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NGUYỄN TRÍ SƠN
GĐ điều hành Tổng Công ty
GĐ Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh - Ủy viên
PHAN HOÀI THU
Trưởng phòng KD-XNK - Ủy viên
PHAN HỒNG CHƯƠNG
Trưởng phòng KTĐT - Ủy viên
NGUYỄN QUANG HUY
GĐ N/m May Đồng Văn - Ủy viên
ĐẶNG THÁI HƯNG
TGĐ Công ty CP Dệt Hà Đông - Ủy viên
TRẦN THỊ THANH XUÂN
GĐ Chi nhánh Bắc Ninh - Ủy viên
BÙI QUỐC CHÍNH
GĐ Công ty CP Thời trang - Ủy viên
PHAN XUÂN HỢI
Q.TGĐ Công ty CP Dệt May HTL - Ủy viên
LÊ TRỌNG ĐẠI
GĐ Công ty CP May Halotexco - Ủy viên
NGUYỄN QUANG NGỌC
GĐ Công ty CPTM Hải Phòng - Ủy viên
TRẦN TIẾN DŨNG
GĐ Chi nhánh Nam Đàn - Ủy viên

Thư Ban biên tập

…Công ty Dệt May Hà Nội Hanosimex
từ trái tim ta mãi gọi niềm tin yêu…

C

a từ bài hát, có thể gọi vui là “Hanosimex ca” vang lên tại
quê Bác khi Nhà máy May Nam Đàn Hanosimex đón lãnh
đạo cao cấp của Đảng, Chính phủ đến thăm dịp Quốc khánh vừa qua,
như khơi dậy những gì thiêng liêng và tự hào nhất của những người con
Hanosimex ở mọi miền Tổ quốc, nhất là khi ngày kỷ niệm 30 năm Tổng
Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội - Hanosimex đã cận kề.
Phát hành nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty cổ
phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex), Đặc san DIỄN ĐÀN HANOSIMEX
số 8 sẽ phần nào giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn quá trình hình thành,
phát triển từ một Nhà máy sợi với 10 vạn cọc sợi trở thành một Tổng
Công ty với hơn mười công ty, nhà máy thành viên trải rộng trên nhiều
tỉnh thành phía Bắc, những hồi ức, cảm nghĩ, trăn trở của lãnh đạo và
người lao động Hanosimex trong suốt quá trình tạo dựng nên thương
hiệu Hanosimex và không khí thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát
huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh,… ở các đơn vị
thành viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và thiết
thực chào mừng một Hanosimex trẻ khỏe sung sức ở độ tuổi 30 bước đầu
đã khôi phục năng lực sản xuất mới sau đầu tư di dời, tạo sức bật mới để
phát triển bền vững trong tương lai.
Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và tập thể người lao động
Hanosimex cùng các cộng tác viên đã thường xuyên đóng góp ý kiến
với tinh thần xây dựng, đồng thời gửi tin, bài, ảnh,… cho DIỄN ĐÀN
HANOSIMEX.
Mọi tin bài, ảnh và các thông tin liên quan xin vui lòng gửi về:
Ban biên tập Diễn đàn Hanosimex, Tổng Công ty cổ phần Dệt
May Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà Nam Hải Lakeview (tầng 8), Khu đô thị mới
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

Giấy phép xuất bản số: 2585/GP-STTTT
Sở TTTT Hà Nội cấp ngày: 04/9/2013
In tại Công ty TNHH TM In NaHa
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THƯ CHỦ TỊCH HĐQT HANOSIMEX

R

a đời ngày 21 tháng 11 năm 1984, từ 1 nhà máy sợi với 2 phân
xưởng sản xuất chính có 100.000 cọc trên địa bàn Hà Nội với số
công nhân 1.732 người, đã trở thành 1 Tổng công ty có 8 công ty trong hệ
thống và 3 chi nhánh: Bắc Ninh, Đồng Văn, Nam Đàn với tổng số cán bộ công
nhân viên 4.633 người, bao gồm các ngành nghề: Sợi, Dệt, May, Thời trang và
Dịch vụ trải dài trên các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà
Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh; hôm nay HANOSIMEX tròn 30 năm!
Chặng đường 30 năm ấy, với sự chung sức của nhiều thế hệ công nhân,
chúng ta đã đưa Công ty liên tục phát triển và giành được nhiều thành tích
đáng tự hào (Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba và 20 Huân chương
Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể, cá nhân; Anh hùng LĐ thời kỳ đổi
mới cho Đơn vị năm 2005 và cho nữ công nhân sợi con Trần Thị Kim Oanh năm 2009), tập thể người lao
động qua các thời kì trưởng thành, nhiều anh chị đã nắm giữ các trọng trách trong Tổng công ty, trong
ngành Dệt May cũng như các ngành nghề khác; cái tên Hanosimex đã trở thành thương hiệu Quốc gia
được nhiều bạn hàng quốc tế chấp nhận.
Hanosimex hôm nay là tập hợp mà phần Nhà máy sợi Hà Nội ngày ấy phát triển lên làm cốt lõi
cộng với các thành viên mới sáp nhập trong giai đoạn đổi mới của Đất nước như Công ty CP Dệt May
Hoàng Thị Loan, Công ty CP May Halotexco, Công ty CP Dệt Hà Đông, Công ty CP Thương mại Hải
Phòng vv... Trong từng người thợ cho đến cán bộ quản lí đều có ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
và rộng lượng sẻ chia, giúp đỡ giai cấp công nhân từ các doanh nghiệp khó khăn phải sáp nhập; tất cả
thống nhất thành 1 khối là giai cấp công nhân Hanosimex.
Nhiều công ty, tập đoàn kinh tế hùng cường trên thế giới đã tồn tại và phát triển nhiều trăm năm,
từ phạm vi 1 quốc gia thành đa quốc gia; đó là thành quả vĩ đại của những con người từ cấp lãnh đạo
đến người lao động. Các thành viên Tổng công ty, từ người lao động đến cán bộ quản lý, các cổ đông
Hanosimex đều mong muốn Tổng công ty liên tục phát triển và trường tồn để trong tương lai có tên
trong những công ty ấy. Vì vậy cần nhiều nỗ lực vượt bậc trong cải tiến chất lượng hệ thống quản lý,
phương pháp làm việc của toàn hệ thống và sự đồng lòng cống hiến của mỗi cá nhân vì mục tiêu chung.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty, chúng ta luôn biết ơn sâu sắc sự quan tâm
giúp đỡ của Lãnh đạo các Bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trong suốt thời gian qua, đặc biệt là
sự chỉ đạo sâu sắc của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam trong từng bước đi của Hanosimex; chúng ta tri ân
các thế hệ lãnh đạo và người lao động đi trước cùng với các khách hàng kính mến đã tạo ra những thành
quả mà hôm nay chúng ta nhận được.

Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch
DƯƠNG KHUÊ
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HANOSIMEX

VỮNG BƯỚC TIẾN
NHÂN DỊP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI TRÒN
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, ÔNG NGUYỄN SONG HẢI,
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐÃ CÓ
CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI PHÓNG VIÊN BẢN TIN DIỄN ĐÀN HANOSIMEX VỀ HÀNH TRÌNH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG CHẶNG ĐƯỜNG
30 NĂM QUA VÀ NHỮNG DỰ ĐỊNH CHO TƯƠNG LAI. BAN BIÊN TẬP
XIN GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC.
Tháng 11 này, Tổng Công ty CP
Dệt May Hà Nội (Hanosimex) tròn
30 năm xây dựng và phát triển. Vậy
ông vui lòng cho biết những thành
tựu mà doanh nghiệp đã đạt được?
Ngày 21/11/2014, Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội tròn 30 năm
hình thành và phát triển. Trải qua
nhiều bước thăng trầm, sự phát triển
của Hanosimex được đánh dấu bằng
02 giai đoạn chính:
* Giai đoạn từ 1984 - 2010: 25
năm sản xuất kinh doanh, nhất là từ
năm 1990 hoạt động trong cơ chế thị
trường, Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội đã trải qua nhiều thử thách
nghiệt ngã để trụ vững và phát triển.
Tuy còn nhiều khó khăn, còn nhiều
vấn đề bức bách cần phải giải quyết
nhưng có thể nói rằng Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội là một đơn vị sản
xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế
cao, doanh thu lợi nhuận năm sau
cao hơn năm trước, luôn hoàn thành
nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà
nước, bảo đảm việc làm tương đối
thường xuyên và nâng cao đời sống
của người lao động, làm tốt các chính
sách xã hội.
Xác định rõ vai trò trách nhiệm
của một trong 10 doanh nghiệp nòng
cốt của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(VINATEX), song song với việc hoàn
thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
còn chủ động tham gia có hiệu quả
các hoạt động xã hội, các phong
trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua yêu
nước, từ thiện,… góp phần cùng với
địa phương ổn định an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ

đô Hà Nội, thành phố được UNECO
bình chọn “ Thành phố Hòa bình”.
Do hoạch định chiến lược đúng
đắn và có các kế hoạch, quyết sách
nhanh nhạy, kịp thời, dám nghĩ dám
làm trong cơ chế thị trường, Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội luôn
duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu
quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà
nước giao. Giá trị tài sản Nhà nước
giao cho đơn vị năm 1990 là 161 tỷ
đồng, đến 2010 đã phát triển đạt hơn
700 tỷ đồng. Tổng Công ty là doanh
nghiệp thuộc câu lạc bộ 500 doanh
nghiệp hàng đầu Việt Nam VNR500,
là Doanh nghiệp tiêu biểu nghành
Dệt May Việt Nam, đạt giải thưởng
Thương hiệu nổi tiếng quốc gia,…
Các sản phẩm của Hanosimex luôn
được khách hàng trong và ngoài nước
đánh giá cao, được bình chọn và trao
giải Chất lượng Việt Nam, Sao Vàng
Đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng
cao,… và nhiều huy chương vàng tại

các Hội chợ, triển lãm trong nước,
quốc tế.
Ghi nhận những cống hiến của
tập thể lãnh đạo và người lao động
Hanosimex, Đảng và Nhà nước trao
tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- Cho tập thể: Danh hiệu Anh
hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các
Huân chương Độc Lập hạng Nhì,
hạng Ba; Huân chương Lao động
hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Bằng
khen, Cờ thi đua của Thủ tướng
Chính phủ, các Bộ, Ngành TW và
UBND thành phố Hà Nội.
- Nhiều cá nhân CBCNV của
Tổng Công ty được trao tặng Huân
chương Lao động hạng Nhì, Ba; danh
hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; Bằng
khen của Chính phủ… và đặc biệt là
nữ công nhân đứng máy sợi con Trần
Thị Kim Oanh đã được phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lao động thời
kỳ đổi mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm
thành lập Tổng Công ty.
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* Giai đoạn từ 2011 đến nay:
Bắt đầu từ quý I/2011, thực hiện chủ
trương di dời các cơ sở sản xuất gây
ô nhiễm ra khỏi nội đô của Chính
phủ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công
Thương, Tập đoàn dệt may Việt
Nam và Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội, Tổng Công ty tiến hành đầu
tư mới nhà xưởng - thiết bị, di dời
điều chuyển máy móc thiết bị đến
các khu sản xuất mới tại khu công
nghiệp Đồng Văn II (huyện Duy
Tiên, Hà Nam); Quế Võ (Bắc Ninh);
Nam Đàn, Vinh (Nghệ An); Hồng
Lĩnh (Hà Tĩnh).
Có thể nói, đây là một nhiệm
vụ nặng nề chưa có tiền lệ, là bước
ngoặt lớn nhất của Hanosimex từ
trước tới nay. Một số chỉ tiêu SXKD
chủ yếu năm 2011 bị sụt giảm (doanh
thu: 1.473 tỷ đồng, Lợi nhuận: 9,1 tỷ
đồng), thiếu đơn hàng,… đặc biệt là
tiến độ xây dựng nhà xưởng mới tại
Đồng Văn bị chậm, do nhiều nguyên
nhân: chưa lường hết được những khó
khăn, rủi ro của thị trường trong nước
và ngoài nước,… để đưa ra những
quyết đoán phù hợp;
Trước tình hình đó, Tập đoàn
Dệt May Việt Nam với tư cách cổ
đông Nhà nước giữ cổ phần chi phối
(57,57%) đã kịp thời đề ra phương
án giải quyết đồng bộ về nhân sự, thị
trường, tài chính,… Trong gần 3 năm
từ đó đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội
đồng quản trị và cơ quan điều hành
Tổng Công ty đã triển khai hàng loạt
các giải pháp hiệu quả. Hanosimex
đã bước đầu khôi phục được phân
nửa năng lực sản xuất may và sợi so

với thời điểm trước di dời.
Trong năm 2012 và 2013,
Hanosimex đã vinh dự được nhận Cờ
thi đua của Bộ Công Thương, đánh
dấu sự vượt khó thành công của tập
thể cán bộ và người lao động toàn
Tổng Công ty.
Ông có thể nói rõ hơn về giai
đoạn 3 năm vừa qua, khi mà Tổng
Công ty dịch chuyển về các địa
phương và tập trung đầu tư các dự
án lớn để chuẩn bị cho một giai đoạn
phát triển mới, bứt phá và tăng tốc?
Trong giai đoạn 3 năm vừa qua,
sau rất nhiều khó khăn của quá trình
di dời, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng
quản trị và Cơ quan điều hành Tổng
Công ty đã triển khai hàng loạt các
giải pháp:
- Kiện toàn bộ máy quản lý
nghiệp vụ, đại diện vốn tại Tổng
Công ty và các đơn vị thành viên.
Xây dựng cơ chế quản lý tài chính
trong hệ thống Hanosimex, tăng
cường sự liên kết nội bộ hệ thống
Hanosimex thông qua nâng cao vai
trò trách nhiệm của người đại diện
vốn tại các đơn vị thành viên.
- Tái cấu trúc cơ cấu vốn của
Tổng Công ty, tập trung nguồn lực
thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến
độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào hoạt
động các Nhà máy sợi Đồng Văn,
Nhà máy May Đồng Văn, Nhà máy
May Nam Đàn. Đồng thời đầu tư
chiều sâu, tiếp tục tăng chất lượng,
tăng năng suất tại các Nhà máy Sợi
Bắc Ninh, Nhà máy Sợi của Công ty
CP Dệt May Hoàng Thị Loan.
- Tiếp tục thực hiện đồng

