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In tại Công ty TNHH TM In NaHa

“Thời gian thấm thoắt thoi đưa…”      

Câu ngạn ngữ về thời gian này, có lẽ chả ai chiêm nghiệm, suy 
ngẫm, thấu hiểu và … tâm đắc như “dân dệt may”, mặc dù bây giờ 
thoi dệt đã thay bằng kiếm, thậm chí chỉ còn là tia nước hoặc sợi 
khí mỏng manh!

Sáu tháng đầu 2014 đã trôi qua, khi mà các kết quả sản xuất 
kinh doanh đã đạt được nhắc chúng ta phải nỗ lực hơn, năng động 
hơn, sáng tạo hơn cho cuối năm gặt hái được thành quả mong muốn. 
Vượt lên tất cả, khi mà cả triệu trái tim con dân đất Việt lại sục sôi 
trước những toan tính tham lam cố hữu của người láng giềng từng 
có thời “môi hở răng lạnh”.

Hòa cùng nhịp đập của triệu triệu trái tim con cháu Lạc Hồng, 
DIỄN ĐÀN HANOSIMEX (số 6 - 2014) ra mắt dịp này sẽ cùng bạn 
đọc cảm nhận được không khí thi đua lao động khẩn trương của 
những người lao động  Hanosimex, chạy đua với thời gian để “làm 
đẹp cho đời, làm giàu cho quê hương...”, những tâm sự cháy bỏng 
của người lao động Hanosimex về một vùng biển đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa,… và hướng tới ngày kỷ niệm 30 năm Hanosimex - một 
chặng đường, một niềm tin, một niềm khát khao cống hiến,… vì một 
Tổ quốc Việt Nam mạnh giàu, trường tồn.

Thêm một lần, Ban biên tập cùng thở chung một dòng sinh khí 
của tập thể  người lao động Hanosimex và các công tác viên, cung 
cấp các tin bài viết đa dạng về chủng loại, phong phú về nội dung 
để DIỄN ĐÀN HANOSIMEX  ngày càng đáp ứng được yêu cầu của 
bạn đọc.

Mọi tin bài, ảnh và các 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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Ngày 01 tháng 7 năm 2014, 
Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam đã tổ chức công bố 

Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 
27/6/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bổ nhiệm ông Trần 
Quang Nghị, Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn và 
yêu cầu nhiệm vụ của Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex) 
trong tình hình mới, Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam đã quyết định thay 
đổi người đại diện quản lý phần 
vốn nhà nước tại Hanosimex. Theo 
đó ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt 

KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CẤP CAO 
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI

May Việt Nam sẽ thôi kiêm Chủ 
tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt 

May Hà Nội; ông Dương Khuê, 
Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Dệt 
May Hà Nội sẽ đảm hiệm vai trò 
nhóm trưởng NĐD vốn nhà nước 
tại Hanosimex và ứng cử Chủ tịch 
HĐQT Tổng Công ty, đồng thời 
cử ông Trần Việt - Trưởng Ban Thị 
trường Tập đoàn là người đại diện 
quản lý phần vốn nhà nước tại 
Hanosimex, giới thiệu ứng cử Ủy 
viên HĐQT Tổng Công ty. 
Ngày 11/7/2014 Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội (Hanosimex) đã 
tổ chức trang trọng Lễ bổ nhiệm 
Tổng Giám đốc và công bố thay 
đổi NĐD vốn Nhà nước. Thành 
phần tham gia buổi lễ gồm cán bộ 
chủ chốt của Tổng Công ty, Chủ 
tịch Công đoàn và Bí thư ĐTN. Về 
phía Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

gồm có ông Trần Quang Nghị, Chủ 
tịch HĐTV, ông Lê Tiến Trường, 
TV HĐTV - Tổng Giám đốc và đại 
diện các ban chức năng.
Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông 
Lê Tiến Trường, Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc đã trao quyết định 
bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội cho 
ông Nguyễn Song Hải và giao 
nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo mới. 
Đánh giá cao và ghi nhận  vai trò 
của HĐQT và Cơ quan Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà 
Nội trong giai đoạn vừa qua, ông 
Trường đề nghị Ban lãnh đạo mới 
tiếp tục phát huy các thế mạnh để 
Hanosimex phát triển bền vững. 

Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐTV Vinatex tặng hoa chúc mừng Hanosimex

Ông Lê Tiến Trường - TGĐ Vinatex trao Quyết định bổ nhiệm tân TGĐ Nguyễn Song Hải

Cán bộ chủ chốt Hanosimex chụp ảnh với lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam



Chiều 05/6/2014, Đoàn 
Thanh niên Tổng Công 
ty Dệt May Hà Nội 

(Hanosimex) tổ chức Hội thi “30 
năm Hanosimex - Một chặng 
đường”. Đến dự có đồng chí Dương 
Khuê - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty, đồng chí Đỗ 
Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên 
công nhân Trung ương Đoàn, đồng 
chí Nguyễn Thị  Nguyệt - Ủy viên 
BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam cùng c ác 
đoàn viên chi đoàn cơ sở trực thuộc 
Đoàn TN Tổng Công ty.

Đoàn viên thanh niên của 
các liên chi, chi đoàn trực thuộc 
Đoàn TN Tổng Công ty đã chia 
thành 3 đội liên quân có tên Đội 
tình nguyện, Đội chung sức và Đội 
Đồng Văn tham gia 3 phần thi “Tôi 
là ai?”, “Hanosimex từ quá khứ đến 
hiện tại: Dòng chảy lịch sử và bức 
tranh muôn màu”. “Hướng đến 
tương lai”.

Ở mỗi phần thi, các đoàn viên 
đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, 
sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi 
trẻ. Ở phần thi đầu tiên, với những 
cảm nhận về đơn vị mình, các đội 
đã xây dựng tiết mục chào hỏi ấn 
tượng và ý nghĩa. Đặc biệt Liên 
quân Chung sức đã đưa hình ảnh 
của Hanosimex vào trong chuỗi 

cung ứng dệt may, từ sợi, vải đến 
quần áo. 

Trong phần thi hiểu biết về 
Hanosimex, dù các bạn đoàn viên 
có tuổi đời và tuổi nghề rất trẻ song 
đã hiểu và luôn ghi nhớ những dấu 
ấn, những con người đã làm nên 
Hanosimex ngày hôm nay. Các bạn 
trẻ đã thể hiện sự hiểu biết không 
chỉ về chuyên môn mà còn về giải 
pháp quản trị, chiến lược phát triển 
của Tổng Công ty. Điều này thể 
hiện rất rõ trong những bức tranh 
muôn màu do chính các bạn thiết 
kế bằng những NPL dệt may như 
vải, khăn, cúc, chỉ…

“Hướng đến tương lai” là phần 
thi cuối song lại là phần thi thu hút 
được nhiều sự quan tâm nhất của 

HỘI THI
 “30 NĂM HANOSIMEX - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

các cổ động viên bởi thông qua 
các tiểu phẩm hài hước, tuổi trẻ 
Hanosimex đã đặt trọn niềm tin 
yêu, sự hy vọng vào con đường phát 
triển mà lãnh đạo Tập đoàn, Tổng 
Công ty đã chọn. 

Sau 3 phần thi, đội Chung sức 
đạt giải nhất với 86/100 điểm, đội 
Đồng Văn đạt giải nhì với 79,13 
điểm, giải 3 thuộc về đội Tình 
nguyện với 67,25 điểm.  Đội Đồng 
Văn đạt thêm giải phụ “Đội trả lời 
câu hỏi xuất sắc nhất”.

Đồng chí Dương Khuê - Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty nói rằng nếu có giải đặc 
biệt thì sẽ là giải dành tặng Đoàn 
TN của Tổng Công ty bởi đã tổ chức 
ra một sân chơi rất ý nghĩa và bổ 
ích cho CBCNV, đặc biệt là các 
bạn trẻ mới vào làm tại Hanosimex. 
Đây không chỉ là cơ hội có thêm 
hiểu biết mà còn là dịp để giao 
lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết 
giữa các đơn vị trong Tổng Công ty. 
Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng cùng tinh 
thần trách nhiệm cao, tất cả các 
đội tham gia chương trình đều xứng 
đáng đạt giải nhất và nhận được 
sự khen thưởng của lãnh đạo Tổng 
Công ty. Sự thành công của Hội thi 
là một trong những hoạt động chào 
mừng thiết thực và ý nghĩa nhất kỉ 
niệm 30 năm Hanosimex vào tháng 
11 năm nay.

VH
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Ngày 17/5/2014 tại 
Đồng Văn (Hà Nam), 
Tổng Công ty cổ phần 

Dệt May Hà Nội (Hanosimex) 
đã tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường  niên 2014.

Thành phần tham gia Đại 
hội gồm có 11 cổ đông sở hữu 
và đại diện cho 16 triệu 604 
ngàn cổ phiếu (chiếm 80,99% 
cổ phần có quyền biểu quyết), 
các thành viên HĐQT, Cơ 
quan điều hành, Ban kiểm 
soát, cán bộ chủ chốt và đại 
diện vốn Hanosimex tại các 
doanh nghiệp thành viên. Về 
phía Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam có đại diện lãnh đạo 
Tập đoàn, các đồng chí trong 
HĐTV, cơ quan điều hành 
cùng đại diện một số Ban chức 
năng của Tập đoàn.

Đại hội đã thông qua thể 
lệ biểu quyết, chương trình 
Đại hội, bầu ban kiểm phiếu, 
ban thư ký; nghe và thông qua 
các báo cáo kết quả sản xuất 
kinh, doanh năm 2013, dự 
thảo kế hoạch sản xuất năm 
2014; Báo cáo tài chính đã 
kiểm toán 2013 và Quy chế 
phân phối lợi nhuận, cổ tức 
2013. Qua đó thấy rằng trong 
năm 2013 mặc dù hoạt động 
trong bối cảnh kinh tế trong 
nước đang gặp nhiều khó khăn 
do suy thoái kinh tế toàn cầu, 
trình độ tay nghề công nhân 
còn yếu, hệ thống quản lý chưa 
tinh thông nhưng nhìn chung 
tình hình sản xuất, kinh doanh 
của toàn hệ thống Hanosimex 
đã bước đầu đi vào ổn định 
và tăng trưởng khi các dự án 
đầu tư đã đi vào hoạt động. 

Tổng doanh thu năm 2013 
(chưa thuế GTGT) đạt 784 tỷ 
929 triệu đồng, tăng 7,6% so 
với cùng kỳ; Thu nhập bình 
quân của người lao động toàn 
hệ thống Hanosimex đạt trên 
4,9 triệu đồng/người /tháng, 
tăng 8,9% so với cùng kỳ; Lợi 
nhuận trước thuế 14 tỷ 515 
triệu đồng; Chia cổ tức 12%.

Thừa ủy quyền của lãnh 
đạo Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam, đại diện cho cổ đông 
Nhà nước - cổ  đông lớn nhất 
chiếm 57,57% vốn điều lệ, 
thay mặt lãnh đạo Tập đoàn 
ông Lê Tiến Trường đã chỉ ra 
một số tồn tại mà Cơ quan 
điều hành Hanosimex phải 
lưu ý trong thời gian tới như: 
chưa có lộ trình cụ thể cho 
từng giai đoạn trong chiến 
lược SXKD do đó công tác đầu 
tư còn chưa theo đúng các 
quy định của Tập đoàn, không 
học tập & áp dụng được các 
ưu điểm của các đơn vị bạn, 

thời gian thực hiện dự án kéo 
dài; Năng suất ở cả ngành Dệt 
& ngành May còn thấp (chưa 
đạt mức trung bình khá của 
mặt bằng chung toàn ngành); 
Chi phí SXKD quá cao; Công 
tác đánh giá hiệu quả SX chưa 
chính xác nên không thể điều 
hành & kiểm soát quá trình 
một cách khoa học;… Nhằm 
đưa doanh nghiệp phát trển 
bền vững, đem lại lợi ích 
hài hòa cho các bên (Nhà 
nước; Nhà đầu tư - Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và các 
cổ đông; người lao động) và 
khẳng định vị thế của ngành 
dệt may Việt Nam, cơ quan 
điều hành và tập thể người 
lao động Hanosimex cần bản 
lĩnh hơn, quyết liệt hơn, tận 
dụng mọi lợi thế để tạo ra sự 
khác biệt về sản phẩm, chất 
lượng, chi phí,… khi tham gia 
chuỗi SXKD theo phương thức 
ODM, đặc biệt là khi Hiệp 
định TPP có hiệu lực.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
HANOSIMEX 2014

BBT
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Chào cờ là một nghi thức 
quan trọng, thể hiện tình 
yêu Tổ quốc, trách nhiệm 

của công dân và lòng tự hào dân 
tộc của người lao động trong doanh 
nghiệp. Để nghi thức chào cờ 
thật sự trở thành nghi thức thường 
xuyên, Đảng bộ Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội (Hanosimex) đã 
chỉ đạo triển khai nghi thức chào 
cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu của 
tháng tại tất cả các đơn vị phòng 
ban, các Chi nhánh, nhà máy 
và các Công ty trong hệ thống 
Hanosimex.

Đúng 8h00 sáng thứ hai 
5/5/2014, Hanosimex đã trang 
trọng tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. 
Toàn thể cán bộ, công nhân viên 
của Tổng Công ty và các đơn vị 
thành niên trong trang phục chỉnh 
tề đã nghiêm túc thực hiện buổi lễ.

Dưới cờ Tổ Quốc, bài Quốc 
ca được toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công nhân viên đồng thanh 
hát vang. Ca từ Tiến quân ca như 
lời khẳng định quyết tâm và thể 
hiện lòng yêu nước, nhiệt huyết, 
bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân 
tộc và trách nhiệm của mỗi người 
với Tổ quốc thân yêu.

Bà Nguyễn Thị Tứ Giám đốc 
điều hành Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội, kiêm Giám đốc Công 
ty CP May Đông Mỹ cho biết: 
“Giáo dục tình yêu Tổ quốc là việc 
tất cả mọi người đều nên làm. Có 
những người thực hiện điều này 
bằng hy sinh xương máu bảo vệ Tổ 
quốc. Trong điều kiện cho phép, 
chúng tôi cũng muốn thể hiện tình 
yêu tổ quốc theo cách của mình. 
Đó là bắt đầu từ những việc làm 
nhỏ nhất như chào cờ Tổ quốc và 
hát quốc ca”.

Thông điệp quan trọng nhất 
của Lãnh đạo Tổng Công ty khi 
tổ chức Lễ chào cờ là làm sao để 
toàn thể CBCNV có thời gian gặp 
gỡ đầu tuần, cùng nhìn về một 

hướng với Tổ quốc mình, với cả 
lá cờ mang tính biểu tượng của 
Hanosimex, qua chào cờ đầu tuần 
nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần 
yêu nước và lòng tự hào dân tộc; 
đồng thời nhắc nhở mọi người tinh 
thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản 
sắc văn hoá dân tộc. Bắt đầu một 
tuần làm việc mới với ý thức và 
trách nhiệm thiêng liêng đối với 
Tổ quốc. Hoạt động này cũng góp 
phần tạo nên nét đẹp trong văn 
hoá doanh nghiệp; góp phần xây 
dựng Tổng Công ty ngày càng phát 
triển bền vững.

Chị Trần Thị Tố Quỳnh, công 
nhân đang làm việc tại Công ty CP 
May Đông Mỹ chia sẻ: “Khi Công 
ty tổ chức lễ chào cờ vào thứ hai 
đầu tuần, ban đầu cá nhân chị và 
một số nhân viên khác cảm thấy … 
không thật hào hứng vì phải đến 
sớm hơn so với ngày bình thường. 
Nhưng khi đã vào nếp rồi thì các 
chị lại thấy lễ chào cờ rất có ý 
nghĩa. Đặc biệt là trong những 
ngày này, khi vấn đề bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc trở 
nên cấp thiết, giờ chào cờ càng 
khiến các chị trân trọng hơn những 

ngày mình đang sống, những gì 
mình đang được hưởng. Càng biết 
ơn những anh hùng liệt sỹ đã ngã 
xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
Tổ quốc để các chị được sống trong 
hòa bình ngày hôm nay”.

Anh Phạm Ngọc Toàn kỹ 
thuật thiết bị tổ trưởng tổ bảo toàn 
May tâm sự: “chúng tôi cảm thấy 
rất rõ ràng cái tôi mỗi cá nhân 
đang hòa cùng tập thể, và ngược 
lại cảm thấy sức mạnh của tập thể 
trong máu, trong trí tuệ của mình. 
Đó là một cảm giác mà khi chưa 
được tham gia lễ chào cờ ngày đầu 
tuần tại Công ty chúng tôi cảm thấy 
nó khá mơ hồ…”

 “Hoạt động nhỏ nhưng ý 
nghĩa lớn” - chính những cảm xúc 
thiêng liêng, tự hào về Tổ quốc 
trong mỗi giờ chào cờ mang lại 
đã khiến lễ chào cờ trở thành một 
sinh hoạt giàu ý nghĩa với mỗi cán 
bộ công nhân viên trong hệ thống 
Hanosimex. Đây là nét đẹp văn 
hoá công sở cần được duy trì và 
nhân rộng như một hình thức thể 
hiện tình yêu đối với Tổ quốc, lòng 
tự hào dân tộc và là trách nhiệm, 
nghĩa vụ của mỗi công dân.

                                                           

LỄ CHÀO CỜ VÀ HÁT QUỐC CA 
“MỘT NÉT ĐẸP TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP”

TRẦN PHƯƠNG NGA
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Sau gần 7 tháng triển khai giai 
đoạn I dự án đầu tư sợi - may 
Nam Đàn, tháng 5- 2013 Nhà 

máy May Nam Đàn đi vào hoạt động. 
Ngay từ thưở ban đầu, Ban lãnh đạo 
Chi nhánh - Nhà máy may Nam Đàn 
đã xác định công tác tuyển dụng, 
đào tạo nguồn nhân lực phải được ưu 
tiên để đảm bảo sự thành công của 
doanh nghiệp. Trong năm 2013 nhà 
máy đã tuyển dụng đào tạo được gần 
700 công nhân may và các bộ phận 
phục vụ may có tay nghề từ bậc 1/6 
trở lên, tuyển dụng, đào tạo được 30 
cán bộ làm công tác nghiệp vụ - kỹ 
thuật có trình độ đại học - cao đẳng 
đáp ứng nhu cầu về công việc hiện 
tại và tạo nguồn cho dự án thời gian 
tới. Bên cạnh công tác SXKD và thực 
hiện các phong trào thi đua lao động 
sản xuất, thực hiện các nội quy, quy 
chế, chính sách, Ban lãnh đạo còn 
quan tâm chăm lo đời sống văn hoá 
tinh thần, tạo điều kiện cho các tổ 
chức Công đoàn, đoàn Thanh niên 
hoạt động,… Có thể nói năm 2013 là 
năm bản lề để Nhà máy may Nam 
Đàn bước đầu hoạt động có kết quả, 
tạo đà cho những năm tiếp theo. 
Năm 2013 nhà máy đã đạt được một 
số kết quả: Sản xuất luôn luôn ổn 
định, doanh thu ngày càng tăng, thu 
nhập của NLĐ ổn định, tạo công ăn 
việc làm cho hàng trăm lao động tại 
địa phương, các chế độ chính sách 
của nhà máy đối với NLĐ luôn luôn 
được đảm bảo, công nhân yên tâm 
với môi trường làm việc, mong muốn 
được gắn bó làm lâu dài tại nhà máy. 

Tuy nhiên, trong năm 2013 nhà 
máy may Nam Đàn còn gặp những 
khó khăn như: Nhà máy phải đồng 
thời triển khai nhiều công việc như: 
vừa hoàn thiện công tác xây dựng 
giai đoạn I, vừa phải tổ chức tuyển 
dụng đào tạo lao động, vừa phải sắp 
xếp bộ máy ổn định sản xuất trong 
điều kiện tay nghề của đa số công 
nhân còn yếu, bộ phận nghiệp vụ - 
kỹ thuật thiếu, trình độ chuyên môn 
chưa đáp ứng được yêu cầu, bị cạnh 
tranh về lao động với các doanh 
nghiệp khác trong cùng địa bàn, đơn 
hàng nhỏ, đơn giá thấp, … 

Năm 2014, tiếp tục phát huy 
những thành quả đã đạt được, khắc 

phục những khó khăn 
tồn tại trên cơ sở đổi mới 
phong cách làm việc, 
dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm 
và sự giúp đỡ của Tổng 
công ty cũng như các 
đơn vị thành viên hệ 
thống Hanosimex, Ban 
lãnh đạo nhà máy đã đề 
ra một số giải pháp chủ 
yếu để Nhà máy May 
Nam Đàn hoạt động có 
hiệu quả cao, xứng đáng 
là một trong những điểm 
sáng ngành dệt may trên 
quê hương Bác.

 1. Giải pháp Quản 
trị nguồn nhân lực: 

 - Quan tâm công tác quy hoạch 
đào tạo cán bộ, tổ chức bộ máy, nâng 
cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả  
quản lý điều hành nhà máy.

- Cử cán bộ quản lý, Nghiệp 
vụ - kỹ thuật, cán bộ cấp tổ đi tham 
quan, học tập tại Tổng Công ty và các 
đơn vị trong hệ thống Hanosimex về 
áp dụng thực tế tại nhà máy.

- Tăng cường công tác tuyển 
dụng, đào tạo công nhân may, phấn 
đấu đến cuối tháng 6/2014 có 24/24 
chuyền may đi vào hoạt động có 
hiệu quả.

2. Giải pháp về Thị trường:
- Tổ chức sản xuất tốt các đơn 

hàng của Tổng Công ty giao đảm 
bảo chất lượng, số lượng và thời gian 
quy định.

- Nỗ lực cải thiện mọi điều kiện 
đáp ứng được yêu cầu của các khách 
hàng có đơn hàng lớn, ổn định để 
duy trì hoạt động sản xuất liên tục và 
đạt hiệu quả kinh tế cao. Bước đầu 
trong tháng 3/2014 được sự quan 
tâm của Lãnh đạo Tổng Công ty và 
nỗ lực cố gắng của CBCNV, nhà máy 
may Nam Đàn đã được khách hàng 
Decadlon đánh giá cao về công tác 
trách nhiệm xã hội, công tác chất 
lượng đã thực hiện tại nhà máy nên 
từ giữa tháng 4 đến nay khách hàng 
Decadlon đã đặt đơn hàng ổn định 
từ 3-4 tháng tới tại nhà máy.

