đường về, chàng
hỏi nàng: “Cưng thấy chương trình
pháo hoa năm nay có tuyệt không?
- Nàng ( bĩu môi ) chê: Xí, pháo
gì mà nổ to làm em điếc cả tai. Mà
chỉ thấy mỗi một mầu đen xì thôi à…
chán bỏ xừ !
- Chàng xuýt xoa :”Anh thì thấy
pháo hoa rực rỡ muôn mầu. Nhưng
không thấy tiếng nổ đì đùng, nên
chương trình kém hoành tráng, xem
cứ như xem tranh vẽ ấy, tiếc quá,mất
công đi xem.
- Tranh luận một hồi, về tới nhà,
cả hai vừa mệt nhoài vừa bực bội.
Nàng bảo chàng: “ Sang năm ứ thèm
đi xem pháo hoa nữa!”
- Chàng nhấm nhẳn “ứ đi thì
thôi, đây cũng cóc cần”.
Cuối cùng, không ai thèm nói
với nhau lời nào nữa. Họ tắt đèn
đi ngủ.
2 CHÚC TẾT
Sáng đầu xuân, chàng trai đến
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chúc tết nhà người yêu. Thấy ông
nội của người yêu ngồi trong phòng
khách. Chàng trai lại gần ông cụ lễ
phép nói:” Dạ, năm sớm cháu chúc
ông mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi
ạ!”. Ông cụ ngắm nhìn chàng cháu rể
tương lai thấy có mái tóc đỏ, vuốt keo
dựng ngược như bờm ngựa, trông lại
có vẻ thiếu chững chạc. Cụ không có
cảm tình, lại nghe cậu ta chúc mình
như thế, cụ nhăn mặt, dài giọng nói:
“Tôi không dám.Tôi năm nay 99 tuổi
rồi, anh chúc vậy là rủa cho sang năm
tôi chết chứ gì”.
- Chàng trai vội vàng nói:
”Không ạ, cháu xin lỗi ông, cháu đâu
có dám nghĩ vậy ạ“. Rồi chàng đưa
hai tờ bạc mệnh giá 50 ngàn đồng vào
tay ông cụ, và nói “Cháu xin mừng
tuổi ông ạ”
- Ông cụ lại nổi khùng: ”Tôi đã
bảo, tôi nhiều tuổi rồi, không cần ai
mừng thêm nữa. Mà anh đưa hai tờ
năm mươi thế này là anh cầu cho tôi
sớm đến hai năm mươi, để về với tổ
tiên hả!”
- Chàng trai lại gãi đầu gãi tai
tỏ vẻ hối hận. Cậu lại biếu ông cụ tờ
bạc hai trăm ngàn và nói: ”Dạ, năm
mới, cháu xin chúc ông sống lâu ngoài
trăm tuổi ạ!“
- Nghe vậy, ông cụ tỏ vẻ hài

lòng. Mặt mày rạng rỡ, đón nhận “quà
chúc tết” từ tay chàng trai. Cụ nở nụ
cười tươi rói và nói:” Ông cảm ơn cháu
rể tương lai của ông…”.
3 GÀ TRỐNG HOA
Cô con dâu mới về nhà chồng.
Cô được mẹ chồng tín nhiệm, giao
cho đi chợ mua con gà về làm lễ cúng
giao thừa. Mẹ chồng dặn kỹ:” Cúng
giao thừa, con nhớ phải mua gà trống
hoa nhé! “.Con dâu mua về một con
gà trống, tự cắt tiết, vặt lông mổ thịt,
luộc lên,. Cô còn cẩn thận gài vào mỏ
con gà một bông hoa hồng thật đẹp.
Xong đâu đấy, cô bầy gà lên mâm
lễ. Mẹ chồng đến bên bàn thờ ngắm
nghía , tỏ vẻ hài lòng . Chợt thấy mào
con gà ngắn, bà sinh nghi, liền lật con
gà lên nhìn rất kỹ vào cái lỗ “mổ moi”
dưới bụng gà. Bà lại lấy chiếc đèn pin
soi vào tận trong bụng con gà. Rồi bà
nhìn con dâu, vẻ bực tức hỏi: ”Mẹ bảo
cô làm gà hoa, sao gà lại không còn
hoa hả cô?”.
- Con dâu chỉ vào bông hoa gài ở
mỏ gà, thản nhiên trả lời: ”Thưa mẹ,
hoa của nó đây ạ…”
- Mẹ chồng chì chiết: ”Gi..ì ..ờ...
ời ạ! Hoa là hai cái hột cà trong bụng
con gà trống cơ mà, rõ là... người đời!”
Cô con dâu chợt hiểu, bèn
chông chế:” Nhưng thưa mẹ, lúc ở
chợ, người bán gà bảo, con gà này là
gà mái, bà ấy mới chuyển giới cho nó
thành gà trống nên nó chưa kịp mọc
hoa đấy mẹ ạ”.
Lúc này, chỉ mấy phút nữa là đến
giao thừa. Không còn cách nào khác.
Bà mẹ chồng nghĩ lại, thấy thương
cô con dâu mới, còn ngờ nghệch
nên không nỡ mắng mỏ nữa. Bà dịu
giọng “Thôi,chót rồi, đành lễ bằng gà
chuyển giới vậy”. Rồi bà khấn rì rầm:
”Con lậy các ngài, xin các ngài đại xá
cho. Cháu nó mới làm dâu nhà con,
chưa biết gì về gà trống hoa nên nó
mua nhầm đấy ạ“.
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CHÉM GIÓ CHÉM BÃO
H

à Nội là thành phố của buôn
chuyện miên man. Người
nước ngoài đến Hà Nội sẽ
ngạc nhiên vì trong giờ làm việc,
ngoài giờ làm việc, và cả giờ cho
những giấc mộng hồi phục sức khỏe
thì người Hà Nội vẫn không ngừng
buôn chuyện. Thế là dịch vụ quán
xá nổi lên xôm tụ. Quán xá mỗi
năm đem lại nguồn GDP không hề
nhỏ cho đất nước. Và buôn chuyện
không chỉ là giết thì giờ của những
kẻ vô công rồi nghề. Nó thực sự là
một ngành công nghiệp mũi nhọn
của thủ đô.
Và buôn chuyện bán nước bọt
cũng có cấp độ của nó, thì đây:

TRÀ CHANH CHÉM GIÓ
Mấy năm nay quán trà chanh
xuất hiện ồ ạt ở vỉa hè Hà Nội không
phải là hiện tượng ngẫu nhiên,
nó nằm trong tiến trình phát triển
mang tính bùng nổ của nền công
nghiệp buôn chuyện bán nước bọt.
Với các sinh viên, ngày xưa
họ chịu cảnh viêm màng túi thường
xuyên thì nay họ là những ét vê đại
gia. Tất cả là nhờ trà chanh chém
gió. Khi một sinh viên đầy hoài bão
và mơ mộng ngồi bên một ly trà
chanh thơm mát nhẹ nhàng thảnh
thơi với làn gió hiu hiu mơn man lùa
vào da thịt, sinh viên đó sẽ mở lòng
mà dốc tuốt tuột những vốn tự có và
sẽ có, những tham vọng vĩ đại chinh
phục thử thách của tương lai. Những
ý tưởng phi thực tế vút trời mây tuôn
ra rào rào mà không lo bị phê phán…
Trái lại, càng chém gió mạnh, càng
được tán thưởng. Trà chanh là một
thế giới mà mọi ý tưởng đều được
cấp giấy phép, mọi dự án điên rồ
đều được cấp vốn. Và kho chữ
“nếu” được hào phóng cung ứng
vô biên… Nơi đây, mọi bế tắc đều
được giải tỏa, mọi năng lượng tuổi
trẻ đều được giải phóng, và trong vô
vàn những ý tưởng phi thực tế nhất,
những dự án điên đảo nhất, sẽ có
một vài cái, cộng với nghị lực phi
thường, được biến thành hiện thực
và trở thành cỗ máy in tiền.

Quán trà chanh, cũng là thiên
đường có thật để cho những phụ nữ
trung niên, tranh thủ trốn công sở,
tranh thủ trốn chồng con, ra ngồi
chém gió buôn bán với nhau. Tại
thiên đường này, những kẻ chồng
bụng mỡ, mắt híp tịt và luôn phả ra
mùi bia rượu khi về nhà, luôn quát
tháo vợ con, không bao giờ đụng
chân tay việc nhà và vô tích sự khi ở
trên giường, sẽ bị đem ra xử bắn cả
ngàn lần. Cũng tại đây, chị em cùng
ngồi nghiên cứu tìm ra một công
nghệ để có thể chế tiền vô biên, thứ
công nghệ cho phép chị em muốn
làm gì thì làm mà vẫn có tiền, làm
những gì mình thích mà lại đẻ ra
rất nhiều tiền. Công nghệ chỉ tay
năm ngón và hái ra tiền cũng được
ngâm kíu chế tác. Ai mà chả ham,
thế nên tuần tự vào một giữa chiều
nào đó trong tuần làm việc, sẽ thấy
váy bướm rực rỡ tụ về một quán trà
chanh nách nhà thờ, và các chị thi
nhau lên diễn đàn chém gió. Cốc
trà thơm mát ngọt lành du dẫn chị
em vào một thế giới mê ly rụng rốn.
Nơi đây sạp hàng những chiêu thức
một bước lên tiên, trẻ mãi không
già, được bày ra hấp dẫn. Đây cũng
là phòng mạch đầy ma lực, chữa
trị được đủ thứ bệnh cho chị em,
từ chuyện chán việc, chán chồng,
trầm cảm, tới bệnh “dài tim”, từ
bệnh mất phom dáng tới đánh mất
bản thân, vân vân.
RƯỢU BIA CHÉM BÃO
Ra đường là va phải quán bia,
bia tràn ra vỉa hè, bia ngập trong
những tòa cao tầng, lụt trong ngõ
nhỏ. Một nhà văn đã lắc đầu “Hỡi
ơi, chúng nó đổ bia tràn sông núi!”
Chắc vị nhà văn lo xa đó không
chịu hiểu một điều rằng, chỉ có bia,
rượu mới có thể cởi bỏ một cái nút
trong mỗi người đàn ông, cho phép
họ tung hoành chém bão.
Bia cỏ cũng được, miễn là có
bia và có thêm một thằng bạn. Sau
một hớp bia mát thấu từng mạch
máu, thì lập tức mọi tế bào não
được huy động tối đa để… lục tìm ra
những “anh hùng nằm vùng” khác

CỪU THỊ ĐAN LEN

và lôi cổ chúng nó tới đây cùng…
chém bão!
Mọi chuyện manh mối làm ăn
kinh doanh, thuê mướn dịch vụ đều
diễn ra nơi đây. Đây là nơi để đàn
ông mang bi (business) ra bắn. Hét
to hay chỉ nói gật gù, mọi hợp đồng
đều được ký bằng miệng. Những tòa
cao ốc được bán phăng sau một hớp
bia. Cầu Long Biên cũ kỹ cũng được
dẹp sau hai ly sủi bọt! Sông Kim
Ngưu bốc mùi được di dời sau tiếng
zô zô và một chuỗi cạch cạch cụng
ly. Mọi việc đều được xử lý nhanh
gọn và hiệu quả mà không cần phải
qua nhiều cấp nghiên cứu biên tập
duyệt diệc rắc rối lằng nhằng quan
liêu! Cứ như thế có phải văn minh
và hậu hiện đại không!
Chả thế mà, ngày nào cũng
như ngày nào, đều đặn hơn cái
kim đồng hồ, đến giờ “nâng lên đặt
xuống” là các anh ù té quyền tới
thiên đường chém bão. Sếp mà giao
việc vào giờ đấy thì đúng là điên có
mả! Vợ con mà réo rắt gọi giờ nhạy
cảm đó thì đúng là rồ cả họ! Kiểu gì
cũng phải hô biến tất cả “chúng nó”
để anh còn đi chém bão! Bia cỏ Mỹ
Đình nhé, vù đi thôi, hú thêm càng
nhiều đồng bọn cùng đến càng tốt.
Thằng A đi công tác không đến
được a? Thế thì chiều nay chúng
ông đem mày ra nhậu, xé quần xé
áo. Chuyện củ tỉ cu ti của nhà thằng
A sẽ bị đem ra mổ xẻ, sẽ lôi cả em
bồ hồi cấp Ba của thằng A ra xét
tông ti họ hàng nhà nó, thằng A dù
ở thế giới nào công tác tư tác cũng
bị thiêu đốt ruột gan, phải sớm trở
về chém bão cùng chúng ông. Hội
“điếc tai chai đít” chúng ông đang
định lập dự án xây dựng thành phố
siêu thông minh dưới lòng sông
Hồng đây này, mày có về nhận thầu
không thì bảo!
Thế đấy, chém gió chém bão
là thú vui mà lại còn là nền công
nghiệp đang phát triển vũ bão nơi
đây. Các bạn nước ngoài đến đây
cần nghiên cứu học tập chúng tôi
nhé! Một nền công nghiệp Windy
Mania sẽ được nhân rộng ra toàn
cầu. Ha ha ha!
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Tuyệt chiêu của