Sản xuất SP xuất khẩu vào thị trường Mỹ
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bộ các giải pháp quản trị tài chính,
thị trường, quản trị nguồn nhân lực
xuyên suốt từ Tổng Công ty đến các
đơn vị thành viên nhằm củng cố,
phát huy hiệu quả của từng đơn vị
thành viên và tạo thành chuỗi cung
ứng Sợi - Dệt - May để tiến tới tổ chức
SXKD theo phương thức ODM.
- Chấm dứt hoạt động và giải
thể những đơn vị thành viên vốn điều
lệ nhỏ, hoạt động kém hiệu quả và
không có hướng phát triển.
- Đổi mới căn bản về công
tác quản trị nguồn nhân lực, chú
trọng công tác tuyển dụng, đào tạo,
sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, phát
triển cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp
vụ và công nhân bậc cao phù hợp với
từng thời kỳ phát triển mới của Tổng
Công ty.
- Phát huy dân chủ cơ sở, phát
huy vai trò của công đoàn và đoàn
thanh niên trong phong trào thi đua
sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm
nguyên nhiên vật liệu, cải thiện môi
trường làm việc cho người lao động.
Đúng là những quyết tâm, công
sức, nỗ lực của tập thể người lao động
Hanosimex đã dần hình thành tại các
miền quê những cơ sở sản xuất mới:
- Nhà máy sợi Bắc Ninh với
hơn 3,3 vạn cọc sợi, sản lượng mỗi
tháng đạt 350 tấn sợi (chi số bình
quân Ne30)
- Nhà máy may Đồng Văn với
24 chuyền may, công suất 5,1 triệu
sản phẩm may dệt kim quy chuẩn
mỗi năm
- Nhà máy Sợi Đồng Văn với
3 vạn cọc sợi, mỗi tháng cung cấp
420 tấn sợi chất lượng cao (chi số
bình quân Ne30)
- Nhà máy May Nam Đàn
(giai đoạn 1) với 24 chuyền may,
công suất 5,1 triệu sản phẩm may dệt
kim quy chuẩn mỗi năm
Hiện tại, Hanosimex đã bước
đầu khôi phục được phân nửa năng
lực may và hơn 80% năng lực kéo sợi,
với hơn 5.000 CBCNV của 6 công ty
cổ phần và 4 nhà máy. Các cơ sở sản
xuất của hệ thống Hanosimex phân
bố khắp các vùng miền như: Bắc
Ninh, Hà Đông, Duy Tiên - Hà Nam,
Nam Đàn, TP Vinh, Hồng Lĩnh.
Trong thời gian tới, Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội sẽ tiếp tục
thực hiện các dự án đầu tư đã được
phê duyệt, chủ yếu xây dựng các cơ
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sở sản xuất Sợi - Dệt - May tại các
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình để hình thành Cụm
công nghiệp dệt may Bắc Trung Bộ
theo Quy hoạch công nghiệp dệt
may Việt Nam đến 2020 tầm nhìn
đến 2030 đã được Chính phủ phê
duyệt. Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội với vai trò doanh nghiệp đầu tàu
sẽ là nơi đào tạo, cung cấp nguồn
nhân lực quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ
chất lượng cao cho các doanh nghiệp
trong hệ thống và khu vực.
Những định hướng chiến lược
của Hanosimex nhằm đón đầu các
Hiệp định thương mại, đặc biệt là
Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược
Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là gì
thưa ông?
Để đón đầu TPP (nhiều khả
năng chỉ giảm thuế cho sản phẩm
may mặc có quy trình sản xuất từ
sợi trở đi được thực hiện tại 12 nước
tham gia TPP), các doanh nghiệp
nước ngoài (FDI) từ Hồng Kông, Trung
Quốc… đã và đang vào Việt Nam để
đầu tư nhiều nhà máy dệt nhuộm.
Những doanh nghiệp FDI này
có thế mạnh về vốn và công nghệ.
Do đó, có khả năng doanh nghiệp
sản xuất sợi, vải trong nước sẽ bị
cạnh tranh không chỉ về xuất khẩu
mà còn cả về cung ứng cho nội địa
(cung ứng nguyên liệu cho doanh
nghiệp trong nước sản xuất hàng may
mặc xuất khẩu). Ngoài ra, họ cũng
có thế mạnh về vốn nên sẵn sàng trả
lương cao để thu hút kỹ sư giỏi, nhân
lực có tay nghề từ các doanh nghiệp
Việt Nam.
Do đó, bên cạnh những thuận
lợi về giảm thuế, TPP cũng đem lại rủi
ro cạnh tranh về thị trường và nguồn
nhân lực cho nên Hanosimex cũng
phải chuẩn bị bằng việc mở rộng
đầu tư các cơ sở sản xuất với quy mô
lớn hơn, hiện đại hơn, và đầu tư Nhà
máy Sợi với quy trình công nghệ và
chỉ số sợi cao hơn, chất lượng tốt hơn
để đáp ứng nhu cầu của thị trường và
tham gia sâu vào chuỗi khép kín Sợi Dệt - May của toàn Ngành.
Có nghĩa là, doanh nghiệp phải
cạnh tranh bằng việc giảm giá thành,
đầu tư hiện đại hoá, tăng năng lực, và
chăm lo cho đội ngũ lao động.
Trân trọng cám ơn ông!

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC

ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
BBT

T

Đ/c Dương Khuê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng

iếp tục thực hiện chỉ đạo
của lãnh đạo Tập đoàn Dệt
May Việt Nam về việc tăng
cường công tác quản lý
điều hành SXKD để Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex)
đảm nhiệm tốt vai trò là một trong
các doanh nghiệp dệt may đầu tàu
của Tập đoàn ở phía Bắc, chiều
3/9/2014, Hanosimex đã tổ chức
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm
chức danh Giám đốc Điều hành
với sự tham dự của các thành viên
Hội đồng quản trị, Cơ quan Tổng
Giám đốc, Đảng ủy, Chủ tịch Công
đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên
và cán bộ chủ chốt trong toàn hệ
thống Hanosimex.
Thay mặt HĐQT Tổng Công
ty, ông Dương Khuê - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch HĐQT đã trao quyết
định bổ nhiệm chức danh Giám
đốc Điều hành cho các ông Hồ Lê
Hùng, Giám đốc Chi nhánh Hà
Nam và ông Nguyễn Trí Sơn, Giám

đốc Công ty CP Vinatex Hồng
Lĩnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông
Dương Khuê mong muốn các tân
Giám đốc Điều hành sẽ phát huy
khả năng của mình, đoàn kết đồng
thuận cao trong Cơ quan điều hành
để đáp ứng yêu cầu phát triển cao
của Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội trong giai đoạn mới.
Trước đó, Tổng Công ty đã
công bố quyết định thành lập
Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu
trên cơ sở sáp nhập các phòng
Kinh doanh, phòng Xuất nhập
khẩu, hệ thống kho tại Đồng Văn,
Bắc Ninh và bổ nhiệm một số vị
trí trưởng các đơn vị: Ông Nguyễn
Trí Sơn kiêm Trưởng phòng Kế toán
Tài chính, Bà Phan Hoài Thu giữ
chức vụ Trưởng phòng KD-XNK, Bà
Nguyễn Phương Lan giữ chức vụ
Trưởng phòng Công nghệ may, Ông
Bùi Thành Hưng giữ chức vụ Giám
đốc Nhà máy sợi Đồng Văn, ông
Bùi Quang Sáu giữ chức vụ Giám
đốc Nhà máy May Nam Đàn.
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ĐẢNG BỘ PHÁT HUY VAI TRÒ
HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO

ĐẢNG UỶ TCT

N

gày 21 tháng 11 năm
2014, Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội
(HANOSIMEX) kỷ niệm
30 năm ngày thành lập. Trải qua
30 năm xây dựng và phát triển
Đảng bộ Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội đã thực hiện tốt vai
trò của tổ chức Đảng trong doanh
nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp
vượt qua những giai đoạn thăm
trầm, vượt qua khó khăn thách
thức để phát triển ổn định như
ngày hôm nay.
Đảng bộ Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội (tiền thân là Đảng bộ
Nhà máy Sợi Hà Nội) được thành
lập từ năm 1983, trước khi Nhà
máy đi vào sản xuất chính thức.
Khi đó Đảng bộ có 60 đảng viên,
8 chi bộ. Năm 2011, sau khi thực
hiện di dời, số lượng đảng viên,
CBCNV của Hanosimex đã có biến
động rất lớn. Đến năm 2014, Đảng
bộ có 211 đảng viên, 01 Đảng bộ
bộ phận và 09 chi bộ trực thuộc.
Được sự lãnh đạo của Đảng
bộ cấp trên, Đảng bộ Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội chỉ đạo xây
dựng chiến lược phát triển doanh
nghiệp từng giai đoạn một cách
đúng đắn, phù hợp dựa trên những
lợi thế sẵn có để tìm hướng đầu
tư mở rộng và phát triển sản xuất
theo cơ chế thị trường. Năm 2011,
đánh dấu một bước ngoặt lớn của
HANOSIMEX. Thực hiện chủ
trương của Chính phủ, Tổng Công
ty đã di dời toàn bộ Văn phòng và
cơ sở sản xuất tại địa chỉ số 25/13,
đường Lĩnh Nam, phường Mai
Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
về địa bàn các tỉnh là Đồng Văn
- Hà Nam, Quế Võ - Bắc Ninh,
Nam Đàn - Nghệ An… Bước ngoặt
lớn này đã làm cho Hanosimex
gặp nhiều khó khăn, phải đương
đầu với nhiều thách thức:
+ Tổn thất về nguồn lực, lực
lượng lao động có trình độ, có tay
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nghề hầu hết đã nghỉ việc. Nguồn
nhân lực tại chỗ không đủ năng
lực để làm các đơn hàng giá trị gia
tăng cao. Lao động mới tuyển dụng
dụng tay nghề thấp, năng suất lao
động thấp nhưng tiền lương trả cho
người lao động vẫn phải đảm bảo
và đủ sức cạnh trạnh trong khu
công nghiệp mới giữ chân được
người lao động nên ảnh hưởng đến
hiệu quả sản xuất nói chung.
+ Thị trường xuất khẩu và
nội địa sau di dời mất hầu hết các
khách hàng lớn.
+ Tình hình tài chính doanh
nghiệp còn nhiều khó khăn, sau
đầu tư áp lực về nguồn vốn, trích
khấu hao lớn.
Nhưng với sự quyết tâm cao
của toàn Đảng bộ, của HĐQT, Cơ
quan điều hành và sự đồng thuận
của tập thể CBCNV Tổng Công ty,
sau gần 4 năm di dời, các cở sở
sản xuất mới của Hanosimex đã đi
vào ổn định, năng suất - chất lượng
ngày càng được nâng cao, đáp ứng
tốt các tiêu chuẩn của thị trường
xuất khẩu và nội địa.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn:
Đảng uỷ Tổng Công ty đã
phối hợp với chuyên môn trong

việc xây dựng các mục tiêu, giải
pháp thực hiện nhiệm vụ phù hợp
với từng thời điểm, tổ chức sâu
rộng các phong trào thi đua lao
động sản xuất. 100% các đơn vị
đều triển khai các phong trào thi
đua như: Năng suất - chất lượng tiết kiệm - hiệu quả; an toàn lao
động, sáng kiến cải tiến… Các
phong trào đã thu hút đông đảo
CBCNV tham gia, đóng góp tích
cực vào việc hoàn thành các chỉ
tiêu kinh tế - chính trị của các
đơn vị và của TCT. Đảng uỷ đã
tập trung lãnh đạo thực hiện để
đạt được mức cao nhất đối với các
chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD được cấp
trên giao, từng bước tháo gỡ khó
khăn, tranh thủ những thuận lợi
để ổn định SX, đảm bảo việc làm
và giữ được mức thu nhập cao cho
người LĐ.
Đảng bộ coi trọng công tác cán
bộ và phát triển nguồn nhân lực:
Coi đây là nhiệm vụ trọng
tâm của toàn đảng bộ. Đảng uỷ đã
chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác
cán bộ, tổ chức triển khai nghiêm
túc các nghị quyết của TW, các quy
định gắn với việc đánh giá phân
loại đảng viên hàng năm. Tổ chức
đào tạo nâng cao trình độ lý luận
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chính trị và nâng cao năng lực
quản lý, điều hành cho đội ngũ
quản lý các cấp thông qua các
hình thức như gửi đi đào tạo ở các
trường, thuê các công ty tư vấn về
đạo tào ngay tại đơn vị.
Đảng bộ lãnh đạo công tác
chính trị tư tưởng:
Nhận thức sâu sắc vai trò
quan trọng của công tác tư tưởng,
Đảng uỷ đã tập trung tạo được sự
đồng thuận trong tập thể CBCNV
góp phần giữ vững ổn định chính
trị, phát huy tính chủ động sáng tạo
của cán bộ đảng viên và công nhân
viên chức lao động, hoàn thành
các mục tiêu đề ra.
Nâng cao bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức của cán bộ,
đảng viên thông qua việc tổ chức
thực hiện cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, triển khai nghiêm túc
các hội nghị học tập, quán triệt
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận
của Đảng… BCH Đảng bộ đã chỉ
đạo các đơn vị nghiên cứu bám sát
các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch
sản xuất kinh doanh để xây dựng
chương trình hành động, kế hoạch
thực hiện.
Đảng bộ chú trọng nâng cao
năng lực hoạt động của các đoàn
thể chính trị - xã hội:
Xác định sự nghiệp cách
mạng là của quần chúng, vì vậy
Đảng uỷ và ban lãnh đạo Tổng
Công ty luôn chăm lo đến sự phát
triển toàn diện của các đoàn thể.
Tổ chức Công đoàn được quan
tâm về tổ chức, đội ngũ cán bộ từ
các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ
phận, Công đoàn cơ sở thành viên
và BCH Công đoàn TCT thường
xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ
nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động
công đoàn để công đoàn thực sự là
cầu nối, là chỗ dựa vững chắc cho
các cấp uỷ và chính quyền trong
việc giáo dục đoàn viên. Do làm
tốt công tác tuyên truyền vận động
quần chúng của tổ chức công
đoàn nên liên tục nhiều năm công
đoàn nhận được cờ thi đua của
Tổng Liên đoàn và Công đoàn Dệt
May Việt Nam tặng công đoàn cơ
sở vững mạnh.
Đảng bộ chăm lo, giáo dục

đoàn viên thanh niên thông qua
tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổng Công ty. Đảng uỷ giao nhiệm
vụ cho các cấp uỷ chi bộ, đảng bộ
bộ phận quan tâm tạo điều kiện
cho các chi đoàn thanh niên hoạt
động để đoàn viên thanh niên
thực sự là lực lượng xung kích, tình
nguyện, đảm nhận những khâu
khó, việc mới, nhiệm vụ đột xuất…
qua đó đoàn viên thanh niên có cơ
hội học hỏi và khẳng định mình
hơn. Liên tục nhiều năm qua Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công
ty được vinh dự nhận Bằng khen
của Trung ương đoàn, Đoàn khối
DNTW và Đoàn Tập đoàn Dệt
May Việt Nam.
Các tổ chức đoàn thể của
TCT thực sự là cầu nối giữa Đảng
và quần chúng để quần chúng tin
ở Đảng, có nhiều ý kiến đóng góp
xây dựng Đảng, giới thiệu quần
chúng tốt để kết nạp Đảng, làm

cho đội ngũ của Đảng ngày càng
đông đảo vững mạnh.
Hoạt động của các tổ chức
Đoàn thể trong TCT đã góp phần
quan trọng trong việc phát huy
vai trò làm chủ tập thể của người
LĐ, góp phần tạo sự ổn định về tư
tưởng cho CBCNV, giúp người LĐ
yên tâm công tác, gắn bó với nghề,
tạo sự ổn định hoạt động SXKD của
TCT, xây dựng đơn vị, xây dựng
TCT phát triển.
Với chặng đường 30 năm
xây dựng và phát triển, Đảng bộ
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân
lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, tạo nên sự đoàn
kết nhất trí cao trong cán bộ, đảng
viên và người lao động; lãnh đạo
đơn vị vượt qua khó khăn hoàn
thành tốt các nhiệm vụ và xây
dựng Tổng Công ty ngày càng phát
triển bền vững.