- Tiếp tục khai thác các thị 
trường mới đồng thời duy trì mối quan 
hệ tốt đẹp với khách hàng truyền 
thống có lượng hàng lớn, ổn định. 

Trong tháng 4 và đầu tháng 5 này, 
nhà máy liên tục được các khách 
hàng DM, Singlun…đến thăm và cam 
kết sẽ ký hợp đồng với nhà máy.

3. Giải pháp về Quản trị sản xuất: 
- Khoán doanh thu và năng suất 

cho từng bộ phận và từng tổ.
- Chuyên môn hóa trong sản 

xuất đối với từng chuyền, bố trí 
chuyền hợp lý.

- Duy trì thời gian làm việc tại 
nhà máy từ 8 - 9,5 giờ trong ngày, 
động viên công nhân làm thêm ngày 
chủ nhật khi cần thiết.

- Thiết bị phục vụ sản xuất 
phải được chăm sóc thường xuyên, 
bảo dưỡng theo định kỳ đảm bảo tốt 
nhất cho công nhân làm việc đạt 
hiệu quả cao.

 4. Quan tâm đến đời sống, 
vật chất, văn hoá của NLĐ:

- Tuyên truyền, giáo dục đến 
người lao động không ngừng rèn 
luyện, nâng cao nhận thức, ý thức 
xây dựng nếp sống văn hóa công 
nghiệp, nâng cao trình độ chuyên 
môn, trình độ tay nghề để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt các Nội quy, 
quy chế, chính sách đối với NLĐ 
của Tổng công ty đã ban hành,  công 
tác tiền lương thu nhập, giải quyết 
nhanh và kịp thời các chế độ chính 
sách cho Người lao động. 

- Tạo môi trường làm việc, vui 
chơi giải trí cho NLĐ trong nhà máy 
thoải mái thông qua các hoạt động 
thể thao, giao lưu văn hoá văn nghệ...

NỖ LỰC VƯƠN LÊN 
TRÊN QUÊ HƯƠNG NAM ĐÀN

DƯƠNG DUY
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Công ty cổ phần May 
Halotexco thành lập ngày 
20/05/2009, tách ra từ 

Công ty cổ phần Dệt May Hoàng 
Thị Loan, Đến tháng 7 năm 2012 
tăng vốn điều lệ và trở thành 
Công ty con của Tổng Công ty 
cổ phần Dệt May Hà nội, 5 năm 
qua công ty từng bước phát triển 
và khảng định mình trong ngành 
May khu vực

Ngày 20/5/2014 Công ty tổ 
chức lễ kỷ niệm, tổng kết đợt phát 
động thi đua từ ngày 1/3/2014 đến 
30/4/2014 và tổ chức giải thể thao 
chào mừng.

1. Lễ kỷ niệm 5 năm ngày 
thành lập công ty

Đồng chí Lê Trọng Đại - Giám 
đốc công ty đọc diễn văn ôn lại 
quá trình hình thành và phát triển 
công ty trong 5 năm qua, Công ty 
đã phát triển tốt trong những năm 
qua, Doanh thu, lợi nhuận, năng 
suất lao động và thu nhập của 
người lao động ngày càng cao hơn.

2. Tổng kết phong trào thi 
đua kỷ niệm 5 năm ngày thành lập 
công ty, 

Công đoàn Công ty phát 
động thi đua từ ngày 1/3/2014 đến 
30/4/2014 , các đơn vị trong công 
ty hưởng ứng tích cực trong đợt 

phát động lần này, kết quả thi đua 
cao, Giám đốc Công ty đã quyết 
định thưởng cho các đơn vị, trong 
đó phân xưởng may 2 đạt giải nhất. 
Có 46 cá nhân được nhận giải “ Cá 
nhân xuất sắc “ trong đó có 8 người 
nhận giải đặc biệt xuất sắc trong 
đợt phát động thi đua lần này.

3. Giải bóng chuyền Nữ
Ngay sau buổi lễ kỷ niệm, 

Công đoàn Công ty tổ chức giải 
bóng chuyền Nữ trong toàn công 
ty, Giải đã mang lại tiếng cười vui 
vẻ sau 1 ngày làm việc và tạo ra 
không khi buổi lễ kỹ niệm đầy ý 

nghĩa. Giải nhất đã thuộc về Phân 
xưởng may 1.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
năm 2014 cũng như các năm tiếp 
theo, có nhiều thời cơ thuận lợi, 
nhưng cũng còn không ít những 
khó khăn mà Công ty phải vượt 
qua, nhất là năng suất lao động, 
thu nhập của người lao động và 
thu hút lao động. Trước mắt Công 
ty tập trung quyết liệt trong công 
tác giao dich, duy trì và tìm kiếm, 
mở rộng thị trường, khai thác thêm 
nhiều đơn hàng, bạn hàng may có 
hiệu quả, tập trung quyết liệt trong 
quản trị, nhất là quản trị công nghệ 
sản xuất và nguồn nhân lực. Đầu tư 
thêm máy móc thiết bị điện tử tự 
động, cải thiện điều kiện làm việc, 
xây dựng và thực hiện thành công 
công tác đánh giá khách hàng.

Với tiềm năng và lợi thế đã 
có, với truyền thống đoàn kết, cần 
cù, chịu khó, năng động, sáng tạo 
của Cán bộ công nhân viên, người 
lao động trong Công ty, chúng ta 
tin tưởng rằng Công ty cổ phần 
May Halotexco nhất định gặt hái 
nhiều thành công hơn nữa, Đời 
sống, thu nhập, văn hóa tinh thần 
cho người Lao động chắc chắn sẽ 
được cải thiện và nâng cao, Công 
ty phát triển tốt và bền vững.

LÊ CẢNH TÙNG

Đồng chí: Lê Trọng Đại - Giám đốc Công ty đọc diễn văn kỷ niệm

MAY HALOTEXCO
5 NĂM THÀNH LẬP

Các đơn vị và cá nhân nhận giải thưởng trong đợt phát động thi đua.
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Thực hiện chủ trương của 
Công đoàn Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội tổ chức 

“tháng công nhân 2014” với chủ 
đề “Công đoàn đồng hành vì sự 
phát triển bền vững của doanh 
nghiệp” và tình hình thực tiễn của 
Nhà máy, ngay từ những ngày đầu 
tháng 5/2014, Công đoàn Nhà 
máy Sợi Đồng Văn đã tổ chức và 
triển khai nhiều hoạt động trọng 
tâm công tác trong “tháng công 
nhân 2014”.

* Về tổ chức các phong trào 
thi đua lao động sản xuất 

Công đoàn nhà máy luôn xác 
định các hoạt động của công đoàn 
đều phải gắn liền với hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Nhà máy 
nên trong tháng 5/2014 Công 
đoàn Nhà máy đã phối hợp với 
Ban giám đốc Phát động phong 
trào thi đua trong toàn Nhà máy 
với nội dung “Nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm và vệ 
sinh công nghiệp, tiết giảm chi 
phí SX”. Phong trào sẽ được triển 
khai tới toàn thể khối 3 ca sản 

xuất, khối bảo toàn và các khối 
phục sản xuất. Thời gian diễn ra 
từ 1/6/2014 đến 30/11/2014. Đây 
là hoạt động có ý nghĩa lớn để 
tuyên truyền tới toàn thể CBCNV 
trong nhà máy hăng say lao động 
sản xuất, góp phần tăng năng suất 
chất lượng, từ đó thúc đẩy tăng thu 
nhập của người lao động. 

*  Về các hoạt động chăm lo 
đời sống của người lao động

- Nhằm đảm bảo sức khỏe 
cho CBCNV tham gia hoạt 
động sản xuất kinh doanh, ngày 
20/05/2014, Nhà máy Sợi Đồng 
Văn đã tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho toàn thể CBCNV của 
Nhà máy với đầy đủ 13 chuyên 
khoa như: Mắt, tai mũi họng, 
răng hàm mặt, da liễu, làm các 
xét nghiệm máu và nước tiểu… 
Đây là hoạt động thường niên của 
Nhà máy nhằm giúp cán bộ công 
nhân viên nắm được tình hình sức 
khỏe của mình, phát hiện sớm và 
ngăn ngừa bệnh tật. Ý thức được 
tầm quan trọng của việc khám sức 
khỏe nên từ sáng sớm các cán bộ 
công nhân viên đã đến làm thủ 
tục. Việc khám sức khỏe cho mọi 
người diễn ra nhanh chóng và 
thuận tiện để đảm bảo hoạt động 
sản xuất của Nhà máy. 

- Thời tiết đã sang hè, bước 
vào giai đoạn nắng nóng, oi bức gây 
sự mệt nhọc rất lớn cho khối công 
nhân 3 ca. Nắm được tình hình đó 
ngay từ đầu tháng, Công đoàn đã 
trao đổi với Ban giám đốc Nhà máy 

CÔNG ĐOÀN NHÀ MÁY SỢI ĐỒNG VĂN
VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA 

THÁNG CÔNG NHÂN 2014
VĂN KHOA
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và chủ động mua 01 tủ bảo quản để 
đựng nước làm mát cho công nhân 
giải khát trong ca sản xuất. Bên 
cạnh đó nhà máy đã áp dụng chế 
độ chống nóng vào sản xuất theo 
tinh thần chỉ đạo của Tổng Công ty, 
cụ thể là chuyển đổi 1 phần chế độ 
độc hại sang nước giải khát trực tiếp 
hàng ngày. Qua đó, phần nào giúp 
CBCNV trong nhà máy giảm được 
cái nóng của mùa hè khắc nhiệt.

- 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), Đoàn thanh niên đã 
tổ chức Hội thi “30 năm Hanosimex 
- một chặng đường” vào ngày 
5/6/2014. Công đoàn Nhà máy đã 
tích cực hỗ trợ Đoàn thanh niên 
Nhà máy cả về vật chất và tinh 
thần, kết quả đội thi của Nhà máy 
Sợi Đồng Văn đã đoạt giải nhì. 
Hội thi là một bức tranh tổng thể 
về chặng đường phát triển trong 30 
năm của Hanosimex, 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 Tổng Công ty. 

- Đượ c sự  quan tâm tạ o điề u 
kiệ n củ a Ban Lã nh đạ o Tổng Công 
ty và Nhà máy, Công đoàn Nhà 
máy Sợi Đồng Văn đã tổ chức 
cho gần 100 CBCNV và  gia đì nh, 
người thân đi tham quan, nghỉ mát 
tại bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hoá. 
Đoàn nghỉ mát được chia làm 3 
đợt: Đợt 1 ngày 9-10/6/2014. Đợt 
2 ngày 16-17/6 , đợt 3 ngày 22-
23/6. Chương trình được tổ chức 
nhằm mang lại niềm vui, những 
giây phút nghỉ ngơi, thư giãn bên 
người thân, bên gia đình cho 
các CBCNV trong Nhà máy. Bên 
cạnh đó, đây cũng là một hoạt 
động thiết thực, giúp gắn kết các 
CBCNV trong Nhà máy. Chuyến 
tham quan nghỉ mát Sầm Sơn hè 
2014 đã thành công tốt đẹp, thực 
hiện đúng tinh thần vui chơi hiệu 
quả, an toàn, gắn kết giữa các 
CBCNV và gia đình.

HANOSIMEX:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

P.V
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Hội nghị người lao động Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội 
năm 2014 đã được tổ chức 

tại Khu CN Đồng Văn II - Hà Nam 
vào ngày 17/5/2014.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội 
nghị có đ/c Dương Khuê - Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty cùng các ông bà trong cơ 
quan Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng 
phó các phòng ban, nhà máy, chi 
nhánh thuộc Tổng Công ty và các 
đại biểu đến từ các Công ty thuộc 
hệ thống Hanosimex.

Tại Hội nghị, qua báo cáo tổng 
kết hoạt động SXKD năm 2013 có 
thể thấy rằng đây là một năm tình 
hình kinh tế trong nước còn gặp 
nhiều khó khăn, song được sự chỉ 
đạo sâu sát của Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam, của Hội đồng quản trị 
Tổng Công ty và sự nỗ lực của tập 
thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV 
trong toàn hệ thống, Hanosimex đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh được giao.

Bên cạnh đó, cùng với việc 
thực hiện chế độ, chính sách đối 
với NLĐ trong toàn hệ thống nhằm 
đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ 
theo chính sách của nhà nước, công 
đoàn Hanosimex với những nét đặc 
thù riêng bao gồm cả hoạt động 
kinh doanh và chức năng quản lý, 
đã đẩy mạnh công tác chăm lo cải 
thiện đời sống vật chất, tinh thần 
cho NLĐ với nhiều chương trình có 
ý nghĩa trong các dịp lễ, tết cũng 
như đẩy mạnh các phong trào tập 
thể và thu hút đông đảo NLĐ tham 
gia, công tác an sinh xã hội với 
những đóng góp lớn có giá trị.

Năm 2013, Tổng Công ty đã 
thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập 
thể, các Quy định, Quy chế và các 
chế độ chính sách đối với Người 
lao động, điều đó góp phần ổn định 
thu nhập và đời sống cho Người lao 
động yên tâm công tác, gắn bó với 
công việc được giao.

Trong phần thảo luận, Ông 
Dương Khuê - Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch 
báo cáo và trả lời những ý kiến đóng 
góp của Người lao động được tập 
hợp từ các Hội nghị người lao động 
cấp cơ sở đã được tổ chức trước đó. 
Hội nghị cũng được nghe các tham 
luận của một số đơn vị sản xuất và 
phòng ban chuyên môn hướng tới 
vấn đề thực hiện chế độ chính sách 
cho người lao động, nâng cao năng 
suất chất lượng, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của Tổng Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
ông Dương Khuê - Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc đã đánh giá cao và 
biểu dương những kết quả mà toàn 
thể NLĐ tại Hanosimex đã nỗ lực 
đạt được trong thời gian qua, đồng 
thời cho biết: trong điều kiện nền 
kinh tế tiếp tục còn nhiều khó khăn 
và trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa 
các doanh nghiệp ngày một trở nên 
mạnh mẽ, bên cạnh việc tiếp tục 
đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 
doanh để hoàn thành một cách tốt 
nhất những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, thời gian tới toàn hệ thống 
Hanosimex sẽ có sự đổi mới mạnh 
mẽ và triệt để, khuyến khích NLĐ 
không ngừng lao động, sáng tạo, 
cống hiến và nhằm thúc đẩy, tạo ra 
những bước đột phá quan trọng cho 
hoạt động kinh doanh năm nay và 
những năm tiếp theo. 



Ngày 27/6/2014, tại Văn 
phòng Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội (Hanosimex), 

lãnh đạo Công an Thành phố Hà 
Nội đã tổ chức trao Bằng khen về 
thành tích trong phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 
2013 cho Tập thể cán bộ công 
nhân viên Tổng Công ty và cho 
cá nhân ông Dương Khuê - Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty.

Sau gần 30 năm thành lập, 
trải qua 2 giai đoạn: xây dựng phát 
triển và đầu tư di dời, đến nay hệ 
thống Hanosimex bao gồm 8 Công 
ty cổ phần, 1 Công ty TNHH một 
thành viên và 4 nhà máy sợi, may 
với tổng số gần 5.000 CBCNV 
(trong đó phần lớn là lao động nữ) 
trú đóng trải rộng trên địa bàn nhiều 
tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, 
Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nam, 
Hà Tĩnh. Do đặc thù trên nên việc 
triển khai công tác xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc cũng phải đổi mới, mang tính 
địa phương, đa dạng vùng miền,…

Phát huy truyền thống của 
doanh nghiệp Nhà nước - đơn vị 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi 
mới, trong thời kỳ chuyển đổi sang 
hoạt động theo mô hình công ty 
cổ phần, đặc biệt là giai đoạn di 
dời đầu tư phát triển từ 2011 đến 
nay, đi đôi với nhiệm vụ chính 
là sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, 
Hội đồng quản trị, Cơ quan điều 
hành Tổng công ty và các đơn vị 
trong hệ thống Hanosimex đã đoàn 
kết, nhất quán trong việc chỉ đạo 
công tác an ninh, trật tự an toàn xã 
hội, giúp doanh nghiệp có những 
thuận lợi cơ bản. Tổng Công ty đã 
chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ 
động liên hệ, phối hợp có hiệu quả 
với UBND các tỉnh/thành phố và 
chính quyền các địa phương có 

cơ sở sản xuất trú đóng trong hoạt 
động bảo vệ an ninh trật tự và được 
các bộ phận chức năng của Công 
an các tỉnh, thành phố tập huấn, 
hướng dẫn công tác bảo vệ nội bộ, 
an ninh kinh tế, trật tự xã hội, bảo 
vệ bí mật Nhà nước.  

Để thực hiện tốt công tác 
phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc và trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn Thủ đô, hàng 
năm Đảng ủy, Hội đồng quản trị, 
Cơ quan điều hành Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội và các đơn 
vị thành viên đóng trên địa bàn 
(Công ty CP May Đông Mỹ, Công 
ty CP Dệt Hà Đông, Công ty CP 
thời trang) đã chỉ đạo xây dựng và 
khẩn trương triển khai thực hiện 
các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 
- Nhà nước về công tác an ninh 
trật tự như: Chỉ thị số 48 của Ban 
bí thư Trung ương về “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng về công tác 
đấu tranh phòng chống tội phạm 
trong tình hình mới”; Chỉ thị số 
09/CT/TW của Ban bí thư ngày 
01/12/2011 về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong thời kỳ mới; Quyết định số 
1217/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
chương trình mục tiêu quốc gia về 
phòng chống tội phạm giai đoạn 
2012 - 2015.…

Tổng Công ty đã xây dựng kế 
hoạch phát triển SXKD gắn liền với 
thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc 
phòng. Đồng thời chỉ đạo các đơn 
vị, phòng ban chấp hành nghiêm 
túc việc triển khai các chỉ thị, nghị 
quyết các cấp về lĩnh vực công tác 
an ninh trật tự. Đẩy mạnh tuyên 
truyền giáo dục bằng các hình thức 
tổ chức học tập, quán triệt các chỉ 
thị, nghị quyết của cấp trên để giáo 
dục đảng viên, công nhân viên 
chức thông qua các cuộc sinh hoạt 
Đảng, đoàn thể, cấp phát tài liệu, 
sách báo, các bộ luật lao động, luật 
khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị, 
phòng ban, nhà máy để CBCNV 
nghiên cứu. Tổng Công ty đã tổ 
chức mời báo cáo viên về truyền 
đạt cho toàn thể đảng viên, cán bộ 
học tập nghiên cứu các nghị quyết 
của Trung ương và thành phố Hà 
Nội và tăng cường giáo dục chính 
trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên nhằm nâng cao 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
GẮN LIỀN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 
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cảnh giác cách mạng, nắm chắc 
diễn biến tư tưởng của CBCNV 
trong đơn vị, tăng cường giáo dục 
nâng cao nhận thức chính trị của 
nguời lao động để kịp thời chủ 
động phát hiện ngăn chặn, sử lý 
những biểu hiện lệch lạc, sai trái,… 
không để xảy ra khiếu kiện đông 
người, lãn công đình công.

Các nội dung giáo dục chính 
trị tư tưởng, công tác bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội được lồng ghép vào các 
đợt sinh hoạt chính trị như: “Cuộc 
vận động xây dựng Đảng”, “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”, nội dung sinh 
hoạt của ban chấp hành Đảng ủy 
và sinh hoạt hàng tháng của chi 
bộ. Xác định quan điểm, tư tưởng 
thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng và pháp luật Nhà nước, nâng 
cao phẩm chất chính trị của người 
đảng viên, CBCNV toàn Tổng công 
ty luôn cảnh giác với các âm mưu 
thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các 
thế lực thù địch, kiên quyết đấu 
tranh với các quan điểm sai trái với 
đường lối chính sách của Đảng, 
âm mưu diễn biến hòa bình,…

Nhằm thực hiện và để quy 
chế dân chủ ở cơ sở thực sự phát 
huy hiệu quả, các chủ trương của 
Đảng ủy, kế hoạch SXKD, quy chế 
lương thưởng, chế độ chính sách 
với người lao động được thông báo 
công khai và được mọi người tham 
gia bàn bạc, góp ý kiến thông qua 
các tổ chức đoàn thể như công 
đoàn, đoàn thanh niên nhằm tháo 
gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh, nâng cao thu nhập 
cho người lao động.

Bộ máy nhân sự về công tác 
bảo vệ ở các đơn vị được kiện 
toàn, trong đó chú trọng nâng cao 
về phẩm chất chính trị, trình độ 
nghiệp vụ. Xây dựng và thực hiện 
tốt các phương án bảo vệ an toàn, 
phòng chống cháy nổ, chống mất 
cắp tài sản,… trong từng đơn vị 
công ty, nhà máy, tổ sản xuất (đặc 
biệt là trong các dịp Lễ, Tết, các sự 
kiện quốc tế  chính trị lớn diễn ra 

trên địa bàn Thủ đô,…). Công tác 
bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật 
trong SXKD, bảo vệ an toàn nội bộ, 
quản lý con dấu, quản lý tài liệu 
lưu trữ,… được Tổng công ty quan 
tâm triển khai thực hiện thường 
xuyên.

Trong công tác bảo vệ nội bộ, 
Tổng Công ty và các đơn vị thanh 
viên thường xuyên tiến hành rà soát 
bổ sung các quy định về quản lý 
sản xuất, quy chế bán hàng, tuyển 
dụng, đào tạo và quản lý lao động, 
nội quy kiểm soát người phương 
tiện ra vào, quy trình cấp phát vật 
tư,… cho phù hợp với các quy định 
mới ban hành và thực tế sản xuất 
kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt 
tăng cường kiểm tra các tài liệu, vật 
phẩm chuyển đến qua đường bưu 
điện để kịp thời phát hiện các tài 
liệu tuyên truyền phản động, xuyên 
tạc, bóp méo lịch sử,… không để 
phát tán. Đồng thời không ngừng 
chăm lo cải thiện đời sống vật chất 
tinh thần của CBCNV trong đơn vị, 
nâng cao vai trò của các tổ chức 
công đoàn, đoàn thanh niên trong 
việc phòng ngừa đấu tranh với các 
tội phạm, tệ nạn xã hội, các giải 
pháp chống ùn tắc và giảm tai nạn 
giao thông, công tác phòng chống 
cháy nổ, đảm bảo an toàn khu vực 
sản xuất và khu dân cư,…

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Ban nữ công của Tổng 
Công ty và các đơn vị thành viên 
kết hợp tổ chức triển khai và thực 
hiện tốt công tác phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội trong cơ quan 
xí nghiệp, xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp,… thông qua các cuộc vận 
động và phong trào thi đua xây 
dựng nếp sống công nghiệp, môi 
trường xanh sạch đẹp, môi trường 
không khói thuốc, không ma túy và 
tệ nạn xã hội, phối hợp với chính 
quyền địa phương và công an sở tại 
xây dựng, triển khai các phương án 
bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự và 
bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, 
ngăn ngừa không để xảy ra cháy 
nổ, tai nạn lao động và các tệ nạn 
xã hội.