“trùm nịnh vợ”

K

hi đã kết hôn, ông chồng
nào chẳng muốn có cuộc
hôn nhân hạnh phúc, muốn
được vợ yêu. Và để đạt được mục
đích ấy, nhiều người đã phải đổ
biết bao công sức. Họ lao động
cật lực hàng chục giờ mỗi ngày,
mua tặng vợ những tặng phẩm
đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối
tuần... Nhưng có một thứ, người
vợ nào cũng khao khát thì họ lại
quên. Đó là lời khen.
Chớ tiếc lời khen!
Có một thực tế là đàn ông
Việt rất ít khi khen vợ. Ngay cả
những đức lang quân có thể nói là
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lịch lãm hình như cũng nghĩ rằng,
nói chung phái đẹp cần được đàn
ông tán thưởng, trừ... vợ ta.
Nhiều nam nhân khi tán
tỉnh đã không tiếc lời vàng ngọc,
có cánh khen tặng nhằm hạ gục
trái tim nàng, nhưng khi đã thành
“của nhà” thì xếp xó tuyệt chiêu
ấy vì sợ được chồng khen nàng
“phổng mũi”, “được đằng chân
lân đằng đầu”, sợ thiên hạ xì xào
sau lưng là “sợ vợ nên mới nịnh
vợ”!
Các chàng có biết rằng,
người vợ nào cũng muốn được
trân trọng, nâng niu, cũng thích
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những lời mật ngọt và sung sướng
biết bao khi được chồng khen?
Lời nói chẳng mất tiền mua, vậy
sao các quý ông còn so đo, tiết
kiệm một lời khen vợ?!
Người ta kể rằng, có một gã
chiếm được hàng trăm trái tim
phụ nữ và sau đó chiếm đoạt luôn
cả tài sản của họ nên cuối cùng
phải vào tù. Một nhà tâm lý tò mò
đến tận nơi xem hắn có bí quyết
gì. Ông ta bất ngờ vì đó là một
gã đã luống tuổi, hình thức bình
thường, duy chỉ có cái miệng rất
duyên. Ông hỏi: “Làm thế nào
anh chinh phục được nhiều phụ
nữ như vậy?”. Hắn trả lời cụt lủn:
“Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào”.
Nhà tâm lý lấy kinh nghiệm
đó đi giảng ở các lớp học làm
vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài
giảng về nghệ thuật làm chồng,
ông ra bài tập cho học viên về
nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn
ông thực hiện một “Tuần lễ khen
vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng
đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy
hiệu quả ngay. Học viên chẳng
mấy người tin. Có người còn nghĩ
là ông nói đùa, nhưng số đông
vẫn thử “làm bài tập” xem sao và
kết quả thật bất ngờ.
Một anh vừa ngủ dậy, nhớ
đến bài tập, nói luôn: “Nằm cạnh
em sướng thật, mùa đông thì ấm,
mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một
cái. Vợ tập thể dục xong, chồng
lại khen: “Hồi này trông thần sắc
em rất tốt!”. Vợ càng ngạc nhiên
vì chưa bao giờ thấy chồng để ý
đến mình. Lúc dọn món ăn sáng
ra, anh ta lại xoa hai bàn tay:
“Chà, em làm món gì trông ngon
thế!”. Vợ sung sướng nguýt yêu
chồng một cái nữa. Ăn xong lại
khen: “Anh thấy đi ăn sáng ở đâu
cũng chẳng bằng em làm!”.
Trước khi đi làm, ngắm vợ
một phút, anh lại thốt lên: “Em
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mặc bộ này trông quá được!”.
Không ngờ chỉ trong vòng một
tiếng, mới khen có mấy câu mà
chưa bao giờ anh ta thấy trên
gương mặt vợ lại có những nét
hạnh phúc ngời ngời đến thế. Ra
đến cửa anh còn quay lại: “Anh
đi nhá. Em rất tuyệt”. Hết tuần,
có học viên báo cáo với thầy là
chỉ sau một “Tuần lễ khen”, anh
ta được hưởng hạnh phúc hơn 10
năm chung sống cộng lại.
Cần sáng tạo và chân thành
Được chồng khen, chồng
nịnh, vợ nào chẳng thích, nhưng
bạ cái gì chàng cũng khen sẽ
khiến nàng coi là giả tạo. “Nịnh
đầm” sao cho khéo, khiến nàng
vui, nàng yêu là cả một nghệ
thuật và chẳng dễ dàng!
Tuấn, một kiến trúc sư khá
thành đạt tại Hà Nội, có tiếng
là “nhất vợ nhì giời”. Với anh,
không ai có ảnh hưởng nhiều hơn
vợ và con gái, vì vậy vẫn bị trêu
là sợ vợ. Mặc, anh vẫn luôn nghĩ
cách làm vui lòng hai người phụ
nữ của mình. Có điều, những việc
ga lăng mà các quý ông khác vẫn
làm cho vợ trong ngày của chị
em như tặng hoa, quà, mời đi
ăn uống, xem phim, anh đã làm
thường xuyên rồi, chẳng còn gì
đặc biệt nữa. Do đó, vào các dịp
quan trọng như 8/3 hay 20/10,
Tuấn đều phải “vắt óc” để sáng
tạo.
Dịp 8/3 năm ngoái, Tuấn
đã khiến vợ sướng tê trước màn
“nịnh đầm” kỳ công của mình.
Sau khi đi làm về, mới bước vào
nhà, Hằng đã thấy cơm ngon
canh ngọt, lọ hoa thơm nức,
long lanh ở phòng khách và
phòng ngủ. Biết đó chưa phải là
món quà thực sự của chồng, vì
anh luôn có một cái gì thật đặc
biệt, nhưng cơm nước rồi, xem
TV chán chê rồi vẫn chưa thấy
gì khác lạ, Hằng thắc mắc lắm,
đành tắm để đi ngủ. Vừa vào đến
giường, đã thấy chồng hớn hở
mời ngồi, rồi khệ nệ bê một chậu
nước ấm có những cánh hoa hồng
đặt xuống, tuyên bố sẽ chiêu đãi
phu nhân một chầu massage. Nào
ngâm chân nước ấm, rồi xoa bóp
tỉ mỉ với lọ tinh dầu lấy trong tủ

mỹ phẩm của vợ…, Tuấn làm rất
“chuyên nghiệp” như một chuyên
viên thực thụ. Và vợ chồng anh
đã có thêm một kỷ niệm ngọt
ngào, đáng nhớ. Tuấn tiết lộ, 8/3
năm nay cũng sẽ “độc” và rất tình
cảm, chắc chắn sẽ làm Hằng hài
lòng.
Còn anh Hòa (37 tuổi, làm
kiểm toán nhà nước), người đàn
ông gia trưởng và bị vợ chê là
khô khan vì không thích tặng hoa
hay các món quà lãng mạn cũng
khiến vợ sững sờ trong hạnh phúc
vào ngày 8/3 năm ngoái. Chẳng
là cách ngày của chị em mấy hôm
hai vợ chồng cãi nhau to, rồi làm
mặt lạnh với nhau. Chị Thu buồn
lắm, mải nghĩ cách làm lành với
chồng nên chẳng để ý ngày phụ
nữ. Hôm đó chị về sớm, nghĩ
bụng sẽ nấu cho chồng một bữa
ngon thì thấy anh cũng đã ở nhà,
mặt mày vẫn lạnh lẽo như trước.
Thấy vợ lục cục rửa rau, anh hỏi:
“Em làm gì đấy?”. Được trả lời
là nấu bữa tối, anh gạt đi, giọng
vẫn lạnh tanh: “Thôi dẹp đi, nấu
nướng làm gì! Ai ăn mà nấu”. Sắp
chảy nước mắt vì tủi thân, chị bỏ
mớ rau lại trong chậu, định chui
vào phòng nằm thì anh Hòa đã
ôm lấy vợ, hôn vào má thì thầm:
“Em đừng nấu, vì anh đã đặt bàn
ở nhà hàng mừng em ngày 8/3”.
Lúc này thì chị Thu khóc thật sự.
Chị cảm động vì không ngờ ông
chồng gia trưởng của mình lại
chủ động làm lành, nhớ đến ngày
phụ nữ và dành cho mình những
lời ngọt ngào như vậy.
Anh Hiếu (40 tuổi, Cầu
Giấy, Hà Nội) lại khiến
vợ hạnh phúc và vô
cùng hãnh diện
trước hành động
ga
lăng
của
mình.
Chiều
8/3, anh cùng
con trai đến
cơ quan của vợ
và làm chị em
cả phòng bất
ngờ với một lẵng
hoa long lanh,
một giỏ trái cây cực
kỳ ngon mắt cùng lời
chúc có cánh: “Bố con tôi

có món quà tặng các phụ nữ xinh
đẹp trong phòng nhân ngày của
chị em”. Rồi anh tiến đến gần
vợ, trao cho chị bó hoa hồng đỏ
thắm: “Đây là của hai nam nhân
trong nhà bày tỏ tình yêu và sự
tôn thờ đến em” - anh nói giọng
hài hước nhưng rất âu yếm, khiến
cả phòng vỗ tay rầm rầm. Vợ anh
đỏ mặt, nhưng sung sướng vì biết
rằng nhiều cô gái trẻ trong phòng
đang ao ước được như mình.
Có ngàn lẻ cách nịnh vợ
như: chiều theo sở thích của
nàng (đưa nàng đi du lịch, tặng
món quà nàng thích, giúp nàng
việc nhà…) hay dành cho nàng
lời khen, những lời có cánh (em
trông thật hấp dẫn, vợ anh quả là
khôn ngoan hơn người, anh muốn
sống bên em trọn đời, em làm cho
cuộc đời anh hạnh phúc…), nhưng
theo kinh nghiệm của những
“trùm nịnh vợ” thì bí quyết nịnh
vợ thành công nhất là luôn tìm
cách làm cho nàng hãnh diện vì
thấy mình quan trọng, được nâng
niu yêu chiều. Việc nịnh vợ được
gọi là khéo hay “nịnh thối” còn
tùy thuộc vào sự sáng tạo và chân
thành của mỗi người. Và một điều
quan trọng mà các đức lang quân
nên nhớ là phải luôn thể hiện
tình yêu, sự đồng cảm của mình
trong cuộc sống thường nhật chứ
không chỉ những dịp đặc biệt.
Nếu không, những trò nịnh trong
các dịp này sẽ trở nên giả tạo, và
không làm ai xúc động.

23

TẢN MẠN & NHỊP SỐNG

KHỔ NHƯ...