9

CHÀO MỪNG HANOSIMEX 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

CÔNG ĐOÀN 30 NĂM ĐỒNG HÀNH
CÙNG DOANH NGHIỆP
KIM NGÂN

T

hành lập năm 1983 từ tiền
thân là Công đoàn cơ sở Nhà
máy Sợi Hà Nội với hơn 1
ngàn lao động, cùng với sự phát
triển của doanh nghiệp đến nay
Công đoàn Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội có hơn 4500 LĐ với
tỉ lệ LĐ nữ 70% sinh hoạt trong
10 công đoàn cơ sở thành viên và
2 CĐ bộ phận trên nhiều địa bàn
khác nhau như Hà Nội, Hà Nam,
Bắc Ninh, Nam Đàn, thành phố
Vinh - Nghệ An .
Trải qua 30 năm xây dựng và
phát triển, Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội (Hanosimex) trực thuộc
Tập đoàn Dệt May VN đã đạt được
những thành tích nổi bật là doanh
nghiệp hàng đầu trong ngành Dệt
May VN được tặng thưởng nhiều
Huân, Huy chương và đặc biệt năm
2005 Tổng Công ty được phong
danh hiệu cao quý Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới.
Đồng hành cùng doanh
nghiệp, Công đoàn Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội luôn sát cánh
cùng Cơ quan điều hành Tổng
Công ty trong việc quan tâm chăm
sóc đời sống vật chất, tinh thần
cho người LĐ đồng thời động viên
CN LĐ khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành nhiệm vụ trong SXKD
của TCT. Công đoàn TCT luôn là
chỗ dựa vững chắc cho người LĐ
trong việc bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp chính đáng của đoàn
viên và người LĐ, thường xuyên
tuyên truyền, vận động, giáo dục
đoàn viên và người LĐ về đường
lối chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà nước, phổ biến pháp
luật LĐ và các nội qui qui chế của

10

TCT. Phát động các phong trào thi
đua LĐSX trong CNLĐ, các phong
trào văn hoá thể thao được duy trì
tạo không khí làm việc và sự gắn
bó lâu dài với TCT.
Công đoàn TCT còn luôn quan
tâm đến công tác từ thiện XH, nuôi
dưỡng mẹ VN anh hùng và các cháu
mồ côi, thăm hỏi hiếu hỉ và trợ cấp
khó khăn kịp thời cho người LĐ .
Với các thành tích đạt được,
Công đoàn Tổng Công ty CP Dệt
May Hà nội được nhà nước tặng
thưởng huân chương LĐ hạng
Ba (năm 2000) Huân chương LĐ
hạng nhì (năm 2005) và liên tục
trong các năm được tặng cờ đơn
vị xuất sắc của Tổng liên đoàn LĐ
VN và CĐ ngành Dệt May VN. Về
cá nhân người LĐ, rất nhiều lượt
đoàn viên CĐ đạt danh hiệu LĐ
giỏi các cấp , giành giải cao trong
các hội thi thợ giỏi của TCT và
ngành Dệt May VN, điển hình có

chị Trần Thị Kim Oanh công nhân
đứng máy sợi con được Nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng
Lao động thời kỳ đổi mới (năm
2009) và anh Lê Đình Chương
công nhân bảo toàn may được
tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua
toàn quốc (năm 2010).
Năm 2011 thực hiện chủ
trương di dời các cơ sở SX của
Chính phủ và thành phố Hà Nội
nhằm giảm thiểu ùn tắc giao
thông, giải quyết ô nhiễm môi
trường, không ngừng xây dựng Thủ
đô phát triển xứng tầm với Thủ đô
cả nước, Hanosimex tổ chức di dời
nhà xưởng máy móc thiết bị về
các khu vực Bắc Ninh, Hà Nam,
Vinh - Nghệ An .
Đối với Doanh nghiệp để
tổ chức di dời thuận lợi và đảm
bảo giải quyết kịp thời các chế
độ cho người LĐ là rất khó khăn,
Công đoàn Tổng Công ty phối
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hợp cùng chuyên môn xay dựng
cơ chế cho người lao dộng, đảm
bảo công khai, công bằng, minh
bạch trên cơ sở có lợi nhất cho
người lao động. Đặc biệt những
lao động tiếp tục đồng hành cùng
Công ty đến làm việc tại địa điểm
mới sẽ được hưởng các chế độ ưu
đãi, hỗ trợ tốt nhất nhằm động
viên, khuyến khích, thu hút các
lao động có tay nghề. Những lao
động do điều kiện gia đình, hoặc
sức khỏe không tiếp tục gắn bó với
Công ty đến nơi mới thì Công ty sẽ
thực hiện theo đúng luật của Nhà
nước quy định. Đến thời điểm hết
năm 2012, TCT đã bố trí sắp xếp
cho nghỉ việc hưởng chế độ di
dời cho gần 1900 CBCNV và đã
thực hiện việc chốt sổ BHXH, bổ
sung chức danh nghề và tổ chức tư
vấn về Bảo hiểm thất nghiệp cho
người LĐ yên tâm khi nghỉ việc
* Đối với nhiệm vụ hiện nay:
công tác ổn định về tư tưởng, đời
sống vật chất, tinh thần cho người
LĐ và phát triển nguồn lực tại các
địa điểm mới được lãnh đạo TCT
và Công đoàn TCT xác định đây
là nhiệm vụ trọng yếu của doanh
nghiệp. Công đoàn tham gia với
chuyên môn một số các biện pháp
nhằm duy trì ổn định và phát triển
nguồn lực trong giai đoạn đầu tư
mới và được phổ biến đến người
LĐ tại các đơn vị.
Công đoàn thường xuyên
tuyên truyền giáo dục người LĐ

về truyền thống của Tổng Công
ty, về các đường lối chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật
của nhà nước, các nội qui qui chế
Tổng Công ty đang thực hiện, phát
động các phong trào thi đua nâng
cao trình độ tay nghề, đảm bảo
năng suất, chất lượng sản phẩm,
cụ thể như sau :
1. Về các Chính sách đào tạo
và sử dụng lao động sau tuyển dụng:
- Chủ động đổi mới chương
trình, nội dung, phương pháp đào
tạo sao cho hiệu quả nhất, tập
trung thời gian đào tạo thực hành,
rút ngắn thời gian đào tạo theo
công đoạn.
- Có chính sách đào tạo CN

có tay nghề cao, tay nghề giỏi, có
vai trò, vị trí cốt cán trong các tổ,
công đoạn, dây chuyền sản xuất để
bố trí vào công tác quản lý cấp tổ.
- Thường xuyên đào tạo thêm
nghề 2, đào tạo lại cho khối CN
để nâng cao tay nghề, đảm bảo
năng suất LĐ và chủ động trong
bố trí công việc.
2. Quan tâm cải thiện tiền
lương, tăng thu nhập hợp lý cho
người lao động:
- Đối với Tổng Công ty: Năm
2013
đạt 4.500.000 đ/người/
tháng, đạt mức TB của Ngành và
khu vực. Tuy nhiên trong cơ cấu
thu nhập của Tổng Công ty có tính
đến cả chi phí BHXH, BHYT,
BHTN Tổng công ty đóng cho
người LĐ, chi phí ăn ca, bồi dưỡng
độc hại nên thu nhập thực tế
lương hàng tháng B/Q chỉ khoảng:
3.800.000 đ/người/tháng. Dự kiến
năm 2014 thu nhập cho CBCNV
tăng từ 10-20% .
Có chính sách tiền lương, thu
nhập thu hút sau khi sắp xếp tái
cấu trúc TCT sau di dời, đảm bảo
cho người LĐ gắn bó với TCT phát
huy được hiệu quả cao nhất trong
công việc.
- Tiếp tục thực hiện cách trả
lương cho các ngành nghề đảm
bảo nguyên tắc phân phối theo lao
động và phù hợp với luật lao động.
- Nghiên cứu và đổi mới các

11

CHÀO MỪNG HANOSIMEX 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

hình thức thưởng khuyến khích
cho người lao động phù hợp với
yêu cầu từng giai đoạn đầu tư di
dời của TCT, có thể tiếp tục thực
hiện các phụ cấp thu hút nhân
tài, phụ cấp chuyên cần, thưởng
từ quĩ lương cho lao động giỏi,
nghiên cứu thưởng phụ cấp ca
đêm và chế độ đêm thứ 3.
- Duy trì việc thực hiện chế
độ bổ sung lương cho người lao
động nhân các ngày lễ, tết, sinh
nhật, thưởng tháng lương thứ 13,
thưởng khuyến khích gắn bó với
TCT trong năm công tác.
- Có chế độ đặc thù đãi ngộ
đối với người lao động khi làm
việc tại các khu vực của TCT như:
o
Đảm bảo đủ việc làm
thường xuyên, liên tục cho người
lao động để tạo niềm tin cho người
lao động gắn bó với TCT.
o Duy trì xe đưa đón công
nhân từ Hà Nội về Đồng Văn và
các nơi khác làm việc.
o Tạo điều kiện thuê nhà
cho công nhân ở các nơi khác
trong khi TCT chưa có nhà ở cho
công nhân.
- Đối với chế độ tiền lương
theo qui định của nhà nước: TCT
tiếp tục áp dụng hệ thống thang
bảng lương của Công ty nhà nước
(theo Nghị định 205/2004/CP) cho
các đơn vị thành viên để CBCNV
yên tâm công tác cho đến khi có
các nghị định hướng dẫn mới của
nhà nước.
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3. Tham gia cải thiện điều
kiện và thời gian làm việc cho
người lao động:
Bên cạnh tiền lương, thu
nhập thì điều kiện làm việc của
người lao động cũng ảnh hưởng
đến việc thu hút, ổn định nguồn
nhân lực:
- Đối với khu vực Sợi: Người
lao đông quan tâm nhất là vấn
đề đi ca và chuyển đổi ca hợp lý.
Để đảm bảo điều kiện này, cần
nghiên cứu thực hiện phương án
đi ca hợp lý, cân đối hài hoà giữa
yêu cầu tiết kiệm lao động, huy
động được tối đa số ca/tháng và
phát huy hiệu suất, đảm bảo sức
khoẻ, tâm lý cho người lao động,
có chế độ đi ca và chuyển ca hợp
lý, người lao động có điều kiện
nghỉ ngơi, tái sức lao động hơn,
từ đó góp phần tăng NSLĐ và ổn
định lao động.
- Đối với khu vực May: Tâm
lý người lao động e ngại nhất là
vấn đề tăng ca, tăng giờ nhiều, liên
tục, trong tháng không có ngày
nghỉ. Để tạo điều kiện cho người
lao động được nghỉ ngơi, tái sức lao
động, hưởng thụ đời sống văn hoá,
tinh thần cần phấn đấu để thời
gian làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần
được nghỉ ngày chủ nhật.
- Ngoài ra TCT cần tiếp tục
quan tâm cải thiện các điều kiện
làm việc, điều kiện vệ sinh lao
động, chế độ bảo hộ lao động,
đảm bảo điều kiện làm việc tuyệt

đối an toàn cho người lao động.
4. Quan tâm chế độ BHXH
và phúc lợi cho người lao động:
- Thực hiện nghiêm túc các
Pháp luật về lao động như: Thực
hiện ký HĐLĐ; thực hiện chế độ
BHXH, BHYT, BHTN, coi đây là
một nét ứng xử văn hoá đối với
Người lao động và là điểm mạnh
của Hanosimex.
- Thực hiện chăm lo đời sống
văn hoá, tinh thần cho Người lao
động: đảm bảo chất lượng bữa ăn
giữa ca, bồi dưỡng ca 3, bồi dưỡng
độc hại bằng hiện vật, bồi dưỡng
chống nóng trực tiếp cho người LĐ.
- Thường xuyên quan tâm
đến đời sống văn hoá, tinh thần,
thăm hỏi, hiếu hỷ đối với người
LĐ: Tổ chức thăm hỏi kịp thời, xây
dựng sân bóng mini tại Đồng văn
phục vụ thi đấu TDTT cho TCT.
5. Cùng với chuyên môn
phát triển DN:
Phát động các phong trào
thi đua LĐ sáng tạo, tuyên truyền
giáo dục người LĐ có tác phong
công nghiệp, thực hành tiết kiệm,
nâng cao năng suất LĐ, tay nghề
để đảm bảo SXKD hiệu quả, DN
phát triển tạo điều kiện cho người
LĐ có việc làm ổn định và tăng
thu nhập.
6. Xây dựng và duy trì Văn
hoá doanh nghiệp:
Phổ biến và tuyên truyền
văn hoá ứng xử trong hệ thống
Hanosimex, quan tâm đời sống
tinh thần cho Người lao động, tạo
môi trường tích cực, thân thiện,
bền vững cho các thế hệ Người lao
động gắn bó lâu dài với sự phát
triển Tổng Công ty.
Đồng hành cùng doanh
nghiệp, trong thời gian tới nhiệm
vụ của Công đoàn Tổng Công ty
còn rất nhiều thử thách, song với
truyền thống đoàn kết, vượt mọi
khó khăn, BCH Công đoàn Tổng
Công ty tiếp tục tuyên truyền, vận
động CNLĐ nâng cao ý thức trách
nhiệm đoàn kết chung sức phấn
đấu hoàn thành các chỉ tiêu KH
năm 2014, góp phần vào sự phát
triển bền vững của Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội.

CHÀO MỪNG HANOSIMEX 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

CẢM NGHĨ VỀ NGÔI NHÀ CHUNG
HANOSIMEX

T

ừ cái tên ban đầu “Nhà
máy Sợi Hà Nội” được xây
dựng cùng thời kỳ với các
nhà máy trong ngành công
nghiệp nhẹ lúc bấy giờ như Nhà
máy Sợi Vinh, Nhà máy Sợi Huế,
Nhà máy Sợi Nha Trang,... Chặng
đường hơn 30 năm, bao thăng trầm
của lịch sử đã viết lên những trang
sử hào hùng của Tổng Công ty Dệt
May Hà Nội đơn vị “Anh hùng Lao
động trong thời kỳ đổi mới”.
Từ những lúc khó khăn trong
thời kỳ bao cấp và sau đó chuyển
sang cơ chế thị trường, cho đến
những lúc vinh quang nhất. Cán
bộ, công nhân Công ty Dệt May Hà
Nội (nay là Tổng Công ty cổ phần
Dệt May Hà Nội - Hanosimex)
vẫn miệt mài lao động sản xuất.
Không những phát triển sản xuất
tại Công ty, mà từ những năm ở
thập kỷ chín mươi Lãnh đạo Công
ty đã nhận giúp đỡ về các mặt
quản lý, thị trường và vực dậy sản
xuất tại Nhà máy sợi Vinh, một
trong những nhà máy được Cộng
hòa dân chủ Đức đầu tư xây dựng
từ năm 1978 ở mảnh đất Thành
Vinh. Tiếp đến đầu thế kỷ XXI này,
công ty tiếp tục nhận đỡ đầu và
điều hành Công ty Dệt kim Hoàng
Thị Loan, công ty mang tên thân
mẫu của Bác Hồ. Cũng nhờ được
hội ngộ về trong một đại gia đình
Hanosimex mà các đơn vị đã dần
trưởng thành, khắc phục những
khó khăn nhất là vấn đề thị trường
và chất lượng sản phẩm. Không chỉ
nhận đỡ đầu, tiếp quản các đơn vị
ở khu vực bắc miền Trung, mà hệ
thống ngôi nhà chung Hanosimex
còn có các Công ty CP Dệt Hà
Đông, May Đông Mỹ và các đơn
vị mới được đầu tư xây dựng như

ĐÌNH HẢI

Nhà máy Sợi Đồng Văn, Nhà máy
may Đồng Văn, Nhà máy may
Nam Đàn, Nhà máy sợi Hồng
Lĩnh,... Nhờ có những quyết định
đúng đắn của Lãnh đạo Tập đoàn
Dệt May Việt Nam và Lãnh đạo
Hanosimex, đến nay Tổng Công ty
có 8 công ty cổ phần, 3 chi nhánh
và 4 nhà máy thành viên đóng tại
các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng,
Bắc Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Hà
Tĩnh. Cho dù các đơn vị thành
viên về vị trí địa lý có khác nhau,
tập quán vùng miền khác nhau,
nhưng lại hội tụ lại với nhau bằng
chuỗi liên kết sản phẩm Sợi - Dệt
- Nhuộm - May, đều chia sẻ với
nhau về kinh nghiệm quản trị sản
xuất và đầu tư. Hằng năm tổ chức
nhiều cuộc Hội thảo kỹ thuật, tổ
chức các đoàn kiểm tra chéo để
cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Các
đơn vị thành viên phát huy tốt vai
trò tự chủ, năng động sáng tạo,
tham quan học tập các đơn vị

trong ngành tạo nên không khí thi
đua sôi nổi trong cùng hệ thống.
Không những đơn thuần
tập trung chỉ đạo SXKD mà từ
đầu năm 2013, Tổng Công ty
đã tạo nên sân chơi “Diễn đàn
Hanosimex” từ những câu chuyện
trong sản xuất, kinh doanh; những
câu chuyện mang tính thời sự,
những bản hồi ký, những tự sự,
chiêm nghiệm từ câu lạc bộ nhà
quản lý được Lãnh đạo các cấp,
các thời kỳ truyền đạt lại; những
dòng văn, vần thơ tuy còn khá thô
sơ nhưng đã truyền tải không khí
mang sắc màu Hanosimex. Từ đây
ngôi nhà chung càng ấm áp, gần
gũi nhau hơn. Và trong tương lai
không xa, khi Hiệp định đối tác
Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái
Bình Dương (TPP) được ký kết đòi
hỏi các thành viên của Tổng Công
ty gắn kết xây dựng thương hiệu
Hanosimex thành thương hiệu
mạnh trên thị trường Quốc tế.
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Cảm xúc về

CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM
CHU THỊ TUYẾT MAI

T

hời gian thấm thoắt đã trôi
qua 30 năm, những con
người qua nhiều thế hệ, có
những người đã trở về với
cõi vĩnh hằng, có những người nay
tóc đã bạc màu thấm đượm những
ngày tháng gian lao, vất vả, vượt
qua tất cả về không gian và thời
gian để lại những dấu ấn không
phai mờ của một chặng đường đã
đi qua, khặng định vị trí trong hiện
tại, chắp cánh tương lai cho thế hệ
mai sau…
Riêng với cá nhân tôi, cứ mỗi
khi “Ngày 21 - 11” đến thì cảm
xúc bồi hồi lại dâng trào. Thật
trân trọng biết bao, khi chúng ta
đang đứng trong hiện tại nhìn về
quá khứ để thấy được công lao to
lớn của những thế hệ cha anh đi
trước đã tạo dựng một cơ nghiệp
cho ngày hôm nay, đã dày công
vun đắp nên một giá trị nhân văn
- văn hoá hằn sâu vào mỗi chúng
ta. Tôi nhớ, buổi đầu mới vào công
ty, gặp các anh chị đi trước, ai nấy
cũng thân thiện, trong ánh mắt,
nụ cười thắm đượm tình cảm chan
chứa như chung một nhà. Bây giờ
gặp lại, vẫn là tay bắt mặt mừng,
hồi tưởng lại năm tháng đã qua, kể
những chuyện xưa ai nấy đều ngập
tràn trong từng kỷ niệm cũ. Vui có,
buồn có, nhưng sự thủy chung vẫn
là mạch ngầm xuyên suốt của một
đại gia đình Hanosimex.
30 tuổi - với cuộc đời của một
con người thì đang ở vào độ chín,
với một doanh nghiệp 30 năm
cũng không hẳn là dài, nhưng ngần
ấy thời gian cũng đủ để tích lũy
kinh nghiệm, căng tràn sức bật mới
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với một niềm khát khao vươn lên,
vượt lên trên hết những khó khăn
tồn tại để ghi dấu ấn tích cực, từng
bước vun đắp thành truyền thống
và kinh nghiệm quý báu cho tương
lai. Trong suốt chặng đường dài đã
qua, từ nội lực kết hợp với truyền
thống chịu thương, chịu khó, đoàn
kết, đồng lòng Tổng Công ty CP
Dệt May Hà Nội đã vượt qua nhiều
gian nan thử thách, để khẳng
định giá trị “CHÂN, THIỆN, MỸ”
đang hiện hữu mà thương hiệu
Hanosimex của chúng ta mỗi ngày
được vun đắp và tô thắm thêm
trong lòng khách hàng, đối tác và
cộng đồng xã hội; đó không chỉ là
sự đoàn kết, sáng tạo không ngừng,
sự chia sẻ trong công việc, tính kỷ
luật và dám chịu trách nhiệm, mà
cao hơn là tinh thần tập thể, tính
đồng thuận là chất keo kết dính
toàn bộ CBCNV trong Tổng Công
ty với nhau để cùng nhau bước

qua những giai đoạn tưởng như
khó khăn nhất của mặt trái cơ thị
trường, của hội nhập kinh tế… để
đưa con thuyền Hanosimex vượt
sóng vươn ra biển lớn.
Thật hạnh phúc và vinh dự
cho mỗi chúng ta về những thời
gian đã sát cánh bên nhau, được
làm việc như những người bạn,
người đồng nghiệp chân thành
nhất trên con đường phấn đấu để
tìm kiếm thành công cho những
ước mơ tương lai.
Chúng ta đã cảm nhận được
những trái tim sôi sục với bầu nhiệt
huyết căng đầy, những khối óc bừng
sáng và những đôi mắt ánh lên
ngọn lửa niềm tin của từng người
trong đội ngũ chúng ta. Những điều
đã tạo lên sự tin tưởng vào viễn
cảnh chung của Tổng Công ty cho
dù trước mắt còn nhiều chông gai
và thách thức.
Nhìn lại chặng đường 3 thập
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niên xây dựng và trưởng thành,
Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà
Nội đã vượt qua nhiều khó khăn từ
phía khách quan và nguyên nhân
nội tại, có những thời điểm khó
khăn tưởng chừng không thể vượt
qua được. Nhưng được sự chỉ đạo
sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dệt
May Việt Nam, sự định hướng của
Chủ tịch hội đồng quản trị, sự phối
kết hợp tích cực của các đơn vị
thành viên trong hệ thống Tập đoàn
Dệt May Việt Nam. Đặc biệt là sự
nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo
của cán bộ nhân viên, Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội đã tự khẳng
định được vị trí, vai trò của mình
trong chuỗi hệ thống cung ứng Tập
đoàn Dệt May Việt Nam.
Thành tích và sự trưởng
thành của 30 năm hoạt động đáng
được ghi nhận và trân trọng. Nhìn
về phía trước còn rất nhiều khó
khăn thách thức cần phải nỗ lực
hết sức mình mới đạt được sự kỳ
vọng và tin tưởng của lãnh đạo Tập
đoàn Dệt May Việt Nam và của
Hội đồng quản trị Tổng Công ty...
Thách thức lớn nhất là phải vượt
qua được chính mính .
Tôi biết rằng, ngày 21/11/2014
sẽ là ngày rất đáng nhớ của hơn
4500 CBCNV trong Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội. Đây là dịp rất
tốt để mỗi chúng ta nhìn lại những
gì mình đã làm, đánh giá lại những

gì chúng ta đạt được, cũng như
những việc chúng ta đã chưa làm
tốt nhất có thể. Và điều quan trọng
là mỗi chúng ta cần đúc rút những
bài học thực tế từ công việc sản
xuất, kinh doanh thông qua những
thành công và thất bại của mình.
Qua đó mỗi chúng ta mới thật sự
hiểu được năng lực thực sự của
mình đến đâu và chúng ta cần có
những điều chỉnh nào cho phù hợp
với tình hình thực tế của công việc
trong hiện tại.
Chúng ta sẽ không vô cảm
với những gì còn tồn tại, chúng
ta sẽ không chấp nhận những kẻ
bàn lùi, nghèo tư duy, nghèo ý chí.
Chúng ta sẵng sàng đối mặt và trân
trọng vào sự thật. Nếu những khó
khăn trở ngại mang yêu tố lịch sử
để lại không thể làm chúng ta
lùi bước, chúng ta đã vượt qua để
khẳng định chính mình trong ngày
hôm nay thì hãy thay vào đó bằng
một hành trình mới đầy lạc quan.
Chúng ta là người quyết định được
sự phát triển chính mình trong
tương lai. Hãy tiến lên phía trước
bằng lòng dũng cảm, sự kiên trì,
hơn hết là bằng tổ chức kỷ cương,
chuẩn mực mà ai cũng tự hào và
muốn hết mình phụng sự.
Nhìn lại quãng đường 30
năm qua, thu nhập của đại đa số
đều tăng lên, có người gấp rưỡi, có
người gấp đôi và hơn nữa. Nhưng

hơn tất cả thu nhập đó là tư duy,
trình độ tay nghề, giá trị con người
của các anh chị em đã tăng lên rất
nhiều. Các anh chị em đã có một
thương hiệu để tự hào khi nói với
bạn bè và người thân của mình.
Một lần nữa tôi muốn nhắc
đến khát khao và ước mơ vì đó
là sợi dây xuyên suốt cuộc hành
trình giúp chúng ta đạt được mục
tiêu của mình. Hãy dám mơ những
giấc mơ lớn và đừng bao giờ nghĩ
rằng sự thành công sẽ đến trên con
đường trải đầy hoa hồng. Hãy sẵn
sàng đó nhận thử thách để biết
rằng thử thách sẽ tôi luyện chúng
ta ngày một lớn hơn. Hãy sẵn sàng
đối mặt với thất bại để thấy rằng
thất bại là để tích lũy kinh nghiệm
và cơ hội để thành công.
Là một thành viên trong Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội, tôi
thiết nghĩ rằng trong mỗi chúng
ta, có lẽ ai ai cũng đều cảm nhận
được niềm tự hào và vinh dự đó!
Đây cũng là nét văn hóa truyền
thống đặc trưng của Hanosimex, có
lẽ ai cũng thấu hiểu và thầm cảm
ơn điều may mắn cho riêng mình
đang được đóng góp công sức nhỏ
bé của mình vào sự nghiệp chung
của Tổng Công ty… Để thực sự mỗi
người luôn nhìn nhận về mình
bằng những trách nhiệm tuyệt vời
với tinh thần mạnh mẽ, với niềm
hưng phấn lạc quan bởi những gì
tốt đẹp chúng ta đã thực có. Để
tiếp tục bứt phá trong chặng đường
phát triển tiếp theo, vươn lên một
tầm cao mới .
Không chỉ đơn thuần là suy
nghĩ mà còn thể hiện cả tâm tư,
tình cảm và hành động, và qua đó
đã trỗi dậy trong tôi những cảm xúc
về một Hanosimex hôm nay và xa
hơn nữa.
Qua những dòng tâm sự này,
xin được gửi đến các anh, các chị,
những người bạn đồng nghiệp của
tôi hãy cùng suy ngẫm, hồi tưởng
và tự hào hướng về Ngày thành
lập Tổng Công ty tròn 30 năm tuổi.
Hãy cùng nhau nắm chặt tay để
thắp sáng niềm tin cho tương lai!

15

CHÀO MỪNG HANOSIMEX 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Đ

TỰ HÀO TUỔI TRẺ
HANOSIMEX

ược ra đời từ những ngày
đầu thành lập Nhà máy
Sợi Hà Nội nay là Tổng
Công ty CP Dệt May Hà
Nội (Hanosimex). Trải qua 30 năm
xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh
niên Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội (Hanosimex) đã trải qua 12 kỳ
đại hội. Dưới sự lãnh đạo, quan tâm
của tổ chức Đảng; sự phối hợp, ủng
hộ, tạo điều kiện của tổ chức Công
đoàn, Đoàn thanh niên Hanosimex
ngày một trưởng thành, luôn phát
huy vai trò xung kích, tự tin khẳng
định bản lĩnh, đóng góp tài năng,
trí tuệ vào hoạt động sản xuất, kinh
doanh, xứng đáng là đội hậu bị, là
cánh tay đắc lực của Đảng bộ Tổng
Công ty.
Ba mươi năm trước, hàng
ngàn thanh niên đang ở độ tuổi
mười tám, đôi mươi đã vinh dự tự
hào được làm việc tại Hanosimex
có thiết bị công nghệ hiện đại nhất
trong ngành Dệt ở Miền Bắc nước
ta thời kỳ đó. Những sản phẩm sợi
đầu tiên do lớp trẻ làm ra, đánh
dấu bước tiến bộ vượt bậc của
ngành Dệt May Việt Nam.
Qua 30 năm, tổ chức Đoàn
thanh niên Hanosimex ngày càng
trưởng thành, được đánh dấu bởi
những phong trào, những hoạt
động gắn liền với sản xuất như:
Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
được các cấp bộ Đoàn Hanosimex
triển khai thực hiện từ những năm
2000 đã thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh niên tham gia, tạo môi
trường để các bạn trẻ phát huy khả
năng sáng tạo, làm chủ khoa học
công nghệ trong lao động sản xuất
tạo ra giá trị gia tăng cho doanh
nghiệp. Với phương châm “Mỗi
đoàn viên, thanh niên một ý tưởng
sáng tạo; mỗi Chi đoàn là một hộp
thư sáng kiến; mỗi cơ sở Đoàn là
một vườn ươm sáng tạo”, phong
trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển
khai cụ thể trong từng đối tượng
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đoàn viên, thanh niên công nhân
Hanosimex. Qua đó, đã đóng góp
được nhiều sáng kiến áp dụng vào
sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng và
đã đạt được nhiều giải thưởng cao
trong Festival Sáng tạo trẻ của đoàn
Khối CN Hà Nội trong nhiều năm.
Bên cạnh đó, các công trình
phần việc TN được đảm nhận và
tổ chức thực hiện có hiệu quả như:
công trình cải tạo nạo vét mương
nước thải Denim của Đoàn TCT,
vệ sinh trần nhà xưởng, vệ sinh
mương ngầm của LCĐ CTCP May
Đông Mỹ và Dệt Hà Đông, xoá
biển quảng cáo trái phép trên tường
hè phố của LCĐ Dệt Hà Đông,
phong trào đầu máy thanh niên,
gian máy thanh niên, kẻ vẽ đường
thoát nạn, phục hồi lõi sợi thô của
LCĐ NM Sợi, Đoàn TN TCT thực
hiện chương trình TN giới thiệu và
bán SP Hanosimex tại các cơ quan
trường học trên địa bàn Thành phố
HN… Các phong trào thi đua này đã
đáp ứng đúng vào mục tiêu trong
sản xuất là nâng cao năng suất và
chất lượng nên đã giành được sự
ủng hộ và giúp đỡ của lãnh đạo các
nhà máy, của các ca sản xuất, phát
huy được sức mạnh tuổi trẻ. Duy trì

AN HẢI

từ năm 2002 đến nay các chương
trình “Truyền thanh Thanh niên” tại
các đơn vị trong TCT - mô hình hoạt
động này đã vinh dự được Thành
Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen
“Công trình Thanh niên tiêu biểu”.
Năm 2014, Công trình thanh niên
“Thiết kế và trồng cây xanh toàn bộ
mặt bằng Công ty” tại địa điểm mới
Đồng Văn của Liên chi đoàn Công
ty CP Dệt Hà Đông đã được công
nhận công trình cấp Đoàn Khối
Doanh nghiệp Trung ương.
Bên cạnh những phong trào
mang tính chuyên môn, gắn với sản
xuất, Đoàn thanh niên Tổng công
ty và các Liên chi đoàn còn tổ chức
nhiều buổi toạ đàm tuyên truyền về
kỹ năng nghề, trao đổi về tác phong
công nghiệp, về văn hoá doanh
nghiệp cho các bạn ĐVTN mới. Tổ
chức nhiều Hội thi dưới hình thức
sân khấu hoá như: Hội thi “Thanh
niên với tiến trình đổi mới doanh
nghiệp” năm 2007; “Ngày thời
trang thanh niên” năm 2010; “Khát
vọng Thanh niên Hanosimex” năm
2011; “Tiếng hát Hanosimex” năm
2012; “Ba mươi năm Hanosimex Một chặng đường” năm 2014. Qua
các Hội thi này, các bạn ĐVTN
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được trau dồi thêm về kiến thức,
về kỹ năng nghề, về truyền thống
tự hào của Hanosimex, đem lại
không khí vui tươi phấn khởi trong
lao động sản xuất; thông qua đó,
Đoàn thanh niên Tổng Công ty đã
thu hút, tập hợp lực lượng cán bộ,
công nhân trẻ tuổi; tuyên truyền
giáo dục để mọi người nâng cao ý
thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt
mọi nhiệm vụ, hăng say công tác,
gắn bó với nghề, chung sức chung
lòng xây dựng Tổng Công ty ngày
càng phát triển.
Trong nhiều năm qua, Đoàn
TN Hanosimex đã triển khai các
hoạt động tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng theo hướng thiết thực,
hiệu quả như: trong nhiều năm liền
tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân
đạo” với sự tham gia của đông đảo
các bạn ĐVTN và CBCNV trong
Tổng Công ty, chương trình đã được
Ban chỉ đạo cuộc vận động HMNĐ
TP Hà Nội tặng Bằng khen: Đơn
vị làm tốt cuộc vận động HMNĐ;
quyên góp sách vở, đồ dùng học
tập, sản phẩm quần áo mới và cũ
ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão
lũ. Ở cấp cơ sở, các Đoàn cơ sở đã
chủ động tổ chức nhiều hoạt động
an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng
đồng với nhiều hoạt động đa dạng,
thiết thực, trên địa bàn rộng, với sự
tham gia của đông đảo đoàn viên
thanh niên và vận động cả cán bộ,
nhân viên, người lao động tham gia.
Với những thành tích tiêu
biểu trong hoạt động, Đoàn thanh
niên Hanosimex luôn được lãnh