Gần 30 năm qua kể từ ngày 
thành lập, lãnh đạo Tổng Công 
ty và các đơn vị trong hệ thống 
Hanosimex luôn quan tâm sâu sắc 
cùng một lúc đến cả hai nhiệm vụ 
sản xuất và bảo vệ sản xuất trên 
cơ sở mối quan hệ biện chứng của 
chúng. Xuất phát từ nhận thức đó, 
trong mọi chủ trương, biện pháp 
chỉ đạo SXKD đều đồng thời gắn 
với bảo đảm an ninh trật tự trong 
đơn vị, nhà máy, xí nghiệp và xây 
dựng củng cố các tổ chức đoàn 
thể quần chúng như Công đoàn, 
Đoàn thanh niên vững mạnh làm 
nòng cốt để đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Lao động sản xuất giỏi”, 
phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ 
quốc”,… Các tổ chức đoàn thể chủ 
động hoạt động, phối hợp đều tay 
đã động viên đông đảo CBCNV 
tích cực tham gia đấu tranh phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 
đảm bảo an ninh trật tự và trong 
phong trào đã xuất hiện nhiều cá 
nhân tích cực đấu tranh, cộng tác 
chặt chẽ với lực lượng chuyên trách 
để giữ gìn an ninh trật tự. Các nỗ 
lực của tập thể lãnh đạo và người 
lao động Hanosimex đã tạo nên sự 
chuyển biến rõ rệt trong nhận thức 
của CBCNV về quản lý bảo vệ tài 
sản của doanh nghiệp, coi đó như 
bảo vệ “nồi cơm” của chính mình, 
nên tình hình an ninh chính trị nội 
bộ và trật tự an toàn của toàn hệ 
thống được giữ vững ổn định liên 
tục đến nay.

Kết quả phân loại từ năm 
2011 đến nay, 100% các đơn vị 
thuộc Hanosimex đều đạt tiêu 
chuẩn an toàn, không xảy ra các 
vụ việc cháy nổ, trộm cắp, không 
có CBCNV vi phạm pháp luật 
và trật tự xã hội, nội bộ đoàn kết 
thống nhất, hoàn thành các chỉ 
tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông 
đề ra, thực hiện tốt các chế độ với 
người lao động, chế độ bảo hiểm 
xã hội và nộp ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2013, toàn Tổng 
Công ty đã tham gia ủng hộ đồng 
bào lũ lụt Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình và các công tác xã hội 

13

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ



từ thiện khác như huyện nghèo Sơn 
Động (Bắc Giang), nuôi dưỡng mẹ 
Việt Nam anh hùng, tặng học bổng 
cho học sinh nghèo vượt khó, …

Hiện nay, tùy theo đặc điểm 
tình hình mà các đơn vị trong hệ 
thống Hanosimex lựa chọn một 
trong hai hình thức:

Tổ chức lực lượng bảo vệ 
trong biên chế

Thuê các công ty vệ sỹ, bảo 
vệ chuyên nghiệp

Lực lượng bảo vệ biên chế 
trong doanh nghiệp, ngoài việc 
đảm bảo an toàn vật tư tài sản, 
phòng chống cháy nổ trong nội bộ 
doanh nghiệp, phối hợp với công 
an sở tại trong việc bảo vệ an ninh 
nội bộ, trật tự xã hội khu dân cư, 

còn kiêm nhiệm các công việc về 
công tác quốc phòng toàn dân, dân 
quân tự vệ. Đến thời điểm hiện 
nay, lực lượng bảo vệ của toàn 
Tổng Công ty là: 41 người (trong 
đó: Đảng viên: 15 người, Đoàn 
viên: 09 người). Lãnh đạo Tổng 
Công ty luôn quan tâm chỉ đạo, 
kiểm tra công tác bảo vệ, trang bị 
đủ các phương tiện hỗ trợ cần thiết 
tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ 
hoàn thành nhiệm vụ, như: đồng 
phục bảo vệ, phương tiện thông tin 
liên lạc, thiết bị chiếu sáng và các 
chế độ bồi dưỡng đãi ngộ đặc thù 
nghề nghiệp. 

Lực lượng bảo vệ đã thường 
xuyên tham mưu cho lãnh đạo 
Tổng Công ty trong việc bổ sung 

nội quy giám sát chặt chẽ việc xuất 
- nhập hàng hóa vật tư, kiểm soát 
người - phương tiện ra vào đơn vị, 
đề cao kỷ luật lao động, củng cố 
kho tàng, tường rào, bổ sung ánh 
sáng bảo vệ và phối kết hợp chặt 
chẽ với công an địa phương sở tại 
đảm bảo an toàn trật tự bên trong 
Tổng Công ty và địa bàn giáp ranh.

Trong ba năm 2011 - 2013, 
Tổng Công ty cổ phần Dệt May 
Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ SXKD, được tặng Cờ thi đua của 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam và 
Bằng khen của Bộ Công Thương; 
Đảng bộ Tổng Công ty và các 
đoàn thể quần chúng tiếp tục giữ 
vững danh hiệu “Trong sạch vững 
mạnh” và “Vững mạnh xuất sắc”…

HANOSIMEX 
ĐÓNG  GÓP 200 TRIỆU ĐỒNG CHO BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

MINH HƯƠNG

Chiều 13/6/2014, tại Ủy ban 
Trung Ương MTTQ Việt 
Nam, đại diện lãnh đạo 

Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 
(Hanosimex) cùng với lãnh đạo 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam và 
các doanh nghiệp thành viên của 
Tập đoàn đã đến đã trao quà ủng 
hộ Biển đảo quê hương tại Ủy ban 
Trung Ương MTTQ Việt Nam số 6 
Tràng Thi - Hà Nội. Số tiền ủng hộ 
của toàn Tập đoàn trên 3 tỷ đồng, 
trong đó Hanosimex ủng hộ 200 
triệu đồng. 

Đến dự và chủ trì buổi lễ là 
đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - 
UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ 
MTTQ Việt Nam. Về phía Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam có đ/c Lê 
Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng ủy 
- Phó Tổng Giám đốc thường trực 
cùng các đồng chí trong Thường 
vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên 
và đại diện lãnh đạo các doanh 
nghiệp thành viên.  

Đại diện Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội cho biết, mặc dù 
còn gặp rất nhiều khó khăn trong 
sản xuất, kinh doanh, nhưng Tổng 
Công ty luôn ý thức được trách 

nhiệm của doanh nghiệp trước 
cộng đồng, hàng năm, ngoài số 
tiền trích ra từ quỹ phúc lợi của 
TCT để ủng hộ, lãnh đạo Tổng 
Công ty và Công đoàn còn vận 
động CBCNV và người lao động 
trích một phần thu nhập để tham 
gia ủng hộ các hoạt động từ thiện 
xã hội.

Trước những hành động gây 
hấn của Trung Quốc tại vùng đặc 
quyền kinh tế của Việt Nam; Để 

kịp thời động viên và hỗ trợ ngư 
dân cùng với lực lượng chấp pháp 
Việt Nam vẫn vươn khơi bám biển 
bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh 
đạo Tổng Công ty đã kêu gọi mỗi 
người lao động trong toàn hệ thống 
Hanosimex phát huy tinh thần yêu 
nước, tăng cường cải tiến kỹ thuật, 
thực hành tiết kiệm, tăng năng 
suất lao động, nâng cao lợi nhuận 
nhằm chung tay ủng hộ đồng bào 
biển đảo quê hương.

14

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ



15

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ

THÁI ĐÌNH SỬU

Vào thời điểm cuối quý IV 
năm 2013, sản lượng của 
dây chuyền may khăn tăng 

cao, đặc biệt là năm 2014 Công ty 
đã ký hợp đồng là 300 containers/ 
năm. Để đáp ứng kế hoạch sản 
xuất đúng tiến độ theo cam kết với 
khách hàng, với số lượng thiết bị 
cuốn viền hiện có, công nhân phải 
tăng ca nhiều, ảnh hưởng tới sức 
khỏe của người lao động và tiến 
độ giao hàng. Lãnh đạo Công ty 
đã quyết định đầu tư thêm một 
máy cuốn viền đồng bộ và giao 
cho phòng Điều hành Sản xuất tìm 
thiết bị phù hợp. Sau khi tìm kiếm 
tại thị trường trong nước, đối với 
dòng máy second hand rất hiếm, 
phải mua nhập ngoại. Với mức 
giá khá cao, khoảng 40.000 USD 
như vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả 
sản xuất kinh doanh. Xét thấy với 
trình độ và năng lực của đội ngũ 
kỹ thuật và bảo toàn của Công ty 
đã có rất nhiều cải tiến, sáng kiến 
trong những năm qua, để phát huy 
khơi dậy tinh thần dám nghĩ dám 
làm trong công nhân viên chức, 
Ban chấp hành công đoàn công 
ty đã có buổi làm việc với Phòng 
điều hành sản xuất, giao đề tài 
chế tạo máy cuốn viền đồng bộ 
tại công ty, báo cáo Tổng Giám 
đốc và được Tổng Giám đốc chấp 
thuận cho công đoàn đảm nhận 
công trình trên.

Trên cơ sở đề tài của Ban 
chấp hành công đoàn giao, phòng 
Điều hành sản xuất đã tiến hành 
khảo sát, nghiên cứu nguyên lý 
hoạt động của máy, kết cấu máy 
và các vật tư liên quan có thể tìm 
được trong nước. Sau đó Ban chấp 
hành công đoàn đã quyết định 
thành lập các nhóm thực hiện, chủ 
đề tài là đồng chí Lê Khánh Lâm, 
trưởng phòng Điều hành Sản xuất:

• Nhóm 1: Thiết kế điều khiển 
điện tự động cho toàn bộ máy do 
đồng chí Phạm Văn Hiệu - tổ trưởng 
tổ Điện - làm nhóm trưởng.

• Nhóm 2: Gia công cơ khí 
do đồng chí Đỗ Quốc Hưng - tổ 
trưởng tổ Bảo toàn - làm nhóm 
trưởng

• Nhóm 3: Hiệu chỉnh công 
nghệ do đồng chí Vũ Nông Trường 
- bảo toàn may - làm nhóm trưởng

Công việc được bắt đầu triển 
khai từ tháng 01/2014, gia công 
đồng thời hệ thống điện và cơ. 
Trong quá trình triển khai có nhiều 
khó khăn như chuyển động cơ khó, 
nhất là bộ vuốt biên, vòng bi mua 
trên thị trường trong nước không 
phù hợp; về phần điện, hai động 
cơ máy may có chế độ dừng phải 
tức thời không có quán tính. Nhưng 
với tinh thần sáng tạo, cải tiến 
không ngừng, các nhóm thực hiện 
đã khắc phục các vật tư không phù 
hợp trên, đảm bảo trơn nhẹ trong 
quá trình chuyển động và với tinh 
thần làm việc tích cực hăng say 
của cả nhóm đề tài, công trình đã 
hoàn tất đúng kế hoạch đề ra. 

Nhân dịp chào mừng Ngày 
thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 
Sản Hồ Chí Minh 26/03/2014, 
máy đã được chuyển vào Nhà 
máy May, thực hiện lắp dựng căn 
chỉnh để đưa vào sử dụng. 

Trong quá trình chạy thử 
máy, phòng Điều hành sản xuất 

đã đánh giá chất lượng là máy 
hoạt động êm nhẹ, hình thức như 
máy nhập ngoại mới, các cơ cấu 
chuyển động trơn nhẹ, sử dụng 
cuốn viền được tất cả các mặt 
hàng một kim, chất lượng đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật. Máy cuốn 
viền đồng bộ đã được bàn đưa cho 
Nhà máy May đưa vào hoạt động

Công trình trên sau khi trừ 
chi phí đã làm lợi cho Công ty trên 
500 triệu đồng tiền đầu tư thiết bị. 
Công trình trên thành công là kết 
quả của phong trào “Mỗi ngày một 
ý tưởng” do Công đoàn công ty 
phát động từ năm 2012.

Công đoàn Công ty CP Dệt 
Hà Đông Hanosimex đã long 
trọng tổ chức lễ gắn biển công 
trình. Phát biểu tại buổi lễ, đồng 
chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ 
tịch Công đoàn Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội - chúc mừng 
Công đoàn Dệt Hà Đông đã phát 
huy tốt các phong trào thi đua, 
trong đó có phong trào sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật. Đây là việc làm 
đầy ý nghĩa trong tháng Công 
nhân 2014, góp phần xây dựng 
phong trào công nhân viên Công 
ty CP Dệt Hà Đông và Tổng Công 
ty CP Dệt May Hà Nội ngày càng 
lớn mạnh.

CÔNG ĐOÀN DỆT HÀ ĐÔNG 
VỚI ĐỀ TÀI “THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CUỐN VIỀN ĐỒNG BỘ”



Tổng Công ty cổ phần Dệt 
May Hà Nội (Hanosimex) đã 
trải qua 30 năm xây dựng và 

phát triển, các thế hệ cán bộ lãnh 
đạo Tổng Công ty qua các thời kỳ 
đã xây dựng được môi trường văn 
hóa doanh nghiệp Hanosimex rất 
tốt làm nên sự thành công vẻ vang 
của Tổng Công ty, được Đảng và 
Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 
Trong tình hình mới, điều kiện sản 
xuất mới, Tổng Công ty cổ phần 
Dệt May Hà Nội tiếp tục khơi đậy 
và phát huy văn hóa doanh nghiệp 
để tạo  sự bứt phá mới trong sản 
xuất kinh doanh và xuất khẩu.

Văn hóa doanh nghiệp là sức 
mạnh vô hình 

Văn hóa doanh nghiệp giá 
trị cốt lõi, là nền tảng  tạo nên sự 
thành công cho tất cả các doanh 
nghiệp. Một doanh nghiệp có 
nền văn hóa tốt là doanh nghiệp 
có tầm nhìn, có triết lý và chiến 

lược kinh doanh rõ ràng và quản 
trị minh bạch, có nền văn hóa 
được xác lập từ hệ thống các giá trị 
được toàn thể người lao động trong 
doanh nghiệp cùng đồng lòng chia 
sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử 

theo các giá trị đó. Văn hóa doanh 
nghiệp chính là sự kết nối toàn thể 
mọi thành viên trong doanh nghiệp 
trở thành động lực thúc đẩy việc 
hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược 
và đẩy mạnh thương hiệu. 

Đối với bất cứ một doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh nào thì 
vấn đề xây dựng được thương hiệu 
là phải trải qua một quá trình bền 
bỉ của nhiều thế hệ, dầy công vun 
đắp lên để tạo dựng nên và phải 
đầu tư rất nhiều công sức. Trong 
đó ngoài  kiến thức chuyên môn 
thì phải kể đến lòng nhiệt huyết, 
say mê với công việc, sự đoàn 
kết gắn bó của toàn thể người lao 
động từ người lãnh đạo cao nhất 
cho đến nhân viên bình thường 
phấn đấu vì mục tiêu chung là đưa 
doanh nghiệp phát triển bền vững 
và khẳng định vị thế trên thương 
trường. Một tập thể đoàn kết gắn bó 

HANOSIMEX
PHÁT HUY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 
ĐỂ TẠO SỰ BỨT PHÁ

MINH HƯƠNG

May hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ
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thì năng suất lao động sẽ cao, chất 
lượng sản phẩm sẽ tốt hơn. Có môi 
trường làm việc tốt, thì người lao 
động sẽ gắn bó lâu dài, làm việc 
hăng hái và tinh thần trách nhiệm 
cao hơn. Mỗi doanh nghiệp cần 
quan tâm bồi dưỡng cho CBCNV 
và người lao động ý thức xả thân vì 
công việc vì sự phát triển của “ngôi 
nhà nhà chung” để  lao động và 
cống hiến hết mình.

Phát huy giá trị cốt lõi để 
thành công

Xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp cần bắt đầu từ xây dựng 
chiến lược sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, đồng thời phải 
xây dựng chương trình, kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện các 
phẩm chất văn hóa trên cho mọi 
CBCNV trong đơn vị. VHDN trước 
hết thể hiện ở triết lý kinh doanh 
của doanh nghiệp, người chủ 
doanh nghiệp có vai trò quyết định 
trong xây dựng VHDN bở họ là 
người quyết định và trực tiếp lãnh 
đạo tổ chức thực hiện quá trình 
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng này, 
đồng thời chủ doanh nghiệp là tấm 
gương văn hóa để mọi thành viên 
noi theo. 

Tổng Công  cổ phần Dệt May 
Hà Nội (Hanosimex) trú đóng trên 
nhiều địa phương từ Hà Nội, Hà 
Nam, Bắc Ninh đến Nghệ An, Hà 
Tĩnh đã tạo việc làm và thu nhập 
ổn định cho người lao động ở  các 

địa phương này, góp phần trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở  nông 
thôn, tạo ra một lực lượng lao động 
công nghiệp có tổ chức và kỷ luật 
cao, góp  phần  thực hiện an sinh 
xã hội. 

Triết lý kinh doanh của Tổng 
Công cổ phần Dệt May Hà Nội là 
đảm bảo việc làm ổn định và đời 
sống thu nhập ngày càng được cải 
thiện. Điều kiện  làm việc và đời 
sống tinh thần ngày càng được 
quan tâm thỏa đáng. Sau 2 năm 
chuyển về  xí nghiệp  về địa phương 
thì các cơ sở sản xuất  của Tổng 
Công ty đều đã ổn định sản xuất: 
Sản lượng và chất lượng sợi không 
ngừng tăng lên, đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu; các đơn hàng may mặc ngày 

một nhiều hơn và từng bước khẳng 
định vị thế trên thương trường, đời 
sống vật chất tinh thần của người 
lao động đã được cải thiện rõ rệt. 
Có được thành quả đó là  nhờ  sự 
đoàn kết gắn bó từ lãnh đạo cao 
nhất của Tổng Công ty, đội ngũ cán 
bộ chủ chốt đến toàn thể người lao 
động trong các doanh nghiệp thuộc 
Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà 
Nội đã gắn bó, đồng sức, đồng lòng 
để ổn định sản xuất kinh doanh, 
từng bước đưa doanh nghiệp vượt 
qua khỏi khó khăn thách thức, dần 
dần lấy lại phong độ; nhiều thương 
hiệu hàng dệt kim được khôi phục, 
tiếp tục có nhiều thương hiệu mới 
ra đời, chất lượng  sợi ngày càng 
tốt hơn. Nhiều khách  hàng mới đã 
tìm đến hợp tác lâu dài với Tổng 
Công ty. 

Trong tư tưởng người lãnh đạo 
cao nhất đến CBCNV-LĐ của toàn 
hệ thống Hanosimex đã thông suốt  
giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp  
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
là: “Tốc độ-Trí tuệ-Hiệu quả” chủ 
động cải thiện thu nhập và môi 
trường làm việc cho CBCNV-LĐ. 
Cán bộ lãnh đạo luôn lắng nghe 
để thấu hiểu và chia sẻ với người 
lao động, không ngừng học hỏi để 
nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp nhằm tạo ra sự  đột phá để 
đưa doanh nghiệp phát triển lên 
tầm cao mới .
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ĐỂ ĐƯA MỘT NHÀ MÁY MỚI ĐI 
VÀO HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH, 
KHÔNG CHỈ CÓ VAI TRÒ CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC, ĐỘI NGŨ 
LÃNH ĐẠO MÀ CÒN PHẢI CÓ 
SỰ ĐÓNG GÓP, CỐNG HIẾN HẾT 
MÌNH CỦA ĐỘI NGŨ CBCNV. 
CHÍNH VÌ VẬY, ĐẢM BẢO ĐIỀU 
KIỆN LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG CŨNG 
CHÍNH LÀ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU 
MÀ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY 
SỢI ĐỒNG VĂN (THUỘC TỔNG 
CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI) 
LUÔN HƯỚNG ĐẾN.

Đến thăm Nhà máy Sợi Đồng 
Văn vào một ngày giữa tháng 
5 khi nhiệt độ ngoài trời xấp 

xỉ 40 độ C. Suy nghĩ đầu tiên của 
chúng tôi chính là trong môi trường 
máy móc hoạt động 100% công 
suất, nhiệt độ không khí chắc hẳn 
sẽ rất nóng và ngột ngạt. Tuy nhiên 
khi bước chân vào nhà máy, chúng 
tôi nhận thấy nhiệt độ chỉ ở mức 34 
đến 35 độ C, không gian rộng rãi, 

sạch sẽ và đăc biệt rất ít xơ bụi lẫn 
trong không khí. Chia sẻ với chúng 
tôi, anh Đặng Tiến Dũng - Trưởng 
công đoạn sợi con cho biết Sợi Đồng 
Văn là một trong những nhà máy sợi 
hàng đầu của Tập đoàn và ngành có 
hệ thống thông gió, giảm tiếng ồn 
và bụi tốt nhất hiện nay. Theo anh, 
mức độ luân chuyển không khí tính 
trên diện tích một công nhân đứng 
máy tại Sợi Đồng Văn là 43 lần/giờ, 

cao hơn so với mức quy chuẩn. Vào 
những ngày ngoài trời 36-37 độ C, 
nếu mức trung bình của các nhà 
máy sợi khác ở mức 39-40 độ thì 
tại Sợi Đồng Văn luôn giữ ở mức 34 
đến 35,5 độ.

Bên cạnh đó, đầu tư máy móc 
hiện đại, nâng cao hiệu quả tự động 
hóa, giảm thao tác cho công nhân 
là mục tiêu mà ban giám đốc Sợi 
Đông Văn không ngừng hướng đến. 
Ngay từ đầu, nhà máy đã được 
trang bị mới dây chuyền sản xuất  
từ các nhà cung cấp hàng đầu về 
công nghệ kéo sợi như Truetzschler, 
Rieter, Toyota, Murata… Hiện nay 
Nhà máy đã tiết giảm lao động với 
bình quân là 85 người/vạn cọc, là 
mức khá trong ngành và Nhà máy 
đang phấn đấu đưa về 80 người/vạn 
cọc sợi.