ĐÀN ÔNG NGÀY 8/3!
MAI KHANH

L

à phụ nữ, bạn đừng “ước gì
kiếp sau mình làm đàn ông”
và hãy bớt than “làm phụ nữ
thật khổ”, bởi chính đàn ông thời
nay mới khổ. Họ phải oằn mình để
cao hơn phụ nữ hẳn một cái đầu,
phải tìm đủ mưu cao kế sâu để
luôn xứng đáng với vai trò trụ cột,
là “cái máy ATM” của gia đình,
phải “gồng mình” để người phụ nữ
của họ thấy thỏa mãn…
Trời sinh đàn ông đã không
được tạo hóa ban cho những đường
cong tuyệt mỹ nên họ đâu được coi
là cảm hứng thi ca, đâu được các
nhà thiết kế bậc thầy khắp thế giới
yêu chiều trong muôn vàn trang
phục và phục sức lộng lẫy. Họ cũng
đâu được trải nghiệm tận cùng của
cảnh giới “làm đẹp” vì sợ bị coi là
hifi.
Rồi mỗi khi có xung đột với
người phụ nữ của mình, đa phần
đàn ông lại phải năn nỉ làm lành
với phụ nữ cho dù cái lý, cái tình
đều ở phía mình. Rồi những hình
ảnh chờ đợi dưới trời mưa, “leo
cây” chắc hiếm khi phụ nữ làm
việc đó. Người đàn ông có trách
nhiệm còn phải mua quà cho phụ
nữ vào rất nhiều ngày trọng đại
trong năm (Valentine, 8/3, 20/10
…) còn phụ nữ cứ thỏa sức cho
mình quyền nhận quà một cách
đương nhiên không bàn cãi.
Ngay cả điều mà phụ nữ
thường cho mình là khổ nhất thì
cũng chỉ là khổ so với các công
việc khác chứ so với đàn ông vẫn
muôn phần sung sướng hơn, ấy là
cái việc chỉ có phụ nữ làm được:
sinh ra một đứa bé. Đàn ông sẽ
không bao giờ có được cảm giác
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hạnh phúc đến trào nước mắt khi
lần đầu tiên cảm nhận đôi chân
bé tí xíu tung tẩy trong bụng. Họ
không trải qua thì làm sao họ biết
được cảm giác sung sướng chừng
nào khi người phụ nữ kết thúc cuộc
vật lộn với tử thần để nhìn thấy
đứa trẻ xinh đẹp chui từ trong lòng
mình ra và mở to đôi mắt đầy ngạc
nhiên khi lần đầu tiên được nhìn
thấy mẹ. Thế nên, lúc người ta gặp
bất hạnh đến muốn tự tử hay sung
sướng đến phát điên, chẳng ai hét
to: “Bố ơi” cả. Thậm chí khi là một
ông già 80 tuổi, trong phút lâm
chung còn thều thào: “Mẹ ơi, cho
con đi theo với”.
Ấy là chưa kể đàn ông còn
đeo thêm vô số nỗi khổ nữa mà chỉ
đàn ông mới có thể cảm nhận hết
được.
Tuy tiến bộ xã hội đã đem lại
cho quyền bình đẳng giới những
tiến bộ vượt bậc, phụ nữ ngày nay

có cơ hội học hành và tiến thân
ngang với nam giới, có cơ hội bộc
lộ hết năng lực của mình trên mọi
lĩnh vực, thậm chí ở một số lĩnh
vực, phụ nữ thực hiện tốt công việc
hơn cả đàn ông, nhưng thực tế, trời
sinh phụ nữ vẫn là phái yếu, đàn
ông vẫn là phái mạnh, vì vậy phái
mạnh là chỗ dựa cho phái yếu.
Nên khi đối mặt với những áp lực
trong công việc, phụ nữ có thể lựa
chọn “đường thoát” mà không bị
mọi người cười chê, còn đàn ông
thì không thể. Đàn ông là xương
sống của xã hội, là trụ cột trong gia
đình nên đối mặt với các áp lực
tuyệt đối không có lý do để thoái
thác, càng không có đường rút lui.
Về kinh tế, họ phải lo kiếm
được nhiều tiền. Về chính trị, họ
phải phấn đấu để có một vị trí nhất
định trong xã hội. Về cuộc sống,
họ phải là chỗ dựa vững chắc của
mọi thành viên trong gia đình. Cả
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đời người đàn ông chỉ có thể hướng
về phía trước, vì vậy áp lực tâm lý,
áp lực sinh lý, áp lực cuộc sống và
áp lực tinh thần mà người đàn ông
phải chịu đựng một cách tự nhiên
luôn nặng hơn so với phụ nữ.
Người phụ nữ nào cũng mong
người mình sẽ yêu và sẽ lấy làm
chồng phải hơn mình về trí tuệ, khả
năng kiếm tiền hay một số tố chất
khác, nên đa số đàn ông không
buồn rầu vì vợ không thông minh,
giỏi giang bằng mình, nhưng đa số
phụ nữ lại buồn rầu vì chồng mình
không giỏi giang thành đạt (về xã
hội) bằng mình. Phụ nữ sợ lấy phải
người chồng không tốt, đàn ông thì
sợ không có công danh sự nghiệp
vững chắc. Người đàn ông nào
cũng dồn tâm sức cho sự nghiệp.
Vì vậy, sau khi kết hôn, phụ nữ có
thể dựa vào đàn ông, còn đàn ông
thì chỉ có thể dựa vào chính mình.
Người đàn ông không có
thành tựu trong sự nghiệp phần
lớn không được phụ nữ tôn trọng.
Công thành danh toại khiến họ có
thể gánh vác tốt trách nhiệm gia
đình, đem lại cuộc sống tốt hơn
cho người thân. Quan trọng hơn,
họ nhận được sự tôn trọng của xã
hội, sự khẳng định, tôn trọng của
vợ và có được vị trí đặc biệt trong
gia đình.
Trong công việc, đàn ông
luôn phải chịu áp lực rất lớn.
Muốn sự nghiệp có thành tựu cần
được cấp trên chú ý, rồi mới có cơ
hội để thăng chức. Vì vậy, để đạt
được mục đích, họ cần phải nỗ
lực thực sự, phải xả thân vì công
việc. Còn trong con đường chính
trị, trong sự cạnh tranh ngày càng
quyết liệt, bất cứ khi nào, bất cứ
phương diện nào họ cũng không
dám buông lơi. Có khi để đạt được
chức vị cao hoặc quan trọng hơn
đàn ông vừa phải phấn đấu cả đời,
vừa phải nghĩ ra nhiều mưu cao,
kế sâu.
Trong xã hội hiện nay, nhu
cầu cuộc sống ngày càng tăng cao

thì áp lực của đàn ông cũng càng
nặng nề, bởi đa phần đàn ông là
“cái máy ATM” của gia đình, họ
không chỉ nỗ lực trở thành nguồn
kinh tế chủ yếu, mà còn là trụ cột,
lá chắn an toàn cho cả gia đình.
Đứng trước những bấp bênh thời
cuộc, vật giá leo thang, kinh tế
ngày càng eo hẹp, những chi tiêu
cần thiết cho sinh hoạt gia đình,
cho học tập của con cái, hóa đơn
cần thanh toán hàng tháng... khiến
đàn ông thường ăn không ngon,
ngủ không yên. Bên cạnh đó còn
là sự đòi hỏi chia sẻ, gánh vác việc
nhà của các bà vợ khiến họ luôn
căng như dây đàn.
Và dù đàn ông có quyền uy
đến đâu thì phụ nữ vẫn phải là
“số một”. Thậm chí người phương
Tây còn có câu nói: “phụ nữ, trẻ
em, chó rồi mới đến đàn ông” để
nói về thứ tự ưu tiên trong xã hội.
Tưởng như đùa nhưng đàn ông thật
tội nghiệp, những người đàn ông
thông minh nhất trên thế giới cũng
đều phải phục tùng hoặc chịu sự
điều khiển của ít nhất 2 người phụ
nữ (mẹ và người họ yêu). Họ còn
phải chịu đựng áp lực lớn về mặt
sức khỏe, điều họ sợ nhất là khi
vợ nói họ không “đàn ông”, nói họ
không thực hiện được nghĩa vụ của
người chồng, không thỏa mãn sinh
lý của vợ. Họ còn gì khổ hơn!
Dẫu biết đàn ông còn nhiều
tật xấu, nhưng đàn ông phần lớn
cho đi thật nhiều mà nhận lại
chẳng bao nhiêu. Bởi đàn ông là
phải thế.
Đàn ông thật khổ, có lẽ đã
đến lúc chúng ta cần nhìn lại về
quyền bình đẳng, khi hàng ngày
phụ nữ vẫn luôn được ưu ái, luôn
được tôn sùng và phục tùng vô điều
kiện. Ngược lại với những gì chúng
ta đang quen làm và hô hào làm,
đã đến lúc phụ nữ cần xem lại
mình, đòi quyền bình đẳng cho…
đàn ông, và đừng nhìn họ với ánh
mắt phiến diện cũ. Đàn ông cũng
cần lắm sự chia sẻ và cảm thông.

Anh Lý Minh Tuấn (30 tuổi,
Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho
rằng: Làm đàn ông chẳng sướng
gì! Đàn ông luôn phải giấu cái
“tôi” của mình đi, dù trái ngang
hay gặp trắc trở họ cũng chỉ có thể
nuốt nước mắt vào trong, đâu có
được khóc lóc, hờn dỗi như phụ
nữ. Nhiều khi những áp lực cuộc
sống khiến họ có ít thời gian bên
gia đình, khiến họ hay cáu gắt,
hãy thông cảm cho đàn ông, bởi
họ làm tất cả cũng chỉ vì mái ấm
gia đình, muốn con cái có tương
lai, vợ không bị thua thiệt, vì
mong muốn cuộc sống sung túc
hơn mà thôi.
Anh Phan Trọng Đại (43 tuổi,
Định Công, HN): Nghe vợ than thở
về chuyện tiền nong, rồi so sánh
chồng của bạn này với bạn khác
tôi buồn lắm, cuối cùng đành quyết
định bỏ cái nghề thiết kế xây dựng
mà mình say mê đi môi giới nhà
đất để gia đình được đổi đời. Khi
bỏ việc, tôi đau khổ vô cùng, nhiều
khi tiếp xúc với những người khách
kém văn hóa, họ nói với mình như
nói với kẻ lừa đảo lại thấy bức xúc,
tự ái, chỉ muốn bỏ mặc tất, nhưng
nghĩ đến miếng cơm, manh áo của
vợ con vẫn phải nén lòng vui vẻ,
dịu ngọt với họ. Cái khổ ấy có mấy
khi vợ hiểu!
Anh Đức Minh (27 tuổi, Mai
Hắc Đế, HN): Sự bất bình đẳng
chính là biểu hiện ở sự quy chụp:
đàn bà thì phải nấu nướng, chăm
con... còn đàn ông cũng bị đối xử
không công bằng nếu cứ chờ đợi
họ là chỗ dựa về tinh thần lẫn tiền
bạc và thường bị so sánh về sự
thành đạt với những người đàn ông
khác. Tôi nghĩ, dù là đàn ông hay
đàn bà đều có nỗi khổ riêng, cực
nhọc riêng. Có điều khổ đấy, vất vả
đấy là vì nhau, là vì gia đình, đó
là hạnh phúc. Muốn gia đình hạnh
phúc, êm ấm thì cả nam và nữ phải
cùng chung vai gánh vác, chia sẻ,
cảm thông cho nhau.
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Cảm xúc

NGÀY TRỞ LẠI HANOSIMEX
(Bài viết nhân dịp Hanosimex gặp mặt cán bộ hưu trí tết Nguyên đán Giáp Ngọ)

C

hiều ngày 17/1/2014, tại
Hội trường Công ty TNHH
MTV Hà Nam, Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội đã tổ chức
họp mặt thân mật cán bộ hưu trí
chức danh nhân dịp đầu năm mới
2014. Đây là hoạt động thường
niên cũng là nét văn hóa đặc biệt
tại Hanosimex, là dịp để các thế
hệ cán bộ Hanosimex gặp gỡ, cùng
nhau nhìn lại một năm đã qua, cùng
nhau ôn lại những kỷ niệm trước
thềm năm mới khi tết đến xuân về.
Trong không khí thân mật, đầm ấm
và đầy ý nghĩa, buổi họp mặt cán
bộ hưu trí Hanosimex năm nay có
sự tham dự của Chủ tịch HĐQT
Trần Quang Nghị, Tổng Giám đốc
Dương Khuê và hơn 30 cán bộ hưu
trí cùa Hanosimex qua các thời kỳ.
Thay mặt toàn thể CBCNV,
người lao động Hanosimex, Tổng
Giám đốc Dương Khuê đã bày tỏ sự
vui mừng được gặp mặt các thế hệ
cán bộ hưu trí trong dịp đầu năm
mới đồng thời gửi lời cảm ơn tới
những đóng góp của các thế hệ đi
trước đối với sự phát triển của Tổng
Công ty. Tổng Giám đốc cũng vui
mừng báo cáo kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh của năm 2013,
theo đó, Hanosimex đã thật sự vượt
qua giai đoạn khó khăn, đang từng
bước duy trì tốc độ tăng trưởng với 2
dự án lớn là Nhà máy Sợi Đồng Văn
và Nhà máy May Nam Đàn chính
thức đi vào hoạt động. Đời sống
CBCNV Hanosimex ngày càng
được cải thiện và nâng cao hơn.
Đại diện tập thể cán bộ hưu trí
Hanosimex, bà Phạm Hoàng Yến,
nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công
ty đã bày tỏ sự biết ơn chân thành,
sự quan tâm của Ban lãnh đạo và
tập thể CBCNV Tổng Công ty đối
với cán bộ hưu trí. Bà cũng rất vui
mừng và tự hào về những thành tích
mà Tổng Công ty đã đạt được trong
những năm qua và tin tưởng dưới sự
lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc
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và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV,
Hanosimex sẽ ngày càng phát triển
và gặt hái được nhiều thành công.
Buổi gặp mặt cán bộ hưu trí là
hoạt động thường niên, mang
nét truyền thống “uống nước nhớ
nguồn” của Tổng Công ty, thể hiện
sự trân trọng những giá trị, những
công lao, những cống hiến của các
thế hệ đi trước. Với thời gian tuy
ngắn nhưng buổi gặp mặt cán bộ
hưu trí chức danh đã diễn ra hết sức
vui vẻ, để lại những ấn tượng sâu
sắc với mỗi cán bộ khi về nghỉ hưu.
Năm mới đến dù cũng chẳng ít khó
khăn nhưng chúng ta vẫn tràn đầy
hy vọng, giữ vững niềm tin với một
năm tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Trong không khí của buổi gặp
mặt, xin được chia sẻ những tâm tư,
cảm xúc của các cô - đại diện của
tập thể cán bộ hưu trí khi về thăm
Tổng Công ty và Nhà máy May,
Nhà máy Sợi Đồng Văn.
Cô Phạm Hoàng Yến - Nguyên
Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty: Các
cô là những lớp cán bộ trước của
Hanosimex đã nghỉ hưu nhưng lúc
nào cũng dõi theo từng bước thăng
trầm của Hanosimex. Và từ năm
ngoái đến năm nay thì cô không thể
ngờ có sự tiến bộ vượt bậc như thế.
Từ mặt bằng nhà xưởng đến quy mô
thiết bị máy móc, đặc biệt là sự tăng
trưởng vượt bậc về kết quả sản xuất