đạo Tổng Công ty, Đoàn cấp trên
đánh giá cao; đã vinh dự nhận
được nhiều phần thưởng cao quý
do Đoàn cấp trên trao tặng, đó là:
Cờ mang chân dung Bác Hồ, Cờ
đơn vị xuất sắc nhất trong phong
trào CKT toàn quốc, lá cờ đầu trong
phong trào Thanh niên công nhân
viên chức Thành phố nhiều năm
và liên tục trong nhiều năm liền
được Trung ương Đoàn, Thành
đoàn, Đoàn Khối CNHN, Đoàn
Khối DNTW, Đoàn Tập đoàn Dệt
May Việt Nam tặng bằng khen là
đơn vị vững mạnh xuất sắc.
Thời gian qua, cùng với bước
thăng trầm của Hanosimex khi
triển khai di dời toàn bộ cơ sở sản
xuất khỏi địa bàn Hà Nội theo chủ
trương của Chính phủ, các hoạt
động đoàn ít nhiều bị gián đoạn,

chủ yếu tập trung cùng với Đảng uỷ,
cơ quan Tổng Giám đốc và Công
đoàn Tồng Công ty sắp xếp lại bộ
máy, củng cố lại các cơ sở sản xuất
mới tại các địa phương sau di dời;
Trong thời gian tới, Đoàn thanh
niên Tổng Công ty sẽ hướng vào
trọng tâm công tác như: Tiếp tục
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục để ĐVTN nắm bắt được những
yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng Công
ty trong tình hình mới; Phát động
sâu rộng phong trào phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua lao
động sáng tạo trong ĐVTN; đăng
ký đảm nhận các công trình phần
việc thanh niên trong việc thực
hiện các dự án đầu tư, mở rộng dây
chuyền sản xuất, áp dụng khoa học
công nghệ mới; Tăng cường đoàn
kết, thống nhất trong đội ngũ cán
bộ Đoàn, ĐVTN.
Trải qua chặng đường 30
năm, nhiều đoàn viên thanh niên
Hanosimex ngày nào hiện đã và
đang giữ những chức vụ quan trọng
của bộ máy Tổng Công ty, hoặc
đảm nhiệm nhiều cương vị công
tác khác ở các cơ quan cấp trên,
nhưng vẫn không ngừng truyền lửa
và nhiệt huyết cho thế hệ nối tiếp
để thanh niên Hanosimex hôm nay
vững vàng hơn trong sự nghiệp; kế
thừa và phát huy truyền thống của
đơn vị “Anh hùng Lao động thời kỳ
đổi mới” không ngừng đưa thương
hiệu HANOSIMEX liên tục phát
triển, vươn xa và khẳng định uy tín
với bạn bè quốc tế.
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HANOSIMEX

ĐẦU TƯ MẠNH VÀO MIỀN TRUNG
MINH HƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CP DỆT
MAY HÀ NỘI (HANOSIMEX) ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG
THỜI KỲ ĐỔI MỚI, THƯƠNG
HIỆU DỆT MAY NỔI TIẾNG
HIỆN CÓ 12 CÔNG TY TRÊN
CẢ NƯỚC ĐANG CÓ CHỦ
TRƯƠNG ĐẦU TƯ MẠNH VÀO
NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH. BÊN
CẠNH CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN, NGỌN CỜ
ĐẦU TRONG HỆ THỐNG NGÔI
NHÀ
CHUNG
HANOSIMEX
ĐANG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ,
VÀ CÔNG TY MAY NAM ĐÀN
ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I CÔNG
SUẤT 5,1 TRIỆU SẢN PHẨM
MAY/NĂM VỚI TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ 78,34 TỶ ĐỒNG ĐÃ ĐI
VÀO HOẠT ĐỘNG TẠO VIỆC
LÀM VÀ THU NHẬP ỔN ĐỊNH
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI
QUÊ NỘI CỦA CHỦ TỊCH HỒ
CHÍ MINH. TỔNG CÔNG TY
ĐANG TIẾP TỤC ĐẦU TƯ THÊM
CÁC NHÀ MÁY MỚI Ở KHU
CÔNG NGHIỆP NAM GIANGNAM ĐÀN VÀ HUYỆN QUỲNH
LƯU VÀ ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
NHÀ MÁY SỢI HỒNG LĨNH

M

ặc dù khó khăn suy
thoái kinh tế tác động
đến tất cả các nước,
các thị trường, trong
đó không loại trừ ngành dệt may.
Thế nhưng, với sự bền bỉ, sức trẻ,
sức bật mới, Công ty CP Dệt May
Hoàng Thị Loan vẫn đang tìm
được nhiều đơn hàng ổn định, xuất
khẩu trực tiếp ngày một cao, đầu
tư đổi mới công nghệ, nâng cao
tỷ trọng sợi xuất khẩu, tăng cường
độ tin cậy của khách hàng đến
từ nhiều nước như Ai Cập, Hàn
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Quốc, Trung Quốc, Malaysia… và
trở thành Công ty con lớn nhất
trong hệ thống Hanosimex. Năm
2014, Công ty đã tập trung khai
thác năng lực thiết bị hiện có sau
các giai đoạn đầu tư, đẩy mạnh sản
xuất và tiêu thụ sợi, kết quả SXKD
9 tháng đầu năm đạt: Doanh thu
(không VAT) 510 tỷ đồng, tăng 13%
so với cùng kỳ 2013. Sản lượng sợi
10.000tấn, tăng 15% so với cùng
kỳ 2013, trong đó sản lượng sợi
xuất khẩu là 5.200 tấn. Kim ngạch
xuất khẩu đạt 12,6 triệu USD, tăng
38 % so với cùng kỳ, lọt vào 3
doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
tỉnh Nghệ An. Nộp ngân sách 13
tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng,
đảm bảo đủ việc làm thường xuyên
cho gần 950 lao động với thu nhập
bình quân đạt 4.500.000 đ/người/
tháng.Công ty đang hướng đến
mục tiêu 4.800.000-5.000.000 đ/
người/tháng vào cuối năm nay.
Không chỉ chăm lo tốt việc
làm, đời sống cho người lao động,
mà Đảng bộ Công ty đã tổ chức
học tập, sinh hoạt toàn đảng bộ để
quán triệt, tổ chức thực hiện các

Nghị quyết Trung ương 6,7 (Khóa
XI), học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương,
nêu cao tinh thần trách nhiệm
gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Chủ trương, định hướng lãnh đạo
của Đảng ủy Công ty đều gắn với
lợi ích của Công ty và người lao
động, từ đó phát huy được tinh
thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ
và người lao động trong Công ty.
Cụm dệt may Nam Đàn
Hanosimex tại cụm công nghiệp
Nam Giang, huyện Nam Đàn là
một trong những dự án trọng điểm
của Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội tại miền Trung, có quy mô 17
ha, công suất 3 triệu sản phẩm/
năm thu hút gần 1000 công nhân
làm việc. Các nhà máy dệt may
của Hanosimex đang thi đua lập
nhiều thành tích, quyết tâm hoàn
thành kế hoạch năm 2014 đã tạo
nên một nhịp độ mới, sức sống mới
cho các miền quê Nam Đàn, Đô
Lương, Yên Thành… Từ chỗ chỉ
biết cấy, cày, thêu thùa, chăn nuôi
giờ đây mỗi buổi sáng, nhiều người
dân nông thôn Nghệ An đã biết
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dậy thật sớm, đến nhà máy may
làm việc với kỷ luật công nghiệp
cao, tạo ra những sản phẩm hàng
hóa xuất khẩu và đã góp phần đưa
ngoại tệ về cho đất nước.
Ông Nguyễn Song Hải,Tổng
Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội, Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Dệt May Hoàng Thị
Loan cho biết: Nghệ An và Hà
Tĩnh sẽ là địa bàn đầu tư chiến
lược của Hanosimex trong thời gian
tới. Được sự đồng ý của tỉnh Nghệ
An, Hanosimex chuẩn bị đầu tư
thêm 3 nhà máy nữa tại Nam Đàn:
Đó là nhà máy sợi qui mô 12.000
cọc sợi, công suất 15.000 tấn/năm;
Nhà máy may hàng dệt thoi công
suất 3,6 triệu sản phẩm sơ mi/năm
và Nhà máy dệt kim dệt vải mộc
công suất 4000 tấn/năm. Đồng thời
sẽ xây dựng thêm một nhà máy
may nữa tại huyện Quỳnh Lưu.
Lợi thế về nguồn lao động dồi dào,
cộng với chính sách ưu đãi đầu tư
của tỉnh, chiến lược di dời nhà máy
về các địa phương đang là động
lực thúc đẩy Tổng Công ty đầu tư
các dự án về Nghệ An để phát huy
lợi thế về nguồn lao động dồi dào,
cộng với chính sách ưu đãi thu hút
đầu tư của địa phương và đón đầu
các cơ hội khi Hiệp định Đối tác
kinh tế xuyên Thái Bình Dương
(TPP) được ký kết có hiệu lực vào
năm tới, trong đó Công ty CP Dệt
May Hoàng Thị Loan sẽ là nòng cốt
trong việc đào tạo, cung cấp nguồn
nhân lực quản lý, chuyên môn
nghiệp vụ, thợ bậc cao.
Ông Hải cũng cho biết thêm,
trong kế hoạch đầu tư 2014 - 2015,
Hanosimex dự kiến đầu tư 111 tỷ
đồng để mở rộng sản xuất tại Công
ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh (Hà
Tĩnh). Theo đó, khoản vốn này sẽ
được sử dụng để mua sắm, nâng
cấp một loạt hạng mục mới, như
đầu tư tăng năng lực sản xuất bằng
việc mua sắm bổ sung thiết bị để
tăng số cọc sợi từ 27.696 cọc lên
39.288 cọc (tăng thêm 11.592
cọc), nhằm nâng công suất sợi CD
từ 3.600 tấn/năm lên 5.400 tấn/
năm. Đồng thời, Công ty đầu tư
thêm thiết bị thí nghiệm và thiết
bị phụ trợ nhằm kiểm soát chất
lượng sợi...
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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM HANOSIMEX

H

ội thi thợ giỏi năm 2014 là
một hoạt động hưởng ứng
phong trào thi đua của lực
lượng người lao động trong
toàn Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội (Hanosimex), hướng tới kỷ niệm
30 năm ngày thành lập Tổng Công ty
(21/11/1984 - 21/11/2014).
Vào lúc 9h00’ sáng ngày
01/10/2014 tại Hội trường Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội - Khu
CN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam đã
long trọng khai mạc Hội thi thợ giỏi
cấp Tổng Công ty năm 2014. Mọi
người dễ dàng nhận thấy không khí
hồ hởi phấn khởi của Hội thi như
được lan toả trong nắng vàng, những
khẩu hiệu, pano áp phích, cờ đuôi
nheo tuyên truyền cổ động cho Hội
thi được treo ở nhiều nơi trong nhà
xưởng và khuôn viên Hanosimex tại
Đồng Văn.
Tại lễ khai mạc có sự hiện diện
của đồng chí Dương Khuê - Chủ tịch
HĐQT Tổng Công ty cùng các đồng
chí trong Ban lãnh đạo Tổng Công ty,
các đồng chí phụ trách Công đoàn,
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, các
đồng chí trưởng, phó các phòng ban,
các Đ/c Giám đốc các Nhà máy thành
viên và đông đủ các bạn thí sinh đến
tham dự. Các bạn thí sinh đa phần là
công nhân mới, tuổi nghề còn trẻ song
các bạn đã thể hiện sự quyết tâm, sự
nhiệt tình của mình trong công việc,
hăng hái tham gia vào các phong trào
thi đua lao động sản xuất.
Vào 14h00 cùng ngày, tại Nhà
máy Sợi Bắc Ninh - Hanosimex và
ngày 03/10/2014 tại Nhà máy May
Nam Đàn - Hanosimex cũng tổ chức
Khai mạc Hôi thi thợ giỏi khu vực
Bắc Ninh và khu vực Nam Đàn.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động
này, Công ty CP May Halotexco đã
tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi
trong tháng 8/2014.
Mục đích của Hội thi thợ giỏi
Tổng Công ty năm 2014 để thiết thực
chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày
thành lập Tổng Công ty CP Dệt May
Hà nội (21/11/1984 - 21/11/2014),
đồng thời thúc đẩy phong trào luyện
tay nghề, thi thợ giỏi, tăng năng suất
lao động, chất lượng sản phẩm và
thu nhập cho người lao động và xây

PV

dựng gương điển hình trong phong
trào thi đua lao động sản xuất.
Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty
lần này sẽ diễn ra trong tháng 10/2014
với các nhóm nghề dự thi:
+ Đối với ngành Sợi: công nhân
công nghệ Sợi.
+ Đối với ngành May: công
nghệ may, cắt, là, bao gói, kiểm tra
chất lượng sản phẩm, công nhân bảo
toàn may;
Ngay sau lễ khai mạc, các thí
sinh sẽ bước vào phần thi tay nghề
theo từng địa bàn đơn vị phụ trách.
Căn cứ vào kết quả đạt được
của các thí sinh tham gia dự thi thợ
giỏi do Ban Giám khảo tổng hợp, đối
chiếu với tiêu chuẩn Ban tổ chức sẽ
lập danh sách công nhận thí sinh đạt
thợ giỏi cấp Tổng Công ty.
- Mức thưởng: 300.000 đồng/
thợ giỏi.
- Căn cứ vào kết quả các thí
sinh đạt thợ giỏi cấp Tổng Công ty
tính từ cao xuống thấp, Ban tổ chức
sẽ lựa chọn để xếp giải theo các công
đoạn dự thi sau:
- Một giải bàn tay vàng (Ngành
Sợi và Ngành May) được BTC lựa
chọn suy tôn, mức thưởng: 2.000.000
đồng.
- Thưởng giải nhất cho mỗi
công đoạn, mức thưởng: 1.000.000
đồng/1 giải
- Thưởng giải nhì cho mỗi công
đoạn: 700.000 đồng/1 giải.
- Thưởng giải ba cho mỗi công
đoạn: 500.000 đồng/1 giải.
Dự kiến, lễ tổng kết hội thi thợ
giỏi 2014 và trao giải thưởng sẽ được
tổ chức vào dịp kỷ niệm 30 năm
thành lập Tổng Công ty.
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MỘT THẬP KỶ VINH DANH THƯƠNG HIỆU
HALOTEXCO
ĐÌNH HẢI