Còn nhớ thời gian đầu mới đi 
vào hoạt động, Nhà máy gặp rất 
nhiều khó khăn. Trước yêu cầu của 
lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty 
là phải nhanh chóng đưa Sợi Đồng 
Văn đi vào sản xuất, Nhà máy vừa 
phải tập trung hoàn thiện quá trình 

SỢI ĐỒNG VĂN

VH

TẠO ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHO NLĐ
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xây dựng, vừa phải lắp đặt các thiết 
bị di dời,chuyển giao công nghệ 
các thiết bị mới, nghiệm thu thiết bị 
đồng thời đào tạo hướng dẫn công 
nhân mới. Theo ông Bùi Thành 
Hưng - Phó Giám đốc Nhà máy,rất 
may nhà máy lúc đó đã nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của 
lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công 
ty, đồng thờichính sự quyết tâm của 
Ban giám đốc và đội ngũ quản lý 
cùng với sự cống hiếnlớn lao của 
các anh chị em công nhân, những 
người đã không ngại vất vả tăng ca 
liên tục suốt mấy tháng, Nhà máy 
đã nhanh chóng đi vào sản xuất ổn 
định.Ngay từ tháng đầu tiên, Nhà 
máy đã đạt được kế hoạch đăng ký 
với Tập đoàn Dệt May Việt Nam với 
sản lượng 80 tấn. Sau đó,  tháng 5 
nhà máy đạt 200 tấn, tháng 6 đạt 
300 tấn, tháng 7 đạt 350 tấn và từ 
tháng 8/2013 trở đi là 380 tấn. Tính 
chung năm 2013, Nhà máy sản xuất 
được 2.674 tấn sợi chi số bình quân 
Ne 33,58 tương đương 2.806,5 tấn 
sợi Ne bình quân 32. Trong đó xuất 
khẩu chiếm 59.24%, còn lại phục 
vụ cho thị trường nội địa và chuỗi 
cung ứng của Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội. Sau hơn 1 năm hoạt 
động, Sợi Đồng Văn  đã ổn định sản 
xuất, đánh dấu sự trở lại của thương 
hiệu sợi Hanosimex trên thị trường 
trong và ngoài nước. 

Khi được hỏi bằng cách nào 
để một nhà máy mới như Sợi Đồng 
Văn có thể nhận được sự ủng hộ hết 
mình từ người lao động, chị Nguyễn 
Thị Lợi - UV BCH Công đoàn Nhà 
máy cho biết trong số 254 CBCNV 

hiện có của nhà máy có 42 người 
theo xuống từ Hà Nội. Họ là 
những người gắn bó nhiều năm với 
Hanosimex, không ngại điều kiện 
đi lại khó khăn vẫn muốn tiếp tục 
công hiến cho Tổng Công ty. Đây là 
những điển hình rõ ràng nhất về sự 
gắn bó với doanh nghiệp mà lãnh 
đạo nhà máy muốn truyền tải tới đội 
ngũ công nhân mới tuyển dụng.

Bên cạnh đó, điều kiện làm 
việc và thu nhập cũng là một trong 
những yếu tố khiến lao động mới 
muốn gắn bó với Sợi Đồng Văn. 
Tháng 4/2013 thu nhập bình quân 
của cán bộ công nhân viên nhà 
máy là  3.671.000 đồng, tháng 
5/2013 là 4.094.000 đồng. Mức 
thu nhập ngày càng được tăng cao 
tương ứng với mức năng suất cũng 
không ngừng được cái thiện, đến 
tháng 12/2013 thu nhập  bình quân 
là 5.551.000 đồng/người/tháng. 

Bên cạnh thực hiện đầy đủ 
chính sách cho CBCNV theo Thỏa 
ước Lao động ngành, Nhà máy đang 
dần hình thành văn hóa doanh 
nghiệp, tinh thần làm việc sáng tạo, 
đoàn kết. Trong tháng 5, theo sự 
phát động của BCH Công đoàn nhà 
máy, mỗi CBCNV đã ủng hộ ít nhất 
10.000 đồng cho anh Đoàn Văn 
Dương, đoàn viên công đoàn tổ Ống 
ca B do mắc bệnh nặng, phải điều 
trị dài ngày trong khi hoàn cảnh gia 
đình hết sức khó khăn. Toàn bộ số 
tiền 7.500.000 đồng thu được đã 
được trao trực tiếp cho gia đình anh 
Dương, hỗ trợ phần nào khó khăn 
mà gia đình đang gặp phải, đồng 
thời động viên anh sớm bình phục 

và trở lại với công việc.
Chị Lê Thị Oách, tổ trưởng tổ 

sản xuất Ka B, người đã gắn bó với 
Hanosimex 6 năm cho biết chồng 
chị đang công tác tại nhà máy, 
hai em trai cũng được chị yên tâm 
hướng cho vào làm tại đây. Với kết 
quả đạt được trong năm đầu tiền 
cùng với thu nhập tăng đều theo 
mỗi tháng, chị tin tưởng hơn vào sự 
phát triển của nhà máy. Tinh thần 
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cũng 
chính là động lực giúp chị quyết 
tâm lao động sản xuất thật tốt, cùng 
tập thể phấn đấu đưa Sợi Đông Văn 
trở thành một trong những nhà máy 
sợi mạnh nhất cả nước.

Mặc dù đã có bước trưởng 
thành nhất định nhưng do tuổi đời 
non trẻ, Nhà máy Sợi Đồng Văn 
đang đứng trước nhiều cơ hội cũng 
như thách thức để khẳng định mình 
và thương hiệu sợi Hanosimex, đặc 
biệt trong chuỗi cung ứng dệt may 
mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
đang triển khai. Muốn bứt phá và 
thành công, trách nhiệm không chỉ 
đặt trên vai người quản lý mà còn là 
trách nhiệm và mục tiêu chung của 
toàn bộ CBCNV nhà máy bởi nhà 
máy có sản xuất  hiệu quả thì thu 
nhập người lao động mới tăng cao. 
Hơn nữa, một nhà máy phát triển 
bền vững, hiệu quả cao thì chính 
quyền và tổ chức công đoàn phải 
thực sự gắn kết, chăm lo các điều 
kiện tốt nhất cho người lao động.
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ĐỪNG ĐỂ

Công ty thương mại nọ 
nằm trong tốp các doanh 
nghiệp hàng đầu của thành 

phố. Doanh thu hàng trăm tỷ đồng 
mỗi tháng. Doanh nghiệp đã vinh 
dự được trao tặng nhiều danh hiệu 
thi đua và phần thưởng của các 
ngành, các cấp. Giám đốc Công 
ty là một doanh nhân trẻ, năng 
động, được nhiều bạn hàng và đối 
tác đánh giá cao .

Bỗng đâu, một sự cố “từ trên 
trời rơi xuống” đã đẩy Công ty 
đến tình trạng hết sức khó khăn. 
Guồng máy hoạt động trục trặc, 
kết quả kinh doanh giảm sút. Là 
công ty tư nhân nên mọi việc do 
Giám đốc chịu trách nhiệm chính. 
Anh đã mất ăn mất ngủ, mặt mày 
phờ phạc, đầu óc rối bời. Ngày 
đêm chỉ lo tập trung công sức tìm 
cách tháo gỡ tình thế.

Cũng may, được sự hỗ trợ của 
các bạn đồng nghiệp và sự giúp 
đỡ của các cơ quan hữu quan, 
mấy tháng sau, Công ty khắc phục 
được khó khăn. Tình hình ổn định 
trở lại. Thật hú vía.

 Khi đã vượt qua giai đoạn 
biến cố, Giám đốc đã bình tâm, tự 
nhìn nhận lại bản thân. Anh cho 

rằng đây là bài học đắt giá, thấm 
thía nhất trong sự nghiệp kinh 
doanh của mình.

Anh chia sẻ cùng đồng 
nghiệp rằng, với công việc kinh 
doanh, anh luôn tâm huyết. Giành 
hầu hết thời gian để nghiên cứu 
thị trường, tìm kiếm đối tác, phát 
triển khách hàng, mở rộng thị 
phần. Trong giao thiệp đối nội, 
anh  ít bận tâm đến những chuyện 
mà anh cho là “vặt vãnh” thường 
xảy ra ở Công ty. Là người thẳng 
thắn, bộc trực, lại nóng tính, thấy 
điều gì không nên không phải là 
anh đốp ngay. Không ít lần anh 
đỏ mặt tía tai vì những sai lỗi của 
người cộng sự. Trong những sai 
lỗi ấy có khi chỉ là những vướng 
mắc, đùn đẩy trách nhiệm giữa 
các bộ phận nghiệp vụ. Mấy 
người có trách nhiệm muốn trình 
bầy để Giám đốc rõ ngọn ngành. 
Nhưng chưa nghe hết đầu đuôi 
câu chuyện, anh  đã gạt phắt và 
phán một câu cộc lốc “Các vị tự đi 
mà giải quyết với nhau, đừng làm 
mất thời giờ của tôi!”.

Thế rồi đến lúc giọt nước 
đã làm tràn ly. Sau lần to tiếng 
với trưởng phòng kinh doanh, kế 

“CHUYÊN GIA TƯ VẤN 
CHO RẰNG, MỤC TIÊU CỦA 
BẤT CỨ PHÒNG BAN, CÁ 
NHÂN NÀO TRONG MỘT 
DOANH NGHIỆP ĐỀU PHẢI 
PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU 
CHUNG CỦA ĐƠN VỊ ĐÓ. VÀ 
TẤT CẢ MỌI ĐIỀU ĐI NGƯỢC 
LẠI HAY LÀM ẢNH HƯỞNG, 
TỔN HẠI ĐẾN DOANH NGHIỆP 
ĐỀU PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 
NGAY”

NGƯỜI KỂ CHUYỆNNGƯỜI KỂ CHUYỆN

toán trưởng gặp Giám đốc và nộp 
đơn xin thôi việc. Đúng lúc Công 
ty phải chuẩn bị quyết toán thuế. 
Giám đốc chưa kịp nhận ra điều 
đó. Cũng như mọi lần, không cần 
nghe người cộng sự trình bầy đầu 
đuôi, anh nổi khùng, tỏ ra bất cần. 
Anh gọi  trưởng phòng nhân sự 
yêu cầu ra quyết định cho kế toán 
trưởng nghỉ việc.

Lâu nay, mọi chứng từ, số liệu 
quan trọng đều do kế toán trưởng 
nắm giữ. Việc bàn giao chỉ diễn 
ra chóng vánh., không đầy đủ. 
Mặc dù phải hoãn mấy lần, thậm 
chí phải “nhờ”cán bộ thuế làm 
giúp nhưng vẫn không ổn. Nhiều 
chuyện phức tạp diễn ra sau đó, 
rối tinh rối mù như canh hẹ…

Nhưng rồi, với trách nhiệm 
và nỗ lực làm việc của các nhân 
viên phòng kế toán. Lại được sự 
giúp đỡ về nghiệp vụ của những 
người  thân, sau một thời gian, mọi 
khó khăn cũng đã được tháo gỡ. 
Doanh nghiệp lấy lại được nhịp 
độ kinh doanh. Giám đốc thở 
phào nhẹ nhõm, anh đã tự thấy 
mình mắc sai lầm nghiêm trọng, 
đã không xem xét vấn đề một 
cách thấu đáo để giải quyết mối 

GIỌT NƯỚC TRÀN LY
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quan hệ giữa phòng kinh doanh và 
phòng kế toán ngay từ khi nó mới 
phát sinh. Ban đầu chỉ là những 
vướng mắc nhỏ giữa nhân viên 
nghiệp vụ hai phòng. Những khi 
bị sức ép chỉ tiêu doanh số, nhân 
viên kinh doanh thường linh hoạt, 
tự chi những khoản hoa hồng cho 
khách hàng hoặc người môi giới 
nhiều hơn quy định của công ty, 
mà lại thiếu chứng từ hợp lệ. Phòng 
kế toán nhất quyết không chịu chi 
khi không đủ thủ tục. Phòng kinh 
doanh lên “tâu” với Sếp. Sếp đã 
xạc phòng kế toán, yêu cầu chi. 
Đã có không ít lần như vậy, khiến 
mâu thuẫn giữa các nhân viên 
chuyển thành mâu thuẫn giữa hai 
người phụ trách  hai đơn vị  

Sau nhiều lần bị phòng kế 
toán “làm khó”, phòng kinh doanh 
quyết tìm cơ hội “chơi lại”để trả 
đũa. Nhân khi công ty bị mất 
mấy khách hàng lớn vào tay đối 
thủ cạnh tranh do họ không đạt 
được những quyền lợi riêng. Giám 
đốc truy lý do, phòng kinh doanh 
đã đổ thừa do phòng kế toán quá 
cứng nhắc, không “linh động” nên 
kinh doanh bó tay. Cũng như mọi 
lần, Giám đốc lại nổi khùng. Thế 
là phòng kế toán lại chịu trận. 
Lời qua, tiếng lại, không ai chịu 
ai, trươc mặt các nhân viên, Sếp 
phòng nào cũng mắc “bệnh sĩ ”, 
không ai chịu lép vế. Cứ thế, tích 
gió thành bão. Và … cơn bão lớn đã 
ập đến sau lá đơn xin thôi việc của 
kế toán trưởng… Kế toán trưởng tự 
ái, cho rằng mình giữ nguyên tắc, 
thực hiện đúng quy chế, vì lợi ích 
của công ty. Giám đốc lại chỉ quan 
tâm đến bán hàng, đồng tình với 
cách làm tuỳ tiện của phòng kinh 
doanh. Bênh phòng kinh doanh 
trước mặt phòng kế toán, thậm chí 
nặng lời với kế toán trưởng. Vậy, 
để phòng kinh doanh có giỏi thì tự 
đi mà quyết toán thuế. Hậu quả tệ 
hại là thế mà không ai lường trước 
được.

Trong quản trị doanh nghiệp, 
còn xảy ra những vướng mắc khác 
giữa các đơn vị. Chẳng hạn như 
bên kế hoạch sản xuất muốn tăng 
sản lượng, bảo đảm tiến độ giao 
hàng, muốn bên kỹ thuật thoáng 

hơn. Nhưng kỹ thuật luôn giữ 
nguyên tắc là… kỹ thuật!. Do vậy 
lại xảy ra tranh cãi, thậm chí mặt 
nặng mày nhẹ với nhau. Hoặc như 
bên chất lượng muốn giữ uy tín với 
khách hàng nên phải kiểm tra thật 
chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Ngược 
lại, bên kỹ thuật lại muốn cho qua 
… Những mâu thuẫn trong công 
việc như thế luôn phát sinh và tồn 
tại. Nhờ những bất đồng ý kiến ấy, 
và nhờ có đấu tranh thẳng thắn 
giữa các đơn vị mà doanh nghiệp 
không ngừng phát triển.

Thật ra, mọi người đều vì lợi 
ích chung của Công ty, không ai vụ 
lợi. Thế nhưng Sếp lớn đã không 
hiểu thấu đáo ngọn ngành, không 
giải quyết hài hoà, không tháo gỡ 
kịp thời, vô tình đã biến những 
vướng mắc cá nhân đó trở thành 
xung đột trong quan hệ công tác, 
tạo mối nguy  khôn lường.

May mà vị Giám đốc nọ đã 
kịp nhận ra sai lầm. Anh đã rút ra 
bài học kinh nghiệm xương máu 
cho mình. Ấy là, cùng với vấn 
đề yêu cầu các đơn vị thực hiện 
nghiêm túc nguyên tắc, quy chế 
quản lý cũng phải thường xuyên 
rà soát cải tiến hệ thống quy chế 
cho phù hợp với đặc điểm từng 
thời kỳ. Mặt khác, cần biết phòng 
ngừa, không để xảy ra tình trạng 
phải làm “quan toà” phân giải, xử 
kiện nội bộ. 

Một trong các giải pháp đó 
là các phòng ban phải nắm vững, 

thực hiện đúng chức năng nhiệm 
vụ của đơn vị mình. Đồng thời 
phải thấu hiểu mục tiêu, nhiệm 
cụ của các đơn vị liên quan. Xây 
dựng và thực hiện tốt mối quan 
hệ công tác giữa các đơn vị trong 
công ty. Không phải ngẫu nhiên 
mà hệ thống ISO 9001 đưa ra một 
trong những yêu cầu quan trọng 
là: “Mục tiêu chất lượng của các 
phòng ban phải nhất quán với 
mục tiêu chung của công ty”. Cũng 
phải luôn tâm niệm là, với cương 
vị người đứng đầu doanh nghiêp 
cần bình tĩnh lắng nghe, thấu hiểu 
ngọn ngành mọi vấn đề ngay từ 
khi nó mới phát sinh. Để không 
bao giờ phải tiếc nuối, than thở… 
“giá như”. Đặc biệt trong quản 
trị nhân sự, phải kịp thời nhận ra 
những vấn đề nhạy cảm để ứng 
xử có lý có tình theo nếp văn hoá 
doanh nghiệp. Nên nhớ rằng, khi 
xảy ra những việc liên quan đến 
nhiều người, bao giờ cũng xem xét 
“tại anh, tại ả, tại cả các bên”. 

Xem ra câu chuyện  khóc dở, 
mếu dở của vị Giám đốc Công ty 
nọ chẳng có gì mới, nhưng với anh 
ấy, thật đáng nhớ đờI.

Sau thời kỳ vận hạn, Giám 
đốc đã cùng tập thể người lao động 
chung sức chung lòng làm việc, 
đoạt lại được vị thế của doanh 
nghiệp trên thương trường. Giám 
đốc đã tự tin, và rất lạc quan chia 
sẻ cùng đồng nghiệp, mọi chuyện 
bây giờ đã “ngon lành rồi”.
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Thực hiện chủ trương của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng với 
mục tiêu: chăm lo, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của công nhân, viên chức, 
lao động; xây dựng mối quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định, tiến 
bộ trong doanh nghiệp… Tháng 
5 năm 2014 là năm thứ 3 Công 
đoàn Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan tổ chức hoạt động “tháng 

công nhân” với những nội dung 
thiết thực.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 
Đảng; sự chỉ đạo của Công Đoàn 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà 
Nội; sự chỉ đạo và phối hợp của 
Lãnh đạo các cấp Chuyên môn 
trong Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan - Các hoạt động hưởng 
ứng “tháng công nhân” tại cơ sở 
đã diễn ra sôi nổi. Trong đó công 

tác tuyên truyền giáo dục đặc biệt 
được quan tâm, nội dung tuyên 
truyền gắn với các sự kiện tháng 5 
lịch sử của Dân tộc Việt Nam, gắn 
với sự kiện chính trị hướng về Biển 
đảo quê hương và các chủ trương 
của Đảng, Nhà Nước, về truyền 
thống đấu tranh của giai cấp công 
nhân, của tổ chức Công đoàn Việt 
Nam qua 85 năm xây dựng và 
phát triển. Đồng thời triển khai 
4 chương trình “ Công đoàn đồng 
hành vì sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp” và đã được Lãnh 
đạo các cấp ủy Đảng, Cơ quan 
Điều hành, cùng tập thể Người lao 
động tích cực hưởng ứng:

1. Chương trình “gặp gỡ, đối 
thoại”: đã được tổ chức tại các 
Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn 
với mục đích nhằm thực hiện quy 
chế dân chủ và các nội dung trong 
TƯLĐTT đã được ký kết tại Hội 
nghị Người lao động năm 2014 về 
việc tổ chức đối thoại tại nơi làm 
việc. Thông qua đối thoại đã tạo 
điều kiện cho Cán bộ, Đoàn viên, 
Người lao động bày tỏ tâm tư, đề 
đạt nguyện vọng trong quá trình 
công tác, sự phấn đấu vào Đảng 
- góp phần thực hiện kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, 
cũng như phản ánh kiến nghị với 
tổ chức Đảng, Chuyên môn; đặc 
biệt với Người sử dụng lao động 
từng cấp nhằm giải quyết những 
vấn đề nổi cộm liên quan trực 
tiếp đến Người lao động, tạo nên 
mối quan hệ ngày một tốt hơn, tin 
tưởng hơn giữa Người lao động với 
các tổ chức Đảng, Chuyên môn, 
Đoàn thể trong Công ty.

Chương trình “gặp gỡ, đối 
thoại” đã làm tăng thêm sự hiểu 
biết giữa Người sử dụng lao động 
và Người lao động và đã cùng 
đồng cảm, chia sẻ những khó khăn 

GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA CÔNG TY

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
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chung của Doanh nghiệp, cũng 
như những áp lực mà Người lao 
động đang phải gánh chịu bởi tác 
động chi phối của xã hội hiện đại.

2. Chương trình “Giờ thứ 9”: 
nhằm triển khai các văn bản liên 
quan đến Người lao động trong 
việc thực hiện Pháp luật lao động, 
Pháp luật công đoàn; Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 
Hội nghị Người lao động thường 
niên năm 2014 và một số nội dung 
đã được sửa đổi, bổ sung trong 
TƯLĐTT. Công đoàn các bộ phận 
đã tổ chức sinh hoạt ngoài giờ, phổ 
biến các thông tin liên quan cho 
tất cả Người lao động biết để thực 
hiện. Bên cạnh đó Công đoàn & 
Đoàn Thanh niên đã tổ chức giải 
Bóng chuyền Nam với sự tham gia 
của hơn 60 cầu thủ đến từ các đội 
của Nhà máy Sợi 1, Nhà máy Sợi 
2, Phòng Ban công ty, Phân xưởng 
Cơ điện. Trong những ngày diễn ra 
giải đấu đã thu hút hàng trăm công 
nhân lao động đến xem và cổ vũ 
cho mỗi trận đấu, tạo nên sân chơi 
lành mạnh cho Người lao động sau 
một thời gian làm việc căng thẳng 
và xua tan không khí oi nồng mùa 
Hạ của khu vực Miền trung…

3. Chương trình “Cùng công 
nhân vượt khó”: Với tình cảm chia 
sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó 
khăn hoạn nạn, tập thể cán bộ, 
đoàn viên đã quyên góp giúp đỡ 
một số công nhân đang công tác 
bị bệnh nan y, gia đình công nhân 
đặc biệt khó khăn đang trực tiếp 
nuôi dưỡng Bố, Mẹ, Con bị bệnh 
hiểm nghèo với tổng số tiền là 
11.200.000 đồng. Số tiền giúp đỡ 
tuy còn khiêm tốn, song đó là một 
liều thuốc tinh thần kịp thời động 
viên Người bệnh đang nằm điều trị 
trên giường bệnh và những người 
thân thắp lên niềm tin và hy vọng.