THU HÀ

kinh doanh. Đây là tâm trạng chung
của tất cả các cô các chú trong câu
lạc bộ hưu trí. Chúc cho Ban lãnh
đạo và toàn thể CBCNV trong năm
Giáp Ngọ dồi dào sức khỏe, đoàn
kết tiếp tục phát huy các thành tích
đã đạt được để xây dựng Tổng Công
ty ngày càng phát triển bền vững
hơn.
Cô Trần Thị Cát - Nguyên Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty tâm
sự: Cô nghỉ hưu năm 2006 và sau
đó cô sang Cộng hòa Séc 4,5 năm,

khi cô về nước thì Hanosimex đang
triển khai di dời, đang có nhiều
khó khăn, lúc đó cô cảm thấy rất lo
lắng. Nhưng hôm nay khi về Đồng
Văn thấy mọi thứ thay đổi hoàn
toàn, cô phấn khởi lắm. Cô nhớ
năm ngoái khi được mời đến đây
thì cũng đã có hy vọng nhưng vẫn
rất mong manh. Lần này cô thật sự
tin tưởng, bởi cô là người đã gắn bó
cả cuộc đời cả sự nghiệp cho ngành
kéo sợi và nhìn cơ ngơi này, cô thấy
rất yên tâm và tin tưởng. Chúc cho
Hanosimex ngày càng phát triển
bền vững, chúc cho đời sống cán bộ
CBCNV ngày càng được cải thiện.
Cô Nguyễn Thị Mão - Nguyên
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công
ty: Cũng giờ này năm ngoái các
cô được mời đến Đồng Văn tham
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quan, nhưng quả thật năm nay các
cơ sở sản xuất tại Đồng Văn của
Hanosimex đã có bước phát triển
rất vượt bậc, nếu không nói là thật
sự ngỡ ngàng về cơ sở vật chất, máy
móc thiết bị, chất lượng sản phẩm,
con người, quá tuyệt vời. Bên cạnh
đó cô Mão còn gửi lời nhắn nhủ
đến thế hệ trẻ hôm nay: Mình là
doanh nghiệp thì giữa các tổ chức
đoàn thể và chuyên môn không thể
tách rời, ngồi chung một con thuyền
đồng lòng đồng hướng mà đi. Nếu
chuyên môn mạnh thì các tổ chức
đoàn thể mới mạnh được và hỗ trợ
cho nhau. Đoàn thể tổ chức các
hoạt động văn hóa văn nghệ thể
dục thể thao thì hỗ trợ lại cho các
hoạt động chuyên môn. Cô tin cán
bộ Hanosimex hôm nay sẽ làm tốt
hơn nữa vai trò vị trí của mình, đưa
Tổng Công ty ngày càng phát triển
vững mạnh hơn.
Là thế hệ trẻ hôm nay, xin gửi
lời cảm ơn chân thành nhất đến
các các cô, các chú, những người
đã mang cả tuổi thanh xuân của
mình bên những cỗ máy dệt, máy
may, cả cuộc đời phấn đấu không
mệt mỏi vì sự phát triển của Tổng
Công ty, để chúng tôi hôm nay có
thêm niềm tin và động lực, vững
tin vào con đường phía trước. Chúc
các bác, các cô, các chú trong Câu
lạc bộ cán bộ hưu trí Hanosimex
sẽ luôn sống vui tươi, khoẻ mạnh,
luôn dõi theo sự phát triển của
Hanosimex, lại tiếp tục mang trí
tuệ, kinh nghiệm của mình để tham
mưu cho Hanosimex, góp phần vào
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
Tổng Công ty trong thời gian tới.

KHÔNG KHÍ THỂ THAO

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN
NGUYỄN VĂN KHOA

M

ột mùa Xuân mới đang về,
hòa cùng không khí thi đua
lao động sản xuất chào
mừng 84 năm ngày thành lập Đảng
Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 3/2/2014), đây cũng là cơ hội để
đoàn viên thanh niên Nhà máy Sợi
Đồng Văn có dịp được giao lưu gặp
gỡ sau những giờ làm việc căng
thẳng, Công đoàn, Đoàn thanh
niên nhà máy Sợi Đồng Văn đã
tổ chức giải bóng đá trong nội bộ
trong nhà máy, giữa 03 Ca sản xuất
và bảo toàn hành chính.
Trước đó không khí luyện tập
đã lan tỏa đến từng ca sản xuất,
sau mỗi buổi tan ca sáng sản xuất
của mình, các ca đã tự tổ chức tập
luyện trong ca với nhau. Thể thức
thi đấu vòng tròn 01 lượt chọn ra
02 đội có điểm số cao nhất thi đấu
trận chung kết. Để xếp được lịch
thi đấu không ảnh hưởng đến sản
xuất, vẫn đảm bảo sức khỏe, ban
tổ chức đã tính toán cho phù hợp
thời gian thi đấu vào 14h30 giữa
ca sáng với ca đêm thứ hai. Các
trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi và
quyết liệt, các cổ động viên tan ca
ở lại để cổ vũ, ngoài ra các cổ động
viên của ca đêm cũng vào để cổ vũ
cho đội của mình. Sau 6 lượt trận
thi đấu, kết quả đội Hành chính và
đội Ca A giành vé vào chung kết.
Trận chung kết diễn ra vào
chiều ngày 22/01/2014, hiệp 1

diến ra hết sức quyết liệt và cống
hiến cho khán giả những pha bóng
hay nhưng tỷ số vẫn chưa được mở
cho cả 2 đội. Sang hiệp 2 đội hành
chính dâng lên tấn công và sớm
ghi bàn thắng do công của cầu thủ
Lê Văn Vũ, với bàn thắng này Vũ
cùng có 03 bàn thắng bằng với số
bàn thắng của Đào Văn Thủy đội
Ca B đang dẫn đầu danh sách ghi
bàn. Sau khi bị dẫn bàn đội Ca A
tổ chức tấn công tổng lực nhằm san
bằng tỷ số nhưng đội hành chính đã
phòng ngự rất chắc chắn. Khi trận
đấu bước vào những phút cuối thì
đội Hành chính có bàn thắng nâng
tỷ số 2 - 0 bằng một pha phản công
và người ghi bàn lại là Lê Văn Vũ.
Với bàn thắng này cầu thủ Lê Văn
Vũ trở thành vua phá lưới của giải.
Trận đấu kết thúc với chức vô địch
thuộc đội Hành chính, đội Ca A giải
Nhì, đội Ca B và Ca C đồng giải 3.
Giải bóng đá nội bộ Nhà máy
Sợi Đồng Văn diễn ra trong không
khí một mùa xuân mới, cả đất nước
cả dân tộc cùng nhau thi đua lập
thành tích mừng Đảng mừng Xuân.
Giải đấu thực sự có ý nghĩa với tất
cả các cầu thủ và công nhân viên
trong từng ca sản xuất, tạo thêm
không khí vui tươi hồ hởi, tiếp tục
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
sản xuất mục tiêu 2014 của nhà
máy và TCT CP Dệt May Hà Nội
- Hanosimex.
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Tình yêu

ĐÂU CÓ GIÀ THEO TUỔI TÁC

C

ác cụ ta từng nói: “Vắng đàn ông quạnh nhà,
vắng đàn bà quạnh bếp”. Câu này ta tạm hiểu
theo nghĩa đời thường là mỗi khi vì công việc,
người đàn ông phải đi vắng dù chỉ ít ngày, căn nhà
trở nên quạnh quẽ vì thiếu vắng người trụ cột. Mọi
người sẽ có cảm giác trống trải, bất an, thiếu sự che
chở. Trong quan hệ vợ chồng, khi mạch suối tình
luôn dạt dào tuôn chảy thì nghĩa phu thê càng da
diết mặn mà. Khi đã nên vợ nên chồng, có chung
“một mái lều tranh - hai trái tim vàng” người ta lại
càng cảm thấy khổ sở mỗi lúc một trong hai nửa yêu
thương của mình xa vắng.
Từ bao đời nay, hình ảnh gian bếp và ngọn lửa
ấm đã gắn kết với hình ảnh và thiên chức của người
mẹ, người vợ đảm đang trong mọi gia đình.Thiếu
bàn tay quán xuyến của người bếp trưởng, mọi người
trong gia đình không được ăn đúng bữa đã đành, lại
chẳng thấy ngon. Nếp sinh hoạt thường ngày bị xáo
trộn. Những lúc nhà vắng bóng người vợ / người mẹ,
chắc chắn mọi thành viên trong gia đình đều thấy
hụt hẫng, Và nhất là những người đàn ông lâu nay
chỉ quen làm “Thủ trưởng” sẽ vô cùng lúng túng, vất
vả khi phải tự lo toan mọi việc cho sinh hoạt thường
ngày.
Có hai vợ chồng nhà thơ nọ đã ngoài bảy mươi.
Con trai lập nghiệp xa xứ. Con gái lấy chồng ngoại
tỉnh. Chắc mải làm ăn nên chẳng mấy khi cô con gái
về thăm bố mẹ đẻ. Từ khi các con ra ở riêng, nhà chỉ
có hai ông bà già chung sống. Ông bà quanh quẩn
bên nhau như thời son trẻ, không rời nhau nửa bước
. Hằng ngày ông bà chăm sóc nhau từ bữa ăn, giấc
ngủ, đến viên thuốc, ly sữa. Động viên, đỡ đần nhau
chuyện giặt giũ áo quần, dọn dẹp nhà cửa.
Rồi… có một lần, cô con gái sinh thêm cháu
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bé. Bí quá, cô về xin phép bố, đón mẹ xuống quê giúp
trông cháu ít ngày. Vì thương con, thương cháu, ông
đành để bà đi làm nghĩa vụ mà người ta thường gọi là
“Cháu bà nội - tội bà ngoại”.
Nhận lời giúp con gái, bà lên đường về quê trông
cháu ngoại. Buổi chia tay, trong lòng bao lưu luyến, bịn
rịn. Đôi mắt bà hấp háy, chớp chớp liên hồi. Mấy giọt
lệ hiếm hoi lăn trên gò má nhăn nheo của bà. Ông thở
dài thườn thượt, lóng ngóng nắm tay bà, nhưng ngoảnh
mặt nhìn về nơi xa xăm, không để bà nhìn thấy những
giọt lệ cũng đang lăn trên má mình… Tình thương yêu
bao la hiện rõ trên gương mặt đôn hậu của đôi bạn già.
Xa nhau mới một tuần, ông đã thấy nhớ nhung
đến bồn chồn gan ruột. Ông đứng ngồi không yên, ông
gọi điện cho bà. Giọng run run xúc động. Bằng những
lời yêu thương, ông hỏi han,
” Lúc giở giời, đau xương, đau khớp
Ai thay anh xoa bóp cho em?”
Rồi nhắc nhở bà:
“Thuốc giảm tiểu đường, em nhớ uống thường
xuyên
Xem vô tuyến, đừng thức khuya đấy nhé!.”
Đầu dây bên kia, giọng bà thều thào, sụt sịt
nhưng đủ rung động con tim đang lên cơn “nhịp ngoại
tâm thu” của ông:
” Anh à…
Anh phải nhớ ăn cơm đúng bữa
Nếu chỉ ăn mỳ, không đủ sức đâu nghe !
Huyết áp, dạ dầy, anh đừng thức quá khuya…
Nhà, để đấy, hôm về …em lau, dọn…
Chịu khó mấy ngày, việc cháu, con tạm ổn
Em sẽ về, nấu nướng cho anh…”
Mới hay, muôn thuở là vậy. Tình yêu đâu có già
theo tuổi tác.

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

CẢM NHẬN VỀ 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.
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, bạn đọc cũng tìm được
sự sẻ chia, để rồi liên tưởng suy ngẫm.
Chắc nhiều người đã đọc, nhưng
có thể cũng có người chưa biết. Vậy
nên tôi xin chép lại bài thơ này.
Nhân dịp lễ tình nhân”Valentine”,
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.