C

ông ty cổ phần Dệt May
Hoàng Thị Loan (Halotexco)
đã tổ chức Lễ kỷ niệm
10 năm ngày thành lập Công ty
(24/9/2004 - 24/9/2014) và đón
nhận Huân chương Lao động hạng
Ba, phần thưởng cao quý của Đảng
và Nhà nước tặng thưởng vì có
thành tích xuất sắc từ năm 2009 2013. Đến dự buổi Lễ có Bà Hồ Thị
Kim Thoa - Thứ Trưởng Bộ Công
Thương, ông Vũ Đức Giang - Chủ
tịch Hiệp Hội Dệt May Việt Nam
(Vitas). Đại diện Tập đoàn Dệt
May Việt Nam (Vinatex) có ông
Trần Quang Nghị - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt
May Việt Nam; ông Lê Tiến Trường
- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
và các ông bà trong Ban Lãnh đạo
Tập đoàn, Ban Thường vụ Công
đoàn và các ban ngành chức năng
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Về phía tỉnh có đại diện lãnh
đạo Tỉnh Nghệ An, Đảng ủy khối
doanh nghiệp, Sở Công Thương và
đại diện Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
Về phía Tổng Công ty cổ phần Dệt
May Hà Nội (HANOSIMEX) có ông
Dương Khuê - Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐQT; ông Nguyễn Song Hải
- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám
đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty
cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan,
các ông bà Lãnh đạo Tổng Công ty
và các đơn vị trong hệ thống Tổng
Công ty. Đến dự Lễ kỷ niệm còn có
các ông, bà Nguyên là cán bộ Lãnh
đạo Công ty Dệt kim Hoàng Thị
Loan, lãnh đạo Nhà Máy Sợi Vinh
và 80 cá nhân, người lao động tiêu
biểu đại diện cho 950 lao động
trong Công ty. Tại buổi Lễ, Ban Tổ
chức đã nhận được các lẵng hoa
tươi thắm các tổ chức, các đối tác
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khách hàng và cá nhân Lãnh đạo
các thời kỳ gửi chúc mừng.
Nói tuổi lên mười của một
doanh nghiệp chắc hẳn ai cũng
ngạc nhiên, bởi Công ty cổ phần
Dệt May Hoàng Thị Loan tiền thân
từ hai đơn vị DNNN là Công ty
Dệt kim Hoàng Thị Loan và Nhà
máy Sợi Vinh, nhà máy thành viên
của Công ty Dệt May Hà Nội (nay
là Tổng Công ty cổ phần Dệt May
Hà Nội - HANOSIMEX) được sáp
nhập ngày 24/9/2004 theo Quyết
định số 785/QĐ-HĐQT của Hội
đồng quản trị Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và đổi tên thành Công ty
Dệt May Hoàng Thị Loan và giao
cho HANOSIMEX trực tiếp quản
lý, điều hành. Tại Đại hội đồng cổ
đông lần đầu vào ngày 28/12/2005
đã thông qua Quyết định thành
lập Công ty cổ phần và thông qua
Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
cổ phần với vốn Điều lệ ban đầu
là 16 tỷ đồng trong đó vốn nhà
nước chiếm 40%, vốn Hanosimex
16,62%, số vốn còn lại là các cổ
đông đầu tư chiến lược và cổ đông

là NLĐ trong Công ty. Tổng Công
ty Dệt May Hà Nội HANOSIMEX
được Tập đoàn Dệt May Việt Nam
giao phần vốn sở hữu của Nhà
nước cho Hanosimex và tiếp tục
quản lý, điều hành Công ty cổ
phần Dệt May Hoàng Thị Loan
theo mô hình Công ty mẹ - Công
ty con phù hợp theo quy định của
Luật doanh nghiệp.
Đến năm 2009, dưới sự lãnh
đạo của Đảng ủy, sự quyết liệt của
HĐQT đã kêu gọi cán bộ, đảng
viên, NLĐ trong Công ty đóng góp
thêm nguồn vốn đầu tư nâng năng
lực kéo sợi từ 3,8 vạn cọc lên 4,4
vạn cọc bằng các thiết bị mới của
Trung Quốc. Cũng trong thời gian
này HĐQT đã có quyết định tách
Nhà máy May và Nhà máy May
Thời trang để thành lập Công ty
cổ phần May mang tên “Công ty
CP May Halotexco” với vốn Điều
lệ ban đầu là 2 tỷ đồng và là
Công ty con của Công ty CP Dệt
May Hoàng Thị Loan. Đến tháng
5/2012, Tổng Công ty Hanosimex
đã đầu tư tăng vốn Điều lệ tại
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Công ty CP May lên 3,5 tỷ đồng và
chiếm chi phối 53,64% và chính
thức Công ty CP May Halotexco
chuyển thành Công ty con của
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội.
Tháng 3 năm 2012, HĐQT
đã quyết định tiếp nhận phần
thiết bị, máy móc của Tổng Công
ty DMHN Hanosimex khi thực
hiện dự án di dời ra khỏi nội thành
Hà Nội (Lĩnh Nam - Mai Động Hoàng Mai - Hà Nội). Bằng dự án
đầu tư mở rộng năng lực sản xuất
(kéo sợi) từ 4,4 vạn cọc lên 7,8 vạn
cọc sợi. Sau hơn 5 tháng thi công
cải tạo mặt bằng nhà xưởng, lấy
toàn bộ kho bông làm mặt bằng
dây chuyền kéo sợi OE, chuyển
số máy đậu xe sang gian máy Dệt
kim cũ, xây mới kho bông 2000m2
đến đầu tháng 9/2012 hình thành
bộ máy quản trị mới gồm 4 phòng
ban gồm Phòng Tổ chức - Hành
chính, Phòng Kế toán Tài chính,
Phòng kinh doanh - XNK, Phòng
Điều hành sản xuất và hai nhà
máy kéo sợi (Nhà máy Sợi 1 kéo sợi nồi cọc và Nhà máy Sợi
2 - Kéo sợi OE & Đậu xe) và Phân
xưởng Cơ Điện quản lý, vận hành
phục vụ hệ thống cung cấp điện,
trung tâm khí nén & AC, việc gia
công cơ khí, hệ thống nước chung
cho toàn Công ty. Đến nay Tổng
Công ty DMHN Hanosimex nắm

giữ 75,58% vốn điều lệ. Trong 9
tháng đầu năm 2014, sản lượng
sợi các loại đạt 10.630 tấn tăng
14% so cùng kỳ 2013, doanh thu
chưa tính thuế đạt 531 tỷ đồng,
kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu
đô la Mỹ, lợi nhuận ước đạt 10 tỷ
đồng, thu nhập bình quân NLĐ
4,5 triệu đồng/người/tháng và là
Công ty dẫn đầu trong hệ thống
Hanosimex.
Tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành
lập và vinh dự đón nhận Huân
chương Lao động hạng Ba của Chủ
tịch nước trao tặng, cá nhân ông
Nguyễn Song Hải nguyên Tổng
Giám đốc và ông Phan Xuân Hợi Bí thư Đảng ủy, quyền Tổng Giám

đốc đã được Bộ Trưởng Bộ Công
Thương tặng Huy hiệu Chiến sỹ thi
đua 5 năm liên tục (2009-2013).
Cũng dịp này, Tập đoàn Dệt May
Việt Nam quyết định biểu dương
và trao tặng 20 triệu đồng cho tập
thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên
và người lao động của Công ty CP
Dệt May Hoàng Thị Loan.
Cảm ơn sự quan tâm và ủng
hộ của Chính phủ, các Bộ Ngành,
Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
Chính quyền địa phương hai tỉnh
Nghệ An - Hà Tĩnh. Ông Nguyễn
Song Hải - Chủ tịch HĐQT Công
ty cũng như toàn thể cán bộ, nhân
viên, người lao động khẳng định:
“Với truyền thống đoàn kết, tinh
thần học hỏi và sự kiên định dám
nghĩ dám làm, tập thể Người lao
động Công ty không ngừng nổ lực
phấn đấu để xây dựng Công ty phát
triển bền vững; là đơn vị hàng đầu
về ngành dệt may Bắc trung bộ,
trong hệ thống Tổng Công ty. Xứng
đáng là doanh nghiệp mang tên
Thân mẫu Bác Hồ và phần thưởng
cao quý đã được tặng thưởng”.
Phần thưởng cao quý này là
thành tích của tập thể Công ty
CP Dệt May Hoàng Thị Loan nói
riêng và Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội nói chung chào mừng kỷ
niệm 30 năm ngày thành lập Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG - HANOSIMEX
NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ
BÙI VĂN HIỀN

C

ông ty Dệt Hà Đông (trước
đây) là đơn vị hạch toán
độc lập trực thuộc Liên hiệp
các xí nghiệp dệt. Công ty chuyên
sản xuất và gia công sản phẩm
khăn bông cung cấp cho thị trường
chính là Liên Xô cũ. Vào những
năm đầu của thập niên 90, sau khi
Liên Xô các nước Đông Âu sụp đổ,
thị trường chính của công ty bị thu
hẹp, công ty lâm vào tình trạng
khó khăn về đầu ra sản phẩm cũng
như về tài chính. Đứng trước tình
hình trên, Bộ Công nghiệp nhẹ đã
có quyết định số 135/QĐ-TCLĐ
ngày 17/2/1995 sáp nhập Công ty
Dệt Hà Đông vào Xí nghiệp liên
hợp sợi dệt kim Hà Nội, nay là
Tổng Công ty cổ phần Dệt May
Hà Nội và chính thức trở thành
nhà máy thành viên trong hệ thống
Hanosimex với tên gọi là Nhà máy
Dệt Hà Đông. Sau khi được về với
mái nhà chung Hanosimex, với sức
mạnh tài chính, thương hiệu, kinh
nghiệm quản lý và trách nhiệm đối
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với người lao động, Tổng Công ty
cổ phần Dệt May Hà Nội đã tập
trung các giải pháp sắp xếp lại
lao động, đầu tư mở rộng và nâng
cấp các thiết bị đưa các mô hình
tổ chức, quản lý tiên tiến nhằm
nhanh chóng ổn định sản xuất,
đảm bảo việc làm và đời sống
người lao động.

Bộ mặt Nhà máy từng bước
được đổi thay, người lao động Dệt
Hà Đông phấn khởi hòa nhịp cùng
các đơn vị trong hệ thống đóng
góp cho sự phát triển chung của
Tổng Công ty.
Đất nước mở cửa và hội nhập
sâu rộng với quốc tế, thực hiện
chủ trương của Đảng và Nhà nước
về việc cổ phần hóa các doanh
nghiệp, Nhà máy Dệt Hà Đông đã
chính thức trở thành Công ty cổ
phần theo QĐ số 2268/QĐ-BCN
ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ
công nghiệp về việc phê duyệt
phương án và chuyển Nhà máy
dệt Hà Đông của Công ty Dệt May
Hà Nội thành Công ty cổ phần
Dệt Hà Đông - Hanosimex.
Từ 2006 đến nay, Công ty
hoạt động theo mô hình Công ty
cổ phần, mặc dù trong bối cảnh
kinh tế trong nước và thế giới gặp
rất nhiều khó khăn nhưng với sự
chỉ đạo định hướng đúng đắn của
Tổng Công ty cổ phần Dệt May
Hà Nội, sự đoàn kết đồng lòng
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Một số chỉ tiêu thời kỳ 1995 đến 2005
Chỉ tiêu

ĐVT

Sản phẩm
Thu nhập

Thời kỳ 1995 đến 2005
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1000c

_

5194

6846

6299

8076

9994

8539

7516

8267

9475

9879

Nghìn đồng

370

390

430

472

590

850

860

914

1.017

1.250

1.300

Một số chỉ tiêu công ty đạt được trong năm 2012-2013
Chỉ tiêu
ĐVT
Năm 2012
Doanh thu
Đồng
248.847.522.532
Lợi nhuận
Đồng
22.317.649.394
Nộp NSNN
Đồng
9.557.210.963
Thu nhập BQ người LĐ
Đồng
5.003.000
Số lao động
Người
328
Sản lượng
Container
269

Năm 2013
255.461.511.562
20.004.247.690
13.052.705.403
5.770.000
333
280

của tập thể người lao động và các
cổ đông, Công ty cổ phần Dệt Hà
Đông - Hanosimex luôn vượt qua
khó khăn, thách thức, liên tục
tăng trưởng, năm sau cao hơn năm
trước, thực hiện đóng góp và nộp
đầy đủ ngân sách nhà nước, không
ngừng nâng cao đời sống văn hóa
tinh thần vật chất cho cán bộ công
nhân viên trong Công ty.
Trong những ngày này
CBCNV Công ty cổ phần Dệt Hà
Đông - Hanosimex đang tập trung
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh của công
ty năm 2014 xong trong tháng
11/2014 lập thành tích chào mừng
30 năm ngày thành lập Tổng Công
ty cổ phần Dệt May Hà Nội. Đặc
biệt CBCNV Dệt Hà Đông đã
chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để từ
1/12/2014 toàn Công ty cổ phần
Dệt Hà Đông - Hanosimex chính
thức bước vào ngày hội di dời lớn
nhất chưa từng có trong lịch sử
hình thành và phát triển của công
ty: bao gồm di dời toàn bộ thiết
bị và con người từ quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội về khu công
nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam
thành công, mở ra một chặng
đường phát triển mới, bền vững và
thịnh vượng, tiếp tục cùng các đơn
vị trong hệ thống Hanosimex xây
dựng Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nội ngày càng lớn mạnh.
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Chuyện cũ, kể lại

T

rong quá trình công tác
của mỗi cá nhân, ai cũng
đều kinh qua một số công
việc. Có vị trí công việc
chỉ một vài năm, cũng có khi là
suốt cả thời gian dài, cho đến
ngày nghỉ hưu. Có những công
việc chỉ là kế sinh nhai, ngày lại
ngày qua đi, chẳng có gì đáng
nhớ. Nhưng lại có những công
việc tạo cho người ta nhiều niềm
vui - nỗi buồn để đời.
Còn nhớ, từ tháng 4 năm
1991, Nhà máy Sợi Hà Nội đổi tên
thành Xí nghiệp Liên Hợp Sợi - Dệt
Kim Hà Nội. Tổng Giám đốc ban
hành quyết định số 04 - TCLĐ,
thành lập Văn phòng Tổng Giám
đốc. Theo đó, Văn phòng có chức
năng tham mưu và hậu cần. Giúp
lãnh đạo xí nghiệp quản lý, giải
quyết các vấn đề hành chính - văn
thư - lưu trữ. Các công việc lễ tân khánh tiết đối nội - đối ngoại. Thực
tế là, văn phòng được giao làm đủ
loại công việc, thượng vàng - hạ
cám. Một số người “Nâng quan
điểm”, nói cho oai: Văn phòng là
bộ mặt của xí nghiệp. Rất lấy làm
vinh dự và thấu hiểu tầm quan
trọng đó, hơn chục anh chị em
chúng tôi đã cùng nhau mang hết
tâm huyết và sức lực để tthực hiện
nhiệm vụ, mong hài lòng lãnh đạo
và tất cả mọi người.
Những năm tháng ấy, chúng
tôi đã trải bao thăng trầm, đồng
hành cùng xí nghiệp. Công việc
mang lại rất nhiều niềm vui nhưng
cũng chỉ thoảng qua. Còn bao điều
day dứt và những nỗi buồn thì cứ
vương vấn mãi không thôi.
Ví như cái đận tháng 11 năm
1994, kỷ niệm 10 năm ngày thành
lập nhà máy Sợi Hà Nội, Tổng Bí
thư Đỗ Mười về thăm và trồng cây
đa lưu niệm. Lúc đó nhân viên phục
vụ nhà mình phấn khởi quá, mải
ngắm Cụ quá đến nỗi quên béng
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nhiệm vụ pha nước ấm cho Cụ rửa
tay. Hôm đó trời lại rét đậm, sau
khi rửa tay, Cụ chỉ tay về phía nhân
viên phục vụ nhắc nhở khéo: “Các
cô thế là không đảm đang nhé, ai
lại trời rét mà để người già phải rửa
tay bằng nước lạnh thế này”. Mọi
người cười vui tỏ vẻ thông cảm,
nhưng sau đó văn phòng bị phê
bình tới số.
Cái hôm tổ chức lễ động thổ
xây dựng nhà máy may thêu Đông
Mỹ, phòng bảo vệ xí nghiệp mua
pháo bông về đốt. Nghe người bán
hàng nói pháo chỉ phụt hoa cho
đẹp, nào ngờ lại phát ra tiếng nổ
lộp độp, thế là ban tổ chức (trong
đó có văn phòngTGĐ) bị Công an
huyện Thanh Trì (cũng là đaị biểu
dự lễ hôm đó) gọi lên phê bình về
gây tiếng nổ. Thật là tai bay vạ gió.
Lại còn chuyện hằng năm
mua cây đào về trang trí đón xuân.
Năm thì gặp tiết trời nồm, chưa chi
đào đã nở toe nở toét, cánh hoa rụng
nhuộm hồng cả sàn tiền sảnh xí
nghiệp. Năm sau rút kinh nghiệm,
sát Tết mới dinh đào về. Nào ngờ,
trời trở lạnh đột ngột. Hôm họp mặt
cuối năm, đào vẫn còn ngậm nụ.