Kết hợp thực hiện chương 
trình “Cùng công nhân vượt khó” 
Công ty - Công đoàn Công ty đã 
kêu gọi Cán bộ, CNV - LĐ tham 
gia hoạt động nhân đạo, quyên 
góp giúp đỡ người Khuyết tật 
và Trẻ mồ côi 5.000.000 đồng; 
ủng hộ quỹ Vì Người nghèo Tỉnh 
Nghệ An 5.000.000 đồng; Quyên 
góp ủng hộ Biển Đảo quê hương 
45.100.000 đồng v.v

4. Chương trình “Lao động 
giỏi - lao động sáng tạo” thông qua 
một số cán bộ, công nhân lao động 
được cử đi học tập kinh nghiệm 
quản trị sản xuất ở các đơn vị tiên 
tiến trong ngành - Công đoàn đã 
phối hợp với Chuyên môn vận 
động Người lao động triển khai áp 
dụng kinh nghiệm tiếp thu được 
ở các đơn vị bạn. Đồng thời phát 
động “Tháng lao động giỏi - lao 
động sáng tạo” ở Nhà máy Sợi 1, 
Nhà máy Sợi 2 với mục tiêu tăng 
năng suất lao động, ổn định chất 
lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí 
trong sản xuất; phấn đấu năng 
suất lao động bình quân của các 
Nhà máy tăng 5% trở lên, sản 
phẩm tốt - không có khiếu nại của 
khách hàng. 

Trong tháng phát động phong 
trào “Lao động giỏi - lao động sáng 
tạo” toàn Công ty đã thu được 
những thành quả đáng khích lệ 
- Doanh thu đạt 67 tỷ đồng, cao 
nhất từ đầu năm đến nay. Sản 
lượng Sợi xấp xỉ 1.200 tấn, với 
chất lượng tốt. Hưởng ứng phong 
trào có trên 200 công nhân công 
nghệ đăng ký tham gia; Tiêu biểu 
cho phong trào có 21 công nhân 
công nghệ đạt năng suất từ 120% 
÷ 151%, với ý thức lao động tốt 
và đã được BCH Công đoàn Công 
ty trao thưởng 6.700.000 đồng.

Với những hoạt động có ý 
nghĩa trên “Tháng công nhân” đã 
tạo được sức lan tỏa trong các tổ 
chức chính trị của Doanh nghiệp 
và thực sự có ý nghĩa với Người 
lao động, góp phần tạo nên không 
khí thi đua sôi nổi. Qua đó cũng 
khẳng định được vai trò, vị trí của 
Tổ chức Công đoàn trong hệ thống 
chính trị, góp phần vào sự phát 
triển bền vững của Công ty CP Dệt 
May Hoàng Thị Loan.

Để “Tháng công nhân” thực 
sự trở thành ngày hội của Người 
lao động trong thời gian tới và 
những năm tiếp theo, cần có sự 
chung tay góp sức nhiều hơn nữa 
của Lãnh đạo các cấp, của các 
tổ chức chính trị trong Doanh 
nghiệp, và sự chủ động của Công 
đoàn các cấp từ Công ty đến các 
đơn vị thành viên.

NGUYÊN NHÂN
  Người chồng nói với vợ:
- Này em, anh có cảm giác 

là váy của em ngày càng ngắn đi 
và áo ngày càng mỏng hơn đấy.

- Trái đất đang nóng dần 
lên mà anh!

- ? !!
KHEN...
- Bất chợt cô tiếp viên hàng 

không bắt gặp ánh mắt của vị hành 
khách trên máy bay nhìn chằm 
chằm vào ngực mình. Cô gái vui 
vẻ nói :

-  Chắc ông thấy cái phù 
hiệu của tôi rất đẹp. 

- Ồ  không! tôi thích cái sân 
bay hơn là cái máy bay.

- ?!!
ĐỔI ÁO HAY ĐỔI VỢ
-  Trong một cửa hàng thời 

trang, một người đàn ông nói với 
nhân viên bán hàng: “ Tôi muốn 
đổi chiếc áo vừa mới mua ở đây 
hôm qua vì vợ tôi không thích nó”.

- Người bán hàng điềm 
tĩnh: “ Ông nên biết đây là mốt 
mới đang rất thịnh hành. Nếu như 
ông không phiền thì tôi khuyên ông 
nên đổi bà vợ khác.

- ? !!

NGHỀ DỄ LÀM
Một người tâm sự với bạn:
- Thời bão giá khó làm ăn quá 

ông ạ, chỉ có bán thuốc  tân dược 
là ổn thôi!

- Sao vậy?
- Vì mỗi khi bán thuốc chỉ 

cần nói với người mua: “ Đọc kỹ 
trước khi dùng” thế là xong mà

- ? !!

THOÁT NỢ 
Bà vợ to béo, đi tắm biển để 

giảm cân. Lúc về khoe với chồng:
- Mình ạ, lần này tôi giảm 

được mười ký đấy! Chồng vội lẩm 
nhẩm:

- Bà ta nặng một trăm ký, như 
vậy còn chín lần đi biển nữa là 
mình... thoát nợ!

Thư giãn
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Thuở bé, ta vẫn thường được 
thấy bà, thấy mẹ dùng sàng, 
dùng mẹt để sàng, sẩy, lọc 

riêng những hạt gạo, hạt tấm, và 
loại bỏ những hạt thóc, hạt sạn lẫn 
trong gạo. Ngày nay nhờ có khoa 
học công nghệ hiện đại, người ta 
đã dùng máy móc thay thế cho 
công cụ thô sơ ấy, nên hình ảnh 
thực về cái sàng, cái mẹt trở nên 
khá xa lạ đối với rất nhiều bạn trẻ; 
ai may mắn và tinh ý lắm thì thi 
thoảng mới được thấy các bà, các 
chị bán cốm hay bánh đúc là còn 
dùng, hay thấy được ở một số hàng 
quán được trang trí theo phong 
cách quê. Tuy nhiên, dù hình ảnh 
cái sàng, cái mẹt không còn phổ 
biến trong cuộc sống hiện đại, 
nhưng đâu đó trong các tổ chức, ta 
lại được nghe câu: “Hạt gạo trên 
sàng”. Vậy có phải đơn vị, tổ chức 
đó có hoạt động gì liên quan đến 
chế biến lúa gạo chăng? Xin thưa 
là không, mà đó chính là cách ví 
von về một lực lượng lao động đã 
qua tinh lọc - lực lượng lao động 
có chất lượng cao, đáp ứng yêu 
cầu về năng lực, trình độ, ý thức 

tổ chức kỷ luật, sự năng động và 
nhạy bén, tác phong làm 
việc, văn hoá ứng xử, vv… 

Nói như thế không 
có nghĩa tất cả những 
“Hạt gạo trên sàng” 
ấy đều là tiến sĩ, 
thạc sỹ, cử nhân, 
là cán bộ quản lý, 
hay bác sĩ, kỹ sư. 
Có những người 
chỉ là lao động 
bình thường, là 
“hạt tấm” bé nhỏ, 
nhưng không vì thế 
mà mất đi giá trị, 
vẫn rẻo thơm, ngọt 
bùi, vẫn kết tinh đủ 
đầy giá trị của lao động. 
Nghĩa là dù làm công việc 
gì, ở vị trí nào, thì điều quan 
trọng là họ đóng góp được công 
sức của mình cho tổ chức, như 
công nhân ngồi máy may thì may 
khéo, may nhanh để dây chuyền 
có được năng xuất cao, chất lượng 
tốt; người thợ bảo toàn thì thuộc 
từng chi tiết máy, sửa chữa máy 
nhanh chóng, kịp thời để dây 

chuyền không ngừng trệ; người 
quản lý ở các cấp độ khác nhau 
thì biết cân đối khối lượng công 
việc, biết giao đúng người đúng 
việc, biết khơi gợi tinh thần, kết 
nối sức mạnh tập thể để cho cả bộ 
máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu 
quả. Những đóng góp đó chính là 
những giá trị đích thực đã tạo nên 
hình hài, tôn lên dáng vóc của 
mỗi đơn vị, mỗi tổ chức.

Hàng năm, có biết bao 
doanh nghiệp phải thực hiện việc 
sắp xếp lại sản xuất, có biết bao 
đơn vị phải tổ chức lại lao động 
cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
mới; ai là người ở lại, ai là người ra 
đi chính là sự lựa chọn từ hai phía: 
Đơn vị sử dụng lao động và người 
lao động. Một bên cần có đủ lực 
lượng để đáp ứng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tiếp tục hoàn 
thiện nền tảng của doanh nghiệp; 

HẠT GẠO TRÊN SÀNG
THANH TÂM
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Em ơi ‘Uôn Cúp’ đến rồi
Thật là hào hứng, đứng ngồi nao nao

Nó đá nó sút ào ào... 
Nhưng ta lại thét lại gào inh tai

Gõ nồi gõ chảo gõ chai
Gõ… thùng mì gói đến hai ba giờ

Bóng đá càng xem càng mê
Dù sáng ra mắt lờ đờ như… đui

Em muốn gia nhập cuộc vui
Thì nghe anh nói để rồi thích ngay

World Cup diễn ra lần này
Ở vùng Nam Mỹ của ‘thầy’ Pele

 
Brazil đá thì khỏi chê

Samba vũ điệu đê mê lòng người
Sân nhà giúp đội đủ hơi

Ứng viên sáng giá để ‘xơi’ Cup vàng 
Anh chàng hàng xóm vẻ vang

Tiếng tăm lừng lẫy, cũng sang tranh tài
Argentina  ứng cử thứ hai

Thơ chế:
Của ngôi vô địch kỳ này đó nghe

Hàng công của đội miễn chê
Đối phương nhẹ ký sẽ lê lết bò

‘Xe tăng’ Đức đã làm cho
Bao đội vất vả, lạnh giò ra sân

Ba lần đoạt giải quán quân
Nghe thôi cũng khiếp quá chừng đi thôi

Mong chờ 18 năm rồi
Ngôi vị thống lĩnh hạ hồi quyết tâm

 
Đương kim vô địch ‘võ lâm’

Mùa này đánh giá ít tầm hơn xưa
Nhưng đá cũng chẳng phải vừa

Tây Ban Nha vòng loại chả thua trận nào
Nếu xem thường, dễ nốc - ao

Xavi, Ramos,… vẫy chào, tiễn ngay…
 

Thấy chưa World Cup lần này
Vô cùng hấp dẫn cho mày râu nha

(Cũng không giới hạn đàn bà
Có thể cổ vũ, dù là… xem chân!)

Anh cũng xin hứa ngàn lần
Giải trí lành mạnh, không mần đỏ đen

Anh đâu có máu bon chen
Cái môn cá độ em yên tâm nào
Những pha gay cấn, cao trào

Nếu anh nhỡ miệng thét gào hơi to
Mong em thông cảm ngáy khò
Để anh em được hét hò thả ga

THƠ GỬI VỢ MÙA WORLD CUP

một bên cần tiếp tục công ăn việc 
làm để đảm bảo cuộc sống và trong 
đó có cả ít nhiều tình cảm với nơi 
mình từng gắn bó. Và như thế, 
trong guồng máy của lao động sản 
xuất, tất cả “hạt gạo”, “hạt tấm” 
ấy chính là những người lao động 
ở các vị trí, công đoạn khác nhau; 
dẻo, ngon hay rắn, nát chính là 
thông qua sự đóng góp của mình 
và nhờ sự “thổi, nấu” của người sử 
dụng lao động.

Hoạt động “sàng, sẩy” trong 
mỗi đơn vị là việc làm cần thiết để 
loại bỏ những “hạt sạn” và lọc ra 
đâu là “hạt tấm”, đâu là “hạt gạo”; 
để giao nhiệm vụ cho đúng người, 
đúng việc; để phát huy tối đa năng 
lực, sở trường của từng người lao 
động, và đây chính là cái tài của 
“người cầm sàng”, chứ không phải 
sàng sẩy để phân chia đẳng cấp, 
phân hoá lực lượng. Bởi trong 
thời buổi thừa thầy thiếu thợ này, 
chúng ta cần lắm những người 
thợ tâm huyết, lành nghề, những 
con ong làm mật, yêu hoa. Do 
đó, những người cầm sàng - người 
lãnh đạo, hãy sàng, sẩy cho khéo, 
hãy yêu những con người, yêu lấy 
nguồn lực mà mình đang nắm giữ 
và phát huy họ. Còn những người 
lao động thì sao?, chúng ta đừng 
quan trọng được là hạt gạo hay 
hạt tấm, mà hãy là chính mình, 
hãy trân trọng công việc phù hợp 
với khả năng của mình và làm 
tốt công việc đó; đồng thời cần 
có ý thức phấn đấu vươn lên, để 
tiếp tục hoàn thiện, khẳng định 
bản thân, trưởng thành hơn trong 
cuộc sống; chứ không phải là “hạt 
tấm”, hay “hạt gạo” để mà so sách 
thứ bậc hơn, thua, để thấy mình 
to hay nhỏ. 

Cái mà mỗi chúng ta cần 
phấn đấu chính là không để mình 
trở thành “hạt sạn” để thui chột 
bản thân, cản trợ sự phát triển của 
tổ chức, mà hãy phấn đấu để trở 
thành “hạt nhân”, nghĩa là những 
người tiêu biểu, có ích cho đơn vị. 
Những người như thế thật đáng 
trân trọng. Ảnh minh họa
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Cưới là một phong tục, một 
nghi lễ đậm phong vị người 
Việt xưa và nay. Duy trì tục 

lệ cưới cũng là gìn giữ một nét văn 
hóa đẹp. Thủ tục cưới hỏi ngày xưa 
rất cầu kỳ, đến nỗi người ta cho 
là hủ tục và tìm cách tối giản nó. 
Nhưng trải qua nhiều cuộc tối giản, 
đến nay, vấn đề ăn cưới vẫn khiến 
người ta “nhăn nhó”, phải chăng 
chữ “ăn” đang bị số đông hiểu 
nhầm?

Đã gọi là ăn cưới thì người 
đến tham dự nhất định phải... ăn 
mới được. Với xu hướng văn hóa 
cưới hỏi tại Việt Nam hiện nay thì 
ăn cưới được hiểu đúng như vậy. 
Chữ “ăn” cũng được đề cập đến rất 
nhiều trong những ghi chép về tập 
tục cưới hỏi ngày xưa. Phần lớn các 
đám cưới của người Việt thường 
được tổ chức theo một cuốn sách 
cổ gọi là Thọ mai gia lễ. Đó là lần 
đầu tiên đại diện nhà trai đến nhà 
gái, sau khi đã chọn được dâu đúng 
với “tiêu chuẩn”. Lần “đặt vấn 
đề” này hoàn toàn có tính “đánh 
tiếng”, “làm quen”. Nếu sau lần 
giạm ngõ này không có vấn đề gì 
thì lễ ăn hỏi chính thức được tiến 
hành. Điều đáng chú ý là trong lần 
chạm mặt, cô dâu, chú rể tương lai 
sẽ được thấy mặt nhau, vì thế còn 
được gọi là lễ xem mặt. 

Tiếp đến là ăn hỏi, có nơi gọi 
là lễ bỏ trầu cau, khi hai bên trai 
gái đã thống nhất được với nhau về 
mặt gia đình, đối tượng cụ thể, vào 
“ngày lành tháng tốt” sẽ tổ chức ăn 
hỏi. Nhà trai mang lễ vật gồm trầu 
cau, chè thuốc, có khi là xôi gà đến 
nhà gái để chính thức bàn chuyện 
cưới xin. Sau lễ hỏi, nhà gái mang 
trầu cau đi chia khắp họ nội ngoại, 
xóm giềng, bè bạn. Miếng trầu 
cau thay cho lời thông báo việc 
gả chồng cho con, đó chính là thứ 
thay cho thiếp báo, thiếp mời.

Sau đó là lễ cưới, khi các yêu 
cầu đã được nhà trai thực hiện, 
người ta chọn ngày lành tháng tốt 
để tổ chức. Trên đường đến nhà 
gái, trước khi vào cổng, đoàn đi 
đón dâu bị trai làng, trẻ con chặn 
lại bằng một sợi dây thừng hay 
đóng cổng lại (gọi là tục chăng 
dây, đóng cổng). Nhiều khi bên 
họ gái ra vế “đối” bắt bên kia phải 
“đáp” lại thật chỉnh, thật nhanh 
mới cho đi. 

Nếu so sánh tục cưới hỏi 
xưa và nay, thoạt đầu người ta sẽ 
nghĩ tục xưa quá rườm rà, phức 
tạp. Nhưng ngẫm kỹ lại, cho dù 
những yếu tố bị đánh giá là hủ tục 
thì văn hóa cưới hỏi ngày xưa vẫn 
văn minh hơn ngày nay chán. Hãy 
xem, chữ “ăn” được người xưa hiểu 
như thế nào, gọi là ăn hỏi, ăn cưới 
nhưng rõ ràng là người xưa không 
đặt vấn đề ẩm thực lên hàng đầu. 
Có chăng người xưa trọng hình 
thức ăn hương ăn hoa, miếng trầu 
quả cau chỉ là cái “cớ” để họ hàng 
hai bên chuyện trò, giao lưu với 
nhau. Yếu tố tinh thần mới quan 
trọng, và nếu nghiên cứu kỹ thì rõ 
ràng văn hóa cưới hỏi của người 

xưa có nhiều bản sắc hơn, vui hơn 
và nhiều dấu ấn hơn văn hóa cưới 
thời hiện đại. Phải chăng cái điều 
chúng ta ra sức tối giản bao lâu nay 
lại chính là bản sắc. Khi mà không 
còn những trò chơi vui vẻ tại các lễ 
cưới như: tung tiền xu cho bọn trẻ 
con mới được vào cổng, sau khi đã 
vào đến sân nhà gái, đoàn đi đón 
dâu được mời vào nhà ngồi chơi 
ăn trầu, uống nước. Xong xuôi, đại 
diện nhà trai có “người” xin dâu với 
họ nhà gái. Nhà gái bao giờ cũng 
làm ra vẻ dùng dằng, lần khần và 
chỉ đồng ý cho dâu đi vào giờ cuối 
của buổi chiều. Đoàn đưa dâu của 
nhà gái cũng gồm những thiếu nữ 
trẻ và xinh (gọi là các cô phù dâu), 
đứng đầu đoàn đưa dâu cũng là 
một bà có tuổi còn song toàn (còn 
chồng) và “mắn” con. Lúc này cả 
đoàn đón dâu và đưa dâu cùng đi, 
nên rất đông vui. Nào ô, nào khăn, 
nào nón thúng quai thao, nào yếm 
thắm bao xanh, môi trầu “cắn 
chỉ”... Thì văn hóa cưới hỏi ngày 
nay quá nhạt nhẽo. Người xưa có 
câu “Có cưới mà chẳng có cheo, 
nhân duyên trắc trở như kèo không 
đinh.” Đó là tục lệ cưới xin cổ xưa. 

“HIỂU NHẦM”
THỦY MAI

 văn hóa cưới hỏi?
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Ngày nay đám cưới của người Việt 
đã có những thay đổi lớn, vừa dân 
tộc vừa trang trọng nhưng cũng rất 
tiết kiệm. Tuy nhiên, đó chỉ là người 
ta lầm tưởng, thực tế, vấn đề cưới 
hỏi ngày nay đang trở thành một 
“gánh nặng” văn hóa mà dường 
như không ai có thể thay đổi được. 

Người tổ chức đám cưới chỉ 
chăm chăm làm sao cho mâm cao 
cỗ đầy, khách đến đám cưới cũng 
chỉ quan tâm đến việc “phong bì” 
sao cho xứng tầm với cỗ. Thực chất, 
đám cưới ngày nay không khác 
một cuộc trao đổi là bao. Vì những 
yếu tố bị coi là “hủ tục” đã được 
tối giản, nên người tham dự lễ cưới 
cũng chỉ đến ăn cho xong rồi về, 
tuyệt nhiên không có sự tương tác, 
giao lưu văn hóa, câu chuyện của 
mọi người trong đám cưới cũng chỉ 
dừng ở mức độ xã giao. Nếu đám 
cưới được tổ chức ở khách sạn, hội 
trường chuyên nghiệp thì khách 
còn phải lo ăn sao cho nhanh để 
người ta còn “chuyển mâm”. Đi ăn 
cưới không còn là niềm vui, càng 
không phải việc tham gia sự kiện 
văn hóa nữa, ăn cưới đơn giản là 
một công việc!

Ngày nay, hiếm thấy cô dâu 
chú rể mặc trang phục cổ truyền 
dân tộc xuất hiện trong đám cưới, 
thay vào đó là trang phục hiện đại 
đậm phong cách của người châu 
Âu. Thủ tục cưới cũng được tổ chức 
nhanh-gọn-nhẹ. Sau chưa đầy 10 
phút bước vào lễ đường, cô dâu 
chú rể đi “cụng ly” để chào hỏi các 
mâm cỗ thì coi như... đám cưới đã 
xong, khách khứa ai về nhà nấy. 
Nhưng vấn đề là chi phí cho những 
đám cưới chóng vánh này không 
hề nhỏ. Ngày nay, ở thành phố, 
việc “khổ chủ” phải tốn cả... tỉ 
đồng để tổ chức một lễ cưới không 
còn là chuyện lạ. Còn ở nông thôn, 
khi mà nhiều vùng vẫn duy trì tục 
mời cả làng đến ăn cỗ thì mỗi đám 
cưới, người nông dân cũng phải 
quyết “vung tay” nếu không muốn 
bị người ta “trách”.

Cứ như thế, không chịu thua 

kém ai, đám cưới nào cũng tốn kém, 
thiếu bản sắc và... nhạt nhẽo như 
vậy. Không biết đến bao giờ văn hóa 
cưới hỏi của ta mới chịu thay đổi 
theo chiều hướng tích cực hơn. Tại 
sao cứ phải đặt nặng vấn đề “ăn” khi 
mà điều đó khiến tất cả mọi người 
cảm thấy mệt mỏi. Thay vì điều đó, 
chúng ta có nhiều hình thức văn 
minh hơn, đành rằng cuộc sống hiện 
đại ngày nay không có nhiều thời 
gian để duy trì những trò chơi giàu 
bản sắc như xưa tại các đám cưới, 
thì cũng không nên “hành nhau” chỉ 
vì vấn đề ăn uống. 