ĐÔI DÉP
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
TMH (sưu tầm)
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CHIẾC GẬY TRE
DƯƠNG THỤY ANH

Xưa, chiếc gậy tre
theo người nghèo cù bơ cù bất
Khô máu
vã mồ hôi
trào nước mắt
Đói nghèo khổ cực vẫn vây quanh.
Trong túp lều tranh,
Ông hằng mong chiếc gậy thần thông của bụt,
Không thấy bụt, chỉ thấy nanh vuốt
Của bầy giặc nước hôi tanh
Cách mạng bừng lên,
Gậy tre là vũ khí
đấu tranh giành độc lập

EM BẢO

DƯƠNG KIM ANH

Người ta bảo tình yêu là mật ngọt
Là tình cảm thiêng liêng cao quý của loài người
Còn em bảo tình yêu là bão tố
Chớ vội lao vào bỗng chốc hoá thiêu thân
Người ta bảo tình yêu là khúc hát
Là nhớ là thương niềm hạnh phúc ngọt ngào
Còn em bảo tình yêu nhiều gai góc
Cuộc sống đời thường biết mấy gian lao.
Khi cuộc đời gặp vất vả lao đao
Những thói xấu làm tình yêu hao kiệt
Tình yêu đẹp chỉ khi nào anh biết
Sống giữa đời thường
sống với tình người.

Chiếc gậy tre, những năm chống Pháp
lội suối
trèo non
đường trơn
cha đi tiếp vận,
khiêng pháo
bắc cầu
chú vào mặt trận.
Đường lịch sử dài vạn dặm
Một chiếc gậy tre cũng thêm khoẻ chân ta.
Những ngày chống Mỹ, nắm chắc gậy tre
Con lại vượt Trường Sơn chót vót.
Không phải chiếc gậy thần trao từ tay bụt
Chiếc gậy tre làng Gióng
Từ tay Phù Đổng trao con đi lập tiếp
chiến công.

GIẤC MƠ TUỔI THƠ
DƯƠNG KIM ANH

Con lại trở về với năm tháng tuổi thơ
Với nỗi nhớ rừng già phiêu bạt
Với mảnh trăng cuối rừng bát ngát
Biển Sầm Sơn sóng trắng mênh mông...
Con lại về với những dòng sông
Sông Mã, sông Chu thân thiết
Bờ sim tím cánh ong mải miết
Tình yêu quê tím biếc tuổi ấu thơ
Con lại về với những giấc mơ
Với những cái tôn thờ rồi đánh mất
Hỡi cô bé hiền lành chân thật
Hãy tự soi mình bên những giấc mơ hoa.
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THÁNG BA
CHAN CHỨA YÊU THƯƠNG

M

MINH HƯƠNG

ỗi độ tháng ba về là
khi hoa xoan nồng nàn
bung nở một màu tím
biếc của sự thủy chung lãng
mạn. Tháng ba cũng là tháng
của sự sinh sôi nảy nở của cỏ
cây, hoa lá do tiết trời ấm áp
cùng những hạt mưa xuân nhè
nhẹ vương trên tóc. Tháng ba
cũng báo hiệu của sự hạnh phúc
đủ đầy với những nhành lúa
nặng trĩu hạt và từng chùm hoa
bưởi, hoa chanh tỏa hương thơm
ngào ngạt; chim chóc tụ về trên
rặng nhãn đầu sân đình hót líu
lo…. . . và hàng cau thẳng tắp
tỏa hương trước nhà, tháng ba
về như một khúc nhạc du dương
cất lên, mang theo những giọt
âm thanh long lanh của thiên

nhiên để rót vào lòng người.
Tháng ba về mang theo nỗi
nhớ, tình yêu, là tháng đặc biệt
trong năm, tất cả yêu thương
dành cho những người phụ nữ,
là tháng mang nhiều niềm vui và
hạnh phúc rạng ngời trên từng
gương mặt của các bà, các chị
khi đón nhận tình yêu của phái
mạnh. Tháng ba về ta bỗng thấy
mình thật hạnh phúc với những
gì hiện có, và ta nhận ra rằng,
hạnh phúc có ngay bên mình
chứ không phải tìm đâu xa.
Năm nào cũng vậy, tháng
ba làm ta chộn rộn hơn, tất bật
hơn với những kế hoạch mới,
xen lẫn nỗi lo âu trong ngày
dài, nặng tình hơn với những
món quà nho nhỏ để dành tặng

cho phái đẹp.
Tháng ba, ta ngập ngừng
khi qua các cửa hàng bán đồ lưu
niệm với hàng trăm món quà,
một chút lúng túng khi tìm
một món quà thật thích hợp và
ý nghĩa để dành tặng cho chị
em, bởi mỗi món quà đều chất
chứa bao nỗi niềm, kèm theo
bao lời chúc “có cánh” nhằm
đem lại niềm vui hạnh phúc
chan chứa yêu thương và sự tri
ân cho phái đẹp , những người
có thiên chức làm mẹ.
Tháng ba đến, ta nhốt nỗi
nhớ vào chiếc hộp quá khứ, để
bước tiếp về tương lai. Ta gửi
vào gió ngàn lời yêu thương
dành cho các mẹ, các chị ở mọi
miền đất nước.

BÀI CA PHỤ NỮ HANOSIMEX
- Thân tặng những con người dệt nên mùa Xuân -

Không đơn thuần là những vần thơ tặng chị, em nhân ngày 8/3
Bài thơ này chính là những lời ca ngợi ghi nhận công lao của một tập thể nữ cần cù, làm việc kiên trì,
bền bỉ. Khủng hoảng toàn cầu không làm lung lay ý chí. Những ngón tay thon vẫn miệt mài thoăn
thoắt với thoi đưa…
***
Em vào ca không quản nắng hay mưa
Tiếng máy chạy rì rầm thay cho lời ca, tiếng hát
Em làm việc với một tấm lòng khao khát
Đưa Hanosimex vươn lên tới tầm cao
***
Mùng Tám tháng Ba này biết mấy tự hào
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng với 1974 năm lịch sử
Em tự hào vì em là phụ nữ,
Vì em là người dệt nên mùa Xuân và những giấc mơ.
Hà Nội 8-3-2014
DƯƠNG KHUÊ
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CẦN PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO
TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
NGUYỄN TUẤN ĐẠO

V

ừa qua, T.Ư Đoàn đã triển khai
phong trào Thi đua “4 nhất”
trong khối thanh niên công
nhân và lao động trẻ nhằm phát huy
tinh thần xung kích, sáng tạo của
tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh
doanh góp phần thực hiện tốt nhiệm
vụ của địa phương, đơn vị. Tìm được
những phong trào thanh niên với nội
dung phù hợp trong giai đoạn hiện
nay là vấn đề quan trọng của công
tác đoàn, nhưng quan trọng hơn là
cần triển khai hiệu quả các phong
trào này trong thực tế cuộc sống, làm
việc của thanh niên tại Tổng Công ty
Cổ phần Dệt May Hà Nội.
Điểm lại các phong trào thanh
niên gắn liền với hoạt động sản xuất
tại Hanosimex trước đây
Nhìn lại các Phong trào thanh
niên đã được tổ chức tại Hanosimex
trước đây, Phong trào “Sáng tạo trẻ”
được các cấp bộ Đoàn Hanosimex
triển khai thực hiện từ những năm
2000 đã thu hút đông đảo đoàn viên,
thanh niên tham gia, tạo môi trường
để các bạn trẻ phát huy khả năng
sáng tạo, làm chủ khoa học công
nghệ trong công tác, học tập và lao
động sản xuất. Với phương châm
“Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý
tưởng sáng tạo; mỗi Chi đoàn là một
hộp thư sáng kiến; mỗi cơ sở Đoàn
là một vườn ươm sáng tạo”, phong
trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai cụ
thể trong từng đối tượng đoàn viên,
thanh niên Công nhân Hanosimex.
Trong đó, thanh niên các khối
phòng ban, các khối bảo toàn các
nhà máy tập trung đề xuất các sáng
kiến, giải pháp góp phần nâng cao
hiệu thiết bị, cải tiến các quy trình
sản xuất, bảo toàn bảo dưỡng, xây
dựng phương pháp làm việc khoa
học, hiệu quả; đảm nhận các đề tài
nghiên cứu khoa học, các chuyên đề
trong các lĩnh vực công tác. Phong
trào sáng tạo trẻ trong thanh niên
Hanosimex đã gặt hái được rất nhiều
thành quả đáng khích lệ: các bạn
thanh niên đã được công nhận trên
50 sáng kiến cải tiến trong tất cả mọi
lĩnh vực sản xuất trong đó tiêu biểu
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như giải 3 festival sáng tạo trẻ thanh
đoàn Hà Nội năm 2002 với phần
mềm dự đoán chất lượng sợi dựa trên
các chỉ tiêu nguyên liệu đầu vào, giải
nhì Festival sáng tạo trẻ Hà nội năm
2004 với sáng kiến Cải tiến quy trình
bảo toàn bảo dưỡng trên các máy
ống nối vê tự động và rất nhiều các
sáng kiến cải tiến các đồ gá trong các
nhà máy may nhằm nâng cao năng
suất ngành may đã được nhận giải
khuyến khích với giá trị làm lợi nên
đến hàng tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Các công trình
thanh niên đảm nhiệm các phần việc
khó trong doanh nghiệp như công
trình cải tạo nạo vét mương nước thải
Denim, phong trào đầu máy thanh
niên, gian máy thanh niên của nhà
máy sợi lại hướng vào đối tượng là
các bạn trẻ là công nhân trực tiếp
sản xuất đã tạo ra không khi thi đua
sôi nổi trong các bạn trẻ. Phong trào
thi đua này đã đáp ứng đúng vào mục
tiêu trong sản xuất là nâng cao năng
suất và chất lượng nên đã được sự
ủng hộ và giúp đỡ của lãnh đạo các
nhà máy, của các ca sản xuất, phát
huy được sức mạnh tuổi trẻ các bạn
công nhân đã mạnh dạn nhận đăng
ký đứng thêm máy, thêm cọc, hình
thành các tổ đội sản xuất thanh niên.
Qua phong trào đã có nhiều bạn
đoàn viên trẻ đạt được thành tích
thi đua rất cao năng suất vượt bình

quân 20% so với định mức cá biệt có
bạn Đinh Văn Ước công nhân đứng
máy chải vượt 180% định mức, Bạn
Nguyễn Thị Tuệ công nhân máy ống
đậu xe đạt 140% định mức, đó thực
sự là những bàn tay vàng trong lao
động sản xuất.
Cần những giải pháp phù hợp
cho phong trào đoàn Hanosimex
trong thời gian tới
Trong thời gian vừa qua,
Hanosimex vừa trải qua một quá
trình dịch chuyển sản xuất, cơ cấu
lại mô hình tổ chức doanh nghiệp,
phục hồi sản xuất, kinh doanh rất lớn
nên các hoạt động đoàn Hanosimex
thực tế có ngắt quãng. Thời gian tới
để triển khai có hiệu quả các phong
trào thi đua, Đoàn TN cần tập trung
rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai
các chương trình hành động của
đoàn trong nhiều năm qua. Mỗi người
cán bộ đoàn cần nhận thức rằng, các
phong trào là bộ mặt, là chất lượng
của tổ chức đoàn và họ chính là nhân
tố quan trọng để mỗi hoạt động của
Đoàn ngày càng trở nên thiết thực
hơn. Ở những đơn vị sản xuất mới,
đa phần là thanh niên công nhân
và lao động trẻ thì phong trào Đoàn
cần được quan tâm, đầu tư công sức,
nguồn lực nhiều hơn.
Có một vài gợi ý như sau:
1. Cần nghiên cứu tìm ra và
bám sát các nội dung phù hợp với
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đặc thù sản xuất của đơn vị mình ví
dụ như: Chất lượng cao nhất, Sáng tạo
nhất, Tiết kiệm nhất, An toàn nhất.
2. Cần có cơ chế khuyến khích
đoàn viên, thanh niên công nhân đề
xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công tác
quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học
kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản
xuất, kinh doanh. Tổ chức các hình
thức hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng
tạo của tuổi trẻ; tìm kiếm nguồn lực
để xây dựng các quỹ, câu lạc bộ hỗ
trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, các
giải thưởng; duy trì, nâng cao chất
lượng các hoạt động thi đua, thao
diễn, luyện tay nghề, các cuộc thi tay
nghề, thi thợ giỏi.
3. Cần tham mưu, đề xuất với
lãnh đạo đơn vị các hình thức học
tập, tạo điều kiện cho đoàn viên,
thanh niên công nhân và lao động trẻ
tự học tập nâng cao trình độ văn hóa,
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp,
ngoại ngữ, tin học. Tổ chức cho đoàn
viên, thanh niên và lao động trẻ đăng
ký, đảm nhận những khâu khó, việc
mới, những phần việc thanh niên,
công trình thanh niên gắn liền với
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại
đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ
tiêu, mục tiêu, tăng doanh thu, thu
nhập cho người lao động. Thường
xuyên biểu dương, tôn vinh những
gương thanh niên công nhân và lao
động trẻ tiêu biểu; định kỳ tổ chức
các hoạt động tôn vinh “Người thợ trẻ
giỏi”, liên hoan thanh niên tiên tiến,
Festival “Sáng tạo trẻ” tại các đơn vị.
4. Để các phong trào liên tục
“vận động”, không hình thức, hời
hợt, Đoàn các cấp cần tổ chức các
đợt thi đua cao điểm trong triển khai
công việc, tạo động lực để đoàn
viên, thanh niên phát huy khả năng
sáng tạo. Tổ chức đánh giá rút kinh
nghiệm và tuyên dương khen thưởng
các cá nhân, đơn vị thường xuyên
liên tục.
Thanh niên là tài nguyên vô giá
của mỗi dân tộc, mỗi doanh nghiệp.
Chúng ta cùng tin tưởng rằng, với tinh
thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, với
sự quyết tâm, cố gắng của tổ chức
Đoàn để phát huy hơn nữa sức mạnh
tuổi trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ bằng
các công trình phần việc cụ thể, sẽ
góp từng viên gạch hồng vào nền
móng thành công lâu bền của ngôi
nhà Hanosimex thân yêu.

DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ
ĐẶNG THỊ HÀ
Bí thư Đoàn Công ty

Đ/c Phan Xuân Hợi - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng Giám đốc
Công ty cùng trồng cây với Đoàn Thanh niên.

H

ưởng ứng phong trào: Tết
trồng cây Đời đời nhớ ơn
Bác Hồ do Đảng, Nhà nước
phát động ngày 15 tháng 2 năm
2014, Đoàn TN Công ty Cổ phần
Dệt May Hoàng Thị Loan đã tổ
chức lễ phát động phong trào: Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
tại khuôn viên Công ty. Đây là một
hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sâu
sắc không chỉ tạo nên môi trường
cảnh quan nơi làm việc xanh sạch
đẹp mà còn thể hiện tình cảm,
lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một người
luôn quan tâm đến mọi mặt của
đời sống xã hội, quan tâm đến môi
trường.
Tham dự buổi lễ phát động
có Đ/c Phan Xuân Hợi - Phó Bí
thư Đảng uỷ - Phó Tổng Giám đốc
Công ty, các Đ/c thường vụ công
đoàn, Ban chấp hành Đoàn Công
ty, Ban chấp hành các Liên Chi,

Chi đoàn và gần 200 ĐVTN.
Việc phát động phong trào
Tết trồng cây đã tạo sức hút mạnh
mẽ, thu hút đông đảo ĐVTN nhiệt
tình, tham gia hưởng ứng, Đoàn
TN đã trồng được gần 300 gốc cây
với nhiều chủng loại cây: Cau vua,
keo lá tràm, sao đen, tùng cảnh…
Tết trồng cây không những
là một trong những nét đẹp văn
hoá truyền thống của dân tộc mà
nó còn mang lại lợi ích về kinh tế,
xã hội rất lớn, vì vậy mỗi CBCNV,
người lao động, ĐVTN bằng những
việc làm cụ thể hằng ngày tích cực
trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh
ở cơ quan đơn vị và nơi mình sinh
sống để cơ quan đơn vị và gia đình
có một vườn cây góp phần làm cho
đất nước càng ngày càng xanh như
lời dạy của Bác Hồ muôn và kính
yêu:
Mùa Xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân
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CHUYẾN DU XUÂN

“ĐẾN VỚI PHẬT, VỀ VỚI MẪU”

NGUYỄN THỊ LOAN

D

u Xuân trẩy hội và đi lễ chùa
đã trở thành một nét đẹp
truyền thống trong văn hóa
của người Việt Nam nói chung và
của CBCNV Công ty CP May Đông
Mỹ nói riêng.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới,
ngày 16/3/2014 Công ty CP May
Đông Mỹ đã tổ chức cho CBCNV
đi du xuân, tham quan thắng cảnh
lễ Phật, lễ mẫu tại khu di tích
thắng cảnh Tây Thiên - Thiền Viện
Trúc Lâm - tỉnh Vĩnh Phúc để cầu
mong những điều tốt đẹp nhất sẽ
đến với bản thân, gia đình và cầu
mong một năm may mắn thành
công hơn nữa cho Công ty CP May
Đông Mỹ .
“Khởi hành du Xuân về với Tây
Thiên trong tiết trời xuân se se lạnh,
Trời lất phất mưa xuân, ta như cảm
nhận đất trời giao hòa với lòng người,
khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, hân
hoan, cởi mở hơn mọi ngày. Đúng
6h30’ sáng chúng tôi bắt đầu hành
trình “ Đến với Phật, về với Mẫu ”
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Khu di tích danh thắng Tây
Thiên có diện tích khoảng 148ha,
tọa lạc trên sườn ngọn núi Thạch
Bàn thuộc dãy Tam Đảo. Tương
truyền từ xa xưa, Ngài Khương Tăng
Hội - một nhà tu hành Ấn Độ trong
chuyến viễn du sang phía Đông,
thấy cảnh núi rừng u tịch và trang
nhã đã chọn nơi đây dựng lều làm
chốn nghỉ chân và truyền bá đạo
Phật. Có đôi câu đối ở đây đã viết
rằng: “Tây Thiên khởi nguồn Phật
kiếp kiếp truyền đăng tục diện mãi
truyền hằng/Yên Tử mở lối thiền
đời đời đức hóa lưu phương luôn
chuyển khắp.”
Bên cạnh những ngôi đền
nổi tiếng như đền Thượng, đền
Thỏng, Tây Thiên còn có đền
Cậu, đền Cô… đầy bí ẩn và linh
thiêng. Hiện nay, Tây Thiên đã
được trùng tu tôn tạo hệ thống đền
chùa, từng bước khẳng định vị trí
của một trung tâm tín ngưỡng giao
thoa giữa văn hóa Phật giáo và tín
ngưỡng thờ Mẫu.

Chốn linh thiêng này gần đây
trở thành điểm thu hút du khách
thập phương đến hành hương
không những thời điểm đầu năm
mới mà còn các tháng trong năm.
Họ tấp tập kéo nhau về đây để
chiêm bái, cầu mong có nhiều sức
khỏe, sự thịnh vượng và an lành.
Đến với Tây Thiên chúng tôi
còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp
thơ mộng của núi rừng Tam Đảo,
được tận hưởng bầu không khí
trong lành, được nghe tiếng nhạc
rừng từ con suối, chim, thú... xua
đi những mệt mỏi, toan tính của
mỗi người.
Cách vài trăm mét từ chân
núi nhìn lên, chúng tôi đã thấy Khu
Tây Thiên có một khoảng không
gian rộng lớn với hàng trăm hécta,
với hàng chục công trình tôn giáo,
tín ngưỡng uy nghi, đón mở nằm lọt
trong một màu xanh ngút ngàn của
cây rừng... Một trong những công
trình gây chú ý là Thiền viện Trúc
Lâm Tây Thiên thuộc dòng thiền
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Trúc Lâm Yên Tử là một trong những
thiền viện lớn nhất của Việt Nam.
Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên
Thiền viện Trúc Lâm Tây
Thiên xây dựng ngay bên cạnh Khu
di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự
(Chùa Tây Thiên, Đền Quốc Mẫu
Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, Đền Cô,
Đền Cậu, Đền Thõng, Thác Bạc),
đây là nơi đào tạo về Phật giáo một
cách có hệ thống, tạo điều kiện để
Phật giáo Việt Nam phát triển cả
về bề rộng cũng như chiều sâu và
đẩy mạnh giao lưu với các dòng
phật giáo của các nước khác và là
một trong những nơi phát tích sớm
nhất của Phật giáo Việt Nam.
Nằm phía bên tay trái cổng
Tam Quan dẫn vào Khu trung tâm
lễ hội là Đại Bảo tháp Tây Thiên
- một kiệt tác nghệ thuật kiến trúc
Phật giáo Kim Cương Thừa đang
dần hoàn thiện để chào đón Phật
tử và du khách về tham dự Lễ hội
Văn hóa Tây Thiên năm 2013. Đại
Bảo tháp Tây Thiên chính thức
khởi công xây dựng vào 16/3 Âm
lịch, được thiết kế ba tầng, cao
37m. Trong đạo Phật, bảo tháp có
ý nghĩa vô cùng quan trọng vì là nơi
chứa đựng tâm giác ngộ của chư
Phật, thể hiện ngũ đại thanh tịnh
(đất, nước, gió, lửa, không khí).
Đến đền Thõng được coi là
“cửa ngõ” dẫn lên khu di tích đền
Thượng trên đỉnh núi. Ngôi đền hiện
tại được xây dựng vào năm 1998
theo kết cấu chữ đinh trên nền ngôi
đền cũ, hướng ra không gian rộng
lớn với cây đa chín cội sừng sững
trước cửa đền như một chứng nhân
lịch sử linh thiêng. Khi lên đền Cậu,
ngoài cầu tài, cầu phúc, lộc, thọ thì
đền còn là nơi mà các cặp bạn trẻ
đến đây để cầu duyên, cầu tự.
Sau khi lễ tại đền Cậu, đoàn
CBCNV CTCP May Đông Mỹ chúng
tôi tiến vào nhà ga đi làm thủ tục đi
cáp treo. Nhà ga đi được sơn phủ
một mầu đỏ nổi bật (mầu sắc được
sử dụng rất nhiều trong pháp tu Mật
Tông), có hình dáng giống như một
ngôi chùa bề thế oai nghiêm hơn là
một nhà ga chỉ đơn giản chứa máy

móc vận hành tuyến cáp. Những
bậc cầu thang rộng rãi, chắc chắn
dẫn lối chúng tôi đi lên khu đón
khách vào các cabin
Trong khi chờ đợi lên cáp
treo, các nhân viên cáp treo luôn
ân cần, lịch sự hướng dẫn từng
đoàn du khách xếp hàng trật tự,
lần lượt bước vào các cabin. Và
mỗi một cabin “về bến”, lại có các
nhân viên túc trực sẵn sàng, nhanh
nhẹn vệ sinh lại cabin trước khi
bắt đầu đón lượt khách mới. Việc
lau quét tiến hành rất nhanh và
chuyên nghiệp, để những cabin
sạch sẽ lại nối đuôi nhau đưa du
khách lên non trong chuyến đi như
lướt giữa biển mây bồng bềnh...
Một điểm nhấn thú vị trong
hành trình của tuyến cáp treo là
các cabin đi ngang qua Thác Bạc
5 tầng nước tung bọt trắng xóa mà
cách đó từ xa đã nghe thấy tiếng
“hò reo” hồ hởi, sung sức của nước.
Mải mê ngắm cảnh núi non
hùng vĩ mà cabin cáp treo đã đưa
chúng tôi tới bến nhà ga đến lúc
nào không hay. Cũng khoác lên
mình màu đỏ uy nghiêm như một
ngôi chùa cổ đón du khách như
vào chốn bồng lai, cũng với những
nhân viên phục vụ nhã nhặn lịch
sự chào đón từng du khách xuống
khỏi cabin... Từ nhà ga đến, chúng
tối tiếp tục hành trình hơn 100m
lên đền Thượng lễ Phật lễ Mẫu.