Có người nói kháy “Tại Xuân năm
nay đến sớm nên đào nở muộn”,
còn anh em văn phòng thì mặt ai
cũng ỉu xìu dù là Xuân đang đến…
Và còn nhiều chuyện gió sớm mưa
chiều nữa, không tiện kể ra.
Đành rằng, văn phòng cũng
có nhiều lúc lơ là, sơ xuất, thật
đáng phê bình, đáng tội bị hạ loại
thi đua. Thế nhưng có nhiều “Pan”
cứ như từ trên trời giáng xuống. Tức
đến phát khóc mà không biết ngỏ
cùng ai.
Mấy lần được dự hội thảo,
được giao lưu với các “Sếp” văn
phòng cấp trên, anh em chúng tôi
mang nỗi niềm ra giãi bầy, những
mong được các bác ấy cho mấy lời
chỉ giáo. Thế mà, các bác lại chép
miệng mà rằng “Chúng tớ nhiều
lúc cũng chẳng hơn gì các cậu,
cùng là cảnh đầu chầy đít thớt cả
thôi, lòng vả cũng như lòng sung
mà!”. Được sự đồng cảm và an ủi
của đồng nghiệp cấp trên, anh em
bỗng như trút được nỗi sầu muộn,
chợt thấy lòng thanh thản biết bao.
Thế là bài thơ “Nỗi niềm văn
phòng” ra đời trong nguồn cảm xúc
như vậy. Tuy chỉ là bài thơ con cóc,
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nhưng đã động lòng trắc ẩn của
mấy bác đồng nghiệp nên bài thơ
được ưu ái đăng trên một tờ tạp chí
ngành, số ra gần đó.
Ngày nay, trong thời đại
Internet hiện đại, văn phòng
các cấp từ trung ương đến doanh
nghiệp đều được đổi mới, được đầu
tư nhiều thiết bị làm việc tiện ích.
Trình độ cán bộ nhân viên ngày
một được nâng cao, thấy ở đâu
và lúc nào mọi chuyện cũng rất
‘’ngon lành”.
Xin ghi lại bài thơ này để anh
chị em đồng nghiệp một thời cùng
“ôn nghèo - nhớ khổ” và để tặng
các bạn đồng nghiệp trẻ. Nếu thấy
thích thì đọc cho biết. Không thích
thì coi như câu chuyện cổ tích
“ngày xửa … ngày xưa..”, đọc cho
vui để xả stress.

HANOSIMEX

ÁO MỚI TẶNG EM ĐẾN TRƯỜNG
MINH HƯƠNG

Nỗi niềm
văn phòng
Mới nghe danh cán bộ văn phòng
dù cấp nào cũng thấy oai phong
tưởng chốn thanh nhàn bao kẻ ước
nghĩ nơi bổng lộc lắm người mong.
……
Tham mưu giúp việc “Sếp” cơ quan
soạn thảo công văn phải vẹn toàn
báo cáo định kỳ luôn chu đáo
thi đua - tổng kết biết lo toan
…..
Tết nhất, hội hè cũng đến tay
hoa thơm, quả ngọt khéo trình bầy
sao cho mọi chuyện đều suôn sẻ
Sếp hài lòng, cán bộ vui lây
…..
Rằng oai thì cũng thật là oai
khách ta rồi lại khách nước ngoài
đón tiếp, anh com lê - cà vạt
lễ tân, chị quần trắng, áo dài
…..
Thế đấy nhưng chớ vội chủ quan
xảy ra sơ ý một đôi lần
họp hành phục vụ không chu đáo
hạ loại thi đua, miễn kêu oan
…..
Làm dâu trăm họ, cảnh văn phòng
Có chi bổng lộc để mà mong
chỉ lo ăn ở sao cho trọn
bổn phận nàng dâu với mẹ chồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Công đoàn Hanosimex trao 900 chiếc áo
đến Quỹ Tấm lòng vàng

H

ưởng ứng chương trình
“Cùng em đến trường”
do Báo Lao Động, Quỹ
Tấm lòng vàng (Báo Lao
Động) phát động, nhân dịp khai
giảng năm học mới 2014-2015,
ngày 26.8 Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội (Hanosimex) đã trao
ủng hộ 900 chiếc áo, trị giá 45
triệu đồng tới Quỹ Tấm lòng vàng
(Báo Lao Động) để tặng các cháu
học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Từ nhiều năm nay, Hanosimex
luôn có các hoạt động ủng hộ quần
áo - thông qua Quỹ TLV Lao Động
chuyển đến hỗ trợ trẻ em nghèo,
những người có hoàn cảnh khó
khăn trong xã hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội cho biết, bên
cạnh phát triển SXKD, Hanosimex
rất chú trọng đến các hoạt động xã
hội, từ thiện. Công đoàn đã đóng
vai trò tích cực, chủ yếu trong các
hoạt động thực hiện đạo lý “uống

nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng
mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc
gia đình thương binh, thân nhân
liệt sỹ, xây nhà tình nghĩa, đỡ đầu
trẻ mồ côi, các hoạt động quyên
góp giúp đỡ đồng bào các vùng bị
thiên tai… Hiện, Tổng Công ty đã
và đang nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam
Anh hùng tại phường Hoàng Văn
Thụ, TP.Hà Nội, 4 cháu mồ côi trên
địa bàn và trợ cấp một cháu con
CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Tổng Công ty cùng
với tổ chức Công đoàn đã kêu gọi mỗi
người lao động trong toàn hệ thống
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 và các hoàn cảnh khó khăn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và phát động của
Tập đoàn Dệt May Việt Nam hướng
về biển đảo quê hương, Hanosimex
đã ủng hộ 200 triệu đồng.

25

CHÀO MỪNG HANOSIMEX 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
THĂM HANOSIMEX

Tổng thống nước Cộng hòa Litva thăm Hanosimex năm 1985

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trồng cây lưu niệm tại Hanosimex năm 1992
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Tổng thống Palestin I.S Arphat thăm Hanosimex năm 1993

Tổng thống CHDCND Mông Cổ P.Orchirobat thăm Hanosimex năm 1994
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Nguyên Thủ tường Chính phủ Võ Văn Kiệt thăm Hanosimex tháng 10/1995

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam
nhận tài trợ của Hanosimex năm 1999
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Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Hanosimex năm 2007

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm May Nam Đàn ngày 4/9/2014
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LÃNH ĐẠO HANOSIMEX QUA CÁC THỜI KỲ
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY HANOSIMEX QUA CÁC THỜI KỲ
STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

1

Vũ Huy Khôi

1984 đến 8/1998

2

Mai Hoàng Ân

1999 đến 5/2002

3

Phạm Thị Hoàng Yến

5/2002 đến 8/2003

4

Nguyễn Khánh Sơn

8/2003 đến 8/2008

5

Lê Thị Hương Mai

8/2008 đến 5/2012

6

Dương Khuê

5/2012 đến nay

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC HANOSIMEX QUA CÁC THỜI KỲ
STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

1

Vũ Huy Khôi

1984 đến 8/1985(GĐ Nhà máy Sợi HN)

2

Nguyễn Nhã

1985 đến 1997

3

Mai Hoàng Ân

1/1997 đến 2002

4

Nguyễn Khánh Sơn

5/2002 đến 12/2010, 7/2011 đến 1/2012

5

Chu Trần Trường

1/2011 đến 7/2011

6

Dương Khuê

1/2012 đến 7/2014

7

Nguyễn Song Hải

7/2014 đến nay

CHỦ TỊCH/THƯ KÝ CÔNG ĐOÀN HANOSIMEX QUA CÁC THỜI KỲ
STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

1

Nguyễn Thị Minh Kết

1983 đến 1985

2

Nguyễn Thị Kỷ

1985 đến 1987

3

Trần Thị Phương Hoa

1987 đến 7/1999

4

Phạm Thị Hoàng Yến

8/1999 đến 6/2002

5

Nguyễn Thị Mão

7/2002 đến 2007

6

Lê Thị Thúy

2007 đến 2013

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

2013 đến nay

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN HANOSIMEX QUA CÁC THỜI KỲ
STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

1

Mai Xuân Tiến

1984 đến 1990

2

Trương Bạch Mai

1990 đến 1996

3

Nguyễn Quang Dũng

10/1996 đến 2001

4

Lê Trung Kiên

2001 đến 2003

5

Phạm Thị Thanh Tâm

1/2004 đến 6/2010

6

Nguyễn An Hải

6/2010 đến nay
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CÁC MỐC THỜI GIAN
TRONG CHẶNG ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN 30 NĂM
CỦA HANOSIMEX
1 Ngày 21/11/1984 Nhà máy sợi
Hà Nội chính thức đi vào hoạt
động với quy mô 10 vạn cọc sợi,
sản lượng sợi 10.000 tấn/năm
và trở thành ngày truyền thống
của Tổng Công ty Cổ phần Dệt
May Hà Nội ngày nay.
2 Năm1990, Nhà máy sợi Hà Nội
được Bộ kinh tế đối ngoại cho
phép hoạt động xuất nhập khẩu
trực tiếp với tên giao dịch quốc
tế là HANOSIMEX.
3 Ngày 01/10/1993, Nhà máy Sợi
Vinh (Nghệ An) sáp nhập vào
Hanosimex.
4 Năm 1994: xây dựng Nhà máy
May thêu Đông Mỹ
5 Ngày 17/02/1995: sáp nhập
Nhà máy Dệt Hà Đông vào
Hanosimex
6 Ngày 06/9/2005: Sáp nhập
Công ty sản xuất xuất nhập
khẩu Dệt May Hải Phòng vào
Công ty Dệt May Hà Nội.
7 Năm 2005: Đón nhận danh
hiệu cao quý Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới do Chủ
tịch nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam phong tặng.
8 Năm 2006, Công ty CP Dệt
May Hoàng Thị Loan thành
Công ty Con của Công ty Dệt
May Hà Nội.
9 Năm 2007, chuyển Công ty
Dệt May Hà Nội thành Tổng
Công ty Dệt May Hà Nội hoạt
động theo mô hình Công ty Mẹ
- Công ty Con và tiến hành cổ
phần hóa để hoạt động theo
mô hình Công ty Cổ phần từ
01/01/2008.
10 Tháng 3/2011 bắt đầu di dời
toàn bộ nhà xưởng cũ ra khỏi
nội thành Hà Nội và đến tháng
5/2013 khi Nhà máy May Nam
Đàn đi vào hoạt động đã hình
thành một năng lực mới, đảm
bảo để Tổng Công ty CP Dệt
May Hà Nội bước vào một giai
đoạn phát triển mới.
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MAY NAM ĐÀN
TIỀM NĂNG VÀ KỲ VỌNG
DƯƠNG DUY

T

rong không khí thi đua kỷ
niệm Quốc khánh 2-9 và
chào mừng 30 năm thành
lập Hanosimex, tập thể cán
bộ, người lao động Nhà máy May
Nam Đàn vinh dự thay mặt toàn
thể CBCNV Tổng Công ty Cổ phần
Dệt May Hà Nội (Hanosimex) được
đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
- Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Chính phủ về thăm. Cùng
tham dự có đồng chí Hồ Đức Phớc
- Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và các
đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh
uỷ, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty
cổ phần Dệt May Hà Nội, đại diện
các Ban ngành Trung ương và Địa
phương.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc và các đồng chí trong đoàn
công tác đã đi thăm khu vực sản
xuất của Nhà máy, trực tiếp kiểm tra
tình hình sản xuất và thăm hỏi động
viên cán bộ, công nhân viên. Phó
Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Tập
đoàn Dệt May Việt Nam và đồng
chí Nguyễn Song Hải - Tổng Giám
đốc Hanosimex báo cáo tóm tắt

tình hình phát triển của Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội trong những
năm qua và báo cáo việc đầu tư xây
dựng dự án tại Cụm Dệt May Nam
Đàn cũng như các kết quả bước đầu
mà tập thể CBCNV Nhà máy may
Nam Đàn đã đạt được.
Trao đổi với cán bộ chủ chốt
của Hanosimex, Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương

và đánh giá cao những nỗ lực vươn
lên của cán bộ công nhân viên
trong Tổng Công ty phấn đấu đưa
Nhà máy May Nam Đàn vào sản
xuất vượt tiến độ đề ra. Đặc biệt,
trân trọng và biểu dương Tổng
Công ty đã có nhiều cố gắng khi
tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực
tại chỗ là con em nông dân trong
địa bàn huyện Nam Đàn. Phó Thủ
tướng đánh giá cao chiến lược của
Tổng Công ty khi đầu tư xây dựng
Cụm công nghiệp Sợi - May Nam
Đàn trở thành Trung tâm dệt may
của Tổng Công ty và Tập đoàn tại
khu vực Bắc miền Trung vì nơi đây
hội đủ các điều kiện cần thiết để
phát huy các tiềm năng, lợi thế phát
triển sản xuất bền vững. Tuy nhiên,
việc đầu tư xây dựng diễn ra còn
chậm, thu nhập của người lao động
chưa cao, đời sống của CBCNV còn
khó khăn. Phó Thủ tướng đề nghị
lãnh đạo Tổng Công ty, Nhà máy
tiếp tục chủ động đẩy mạnh sản
xuất, nâng cao đời sống cho người
lao động và tiếp tục xây dựng Cụm
công nghiệp Nam Đàn trở thành
khu công nghiệp kiểu mẫu trên quê
hương Bác Hồ kính yêu.
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KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÔNG CỤ HỮU HIỆU TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
LÝ NHƯ HẢI