Có nhiều hình thức khác đỡ 
tốn kém và rườm rà nhưng không 
hề đánh mất nét văn hóa truyền 
thống. Đám cưới con gái nghệ sỹ 
Chí Trung là một ví dụ. Mới đây, 
giới truyền thông còn phải ngỡ 
ngàng với câu chuyện kể về đám 
cưới “không cỗ bàn” của gia đình 
nghệ sỹ Chí Trung cách đây... hơn 
3 năm. Anh chia sẻ: “Gia đình 
tôi tổ chức đám cưới cho con gái 
lặng lẽ lắm, chỉ làm báo hỉ cho 
mọi người biết. Con gái cưới, tôi 
gửi 1.000 thiếp báo hỉ tới anh em, 
bạn bè. Chỉ một vài người bạn rất 
thân thì tổ chức tiệc nhỏ thôi. Rất 
nhiều người không biết con gái tôi 
đã cưới chồng. Theo suy nghĩ cá 

nhân, chuyện tổ chức đám cưới 
linh đình rất lãng phí và đau đầu. 
Người cưới không lợi, người được 
mời không lợi, lợi mỗi nhà hàng. 
Người tổ chức cưới thì méo mặt lo 
một đám cưới to tát, người được 
mời méo mặt lo đi “trả nợ”, còn lại 
số ít vui vẻ thực sự. Bản chất thì 
người cưới lỗ, người được mời lỗ, 
có mỗi nhà hàng lãi, nên văn hóa 
đó phải tính”.

Đó là quan điểm của một cá 
nhân, nhưng ngay lập tức được số 
đông nhiệt tình ủng hộ. Thế mới 
biết, ai cũng muốn làm mới văn hóa 
cưới hỏi nhưng vì “tế nhị”, vì ngại 
dư luận nên chưa... hành động. 
Tuỳ từng vùng, từng thời, từng gia 
cảnh mà việc hỷ (cưới) có thể được 
tổ chức khác nhau, miễn sao không 
đánh mất đi những nét truyền thống 
cũng gồm các thủ tục, các bước 
chính: kén chọn, giạm ngõ (chạm 
mặt), hỏi, cưới, lại mặt và nộp cheo. 
Không nên để một nét văn hóa 
đẹp như cưới hỏi trở thành vấn đề 
“gượng ép” người trong cuộc, càng 
không nên biến nó thành “gánh 
nặng” của xã hội khi mà ngày 
nay, không ít người nổi tiếng “đua 
nhau” tổ chức tiệc cưới xa xỉ, rất tốn 
kém chỉ để thỏa mãn sở thích hào 
nhoáng của bản thân.  
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“Bận”, là một từ đã thành thời 
thượng trong cuộc sống của chúng 
ta ngày nay. Nhìn đâu ta cũng thấy 
một sự tất bật, hối hả, cuống cuồng. 

Ngày nay, con người bận rộn 
một cách khó hiểu: công việc và 
nhiều trách nhiệm khác trong cuộc 
sống đã chiếm hết thời gian của họ 

Thời học sinh, mỗi người 
trong chúng ta đều đã biết đến và 
phải thực hiện:

+ Thời gian biểu: Là bản kê 
thời gian làm các công việc khác 
nhau trong ngày, trong tuần. Thời 
gian biểu do phụ huynh hướng dẫn 
và yêu cầu học sinh thực hiện. Học 
sinh nhỏ tuổi thường có sự giám sát 
kiểm tra của người lớn. Khi lên các 
cấp học trên, việc làm này hoàn 
toàn tự giác. Tuy nhiên vẫn có sự 
theo dõi đánh giá (có thể là tiêu chí 
thi đua) của đội thiếu niên, đoàn 
thanh niên hoặc ban cán sự tổ, lớp).

+ Thời khoá biểu: là bản kê 
ngày, giờ học các môn khác nhau 
trên lớp, trong tuần.Nhất nhất phải 
thực hiện bởi đây là quy định của 
trường và các thầy, cô giáo.

Khi trưởng thành, được vào 
làm việc tại các cơ quan, công sở, 
ta phải tuân thủ, thực hiện quy định 

thời giờ làm việc, lịch công tác v..v 
của đơn vị. Những người lao động 
trực tiếp thì phải thực hiện đúng 
lịch đổi ca, lịch thay kíp.

Những bảng phân bổ thời gian 
đó nhằm bảo đảm cho công tác tổ 
chức lao động được khoa học. Bảo 
đảm thời gian, đạt hiệu suất công 
việc cao. Và người lao động được 
nghỉ ngơi hợp lý, phù hợp với đồng 
hồ sinh học. Hầu hết các cơ quan, 
công sở đều đặt ra tiêu chí “Bảo 

đảm 8 giờ vàng ngọc”.
Tuy nhiên, trong 

cơn lốc của cơ chế thị 
trường, không phải lúc 
nào ta cũng theo được 
bảng phân bổ thời gian 
đã định. Với những môi 
trường làm việc có yêu 
cầu cao, để bảo đảm 
tiến độ, hoàn thành 
công việc, chúng ta 
thường phải làm việc 
nhiều hơn 8 giờ/mỗi 
ngày. Áp lực công việc 
ngày càng căng thẳng 
và phức tạp như thế, 

đòi hỏi chúng ta phải hết sức cố 
gắng mới vượt qua được. Nếu muốn 
thành công, ta còn phải nỗ lực lám 
việc nhiều hơn. 

Trong khi mỗi ngày chỉ có 24 
giờ, mỗi tuần chỉ có 7 ngày làm 
việc Đồng hồ chỉ thời gian lặng lẽ 
trôi, nó hối thúc, rượt đuổi ta mỗi 
ngày. Khiến ta mệt mỏi rã rời. Ta 
mong sao ngày dài thêm 3 - 4 lần 
nữa, đơn giản chỉ để ta giải quyết 
xong công việc, về nhà được ngủ 
cho “đã”. Vậy mà thời gian cứ vùn 
vụt trôi, còn công việc vẫn đầy như 
núi. Thật đáng ghét!

Thời gian là gì? Và tại sao 
chúng ta cần quản lý thời gian. 

Đại đa số người được hỏi câu 
này đều cho rằng thời gian là thứ tài 
sản thượng đế ban tặng cho chúng 
ta, nó có giới hạn, không thay đổi 
được. Thời gian không mua, không 
bán được. Vì những đặc điểm này, 
thực sự chúng ta không bao giờ quản 
lý được thời gian. Điều duy nhất 
chúng ta có thể làm được là sắp xếp 
và sử dụng thời gian như thế nào cho 
hiệu quả nhất. Người biết sử dụng 

VÀI Ý KIẾN VỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN 
VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

HOÀNG MAI
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thời gian hiệu quả, là người “giàu có” 
thời gian hơn người khác.

(Trong phạm vi bài này,xin 
không đề cập đến tình trạng một 
số người có thói quen túm năm tụm 
ba  tán gẫu, buôn dưa lê, chém gió, 
chém chuối… trong giờ làm việc tại 
nơi công sở).

 Làm thế nào để sử dụng thời 
gian hiệu quả?

Theo các chuyên gia quản lý 
nhiều kinh nghiệm, để sử dụng thời 
gian hiệu quả, bạn cần phải lập kế 
hoạch,  hoạch định công việc tốt. 
Theo sáu bước dưới đây:

1. Xác định mục tiêu từng kỳ 
theo quỹ thời gian (tháng, quý, năm).

2. Liệt kê những việc phải 
làm trong kỳ.

3. Ước tính thời gian cần thiết  
cho từng  mảng công việc và toàn 
bộ khối công việc trong kỳ.

4. Cân nhắc mức độ ưu 
tiên từng nhóm công việc.

5. Quyết định thực hiện, các 
biện pháp, điều kiện cần thiết để 
triển khai công việc.

6. Lên lịch trình thực hiện.
Thay vì ghi lên trên đó hàng 

loạt những việc cần làm, bạn chỉ 
cần ghi những việc quan trọng nhất 
và thực sự có tác dụng cải thiện 
hiệu quả làm việc của bạn. Chúng 
ta cần lưu ý, bước xác định mục 
tiêu. Thường chúng ta xác định 
mục tiêu rất chung chung. Và vì 
chung chung nên bạn sẽ không ước 
lượng được thời gian cần thiết. Thế 
là bạn bị “vỡ” kế hoạch. Vì vậy, để 
thành công, bạn cần dành đủ thời 
gian để lập kế hoạch tốt và thường 

xuyên kiểm tra việc thực 
hiện mục tiêu, kế hoạch 
cùng với các hành động 
của bản thân. Bạn cần 
thuộc và thực hiện chu 
trình P-D-C-A  (Plan - Do 
- Check - Action ) theo hệ 
thống ISO 9001.

Cần bố trí lịch làm 
việc phù hợp với đồng hồ 
sinh học của bạn để luôn 
tạo được cảm giác thoải 
má. Hãy giải quyết những 

việc khó khăn vào những lúc đầu 
óc bạn minh mẫn nhất.

Làm chủ thời gian trong sinh 
hoạt cá nhân

Bạn hãy thường xuyên sắp 
xếp lại đồ đạc trong nhà một cách 
thuận tiện nhất và luôn để chúng 
ở một vị trí cố định. Sau khi sử 
dụng hãy để chúng lại vị trí quy 
định. Tại nơi làm việc cũng vậy, 
bạn hãy dọn dẹp bàn làm việc của 
mình, sắp xếp phương tiện làm 
việc, hồ sơ tài liệu một cách khoa 
học nhất. Mỗi cặp tài liệu cần ghi 
tên và để vào nơi quy định. Thực 
hiện 5S (sàng lọc- sắp xếp - sạch 
sẽ - săn sóc - sẵn sàng) Như vậy, 
thay vì bạn phải lục tung lên đi tìm 
một tờ giấy tờ nào đó, bạn chỉ cần 
đọc danh mục tài liệu là biết ngay 
chúng đang ở đâu. Làm thường 
xuyên những việc này sẽ giúp bạn 
tiết kiệm được nhiều thời gian.

Lên kế hoạch: 
Bạn hãy bắt đầu một tuần làm 

việc, một tháng làm việc mới bằng 
cách lên kế hoạch công việc. Và 

một ngày cũng thế. Ngay từ tối hôm 
trước, sắp xếp việc thật cụ thể ngày 
mai  phải  làm Hãy tách riêng các 
công việc và xác định rõ việc nào 
nên làm ngay hôm sau, việc nào nên 
làm trước trong tuần này, việc nào có 
thể để lạị Bạn cần phải nghiêm khắc 
với chính bản thân bạn.

Đừng bỏ qua những công việc 
nhỏ. Nó tuy chiếm một khoảng thời 
gian nhất định của bạn. Nhưng nó 
có thể ảnh hưởng đến việc lớn của 
bạn. Thay vì mất thời gian, bạn có 
thể gộp chúng lại. Trong lúc đi in 
tài liệu, bạn có thể tranh thủ gọi 
điện cho đối tác chẳng hạn.

Lập thời gian biểu và nhật ký 
công việc: 

Cần có một cuốn sổ ghi lịch 
làm việc trong tuần, trong tháng, 
hay trong năm. Một quyển lịch bàn 
cũng khá cần thiết để đánh dấu 
những công việc ưu tiên.

Bên cạnh đó với chiếc máy 
tính hay chiếc điện thoại bạn cũng 
có thể biến nó thành người nhắc 
việc độc đáo.

Đánh giá kết quả làm việc:
Sau một ngày, một tuần hay 

một tháng bạn cần xem lại mình đã 
làm được những gì, những gì cảm 
thấy thành công, những gì chưa đạt 
được. Từ đó xác định sẽ phải làm 
gì trong ngày, tuần, tháng tiếp theo.

Những ý kiến nhỏ này sẽ giúp 
bạn  thành công trong quản lý thời 
gian và tổ chức công việc hiệu quả. 
Và chắc chắn bạn sẽ luôn thành 
công trong công việc và cuộc sống.
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Nói đến Hưng Yên, ai cũng 
nhớ ngay đến thứ quả ngon 
nổi tiếng, đó là nhãn Lồng. 

Món qùa vô giá thiên nhiên ban 
tặng cho đất và người xứ này. Từ 
nhiều đời nay, nhãn Lồng Hưng 
Yên đã trở thành thương hiệu 
độc quyền, nổi tiếng. Cứ vào mùa 
nhãn  chín, khách sành ăn từ khắp 
mọi miền trong nước và khách du 
lịch nước ngoài lại nườm nượp về 
đây để được tham quan và thưởng 
thức đặc sản mà ngàn đời xưa, 
được chọn làm lễ vật “tiến vua”  .

Ban đầu, nhãn  mới chỉ được 
trồng trong Đình Hiến ở Kinh kỳ 
Phố Hiến. Sau nhiều đời, nhãn 
được trồng ở hầu khắp các địa 
phương. Nhiều nhất là ở là vùng 
ven đê Xích Đằng - Lam Sơn, đến 
tận cửa sông Luộc. Đi trên mọi con 
đường trục chính, đường liên thôn 
liên xã hay đường ven bờ kênh 
mương trong địa bàn các huyện 
Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, 
Phù Cừ hoặc khu vực quanh trung 
tâm thành phố ta đều bắt gặp 
những rặng nhãn, vườn nhãn bạt 
ngàn, rợp bóng mát.  

Nhãn ra hoa vào mùa mưa 
xuân lất phất, tiết trời âm u, se 
lạnh. Hoa nhãn vàng hanh, thơm 
thoang thoảng, nhẹ nhàng dịu dịu 
rụng rơi đầy sân, vườn, đường ngõ. 
Nghe khắp vùng tiếng vo ve của 
muôn bầy ong kéo nhau đi lấy 
mật. Một ong chính vụ hoa nhãn 
là loại mật thiên nhiên cực kỳ tốt.

 Sang cuối tháng Sáu, đầu 
tháng Bẩy âm lịch là vào mùa 
nhãn chín rộ. Những chùm quả 
nặng trĩu, từ những tán cây thấp, 
uốn câu, là xuống sát đầu người. 
Rủ xuống vai, chạm vào ngực áo 
các cô thôn nữ đi “bẻ nhãn” làm 
nên một bức tranh thật đẹp mắt. 
Chùm nhãn quê tôi có cái vẻ quý 
phái, đài các không thể lẫn với 
nhãn miền Nam, nhãn Huế, nhãn 
Thái, hay bất cứ nhãn vùng nào 
khác. 

Nhãn Lồng Hưng Yên quả to, 
tròn đều, vỏ màu vàng xuộm, hơi 
nhám, sần. Cùi nhãn dầy, trắng 
đục. Hột nhãn nhỏ xíu, tròn xoe, 
đen nhức. Khi ta bóc lớp vỏ ngoài, 
bỏ quả nhãn vào miệng, nhằn bỏ 
hột. Chỉ mới khẽ nhai, lớp cùi ròn 
sật đã ngập chân răng, nuớc ngọt 
thanh như đường phèn tứa ra, tràn 
tới đầu lưỡi, lan toả khắp cơ thể. 
Bỗng tan biến cảm giác mệt mỏi. 
Và ta thấy khoan khoái lạ thường.

Các cụ ở địa phương cho 
biết, sách xưa ghi lại, nhà bác học 
Lê Quý Đôn khi thưởng thức thứ 
quả quí này đã cảm nhận: “Mỗi 
lần bỏ vào miệng, thì trong răng 
lưỡi đã nảy ra vị thơm như nước 
thánh trời cho”. 

Còn cái tên “nhãn Lồng” xuất 
xứ từ đâu (?), đến nay vẫn chưa có 
câu trả lời xác đáng.

Giống nhãn Hưng Yên có 
tiếng là thơm ngon nên từ xa 
xưa đã từng được mang vào cung 

dâng vua. Cũng vì vậy, được gọi là 
“nhãn tiến vua”. Tục truyền rằng, 
các đầu bếp trong Hoàng cung bóc 
vỏ quả nhãn chín, khéo léo cậy bỏ 
hột, lồng vào trong cùi nhãn một 
hạt sen, nấu thành món chè dâng 
vua. Từ đó loại nhãn này được gọi 
là nhãn Lồng.

Dân gian thì cho rằng, xưa 
kia cứ đến mùa nhãn chín, hương 
thơm lan tỏa khắp vùng. Loài dơi, 
chuột và chim chóc từ mọi nơi kéo 
nhau đến ăn quả, tàn phá,  người 
ta phải đan lồng tre để bảo vệ, 
tránh sự xâm hại của chúng. Cái 
tên nhãn Lồng bắt nguồn từ đó.

Quả nhãn tươi giầu sinh tố, 
là thức ăn bổ dưỡng được ưa thích 
với mọi lứa tuổi. Người thưởng 
thức chỉ thấy thèm mà không bao 
giờ thấy chán. Nhãn cũng được 
chế biến thành những món đặc 
sản hấp dẫn:

Long nhãn: Người ta bóc vỏ, 
khéo léo tách bỏ hột rồi sấy khô 
nhãn.

 Những múi nhãn sau khi sấy, 
dẻo quánh, màu hổ phách, thơm 
phức và ngọt hơn cả đường phèn. 
Long nhãn là loại dược liệu quý 
trong đông y. Long nhãn được sử 
dụng trong nhiều bài thuốc, có tác 
dụng hỗ trợ chữa bệnh, bồi dưỡng 
cơ thể, an thần, giúp ta ăn ngon 
miệng, có giấc ngủ sâu. Long nhãn 
cũng là loại mứt hoa quả sang 
trọng trong ngày tết. 

Chè nhãn: Vào mùa nhãn, 
các bà nội trợ đảm đang thường 
nấu món chè nhãn tươi lồng hạt 
sen với nước đường trắng để bồi 
dướng cho cả nhà hoặc để đãi 
khách quý. 

Dẫu tên gọi được xuất sứ từ 
giai thoại nào chăng nữa, thì nhãn 
Lồng chính hiệu chỉ dành riêng 
cho Hưng Yên mà thôi. 

Có thể nói, nhãn Lồng là thứ 
đặc sản quý báu đã và mãi mãi là 
niềm tự hào của đất và người xứ 
Kinh kỳ ngàn năm văn hiến. 

“Dù đi buôn Bắc, bán Đông
Đố ai quên được nhãn Lồng Hưng Yên”. 

T.M.HĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG
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Ông nội chín mươi bảy tuổi, 
vẫn còn đi lại được, dù có 
phải chống gậy. Cũng dăm 

bảy lần ông trượt chân ngã đau, có 
lần chảy máu đầu, nhưng kỳ lạ ở 
chỗ, ông không bị gãy xương hay 
dập xương, trật khớp gì cả. Chúng 
tôi bảo nhau: Ông ngã khéo tệ, ngã 
như mèo ngã. Trong khi chỉ với một 
cú ngã như của ông, với người ít 
tuổi hơn ông, có khi đã về chầu trời 
luôn rồi. Tôi thắc mắc lắm, nắn nắn 
xương ông rồi hỏi, sao ông chừng 
đây tuổi rồi mà xương chắc vậy? 
Ông cười kha kha, rồi bảo, đó là 
nhờ những nồi cháo xương từ thời 
chiến tranh.

Cháu ạ, ông nói tiếp, người ta 
hơn nhau ở cái nhìn và hành động. 
Ông có thể nhìn thấy cái mà người 
khác bỏ qua, và biến nó thành việc 
hữu ích.

Từ kết luận ấy, ông kể tôi nghe 
một câu chuyện dài.

Ông nội rời gia đình đi làm 
cách mạng từ thời Việt Minh. Nằm 
hầm cơm vắt, nếm mật nằm gai 
ông đã trải, hai cuộc chiến tranh 
chống Pháp và Mỹ ông cũng từng 
qua. Sức khỏe, sự dẻo dai của ông 
quả là đáng nể. Hồi chiến tranh ấy, 
ông làm bên hậu cần một thời gian. 
Tất nhiên thời đó, cơm gạo còn 
thiếu nói chi đến thịt thà. Tuy nhiên 
không phải là không bao giờ được 
ăn thịt. Cũng có những lúc chiến sỹ 
được ăn tươi, con lợn, con gà hay 
con trâu ngả ra, thịt thú rừng ngả ra. 
Anh em chiến sỹ ăn xong thì những 
khúc xương lớn, không nhai được 
bèn bỏ đi. Ông nội nghĩ tiếc của 
nên gom lại  hết. 

Ông cứ tranh thủ được lúc 
nào thì ninh nồi cháo xương lúc 
ấy, ninh đi ninh lại, nước múc ra 
uống hết. Cho đến khi xương mềm 
nhũn, mủn ra như cháo đặc, thì ông 
múc cháo xương ra ăn, ăn dần cho 
kỳ hết, không bỏ đi tẹo nào. Vừa 
chống lại cái đói, cái rét vì thiếu 

năng lượng, lại vừa bồi bổ xương 
cốt. Ông bảo thế.

Hành quân tới đâu, trong ba 
lô của ông luôn thường trực những 
khúc xương khô và cái xoong quân 
dụng. Thật kỳ diệu là trong khi 
những đồng đội khác lăn ra ốm vì 
ngã nước, vì sốt rét rừng, thì ông nội 
tôi lại cứ khỏe đều đều. Rừng thiêng 
nước độc không quật ngã được ông. 
Ông cho rằng tại vì nồi cháo xương 
mà ra.

Sau này hết chiến tranh, 
thời bao cấp khó khăn, mỗi tháng 
chúng tôi chỉ được một lần ăn thịt 
tem phiếu. Khi mẹ tôi mang suất 
thịt hẻo về nhà, nếu có khúc sườn 
nào thì ông nội sẽ băm thật nhỏ 
ra, rang muối thật mặn và ăn với 
cơm, sườn băm quá kỹ nên khi ăn 
với cơm nó chỉ còn lật sật, ăn hết 
không bỏ đi tý nào. Nếu phải khúc 
xương to, thì ông nội lại cứ bài cũ 
- nồi cháo xương chiến tranh - mà 
diễn, tóm lại ông cũng không bỏ đi 
tẹo xương nào. 