Hòa trong dòng người đông
đúc, trong hương khói bâng khuâng,
trong tiếng chuông chùa ngân vang,
trong sương mờ ảo ảnh, chúng tôi
mới cảm nhận hết được cảnh sắc khí
trời nơi Quốc mẫu linh thiêng này.
Nếu lần hành hương trước, khi
leo bộ lên, lễ phật xong và quay trở
xuống phải đến 3-4 giờ chiều chúng
tôi mới xuống đến đền Thỏng. Thì
năm nay nhờ có tuyến cáp treo
chúng tối xuống đến đền mới có
hơn 12h trưa, không mệt mỏi, không
vất vả mà còn cảm giác luyến tiếc,
níu kéo trước cảnh sắc núi rừng Tây
Thiên huyền bí. Lên xe về tới Hà Nội
mới có 16h30 chiều, vẫn còn nhiều
thời gian nghỉ ngơi, cho ngày mai
tiếp tục là một ngày làm việc mới.
Một chuyến du xuân đầu năm
đã kết thúc nhẹ nhàng, tràn đầy
cảm xúc đẹp. Đem đến cho toàn thể
CBCNV Công ty niềm phấn khởi, hy
vọng sẽ gặp được nhiều may mắn,
thuận lợi vạn sự như ý trong công
việc. Bên cạnh niềm thanh thản tâm
linh, đây cũng là dịp các thành viên
trong Công ty CP May Đông Mỹ có
thể hiểu nhau hơn, tăng thêm tình
đoàn kết, sự gắn bó lẫn nhau, tạo
động lực cho mỗi người thêm yêu và
hăng hái phấn khởi làm việc để cùng
cống hiến hết mình trong năm 2014
đầy những thử thách, khó khăn…
Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
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HỘI THI NẤU ĂN
VÀO BẾP BẰNG CẢ TRÁI TIM
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hững ngày đầu tháng ba
khi không khí mùa Xuân
còn vương vấn đâu đây thì
màu hoa cùng sắc nắng lại tiếp tục
khoe rực rỡ chào đón ngày Quốc
tế phụ nữ 8-3. Nhân kỷ niệm 104
năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, vào
chiều ngày 8/3/2014, Ban Chấp
hành Công đoàn Tổng Công ty CP
Dệt May Hà Nội đã tổ chức Hội thi
nấu ăn với chủ đề “Vào bếp bằng
cả trái tim”. Hội thi đã nhận được
sự quan tâm của ban lãnh đạo và
sự hưởng ứng nhiệt tình của đông
đảo toàn thể CBCNV trong Tổng
công ty.
Trước khi hội thi bắt đầu,
TCT cũng đã dành 30 phút để tổ
chức lễ mít tinh kỷ niệm nhân
ngày 8/3 cho các chị em là cán
bộ nữ chủ chốt trong TCT. Tại buổi
lễ Bà Nguyễn Thị Tuận - Trưởng
ban nữ công Tổng Công ty đã ôn
lại truyền thống ngày Quốc tế Phụ
nữ 8-3 nói chung và truyền thống
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu,
đảm đang” của phụ nữ Việt Nam
nói riêng. Đối với các hoạt động
của Công ty, nữ CBCNV đã tham
gia tích cực các phong trào thi
đua, hoạt động xã hội; đồng thời
đảm nhận tốt vai trò người vợ,
người mẹ trong gia đình. Hàng
năm, các chị đều hoàn thành tốt
nhiệm vụ mà đơn vị giao cho, góp
phần vào thành công chung của
đơn vị. Ông Dương Khuê, Tổng
Giám đốc đã thay mặt toàn thể
nam giới trong TCT gửi những lời
chúc mừng đến các chị em. Ông
đánh giá cao vai trò, sự đóng góp
của tập thể nữ CBCNV và mong
muốn các chị em hãy tiếp tục phát
huy vai trò trong việc tìm kiếm
những sáng kiến kỹ thuật, tăng
năng suất lao động, không ngừng
nâng cao đời sống vật chất, tinh
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thần của lao động nữ trong đơn vị.
Ngay sau lễ kỷ niệm, 15 đội
thi đến từ các đơn vị trong Tổng
Công ty đã nhanh chóng vào vị trí.
Mỗi đội gồm 02 thành viên tham
gia nấu một mâm cơm dành cho
04 người ăn với chi phí không quá
300.000 đồng. Trước đó, từ 12h
trưa tại hội trường nhà ăn Công ty
TNHH MTV Hà Nam, không khí
đã vô cùng nhộn nhịp. Các đội
mang đến địa điểm tập kết dụng
cụ nấu bếp và các loại lương thực,
thực phẩm đã sơ chế từ trước. Ai
cũng tỏ ra hào hứng, phấn khởi và
sẵn sàng bắt tay vào việc.
Trong thời điểm giá cả không
ngừng tăng cao thì việc nấu một
mâm cơm gia đình với chi phí tiết
kiệm mà vẫn đảm bảo được dinh
dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm
và sự hấp dẫn cho cả CBCNV đòi
hỏi các đội phải thật cân nhắc, lựa
chọn các món ăn. Tuy nhiên, sau
45 phút trổ tài nấu nướng, các đội
cũng đã hoàn thành mâm cơm với
sự đa dạng về món ăn và bắt mắt
về màu sắc thông qua trang trí, cắt
tỉa bông hoa, cành lá từ các loại

THU HÀ

rau, củ, quả.
Đúng 15h phút công việc
chế biến hoàn tất. Những món ăn
không chỉ ngon về chất lượng mà
còn đẹp về thẩm mỹ, đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm được chị
em bày lên trên bàn .
Quá trình chấm giải diễn ra
sinh động, hấp dẫn bởi ngoài sự
quan sát của Ban Giám khảo còn
có sự thuyết trình của đại diện
từng đội. Để đảm bảo tính công
bằng, khách quan chuyên môn
cho Hội thi, Ban tổ chức đã mời Cô
Nguyễn Thị Bích Liên, nghệ nhân
ẩm thực làm trưởng Ban giám
khảo. Dạo quanh một vòng, có thể
thấy các đội nấu ăn theo những
tiêu chí khác nhau, có đội thì quan
tâm đến các tiêu chí ngon, bổ, rẻ,
nhanh chóng, thuận tiện, có đội
thì lại chú ý đến vấn đề đủ chất,
dinh dưỡng. Các món ăn của từng
đội cũng vô cùng phong phú như:
Bún thang (Sợi Đồng Văn); Canh
rau dền trứng bách thảo (Hà Nam)
Điêu hồng vượt biển (May Đồng
Văn); Nem công (May Đông Mỹ);
Mực chiên bơ (Hoàng Thị Loan)…
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Đặc biệt, mâm cơm chay với chủ
đề “Hồn Việt” với món ăn Chả
phượng của đội đến từ Công ty CP
May Đông Mỹ đã mang lại màu
sắc mới cho hội thi nấu ăn năm
nay, bởi ngoài sự độc đáo, không
“đụng hàng”, ngoài việc khẳng
định một xu hướng ẩm thực hiện
đại với những giá trị dinh dưỡng
có lợi cho sức khỏe từ đạm thực
vật, những món ăn này còn là một
gợi ý đáng quan tâm cho những ai
muốn thay đổi khẩu vị sau những
ngày lễ, ngày Tết.
Sau 30 phút làm việc căng
thẳng, công tâm, kết quả hội thi
đã được Ban Giám khảo công bố.
Dưới đây là danh sách giải thưởng:
- Giải nhất: Công ty CP May
Đông Mỹ
- Giải nhì: Công ty CP Dệt
may Hoàng Thị Loan; Công ty
TNHH MTV Hà Nam
- Giải ba: Công ty CP May
Đông Mỹ; Công ty CP Thời trang;
Văn phòng Tổng công ty
- Giải khuyến khích: Nhà
máy Sợi Bắc Ninh; Nhà máy Sợi
Đồng Văn; Nhà máy May Đồng
Văn; Công ty CP Dệt Hà Đông;
Công ty CP May Halotexco.
Bên canh đó Ban tổ chức còn
trao thêm các giải phụ cho các
đội: Giải thuyết minh hay nhất
- Nhà máy Sợi Đồng Văn; Giải
cho đội tham gia nhiệt tình nhất
- Công ty CP May Halotexco; Nhà
máy Sợi Bắc Ninh; Giải phong
trào - Công ty CP Dệt Hà Đông;
Nhà máy May Đồng Văn.
Hội thi là sân chơi bổ ích
để các anh chị em trong toàn
Tổng Công ty thể hiện tài năng
cũng như trong việc nữ công gia
chánh, xây dựng hạnh phúc gia
đình. Qua đó, góp phần nâng cao
nhận thức của cán bộ công nhân
viên về chất lượng cuộc sống gia
đình cũng như khơi dậy tính sáng
tạo, đoàn kết, thân thiện của tập
thể, động viên chị em thực hiện
tốt phong trào thi đua “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà”.
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hời gian gần đây nhiều vụ
cháy nghiêm trọng trên các địa
bàn trong cả nước đã xảy ra
gây thiệt hại nghiêm trọng về người
và tài sản. Ngành dệt may là một
ngành tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
cháy nổ do vấn đề sử dụng nguyên
liệu bông xơ để sản xuất sinh ra
nhiều bông bụi bẩn rất dễ gây cháy,
do đó đảm bảo công tác an toàn lao
động, phòng cháy và chữa cháy và
vệ sinh công nghiệp tại các nhà máy
Sợi, Dệt, May trong hệ thống sản
xuất của Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội (Hanosimex) là hết sức cần
thiết. Quan tâm thực hiện tốt công
tác ATVSLĐ-PCCN là trách nhiệm
của Lãnh đạo Tổng Công ty, các
cơ sở sản xuất và của bản thân mỗi
người lao động. Xác định đúng vị trí,
vai trò và tầm quan trọng của công
tác này Tổng Công ty đã chỉ đạo các
đơn vị sản xuất trong hệ thống tập
trung triển khai thực hiện tốt công
tác ATVSLĐ-PCCN nhằm phát hiện
và hạn chế nguy cơ xảy ra mất ATLĐ
và nguy cơ cháy nổ .
Tổng Công ty đã thành lập một
đoàn kiểm tra an toàn lao động- vệ
sinh công nghiệp và phòng chống
cháy nổ. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ
tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực
hiện của các đơn vị theo định kỳ 1
quý/1 lần và kiểm tra đột xuất để báo
cáo tình hình thực hiện, các nguy cơ
tiềm ẩn và đề xuất biện pháp phòng
ngừa cho lãnh đạo Tổng Công ty.
Xây dựng nội dung, tiêu chí
và thang điểm chi tiết đánh giá
kiểm tra an toàn lao động - vệ sinh
công nghiệp và phòng chống cháy
nổ cho các đơn vị phù hợp với quy
mô và tình hình sản xuất thực tế.
Phổ biến quy chế PCCC, xây dựng
lực lượng PCCC tại cơ sở, thành
lập Ban chỉ huy PCCC, phối hợp
với công an địa phương xây dựng
các phương án PCCC và phương án
thoát nạn. Tổ chức ký cam kết về
an toàn lao động.
Đầu tháng 4 năm 2014 Đoàn
kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra

HỒNG CHƯƠNG

định kỳ tại 3 đơn vị sản xuất trong hệ
thống là Nhà máy May Đồng Văn,
Nhà máy Sợi Đồng Văn và Nhà máy
Sợi Bắc ninh. Kết quả kiểm tra cho
thấy các nhà máy đã đặc biệt quan
tâm đến ATVSLĐ-PCCN;các nhà
máy đã thường xuyên tuyên truyền,
phổ biến cho người lao động các nội
dung phòng tránh tai nạn lao động
với khẩu hiệu: “Sản xuất phải đảm
bảo an toàn, an toàn để sản xuất”;
“Thi đua xây dựng nhà máy Xanh Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh
lao động”; “Phát triển sản xuất kinh
doanh phải đi đôi với cải thiện điều
kiện lao động và bảo vệ môi trường”
“ Rác là nguồn gây ô nhiễm hãy làm
sạch rác ở mọi nơi”.
Để hạn chế tác nhân gây cháy
và ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, các
nhà máy cũng đã quan tâm và chú
trọng đến công tác vệ sinh công
nghiệp, vệ sinh sạch sẽ máy móc
thiết bị, mặt bằng nhà xưởng, gắn
trách nhiệm vệ sinh thiết bị với mỗi
công nhân đứng máy. Đoàn công tác
đánh giá các đơn vị đều đạt được
điểm tốt khá theo tiêu chí chấm
điểm của Tổng Công ty.
Với tinh thần hết sức cầu thị
Tổng Công ty còn cử các đoàn đi
tham quan học tập tại các đơn vị
bạn trong ngành, đặc biệt là học hỏi
kinh nghiệm trong công tác quản lý
kỹ thuật và vệ sinh công nghiệp tại
Công ty CP Sợi Phú Bài, Dệt May
Hòa Thọ… Chắc chắn trong thời gian
tới đây, công tác ATVSLĐ - PCCN tại
Hanosimex sẽ được hoàn thiện hơn.
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gày 2 tháng 3 năm 2014 vừa
qua, Công đoàn Tổng công ty
CP Dệt May Hà Nội đã tổ chức
chuyến du xuân đầy ý nghĩa, vừa là
đi lễ chùa cầu may theo tín ngưỡng
dân tộc, vừa là du ngoạn thăm thú các
thắng cảnh quê hương và lật giở lại
những trang sử vàng của cha ông.
Tham gia chương trình du xuân
đầu năm có các đồng chí lãnh đạo
Tổng công ty, có đông đủ các đ/c cán
bộ Công đoàn của các đơn vị thành
viên trong hệ thống Hanosimex, đặc
biệt chuyến du xuân năm nay còn có
sự góp mặt các đồng chí nguyên là
cán bộ Công đoàn Tổng công ty qua
các thời kỳ, nhìn các cô các chú vẫn
còn khoẻ mạnh, vui tươi, tràn đày khí
thế càng làm tăng thêm tinh thần
phấn chấn cho cả đoàn trước chuyến
đi.
Sau hơn 2 giờ ngồi trên xe ô tô,
đoàn đã đến với địa danh đầu tiên
Phủ Giày. Tháng ba, nắng vàng tươi
rực rỡ xua dần tan hơi lạnh cuối mùa.
Sau bờ tre xanh và gốc đa làng cổ
kính ẩn hiện thấp thoáng những cung
thờ, những điện thờ lầu vàng gác tía
nguy nga. Điệu chầu văn hát khúc
dân ca dìu dặt bổng trầm dẫn ta vào
cõi Thánh. Trầm hương nghi ngút lan
toả dâng lên tận trời xanh lòng thành
ngưỡng mộ của con dân, phật tử trăm
miền đất nước về tri ân công đức Mẫu.
Phủ Giày thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh
(Mẫu Địa) là một trong 4 vị thánh
bất tử ( Tản Viên sơn thánh- Thánh
Gióng- Chử Đồng tử- Mẫu Liễu). Đến
với khu quần thể di tích này, cả đoàn
đã được tham quan Phủ Vân Cát, Phủ
chính Tiên Hương, lăng Chúa Liễu,
đền Khâm sai, đền Thượng, đền ông
Khổng, đền Vua cha…
Rời Phủ Giày, cả đoàn hào hứng
đến với địa điểm thứ 2 là Đền Trần
nằm trên địa phận thành phố Nam
Định. Đây là một di tích lịch sử nổi
tiếng của nước ta thờ các vua nhà Trần
và các quan lại có công lớn trong thời
Trần. Đền Trần bao gồm 3 công trình
kiến trúc chính là đền Thiên Trường
(hay đền Thượng), đền Cố Trạch (hay
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đền Hạ) và đền Trùng Hoa cùng với
các hạng mục như ngũ môn, hồ nước,
nghi môn, sân trước, sân trong và giải
vũ. Kiến trúc và quy mô của ba đền
là ngang nhau gồm tòa tiền đường 5
gian, tòa trung đường 5 gian và tòa
chính tẩm 3 gian. Lễ hội Đền Trần trở
thành niềm tự hào của mỗi người dân
Nam Định nói riêng và của người dân
Việt Nam nói chung mỗi khi nhớ về
cội nguồn về các vị vua và tướng thời
Trần. Vì vậy hàng năm có rất nhiều
du khách đã tới đền Trần Nam Định
để thắp hương thơm cầu cho công
việc được thuận lợi, học hành thành
đạt, và gặp nhiều may mắn.
Nhưng có lẽ, địa danh cuối cùng
mới là nơi đem lại nhiều cảm xúc cho
mọi người trong đoàn, đó chính là
Toà giám mục Bùi Chu - thuộc huyện
Xuân Trường - Nam Định. Đến với
Bùi Chu, mọi người không chỉ đang
ghé thăm một xứ đạo lâu đời mà còn
được chiêm ngưỡng vô vàn nhà thờ
với kiến trúc đẹp và ấn tượng. Nhà thờ
Bùi Chu là một nhà thờ của đạo Kito,
là nhà thờ chính tòa của giáo phận
Bùi Chu, một trong những nhà thờ nổi
tiếng và lâu năm nhất nhì tỉnh Nam
Định. Đoàn chúng tôi được một nữ tu
sĩ dẫn đi thăm quan và được giới thiệu
chi tiết về lịch sử hình thành và kiến
trúc đặc biệt của tổ hợp những công
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trình, hiện vật kỳ thú hấp dẫn không
hề giống nơi nào. Kết thúc chuyến đi,
chúng tôi được vào thăm Cô nhi viện
Thánh An - Bùi Chu. Qua giới thiệu
cả đoàn được biết, từ hơn một trăm
năm nay, Cô nhi viện vẫn ngày ngày
thu nhận, nuôi dưỡng những trẻ em
khuyết tật, bị bỏ rơi không nơi nương
tựa. Từ ngôi nhà này, nụ cười hồn
nhiên đã bừng nở trên khuôn mặt các
em nhỏ. Nhưng cũng ở đây, cô nhi
viện còn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng
cả những em không bao giờ biết đứng
lên, chẳng bao giờ biết mỉm cười.
Mọi người trong đoàn đều thật
sự xúc động khi tận mắt chứng kiến
những tấm lòng nhân ái của những
người mẹ của trẻ em ở Cô nhi viện
và chứng kiến sự nhiệt tâm của họ.
Thầm cầu chúc cho các em sống
khỏe, khỏi bệnh tật, luôn có những nụ
cười hồn nhiên, tươi mới. Chợt thấy
lòng những người mẹ nuôi ở đây, bao
la rộng lượng vô cùng.
Chuyến đi du xuân của Công
đoàn Hanosimex đã kết thúc tốt đẹp,
đã để lại nhiều cảm xúc cho mọi
người trong đoàn. Chính yếu tố tinh
thần của chuyến đi ngày hôm nay sẽ
càng làm tăng thêm niềm tin yêu vào
cuộc sống cho mỗi người, sẵn sàng
cho một năm mới với những kế hoạch
mới và sự thành công mới.
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rong lúc trà dư tửu hậu, có thể
bạn đã nghe có người nói:
“Em thấy mình cũng giỏi mà
sao không thành công bằng người
này, ông nọ?”. Thiết nghĩ, đây cũng
là câu hỏi thường trực của nhiều
bạn, chỉ khác là nói và không …
nói mà thôi.
Thường là, bạn sẽ nhận được
sự an ủi động viên là cứ kiên nhẫn,
từ từ rồi khoai sẽ nhừ, hoặc cùng
lắm là giải thích bằng số mệnh,…
Nhưng nếu may mắn gặp đúng
“Quý nhân” thì bạn sẽ bị phang
ngay một câu vào mặt: “Có giỏi
gấp mười mà không biết hạn chế
các Limiting Factor thì mãi vẫn thế
thôi. Mức độ thành công của người
lãnh đạo không phụ thuộc vào độ
giỏi - giỏi là đương nhiên, là điều
kiện cần - mà phụ thuộc vào các
yếu tố giới hạn của anh ta”.
Một chuyên gia về công nghệ
sinh học, giải thích về Limiting
Factor của một hệ sinh vật qua hình
ảnh một cây non đang lớn. Cây chỉ
có thể phát triển và trưởng thành tốt
nếu có đầy đủ các yếu tố cần thiết, là
đất, phân bón, nước… để cung cấp
dưỡng chất, là ánh sáng và khí trời
để quang hợp. Nếu chỉ một trong
các yếu tố đó bị hạn chế ắt cây sẽ
không lớn được, còi cọc, thậm chí
có thể chết. Ví dụ nếu thiếu nước thì
dù có tăng cường các yếu tố khác
như cho thật nhiều ánh sáng, hay
bón nhiều phân … cây vẫn chỉ lớn
được đến một giới hạn được xác lập
bởi chính yếu tố thiếu nước.
Tổng quát hơn, năng lực của
một hệ thống không bao giờ vượt
qua và luôn bị khống chế chính bởi
yếu tố giới hạn của hệ thống đó,
cho dù các yếu tố khác trong hệ
thống không bị giới hạn.
Một ví dụ khác: Bạn có chai
La Vie đựng được 1 lít, nhưng nếu
chiếc chai bị một lỗ dò ngang thân
(chính là yếu tố giới hạn cho khả
năng trữ nước của chai), nước sẽ
chảy ra và khả năng chứa nước của
chai chỉ còn lại ngang mức xấp xỉ
với vị trí lỗ dò trên thân
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(Chai có thể chứa được không
tới nửa lít).
Nói vậy để hiểu rằng mỗi
người chúng ta, cho dù năng lực có
tốt đến đâu nhưng vẫn sẽ bị những
yếu tố giới hạn khống chế, và làm
phung phí đi tài năng, như nước bị
trào đi vậy. Điều này giải thích tại
sao nhiều người hồi đi học rất thông
minh, thi cử giỏi giang không kém
ai, nhưng ra đời không thành công
như bạn bè cùng trang lứa. Giải
thích theo Limiting Factor thì có
thể anh ta giỏi về năng lực nghề
nghiệp, nhưng lại bị những yếu tố
giới hạn, như tính cách chẳng hạn,
mà các bạn anh ta - những người
đang thành công hơn không vướng
phải.
Trên thực tế, mỗi người đều
có thể có một vài trong những tính
cách mang tính Limiting Factors
giới hạn sự thành công của mình:
tính vô trách nhiệm, tính luộm
thuộm, vô kỷ luật, thiếu kế hoạch,
hay sai hẹn, ngại giao tiếp, thích
phô trương, hay bông lơn, thiếu hài
hước, tính sợ đám đông, hấp tấp
vội vàng, quá chân thật, ngây thơ,
quá ít nói hay kiệm lời, tính nói quá
nhiều, thích chém gió, tính suồng
sã, tính dặt dẹo, thiếu khả năng
diễn đạt, tính lắng nghe kém, tính
hiếu thắng, tính sợ đám đông, lười
nhác, ngủ muộn, tính hay chỉ trích,
trù dập, tính bài bạc, tính tham
lam, ganh ghét, tính ngại quân hệ
giao tiếp, tính lăng nhăng,…
Một người chuyên môn giỏi
nhưng luộm thuộm và không dám
chịu trách nhiệm rất khó thăng
tiến. Một người bán hàng đầy
kỹ năng nhưng luôn sai hẹn hẳn
không thể thành công. Và một
người uyên bác, tầm nhìn rộng
nhưng sống giả dối, thiếu kỹ năng
thuyết trình hoặc lười quan hệ chắc
chắn không thể trở thành một lãnh
đạo tốt.
Đối với nhân viên, việc phát
huy các sở trường của mình sẽ là
quan trọng hơn vì yếu tố giới hạn
của các nhân viên sẽ được bổ

khuyết bởi đồng nghiệp và hạn
chế tối đa thông qua kỹ năng làm
việc nhóm. Nhưng đối với lãnh
đạo, thường được ví là “những kẻ
cô đơn”, việc tự mình hạn chế tiến
tới loại bỏ các yếu tố giới hạn lại
chính là chìa khóa cho các bước
thành công tiếp theo.
Đối với một tổ chức, người
lãnh đạo (CEO) chính là yếu tố giới
hạn của tổ chức đó. Một công ty sẽ
chỉ phát triển được đến ngưỡng bị
hạn chế bởi tầm của CEO. Khi đó,
công ty chỉ có thể phát triển lên
một tầm khác khi thay CEO mới,
hoặc CEO cũ phải tự hạn chế hoặc
loại bỏ được các yếu tố giới hạn
đang cản trở bản thân và qua đó,
cản trở cả tổ chức.
Không phải ai cũng có thể
nhìn ra yếu tố giới hạn của mình,
nhưng dù sao nhìn ra được còn là
dễ. Để hạn chế hoặc loại bỏ hẳn
nó mới là điều khó khăn, đòi hỏi
một nghị lực phi thường mà ít
người làm được và những người đó
thường dễ có thành công lớn.
Có người rất giỏi, uyên bác
đông tây kim cổ, hành xử chuẩn
mực trước sau nhưng đường hoạn
lộ thì rất gian nan vất vả. Tán gẫu
với nhau vẫn khoe mấy cái mụn
thịt dưới cằm của mình là quý
tướng. Nhưng có người bảo đó
chính là limiting factor đấy, tẩy
đi. Quả nhiên sau cứ lên ầm ầm
như diều gặp gió, lộc phát an toàn.
Cũng may là tẩy mấy cái mụn dễ
hơn nhiều so với sửa tính cách.
Còn yếu tố giới hạn của bạn
là gì?
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BỘ SƯU TẬP

Xuân về

HANOSIMEX
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Hanosimex Fashion
VỚI CHẤT LIỆU THUN
COTTON THOÁNG
MÁT CÁC NHÀ THIẾT
KẾ THỜI TRANG
HANOSIMEX GIỚI
THIỆU VỚI CÁC BẠN
TRẺ YÊU THÍCH THỜI
TRANG. BỘ SƯU TẬP
ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI
CÁC LOẠI VẢI DỆT
KIM THUN COTTON
CỦA TỔNG CÔNG
TY CỔ PHẦN DỆT
MAY HÀ NỘI. BỘ SƯU
TẬP NÀY NHẰM TÔN
LÊN VẺ ĐẸP CỦA GIỚI
TRẺ TRONG NHỮNG
NGÀY HÈ NÓNG NỰC,
RẤT PHÙ HỢP CHO
NHỮNG CUỘC DẠO
PHỐ HAY CHUYẾN ĐI
PICNIC.
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Hanosimex Fashion
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