Kinh tế thị trường, đời sống 
khấm khá lên, thịt thà ê hề, người ta 
thậm chí còn sợ ăn thịt vì quá béo, 
thừa cholesterone, sợ bệnh, thì nội 

tôi vẫn không chịu bỏ những khúc 
xương đi. Chúng tôi bảo ông nội 
thật là bệnh hoạn! Ông vẫn gom 
những khúc xương chúng tôi bỏ lại 
rìa mâm cơm, rửa sạch, rồi tiếp tục 
ninh xương, bởi ông ở quê nên chả 
sợ thiếu củi đun nấu. Nước xương 
còn ngọt thì ông nấu canh cải, canh 
rau ngót. Ông bảo “nhất bì nhì cốt, 
chúng bay đừng đùa!” Khi xương hết 
ngọt, thì ông ninh tiếp cho mủn ra, 
mỗi bữa sáng ông cứ một chén hạt 
mít rượu nếp, một bát cháo xương, 
khỏe re, rồi đạp xe còng cọc khắp 
xã, họp hành, góp ý tư vấn cho lãnh 
đạo xã bao việc công.

Bước vào tuổi 90, mắt nội yếu 
đi, chúng tôi không cho ông nấu 
nướng, dẹp luôn cái vụ nồi cháo 
xương của ông. Ông đành chịu. Già 
quá rồi không thể quát tháo lũ cháu 
đương sung sức được nữa. Bảy năm 
qua, gia đình chúng tôi cũng dần 
quên đi nồi cháo xương của ông.

Nhưng mà phải công nhận, 
ông nội nhà tôi là người có bộ 
xương chắc nhất làng Thanh này. 
Ông cứ ngã quần quật mà chẳng 
bao giờ gãy xương!

& nồi cháo xương
ĐAN LEN

Ông nội
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Có một loài hoa sống dưới 
nước, không được biết đến 
nhiều như hoa Sen, nhưng 

sắc tím có gì hờ hừng, có gì da diết 
cũng đủ níu bước chân ai mỗi buổi 
chiều. Đó là loài  hoa Súng 

Cây hoa Súng có nguồn gốc 
trong vùng Tiểu lục địa Ấn Độ. Cây 
đã lan rộng qua các nước khác từ 
thời cổ đại và trong một thời gian 
dài giá trị như một loài hoa trong 
vườn hoa ở Thái Lan và Myanmar 
để trang trí cho những hồ nước và 
vườn hoa. 

Ở Việt Nam, hoa Súng có 
3 chi là Nymphaea, Euryale và 
Barclaya với khoảng 5 loài, thường 
sống hoang dại trong ao, mương, 
kênh rạch, đầm lầy, trong khắp 
mọi vùng miền cả nước. Khu vực 
Đồng Tháp Mười là nơi có nhiều 
hoa Súng nhất ở Việt Nam.

Mùa hoa Súng thường gắn 
liền với tiết trời cuối hạ. Khi Sen 
trong các hồ chỉ còn sót lại một 
vài bông nở muộn, ấy là lúc những 
bông  hoa Súng dịu dàng khoe sắc. 

Trong chữ Hán, hoa súng 
được gọi là “Thụy liên”, tức là hoa 
sen ngủ. 

Buổi sáng, khi những đoá Sen 
dâng hương nồng nàn cả một vùng 
đất trời tinh khiết thì những bông 
hoa Súng nhỏ bé như còn bẽn lẽn, 
ngủ nướng. Cho đến tận gần trưa 
thì hoa Súng mới nôn nao thức dậy, 
bung nở.

Mùa này lang thang các hồ 
đầm, thỉnh thoảng bắt gặp những 
đầm ắp đầy màu xanh của những 
lá Súng, và từng vạt hoa Súng nở 
đẹp đến nao lòng. 

Cũng dãi dầu mưa nắng, cũng 
chắt chiu hoa thơm từ bùn lầy, 
cũng hồng hồng tím phớt, nhưng 
danh phận của hoa Súng có vẻ ít 
được ưu ái như hoa Sen.  

Không vươn cao như Sen, 
những bông Súng chỉ la đà mặt 
nước, nhụy phấn vàng rung rinh. 
Những giọt sương đêm long lanh 
như ai đó vô tình rảy những giọt 
nước trong vắt trên những cánh 
hoa.

Hoa Súng ở Việt Nam có 
nhiều tông màu phong phú. Ngắm 
sắc tím của những bông hoa Súng, 
bất chợt nhớ đến những câu thơ da 
diết trong bài “Màu hoa Súng tím”: 
của nhà thơ Chế Lan Viên

 
Màu hoa Súng ấy như cơn đau 

không dám khóc
Chỉ lặng yên sắc tím để mà đau

Người đời chỉ biết màu Sen anh đỏ rực
Còn nỗi buồn hoa Súng tím biết 

cho đâu.
Thật tội nghiệp, hoa Súng nào 

khác mấy hoa Sen. Hoa Súng cũng 
chỉ để cho ta thưởng ngoạn, để làm 
đẹp cho đời. Chứ nào có liên quan 
gì đến chuyện bắn chác. Chẳng 
dám làm đau ai, dù chỉ là một vết 
xước nhỏ.  

Vậy mà không hiểu sao, và từ 
bao giờ (?), người ta lại đặt cho loài 
hoa đẹp tinh khôi, duyên dáng, 
nhỏ bé, hiền lành ấy cái tên là hoa 
“Súng” một loại vũ khí đáng ghét. 
Thứ phương tiện thường liên quan 
đến hành động ác độc của con 
người. 

Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, giá như… 
thay một cái tên khác đẹp hơn, 
xứng với loài hoa này. Kiểu như 
người ta thường gọi tên các loài 
hoa Trinh nữ, hoa Thuỷ Tiên, hoa 
Đỗ Quyên, hoa Vi ô lét, hoa Thủy 
Tuyết… Hoặc cứ gọi là hoa “Thụy 
Liên” theo tên chữ Hán chắc còn 
đáng yêu, và dễ thương hơn.

hoa Súng
LĨNH NAM

Tội nghiệp 
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Tôi bỗ ng giậ t mì nh vù ng biể n xa
Tà u ai xâm phạ m đả o Hoà ng Sa
Cò n ngỡ  giặ c cỏ  từ  đâu đế n
Khi rõ  nguyên hì nh cũ ng chẳ ng xa.

Đú ng mộ t già n khoan đặt tạ i đây
Hả i dương 981 củ a ai
Bao tầ u hộ  tố ng cả  tầ u chiế n
Nhã n hiệ u Trung Hoa rõ  chẳ ng sai

Tạ i sao bạ n tố t lạ i thay lò ng
Có  phả i tham dầ u đá y biể n Đông
Vù ng biể n Việ t Nam thề m lụ c đị a
Có  ai cho phé p bọ n cuồ ng ngông.

Diễ n biễ n nhữ ng ngà y đầ u 
thá ng 5 (5/2014)

Nguyên hì nh hả i tặ c rấ t hung hăng
Đâm chì m tà u Việ t ra buông lướ i
Hú c ná t vỏ  tà u phó ng nướ c sang.

Trướ c họ a xâm lăng nướ c Việ t ta
Ngườ i trong đấ t nướ c ở  gầ n xa
Kiề u bà o khắ p chố n ở  ngoà i nướ c
Lên á n hà nh vi cự c xấ u xa.

Thế  giớ i đông tây lên tiế ng rồ i
Đí ch danh xâm lượ c đâu trò  chơi
Trung hoa phả i rú t ngay tà u chiế n
Rú t hế t già n khoan về  nướ c thôi.

Việ t Nam, Trung Quố c vẫ n là  anh em
Biên giớ i liề n kề  tự a môi răng
Tương hỗ  nhữ ng năm cù ng chiế n đấ u
Cả  trong xây dự ng lạ i cà ng tăng.

Việ t Nam kiên quyế t lạ i kiên trì 
Chủ  quyề n lã nh thổ  giữ  từ ng ly
Kêu gọ i anh em cù ng ngồ i lạ i
Công bằ ng phả i trá i có  hề  chi.

Biể n êm só ng lặ ng đẹ p như xưa
Hai nướ c Việ t Trung sứ c có  thừ a
Tì nh nghĩ a anh em trên tấ t cả 
Quyế t không để  sớ m nắ ng chiề u mưa.

Thế  giớ i mong hai nướ c Việ t Trung
Phá t huy truyề n thố ng rấ t anh hù ng
Bang giao quyế t mở  sang trang mớ i
Hò a bì nh hữ u nghị  vẫ n vui chung

Thá ng 5/2013
Ngườ i bạ n đồ ng hà nh củ a Hanosimex

THANH TÒNG
M.H-U70

VIỆT - TRUNG 
SAU TRƯỚC VẪN LÀ ANH EM

1.  CẦM TINH CON NGỰA
Hai vợ chồng nhà nọ ngồi 

xem world cup. Vợ thấy một cầu 
thủ đánh gót đẹp mắt, đưa bóng 
vào lưới đối phương một cách diệu 
nghệ bèn vỗ đánh đét vào đùi ông 
chồng và rít lên: “Ôi… cú đánh gót 
quá siêu! Chắc thằng này tuổi ngọ 
đây”.

- Chồng: “Sao em biết”?
- Vợ: “Em lạ gì, chỉ có ngựa 

mới có thể đá hậu siêu như thế!”
- Chồng : “Em đừng có mà…

tinh tướng”

2.  CHỘT DẠ
Nửa đêm về sáng. Tên trộm 

đột nhập vào một nhà nọ định giở 
trò đạo trích. Thấy trong nhà còn 
sáng đèn, hắn chưa dám hành 
động. Hắn đến gần căn phòng có 
ánh đèn, nghển cổ vào trong, giỏng 
tai lên nghe ngóng. Hắn  không 
nhìn thấy chủ nhà đang xem world 
cup. Tên trộm rón rén thò chân vào 
phòng bên để khoắng đồ. Vừa lúc 
đó, một trái bóng bay vào lưới. Chủ 
nhà đập mạnh tay xuống bàn, hét 
toáng lên: “Và…à..  ào !, chết cha 
mày rồi con ơi!”. 

Tên đạo trích chột dạ, tưởng 
bị phát hiện, hắn hoảng hồn, ù té 
chạy tháo thân.

3.  ĐÁ CHÂN NÀO
Một bà mẹ đứng tuổi có con 

trai là cầu thủ bóng đá. Một hôm, 
bà khoe với hàng xóm: 
“Cháu nhà tôi trong đội 
tuyển quốc gia. Mùa 
giải này nó được đi 
thi đấu quốc tế đấy 
bác ạ”.

- Bác hàng xóm sốt sắng 
hỏi: “Thế cháu nó đá chân nào hả 
bà?” (Ý ông muốn hỏi vị trí chàng 
trai đảm nhận trên sân cỏ)

- Bà mẹ của cầu thủ chẳng 
biết gì về môn thể thao vua này, bà 
thật thà trả lời: “Nghe mọi người 
nói, nó đá hai chân như một, giỏi 
lắm bác ạ!”. Bạn bè nó còn kháo 
nhau, những trận đấu về đêm, cu 
cậu còn đá  cả chân giữa cơ bác ạ. 

- Người hàng xóm lắc đầu. 
“Bà nói sao, tôi chả hiểu (?)”.

4.  SAO KHÔNG SÚT ĐI
Thứ Bảy, đôi vợ chồng trẻ 

ngồi xem trận World cup lúc 23 
giờ. Về khuya, phòng máy điều hoà 
tạo cho nàng cảm giác mơn man. 
Ngắm nghía chàng  “cầu thủ nhà” 
đẹp trai lai Pháp, chợt nhớ đến lịch 
“giao ban”, nàng  rời màn hình, 
vào phòng ngủ trước.

Đợi mãi, thấy chàng vẫn say 
sưa với trận câù, nàng hỏi: “ Thế 
nào rồi anh?, phải đá hiệp phụ 
hay sao mà lâu thế. Rồi cô nàng 
khẽ thở dài, nhắc khéo “Mát trời 
thế này sao chẳng chịu sút gì 
cả”. Anh chồng đang mải xem 
nên thản nhiên đáp: “Cái thằng 
số 10 có vẻ cũng muốn sút nhưng 
khung thành đang bị che kín nên 
cu cậu chưa thể làm gì được”. 
Và anh vẫn bám riết màn hình. 
Đợi lâu quá không chịu được, cô 
nàng hờn dỗi: “Cứ dền dứ mãi, 

không sút, người ta cho ra khỏi 
sân bây giờ thì hết cả cơ 

hội làm bàn. Nghe thế, 
chàng hiểu ý, vội tắt 
ti vi… chờ hai đội giải 
lao, đá hiệp phụ”.

VUI CÙNG 
WORLD CUP 2014
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Bên cạnh những thành công 
trên lĩnh vực kinh doanh, 
hầu hết các doanh nghiệp 

đều chú trọng đến các hoạt động 
nhân đạo, từ thiện - xã hội, đó là 
nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh 
thần trách nhiệm cao của các 
doanh nhân đối với sự phát triển 
chung của toàn xã hội.

Bên cạnh thành công trên 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 
Công ty CP May Đông Mỹ còn 
được mọi người biết đến bởi sự 
nỗ lực tham gia các hoạt động từ 
thiện trong suốt những năm qua.

Đồng hành với việc mở rộng, 
phát triển kinh doanh theo hướng 
doanh nghiệp hiện đại, góp phần 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội ở địa phương, Công ty CP 
May Đông Mỹ là đơn vị điển 
hình trong hoạt động nhân đạo, 
từ thiện trên địa bàn xã Đông Mỹ 
Huyện Thanh Trì Hà Nội.

 Là một trong những Công 
ty CP nằm trong hệ thống Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội 
(Hanosimex), Công ty có hơn 340 
công nhân lao động với nhiệm vụ 
sản xuất gia công hàng may mặc 
xuất khẩu, trong sự cạnh tranh 
gay gắt của nền kinh tế thị trường, 
được sự quan tâm, tạo điều kiện 
của Đảng bộ - sự chỉ đạo kịp thời 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
cơ quan lãnh đạo Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội. Ban Giám 
đốc Công ty CP May Đông Mỹ 
đã không ngừng đổi mới tổ chức, 
quản lý sản xuất, tìm kiếm thị 
trường, hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đề ra, nhằm 
nâng cao thu nhập chăm lo đến 

kỳ hàng năm, thực hiện đầy đủ 
các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 
các chế độ, chính sách xã hội 
liên quan đến người lao động 
đều được giải quyết thỏa đáng 
đúng quy định. Đặc biệt là chế 
độ ưu tiên cho phụ nữ (cung cấp 
băng vệ sinh hàng tháng, tiền tã 
lót cho các cháu mới sinh, hỗ trợ 
tiền gửi trẻ cho các mẹ, duy trì 
quỹ tình thương để có nguồn hỗ 
trợ kịp thời cho những trường hợp 
CBCNV gặp rủi ro, khó khăn, đột 
xuất…vv)

“An sinh xã hội là việc làm 
của mỗi người, mỗi thành viên 
trong xã hội. Truyền thống đoàn 
kết, hướng thiện từ xa xưa đã tác 
động tích cực đến ý thức và công 
việc xã hội, giúp con người gần 
gũi và yêu thương nhau hơn. Các 
doanh nghiệp nên tham gia, đóng 
góp vào cùng các chương trình 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
GẮN LIỀN VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

PHẠM THỊ THU HIỀN

MAY ĐÔNG MỸ

đời sống vật chất tinh thần cho 
người lao động trong Công ty . 

 Ban Giám đốc Công ty 
CP May Đông Mỹ cùng với các 
đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh 
niên, cùng gắn bó thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị, phát động 
nhiều phong trào thi đua trong 
toàn Công ty, tạo không khí hăng 
say lao động sản xuất, biểu dương 
khen thưởng gương điển hình tiên 
tiến kịp thời. Xây dựng đời sống 
văn hóa tinh thần cho người lao 
động, từ đó làm nền tảng cho 
việc xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, tạo cuộc sống lành mạnh 
để người lao động yên tâm gắn bó 
với Công ty.   

Không chỉ chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho người lao 
động, Công ty còn tạo điều kiện 
cho cán bộ công nhân viên chức 
và người lao động được đi tham 
quan dã ngoại, nghỉ mát định 
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hành động của chính phủ, của 
địa phương nhằm thúc đẩy công 
tác an sinh xã hội giúp cho mỗi 
gia đình, mỗi tỗ chức, mỗi địa 
phương và đất nước ngày càng 
ổn định. Thời gian qua, Công 
ty chúng tôi được sự hỗ trợ giúp 
đỡ và hợp tác toàn diện của các 
cấp, chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể xã hội trên địa bàn 
Xã và Huyện Thanh trì. Trong 3 
năm trở lại đây dưới tác động xấu 
của khủng hoảng kinh tế đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty nên 
chúng tôi vừa ổn định hoạt động 
kinh doanh vừa tham gia tích cực 
các hoạt động an sinh xã hội, chỉ 
tiếc là quỹ hoạt động của Công ty 
có hạn nên không có điều kiện để 
đóng góp nhiều hơn nữa vào các 
hoạt động an sinh xã hội. Mỗi khi 
làm được một việc gì đó tuy nhỏ 
thôi nhưng chúng tôi cũng thấy 
thật ấm lòng....”

Với tâm nguyện như vậy trong 
những năm qua Công ty CP May 
Đông Mỹ đã có nhiều hoạt động 
tích cực trong công tác từ thiện, 
đền ơn đáp nghĩa vì cộng đồng.

 Trong những ngày đầu năm 
2014 nghe báo đài đưa tin về 
những đợt gió rét liên tiếp kéo dài 
tại vùng Điện Biên Lai Châu rất 
nhiều trẻ em không có đủ quần áo 
ấm để mặc, lãnh đạo Công ty đã 
quyết định xuất hơn 1000sp quần 
trẻ em các loại để hỗ trợ cho các 
cháu (giá trị sản phẩm khoảng 40 
triệu đồng)…

Chính vì những nghĩa cử cao 
đẹp này liên tiếp trong nhiều năm 
qua Công ty CP May Đông Mỹ đã 
luôn nhận được Bằng khen tuyên 
dương đơn vị có nhiều đóng góp 
cho các hoạt động từ thiện của 
các tổ chức Xã, Huyện Thanh Trì  
trao tặng.

Có thể nói, những hoạt động 
xã hội từ thiện của Công ty CP 
May Đông Mỹ không chỉ giúp đỡ 
về vật chất và động viên tinh thần 
cho các đối tượng chính sách, 
khó khăn mà còn có tác dụng sâu 

sắc trong việc giáo dục nâng cao 
ý thức trách nhiệm với cộng đồng 
, giáo dục đạo lý, truyền thống 
dân tộc việt Nam cho toàn thể 
CBCNV nói chung cũng như các 
bạn trẻ của Công ty nói riêng về 
văn hóa và kỹ năng sống. Ngoài 
ra hoạt động từ thiện này cũng 
góp phần tăng cường tình đoàn 

kết tương thân tương ái, chia sẻ 
với nhau trong cuộc sống và công 
việc giữa CBCNV trong toàn Công 
ty CP May Đông Mỹ. Qua đó, kết 
tinh những tấm lòng nhân ái của 
mái nhà chung Hanosimex hướng 
về cộng đồng, trên tinh thần 
đoàn kết, trách nhiệm xã hội và 
phát huy truyền thống tương thân 
tương ái tốt đẹp của dân tộc .

QUA SÔNG VẪN NHỚ CON ĐÒ
(Kính tặng Công ty cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex - 

đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam)

Ai về Đông Mỹ anh hùng
Rượu mơ chưa uống mà lòng đã say

Công ty cổ phần may Đông Mỹ
Sáng danh ngời mũi chỉ, đường kim

Các Chị như những cánh chim
Bay không biết mỏi tầm nhìn mênh mang

Ban lãnh đạo vững vàng chèo lái
Công nhân viên hăng hái đồng lòng
Công đoàn vững mạnh, tiên phong

 Khó khăn chồng chất vẫn không nản lòng
 Vẫn nhớ người có công với nước
Để hôm nay có được tự do
Qua sông vẫn nhớ con đò

Nhớ người đưa tới bến bờ bình yên
Ôi da cam/Điôxin - chất độc
Nỗi đau cả dân tộc cùng xoa
 Một thời chiến trận đã qua

Năm châu cũng thấu cùng ta nỗi này
Công ty cổ phần may Đông Mỹ

Một cái tên bình dị, cùng sẻ chia.

Đông Mỹ ngày 17/12/2013 - Nguyễn Văn Duy
 Ủy viên BCH Hội nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin

Huyện Thanh Trì - TP.Hà Nộiuyệ a . à ộ

35

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM



Nhà máy Sợi Bắc Ninh chính 
thức được thành lập từ ngày 
14/3/2011 với tổng diện 

tích là 25.000m2 trong đó diện 
tích nhà xưởng, kho và các công 
trình xây dựng khoảng 10.000m2, 
15.000m2 còn lại là vườn cây xanh 
với một số cây cảnh, cây ăn quả và 
đa số là diện tích để cỏ mọc hoang.

Thiết nghĩ để vườn cỏ mọc 
hoang như vậy vừa mất mỹ quan, 
vừa mất công cắt cỏ… Được sự ủng 
hộ và tạo điều kiện của Banh lãnh 
đạo Nhà máy nên BCH Công đoàn 
đã kết hợp với BCH đoàn Thanh 
niên phát động phong trào “Vườn 
rau công nhân” đây là phong trào 
“4 tốt” đem lại nhiều lơi ích thiết 
thực với mục đích: 

Làm sạch, đẹp và nâng cao 
chất lượng khuôn viên trong Nhà 
máy.

Cung cấp nguồn rau sạch, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm và nâng cao chất lượng cho 
mỗi bữa ăn của CBCNV.

Phát huy tinh thần tập thể, 
tạo điều kiện gắn kết mọi người, 
giúp CBCNV trong nhà máy có 
điều kiện thư giãn sau những 
khoảng thời gian làm việc vất vả.

Đem lại giá trị kinh tế và 
giá  trị tinh thần to lớn: Nguồn thu 
được từ phong trào trồng rau sẽ 
được trích lại cho các đội 1 phần, 
phần còn lại được thu về “quỹ 
trồng rau” gửi công đoàn quản lý 
để phục vụ cho các mục đích như: 
thăm hỏi, hỗ trợ CBCNV có hoàn 
cảnh khó khăn, tổ chức các phong 
trào vui chơi, giải trí cho CBCNV.

Tháng 3/2014 phong trào 
“Vườn rau công nhân” chính thức 
được khởi động, những khoảng đất 
để cỏ mọc hoang được Ban tổ chức 

chia đều cho 10 đội. Ban đầu Ban 
chấp hành công đoàn đầu tư vật 
tư, dụng cụ sản xuất như: Cuốc, 
liềm, dây tưới, thùng ôdoa ….

Dưới bàn tay khéo léo của 
đoàn viên công đoàn và người lao 
động, với phương châm “4 tự”: Tự 
cải tạo, tự gieo chồng, tự chăm sóc 
và tự thu hoạch của các đội mà 
vườn cỏ mọc hoang đã dần được 
thay bằng những luống rau xanh 
tốt. Tiêu biểu cho phong trào trồng 
rau là các đồng chí: Nguyễn Đức 
Giới, Nguyễn Thị Dụ, Trần Thị 
Kim Lan, Nghiêm Thị Đoài,...

Để có vườn rau xanh - sạch - 
đẹp, cứ mỗi buổi tan ca “vườn rau 
công nhân” lại nhộn nhịp đông 
vui và đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ 
của anh chị em CBCNV. Vừa chăm 
sóc vườn rau, vừa chia sẻ về công 
việc, mọi người ai cũng cảm thấy 

sảng khoái và phấn khởi. “Vườn 
rau công nhân” không chỉ đem lại 
giá trị vật chất mà còn đem lại giá 
trị tinh thần vô cùng to lớn.

Mùa nào rau đấy, các loại rau 
như: rau muống, rau rền, mùng tơi, 
ớt, rau thơm… được các đội trồng 
linh hoạt. Cho đến nay “Vườn rau 
công nhân” đã cung cấp khoảng 
30% nhu cầu rau xanh của nhà 
máy. Mục tiêu trong thời gian tới 
vườn rau có thể cung cấp 70% nhu 
cầu rau xanh cho bếp ăn tập thể 
của nhà máy.

“Vườn rau công nhân” là  
mộ t phong trà o thiế t thự c không 
nhữ ng giú p nâng cao chấ t lượ ng 
bữ a ăn mà  cò n là m tăng thêm tinh 
thầ n đoàn kết, hăng say lao động. 
Phong trà o là  ý tưởng cao đẹp củ a 
lã nh đạ o và  tập thể CBCNV trong 
Nhà  má y.

PHONG TRÀO
“VƯỜN RAU CÔNG NHÂN”

Anh chị em CBCNV hăng say cải tạo đất
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TÌNH CÔNG ĐOÀN

Với tinh thần “Tương thân 
tương ái, lá lành đùm lá 
rách” đó cũng là truyền 

thống tốt đẹp của Hanosimex, 
ban chấp hành cơ sở đã rà soát 
và nắm bắt tình hình đời sống 
của người lao động, trong đó có 
công nhân  Đoàn Văn Dương - Tổ 
Ống ca B, ốm sốt vi rút nằm viện 
dài ngày tại bệnh viện Thị Trấn 
Vân Đình, sau chuyển sang bệnh 
RUBELLA thần kinh ăn lên não, 
phải chuyển viện tuyến trên Bệnh 
Viện Nhiệt Đới Trung Ương (Bạch 
Mai) để điều trị. 

Ngay từ những ngày đầu 
tháng 5, Công đoàn và lãnh đạo 
nhà máy Sợi Đồng Văn đã thăm 
hỏi, trợ cấp đặc biệt khó khăn, tuy 
nhiên do phải điều trị bệnh dài 
ngày, điều kiện kinh tế gia đình 
khó khăn cạn kiệt nên Công đoàn 
Nhà máy đã có phong trào phát 
động đợt quyên góp ủng hộ triển 
khai tới các đơn vị trong toàn nhà 
máy, nhằm chia sẻ những khó 
khăn. Kết quả, 100% cán bộ, đoàn 
viên công đoàn đã phát huy tinh 
thần “tương thân, tương ái” tích 
cực tham gia ủng hộ giúp đỡ anh 
Đoàn Văn Dương với tổng số tiền 
là 7.500.000 đồng.

Trong cái nắng oi ả đầu mùa 
hạ, dọc theo những con đường 
nhựa và bê tông trải dài, vượt 
quãng đường hơn 20 km chúng tôi 
tới thăm gia đình anh Đoàn Văn 
Dương ở Làng Ngọc Trục, xã Đông 
Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội. Lòng vòng 
mãi cuối cùng chúng tôi cũng tới 
được nhà anh - một căn nhà ở giữa 
vùng quê nghèo yên ả. Đón tiếp 
chúng tôi với nụ cười nhưng nhìn 
gương mặt xanh xao, hốc hác và 
dáng người yếu ớt đã không che 

giấu nổi sự mệt mỏi, đau đớn của 
anh do đang từng ngày phải gồng 
mình lên chống chọi với bệnh tật. 
Trong căn nhà giản dị đơn sơ, thời 
tiết thì nóng bức cộng với vẻ trầm 
buồn của gia đình có người ốm 
càng làm cho không khí trở nên 
nặng nề, ngột ngạt.

Chúng tôi biết gia cảnh của 
anh do tìm hiểu qua BCH công 
đoàn cơ sở, nơi anh đã gắn bó 
từ những ngày đầu Nhà máy Sợi 
Đồng Văn đi vào hoạt động. Bản 
thân anh Dương còn trẻ tuổi, chưa 
lập  gia đình nay lại phải mắc 
bệnh nằm viện dài ngày khiến 
anh có tâm trạng bi quan chán 
nản. Nắm được tình hình đó đại 
diện Nhà  máy, Công đoàn đã trực 
tiếp động viên anh sớm lấy lại tinh 
thần để vượt qua những khó khăn 
của hiện tại. 

Nhận số tiền hỗ trợ do thể 
tập thể CBCNV Nhà máy trao 
tặng, không nén được xúc động, 

Ấm áp
N.V.K

anh Dương chỉ biết bối rối, nghẹn 
ngào và nói đi nói lại hai tiếng 
“Cảm ơn”. Có lẽ trong những lúc 
khó khăn nhất con người ta mới 
cảm nhận được đầy đủ niềm hạnh 
phúc và giá trị của sự sẻ chia, 
đồng cảm.

Số tiền hỗ trợ có thể chưa lớn 
nhưng là sự động viên giúp anh 
có thêm nghị lực để chiến thắng 
bệnh tật đồng thời giúp gia đình 
anh giảm bớt một phần khó khăn 
trong hoàn cảnh hiện tại.

Tạm biệt anh, chúng tôi lại 
trở về với những thường trực trong 
công việc hàng ngày, nhưng trong 
lòng mỗi người lại tràn ngập một 
cảm xúc xốn xang khó tả, tôi cảm 
nhận được “cái tình” trong hoạt 
động công đoàn và niềm vui của 
người cán bộ công đoàn khi làm 
một việc ý nghĩa là chiếc cầu nối 
để gắn kết yêu thương, sẻ chia của 
cộng đồng tới người lao động.
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Thượng tuần tháng Bẩy vừa qua, 
ban chủ nhiệm câu lạc bộ cán 
bộ hưu trí Tổng Công ty CP Dệt 

May Hà Nội đã tổ chức cho gần 40 
hội viên và một số khách mời là các 
“rể hiền, dâu hiền” của câu lạc bộ 
đi nghỉ mát tại bãi biển Cửa Lò - 
Nghệ An. 

Đây là hoạt động thường niên 
của câu lạc bộ từ nhiều năm qua. 
Là dịp để các ông, các bà tạm gác 
lại những bận bịu thường nhật với 
các cháu nội, ngoại. Giành ra vài 
ngày để được hội ngộ cùng bạn cao 
niên, chia sẻ niềm vui, và tận hưởng 
không khí trong lành nơi bãi biển 
với cảnh trời trong xanh, nước trong 
xanh, bốn bề lộng gió. Cũng là dịp 
để các cụ cùng trao đổi, cập nhật 
những thông tin đáng quan tâm về 
tình hình chính trị, kinh tế xã hội. 
Và đặc biệt là được thăm hỏi, để 
biết về tình hình “làm ăn” của anh 
em trong đại gia đình Hanosimex 
thân thương. 

Chặng đường “hành quân” về 
xứ Nghệ dài hơn 300 cây số. Một số 
cụ tuổi cao, thường ngày vẫn trong 
tình trạng mỏi lưng, đau gối nhưng 
trên chuyến xe hôm nay vẫn không 
ngớt lời ca, tiếng cười nói rôm rả. 
Sau gần 10 tiếng đồng hồ, đoàn đã 
đến nơi nghỉ dưỡng an toàn tuyệt 
đối, mọi người đều mạnh khỏe và 
hết sức hoan hỉ. 

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ 
đã sắp xếp thời gian, lịch trình và 
chỗ ăn, phòng nghỉ phù hợp với 
đặc điểm sinh hoạt của người cao 
tuổi. Không khí nơi đây thật sự trong 
lành. Khác xa với cảnh chật hẹp, ồn 
ã, oi nồng nơi thành phố. 

Thú vui đắm mình trong làn 
nước mát, vẫy vùng đón từng con 
sóng xô bờ. Cụ nào cũng thấy như 
mình còn đang ở độ trung niên 
cường tráng. Những ngày này 
thực sự bổ ích, được coi là một 
đợt nghỉ dưỡng, nâng cao sức 
khoẻ cho các cụ sau những ngày 

vật lộn nô đùa với lũ cháu ở nhà.
Từ khi thành lập đến nay, 

câu lạc bộ luôn nhận được sự quan 
tâm đặc biệt của lãnh đạo Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội. Vào 
dịp tết cổ truyền hằng năm, Tổng 
Công ty đều tổ chức gặp mặt thân 
mật cán bộ chủ chốt các thế hệ. 
Ngoài ra, Tổng Công ty còn tặng 
quà, hỗ trợ kinh phí để câu lạc bộ 
tổ chức sinh hoạt 

Năm nay, khi được biết kế 
hoạch nghỉ mát của câu lạc bộ, 
ngoài việc hỗ trợ một khoản kinh 
phí đáng kể, các đồng chí lãnh 
đạo Tổng Công ty CP Dệt May 
Hà Nội đã quan tâm, cử đoàn cán 
bộ do đồng chí Nguyễn Thị Tứ - 
Giám đốc điều hành và đồng chí 
Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch 
Công đoàn Tổng Công ty từ Hà Nội 
vào, trực tiếp đến nhà nghỉ thăm 
hỏi sức khoẻ, chung vui với các 
cụ. Lãnh đạo Tổng Công ty đã mời 
đoàn đến thăm Công ty cổ phần 
Dệt May Hoàng Thị Loan; Công ty 
cổ phần May Halotexco; Nhà máy 
May Nam Đàn; Công ty cổ phần 
Vinatex Hồng Lĩnh. Đồng chí Giám 
đốc điều hành đã trực tiếp hướng 

dẫn đoàn đi thăm quan, báo cáo 
với câu lạc bộ một số hoạt động của 
các đơn vị dệt - may thuộc hệ thống 
Hanosimex tại khu vực miền Trung. 

Đồng chí Giám đốc điều hành 
đã báo cáo những nỗ lực của các 
đơn vị vượt khó từ khi bắt đầu xây 
dựng ,và những thành quả lao động 
sản xuất kinh doanh thời gian qua. 
Đồng chí cho biết, sơ kết 6 tháng 
đầu năm 2014, các đơn vị đã vượt 
qua nhiều khó khăn, đạt được một 
số chỉ tiêu khả quan, góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ chung. Toàn hệ 
thống Hanosimex cũng đang hướng 
tới những mục tiêu, giải pháp chiến 
lược những năm tới. Chuẩn bị lộ 
trình tham gia hiệp định “Đối tác 
kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình 
Dương” (Trans - Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement 
- viết tắt TPP). Tuy nhiên để thực 
hiện được mục tiêu đó, các doanh 
nghiệp cũng đang đứng trước nhiều 
thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực rất 
cao. Đặc biệt là các công ty, nhà 
máy thuộc khu vực miền Trung.

Trong kỳ nghỉ này, đoàn cán 
bộ hưu trí cũng được các đơn vị mời 
dự buổi giao lưu, liên hoan thân mật 

NHỮNG NGÀY NGHỈ DƯỠNG 
LÝ THÚ

TRỊNH MINH HỌC

Đ/c Nguyễn Thị Tứ Giám đốc điều hành, thay mặt lãnh đạo TCT tiếp đoàn
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tại nhà hàng Suối Mơ. Đồng chí 
Nguyễn Song Hải thay mặt cơ quan 
Tổng Giám đốc Hanosimex cùng 
các đồng chí lãnh đạo các công ty, 
nhà máy khu vực miền Trung đã 
đến dự, chung vui và trao quà của 
một số đơn vị trong Hanosimex tặng 
câu lạc bộ.

Trong không khí thân tình, 
cởi mở, đồng chí Nguyễn Song Hải 
thay mặt các “vị chủ nhà” bày tỏ 
niềm vui được đón tiếp các bác, các 
cô chú hội viên trong câu lạc bộ. 
Đồng chí Song Hải chia sẻ, thế hệ 
kế nhiệm xin được tri ân công lao 
xây dựng Hanosimex của các bác, 
các cô, chú thuộc lớp người đi trước. 
Lớp trẻ ngày nay rất tự hào được 
gánh vác sự nghiệp mà thế hệ tiền 
nhiệm chuyển giao. Tập thể cán 
bộ CNV các đơn vị xin bảo đảm sẽ 
luôn xứng đáng với truyền thống vẻ 
vang của Hanosimex. 

Thay mặt Ban chủ nhiệm 
câu lạc bộ cán bộ hưu trí, ông 
Trương Công Nghị, nguyên P.TGĐ 
Hanosimex bày tỏ niềm phấn khởi 
trước những kết quả mà các đơn 
vị đạt được trong thời gian qua. 
Thế hệ tiền nhiệm rất tự hào, tin 
tưởng vào tập thể lãnh đạo và CNV 
đương nhiệm. Tập thể hội viên câu 
lạc bộ hưu trí vô cùng cảm động 
trước sự đón tiếp nồng hậu, mang 
nặng nghĩa tình của đại gia đình 
Hanosimex. Chân thành cảm ơn sự 
quan tâm và những món quà thiết 
thực các đơn vị đã trao tặng câu 
lạc bộ.

Trao đổi tâm tình, cởi mở, với 
góc nhìn của nhà quản lý doanh 
nghiệp từng trải từ các cấp, qua các 
thời kỳ. Với kinh nghiệm của những 
chuyên gia kỹ thuật thiết bị lâu năm, 
một số cán bộ bày tỏ băn khoăn về 
tình trạng thiết bị mà các công ty 
mới đầu tư, mới nhập của Trung 
Quốc thường có độ bền không cao. 
Nếu không được quản lý, chăm sóc 
tốt thì sẽ rất nhanh xuống cấp, ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh tế. Cũng 
với tình cảm chân thành, mọi người 
đều đồng cảm và chia sẻ cùng các 
đơn vị về những khó khăn trước 
mắt, trong đó cơ sở hạ tầng, môi 
trường lao động và điều kiện sinh 
hoạt của cán bộ CNV là những vấn 
đề cần sớm được cải thiện. 

Các hội viên câu lạc bộ hoàn 
toàn tin tưởng và kỳ vọng vào thế 
hệ lãnh đạo mới. Tin tưởng vào khả 
năng lao động cần cù, sáng tạo của 
tập thể người lao động Hanosimex. 
Tin rằng các anh, chị, em sẽ mãi 
mãi xứng đáng với truyền thống 30 
năm qua, với danh hiệu Anh hùng 
lao động thời kỳ đổi mới. Mọi người 
sẽ đồng lòng, chung sức dựng xây 
ngôi nhà chung ngày càng phát 
triển bền vững. 

Sau gần bốn ngày nghỉ ngơi, 
thư giãn thoải mái, thú vị, kỳ nghỉ 
dưỡng của câu lạc bộ kết thúc tốt 
đẹp. Tạm biệt Cửa Lò - Nam Đàn 
- Hồng Lĩnh. Tạm biệt thành Vinh 
thân yêu. Phút chia tay trong lòng 
bao lưu luyến. Ai cũng mong đến 
hẹn lại vào…./.

Ý NGHĨA CỦA GIẤC MƠ
Sau khi thức dậy, cô vợ trẻ thủ 

thỉ với ông chồng:
- Anh yêu, hôm qua em nằm 

mơ thấy anh đã tặng em một chiếc 
nhẫn kim cương thật lớn trong ngày 
sinh nhật em, điều đó có nghĩa là 
gì anh nhỉ?

- Cưng, em sẽ biết vào tối 
nay! - Ông chồng đáp.

Tối mịt, người vợ trẻ nhấp 
nhổm không yên đợi chồng mình 
về. Hào hứng, cô đón anh với nụ 
cười trên môi và hồi hộp mở gói 
quà được gói cẩn thận. Khi gói 
quà được mở, cô tìm thấy một 
cuốn sách với tựa đề: “Ý nghĩa của 
những giấc mở”.

TRÓT HỨA
 Một cô gái bất ngờ đoạt 

vương miện hoa hậu trong cuộc 
thi .Giờ phút đăng quang, người ta 
thấy cô khóc rưng rức. 

 Các phóng viên vây quanh 
và phỏng vấn:

- Xin cô cho biết, có phải do 
quá xúc động vì bất ngờ đoạt giải 
nên cô khóc?

- Không, không phải xúc động 
mà vì đáng tiếc, bởi vì trước cuộc 
thi em đã trót hứa bừa rằng, nếu 
đoạt giải cao nhất, em sẽ hiến tặng 
toàn bộ số tiền thưởng cho quĩ 
“Tấm lòng vàng” !

THÔNG CẢM
Hai vợ chồng nọ tâm sự với 

nhau. 
- Chồng thủ thỉ: Anh mới gia 

nhập Hội từ thiện em ạ. Từ nay 
chúng ta cần phải thông cảm với 
những người khuyết tật em ạ!

-Vợ: Dạ, vâng! Sáng nay  em 
đi chợ, có một người đàn ông cứ 
ôm chầm lấy em mà hôn lấy hôn 
để. Em nghĩ anh ta  bị khiếm thị  
nên có thể nhìn nhầm, nên em  
cũng thông cảm để yên!

- Chồng (?!!)

Thư giãn
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“Bài ca phụ nữ Hanosimex” của tác giả Dương 
Khuê đăng trên Diễn đàn Hanosimex số 5 là một bài 
thơ trong cảm nhớ, một bài thơ tiếp thêm sức mạnh 
cho phái yếu nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Bài thơ có 
ba khổ không theo khuôn khổ của thơ truyền thống (số 
dòng trong mỗi khổ không như nhau, số chữ trong mỗi 
dòng thơ không bằng nhau); lời thơ gần như lời văn 
xuôi hiện đại.

Thơ nói đến ngày Tám tháng Ba, đến khủng 
hoảng toàn cầu, đến Khởi nghĩa Hai Bà Trưng… đến 
thời sự chính trị. Nhưng không khô khan mà chứa 
chan tình cảm yêu thương, cảm phục đối với tập thể 
phụ nữ Hanosimex nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói 
chung - những con cháu Hai Bà Trưng cần cù hay lam 
hay làm, kiên trì, bền bỉ với tấm lòng khát khao đưa 
Hanosimex của mình lên tầm cao mới, dệt nên mùa 
xuân và những giấc mơ.

Thơ ca ngợi nhưng không hô khẩu hiệu, không có 
khoảng cách người trên kẻ dưới, giữa người ca ngợi và 
người được ca ngợi, tình cảm chan hòa, dân chủ, bình 
đẳng, bác ái.

Trùm lên lời thơ tặng, ca ngợi, ghi nhận công lao 
của một tập thể nữ là hình tượng thơ ghi nhận, cảm 
phục (không mấy khó hiểu) nhưng không lộ liễu giãi 
bày. Hiện thực tình cảm thơ được lồng vào bản chất 
tốt đẹp của tình cảm tự nhiên, như tình cờ câu chuyện 
được bắt đầu từ một người nam giới (phái mạnh), ca 
ngợi, ghi nhận công lao của một tập thể chị em (phái 
yếu) khao khát điều tốt đẹp “Đưa Hanosimex vươn lên 
tầm cao” và người được ca ngợi, ghi nhận công lao 
cảm thấy “Em tự hào vì em là phụ nữ/ Vì em là người 
dệt nên mùa xuân và những giấc mơ”.

Không đơn thuần là những vần thơ tặng Chị Em 
nhân ngày Tám tháng Ba

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.

Bài thơ càng đọc càng chan chứa tình cảm: Thơ 
là cuộc sống tốt đẹp, con người vươn tới.

Khi đọc, khi bình bài thơ này, tôi nhớ đến bài thơ 
bằng Tiếng Việt của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Gửi chị 
em phụ nữ Việt Nam nhân năm mới Bính Tuất 1946”, 
trong đó có các câu:

                 ....
                 “Phụ nữ đồng bào
                   Phải gắng làm sao
                   Gây đời sống mới
                   Việc thành là bởi
                   Chúng ta hay mần” *
                  .....
(chú thích (*) Bài thơ Xuân 1946 Bác Hồ viết về 

phụ nữ đăng ở số đầu trên báo “Tiếng gọi phụ nữ”)

Người bình: Thụy Anh

“Bài ca phụ nữ Hanosimex” 
MỘT BÀI THƠ TRONG CẢM NHỚ

          BÀI CA HẠNH PHÚC
                                   
Hạnh phúc vô cùng hạnh phúc!
Em có thể tìm ra, tôi có thể tìm ra
Một bài toán của sự sống đó mà
Ai cũng có quyền tìm về đáp số
Miễn kiên lòng vượt dốc khi nắng đổ
Vững vàng chân bên vực lở, bão mưa dầm.

Hạnh phúc là tình yêu hai sương một nắng
Dẫu gian nan nhưng ấm cúng tình người
Không phải cái bánh ngọt bẻ chia đôi
Hạnh phúc chỉ ban cho ai biết giành biết giữ
Hạnh phúc! Nay không riêng cho một vị hoàng tử
Sinh ra để chờ kế vị ngôi trời
Bất hạnh đâu phải số em, số tôi
Chớ mặc cảm tự ti, ngồi khóc
Bạn đời ơi!
Không có sẵn lối vào hạnh phúc
Như đường mòn cho bầy ngựa đã quen.
                             Dương Thụy Anh
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