V

ới sự đa đạng của hình thức
kinh doanh, với mức độ
tăng trưởng ngày càng cao
của nguồn vốn kinh doanh
tại mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với
quá trình đẩy nhanh việc vốn hoá
thị trường vốn của môi trường kinh
doanh tại Việt Nam, hiện nay, nhà
đầu tư vốn đã và đang dần tách rời
khỏi vai trò quản lý doanh nghiệp.
Chính vì vậy một hệ thống
Kiểm soát nội bộ vững mạnh đang
là một nhu cầu bức thiết, một công
cụ tối ưu để xác định sự an toàn của
nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu
quả điều hành của Ban điều hành
doanh nghiệp cũng như kịp thời
nắm bắt hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp.
Trong xu thế phát triển hội
nhập kinh tế thế giới, cũng như
nhiều doanh nghiệp dệt may khác,
phạm vi hoạt động SXKD của Tổng
Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội
(Hanosimex) ngày càng mở rộng trên
nhiều vùng miền khác nhau. Cùng với
việc thực hiện tiến trình tái cấu trúc
doanh nghiệp đòi hỏi Hanosimex
phải không ngừng đổi mới phương
thức quản lý để đáp ứng được đòi
hỏi thực tiễn ngày càng phức tạp.
Từ yêu cầu cấp thiết đó, Tổng Giám
đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà
Nội đã quyết định thành Ban kiểm
soát nội bộ và ngày 09 tháng 10
năm 2013, quyết định số 123/QĐDMHN- TGĐ về quy chế tổ chức và
hoạt động của ban Kiểm soát nội bộ
(KSNB) đã được ban hành.
Theo đó, ban KSNB là đơn vị
thuộc cơ quan điều hành của Tổng
Công ty, giúp Cơ quan điều hành
kiểm tra, giám sát tính hiệu lực và
hiệu quả trong quá trình thực hiện
hệ thống quy chế quản lý.
Nhiệm vụ chủ yếu là: Kịp thời
phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế,
khắc phục các sai sót, rủi ro trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp
cho công tác điều hành thông suốt,
an toàn và thực hiện đúng pháp
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luật. Công việc đòi hỏi mỗi thành
viên trong ban KSNB phải nắm
chắc chức năng - nhiệm vụ của
đơn vị mình và chức năng nhiệm
vụ của các đơn vị trong Tổng công
ty, đồng thời các thành viên phải rất
thấu hiểu hệ thống quy chế quản lý
đã được ban hành trong Tổng Công
ty. Khi thực thi nhiệm vụ, kiểm soát
viên phải sâu sát, khách quan, công
bằng, nếu phát hiện những vấn đề
không phù hợp tại các đơn vị, phải
tìm được bằng chứng cụ thể, đưa ra
giải pháp khuyến nghị xử lý sao cho
chuẩn mực, có tính thuyết phục.
Thực hiện nhiệm vụ mới, lúc
đầu anh em cũng gặp không ít khó
khăn, lúng túng, có người còn tự
ti, ngại va chạm, khiến cho đơn vị
được kiểm soát chưa thật sự “Tâm
phục - Khẩu phục”. Mặt khác, một
số đơn vị còn xem nhẹ công tác tự
kiểm tra, kiểm soát nội bộ và cũng
có hiện tượng đơn vị, cá nhân được
đánh giá tỏ ra khó chịu, nghĩ là
mình bị “soi mói”, cũng có đơn vị,
cá nhân sợ khuyết điểm, nên đã đối
phó, bao biện, tìm cách lấp liếm
sai sót. Nhưng với sự cương quyết
của lãnh đạo Tổng Công ty cộng với
những “cái lợi” sau khi được ban

KSNB đánh giá, hướng dẫn, dần
dần các đơn vị đã hiểu rõ, hợp tác
cùng vì lợi ích chung. Đồng thời
thông qua đó anh em trong ban
KSNB đã nhanh chóng nắm bắt
được công việc, thực hiện đúng
chức năng - nhiệm vụ quy định, nỗ
lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ
được giao.
Tính đến tháng 10/2014, sau
một năm hoạt động, ban KSNB đã
hoàn thành được một số công việc
chính như sau:
- Xây dựng và thực hiện kế
hoạch đánh giá nội bộ mỗi tháng/
một lần/một đơn vị trong Tổng Công
ty. Qua đánh giá đã phát hiện một
số vấn đề không phù hợp, có sự
nhầm lẫn, qua đó đã nhắc nhở các
đơn vị thực hiện đúng quy chế.
- Phát hiện một số mã/lô hàng
chậm luân chuyển/tồn lâu ngày của
Tổng Công ty, từ đó giúp các đơn vị
liên quan đưa ra giải pháp tiêu thụ.
- Nhận thấy nội dung một số
văn bản đã lỗi thời, không phù hợp
với luật lao động mới ban hành.
- Một số yêu cầu trong công
tác an toàn, phòng chống cháy nổ
của đơn vị chưa hoàn chỉnh theo
văn bản pháp quy và chưa phù hợp
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với thực tế, làm tăng nguy cơ/rủi ro
tiềm ấn mất an toàn trong đơn vị.
- Cá biệt có quy định thuộc hệ
thống tài liệu Tổng Công ty đã ban
hành nhưng chưa được thực hiện
một cách nghiêm túc, tính tuân thủ
chưa cao.
Ban KSNB đã kiến nghị các
phòng chức năng liên quan cần cập
nhật văn bản mới của cấp trên, bổ
sung phù hợp với thực tế của doanh
nghiệp, đồng thời kiến nghị lãnh
đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra,
đôn đốc cán bộ - công nhân viên
nghiêm túc thực hiện các văn bản
đã ban hành, các mệnh lệnh quản
lý của cơ quan điều hành. Ngoài
ra, ban KSNB còn thực hiện một
số công việc theo yêu cầu đột xuất
của lãnh đạo Tổng Công ty, kiểm
tra khớp nối, giao dịch với khách
hàng trong quá trình chuẩn bị đánh
giá, thực hiện đánh giá, khắc phục
sau đánh giá đối với các nhà máy
may trực thuộc Tổng Công ty và
đảm nhận công tác thường trực
ISO nhằm duy trì và kiểm soát hệ
thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong nội bộ của Tổng Công
ty CP Dệt May Hà Nội. Ban KSNB
sẽ cùng với các đơn vị trong Tổng
Công ty Dệt May Hà Nội sẽ luôn
tự hoàn thiện, cải tiến và thực hiện
nghiêm túc các văn bản thuộc hệ
thống quản lý chất lượng ISO 90012008, hệ thống trách nhiệm xã hội
SA 8000 và các văn bản thuộc chức
năng - nhiệm vụ. Thường xuyên cập
nhật, hoàn thiện hồ sơ, tạo nhiều cơ
hội cải tiến, nâng cao hiệu suất công
tác. Góp phần duy trì nền nếp quản
lý theo xu thế đổi mới, hội nhập.
Tuy nhiên, do mới thành lập
và nhân sự chủ yếu là kiêm nhiệm
nên đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu
chuyên ngành sâu, rộng trong quá
trình đánh giá nội bộ. Thời gian tới,
ban KSNB sẽ nỗ lực hơn nữa trong
hoạt động, nâng cao hiệu quả để
Ban KSNB thực sự là một công cụ
quản lý hữu hiệu, giúp lãnh đạo
Tổng Công ty trong công tác điều
hành, thực hiện mục tiêu chiến
lược của doanh nghiệp, góp phần
giữ gìn và phát huy truyền thống 30
năm xây dựng - trưởng thành của
Hanosimex - Đơn vị Anh hùng thời
kỳ đổi mới.

Có thể bạn chưa biết!

CHIẾC MÁY KHÂU ĐẦU TIÊN
RA ĐỜI KHI NÀO?

M

ay mặc là một phần
không thể thiếu đối với
đời sống của con người,
chính vì vậy người ta
không thể không nghĩ đến việc
sáng chế ra một chiếc máy để may
quần áo.
Nào ai có biết lịch sử sáng
chế của chiếc máy khâu thật lắm
gian truân. Năm1790, một công
dân Anh tên là Tomas Seynt là
người sáng chế ra chiếc máy khâu
đầu tiên. Ông Tomas Seynt đã được
cấp bằng sáng chế cho sáng chế
đó. Tuy mới ra đời nhưng chiếc
máy của ông đã có nhiều đặc tính
giống với những chiếc máy hiện
đại ngày nay. Nhưng khi đó, công
dụng chính của chiếc máy này là
để may đồ da, nên nó không được
sử dụng rộng rãi và cũng chẳng gây
được bất cứ tiếng vang gì. Và tất
nhiên là ông Tomas chẳng thu được
mấy lợi lộc.
Đến năm 1830 một thợ may
nghèo người Pháp tên là Bartelemi
Timoner đã làm ra chiếc máy khâu
hiện đại hơn chiếc máy của ông
Tomas. Chiếc máy này đã được
đưa vào sử dụng tại một số xưởng
may ở nước Pháp. Nhưng rồi đám
công nhân điên cuồng lo thất
nghiệp đã phá tan nhà máy và đập
nát những chiếc máy. Thế là không
còn ai biết đến cái tên Bartelemi
Timoner. Và tác giả của những
chiếc máy tội nghiệp đã phải chết
trong cảnh nghèo đói.
Gần như cùng thời gian này
tại New York (Hoa Kỳ), ông Walter
Hant đã sáng chế ra một chiếc máy
khâu dùng kim cong có trôn kim ở
đầu. Khi đạp máy, chiếc kim sẽ
xuyên qua lớp vải một sợi chỉ, sợi
chỉ này móc vào sợi chỉ ở cái chao
tạo thành đường may mong muốn.
Tuy nhiên thật đáng buồn cho ông
Hant vì phát minh của ông không
được nhận bằng sáng chế.

Người có hân hạnh nhận tấm
bằng phát minh sáng chế cho chiếc
máy khâu đầu tiên được đưa vào
sử dụng rộng rãi là ông Elias Hoy.
Năm 1851 tại Mỹ, ông Issak Zinger
cũng được nhận bằng phát minh
cho chiếc máy khâu của mình.
Thế là giữa ông Hoy và ông Zinger
đã xảy ra một cuộc kiện tụng gay
gắt tranh giành vị trí là người phát
minh ra chiếc máy khâu đầu tiên.
Cuối cùng phần thắng đã thuộc về
ông Hoy và ông này được nhận
tiền tác giả từ mỗi chiếc máy khâu
được sản xuất ra.
Ngày nay trên thế giới người
ta có thể sản xuất ra có hàng ngàn
chủng loại máy khâu khác nhau.
Gồm cả những chiếc máy chuyên
dùng để may mũ phớt, may quần
áo da, chăn đệm, và nhiều loại đồ
dùng phong phú khác phục vụ cho
nhu cầu đa dạng của con người.
MH st
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NHÀ MÁY SỢI ĐỒNG VĂN
NƠI THỬ THÁCH THƯƠNG HIỆU SỢI HANOSIMEX
VĂN KHOA

S

au hơn một năm đi vào
hoạt động, Nhà máy Sợi
Đồng Văn đã ổn định sản
xuất, đánh dấu sự trở lại
của thương hiệu sợi Hanosimex
trên thị trường trong nước và quốc
tế. Có được điều này là nhờ sự
quyết tâm của Ban giám đốc, tổ
chức đoàn thể, sự đóng góp rất lớn
của các anh chị em công nhân và
đặc biệt hơn cả là sự cống hiến
của lớp CBCNV đi trước đã gắn
bó với Hanosimex 30 năm qua,
những người đã không ngại vất vả
xa xôi, hướng dẫn kèm cặp công
nhân mới, bám máy tăng ca liên
tục suốt nhiều tháng liền để đạt
được kế hoạch đề ra.
Ngay từ tháng chạy thử đầu
tiên (4-2013), Nhà máy sợi Đồng
Văn đã đạt được sản lượng 80 tấn
đăng ký với Tập đoàn Dệt May Việt
Nam (Vinatex). Sau đó sản lượng
thực hiện tăng lên dần: 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 420 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 (Hanosimex).
Do yêu cầu của lãnh đạo
Tập đoàn và Tổng Công ty là phải
nhanh chóng đưa Nhà máy Sợi
Đồng Văn vào vận hành nên thời
gian đầu khi mới đi vào sản xuất
Nhà máy gặp rất nhiều khó khăn:
vừa phải tập trung hoàn thiện các
hạng mục xây dựng, vừa phải lắp
đặt các thiết bị di dời, chuyển
giao công nghệ và nghiệm thu
các thiết bị mới, đồng thời đào tạo
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hướng dẫn công nhân mới được
tuyển dụng từ các làng quê. Được
sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của
lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công
ty cùng với sự quyết tâm của Ban
giám đốc, các trưởng công đoạn,
đội ngũ bảo toàn thiết bị, thao tác,
… đặc biệt là sự đóng góp rất lớn
của các anh chị em công nhân
nhà máy sợi cũ từ Hà Nội xuống đã
không ngại vất vả để nhanh chóng
đưa nhà máy đi vào sản xuất ổn
định. 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
nhà máy. Đây là những điển hình
rõ ràng nhất về văn hóa doanh
nghiệp Hanosimex mà lãnh đạo
Tổng Công ty cũng như nhà máy
muốn truyền tải tới đội ngũ công
nhân mới tuyển dụng.
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
08/2014 thu nhập bình quân là
5.500.000 đồng/người/tháng.
Ngay từ đầu, Nhà máy đã
được đầu tư máy móc hiện đại,
nâng cao hiệu quả tự động hóa,
giảm thao tác cho công nhân,
các trang thiết bị mới dây chuyền
sản xuất từ các nhà cung cấp
hàng đầu về công nghệ kéo sợi
như Truetzschler, Rieter, Toyota,
Murata,…
Điều kiện làm việc như hệ
thống thông gió, giảm tiếng ồn
và nồng độ bụi của Nhà máy Sợi
Đồng Văn là một trong những nhà
máy sợi hàng đầu thực hiện tốt
nhất các chính sách bảo vệ sức
khỏe, chống nóng, chống độc,
đảm bảo an toàn nghề nghiệp

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ

Chị Trịnh Thị Thanh Hà trưởng nhóm thao tác, là người gắn bó với
Nhà máy Sợi hơn 30 năm đã tâm sự “Công nhân lao động mới của Nhà máy
Sợi còn trẻ, nếu như được kèm cặp, hướng dẫn ngay từ ngày đầu thì nắm bắt
nhanh và có tay nghề thao tác tốt”.
cho người lao động. Như tính toán
của hãng Airlin đơn vị thiết kế hệ
thống thông gió tại Sợi Đồng Văn
thì số lần trao đổi không khí cho
khu máy Sợi con là 44 lần/giờ, là
mức cao so với mức quy chuẩn.
Cũng theo anh chị em công nhân
đứng máy sợi con thì trải qua 2
mùa hè khắc nhiệt, khi nhiệt độ
ngoài trời 39 - 40 độ C, ở nhiều
nhà máy sợi khác có thể ở mức
40 - 41 độ C thì tại Nhà máy Sợi
Đồng Văn luôn giữ ở mức 35 đến
36 độ C.
Bên cạch đó, ngoài điều kiện
làm việc và thu nhập tốt thì công
tác đoàn thể chăm lo đời sống
cho CBCNV cũng được quan tâm
như chất lượng bữa ăn giữa ca sản
xuất luôn được cải thiện, chế độ
chống nóng về mùa hè được tăng
cường như nước giải khát, tủ bảo
quản làm mát nước uống cho công
nhân. Các hoạt động văn thể của
Nhà máy cũng thường xuyên được
tổ chức nhân các ngày lễ lớn, và
dịp hè 2014 vừa qua, Nhà máy Sợi
Đồng Văn đã tổ chức cho gần 100
CBCNV và gia đình, người thân đi
tham quan nghỉ mát tại bãi biển
Sầm Sơn, đây cũng là một hoạt
động thiết thực, giúp gắn kết các

CBCNV trong nhà máy.
Với những kết quả đạt được
trong năm đầu, cùng điều kiện làm
việc và thu nhập tốt cũng như sự
quan tâm sâu sắc tới đời sống vật
chất tinh thần cho CBCNV trong
nhà máy, hiện tại nhà máy đang có
11 cặp đôi là vợ chồng đang công
tác cùng trong nhà máy, chính họ
đã gắn bó và tin tưởng vào sự phát
triển của nhà máy và đã giới thiệu
anh chị em ruột vào làm tại nhà
máy. Và tinh thần đoàn kết, giúp

đỡ lẫn nhau cũng chính là động
lực giúp CBCNV quyết tâm lao
động sản xuất thật tốt, cùng tập
thể phấn đấu đưa Sợi Đồng Văn
trở thành một trong những Nhà
máy Sợi hàng đầu trong ngành.
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 trong nhà máy, bởi
nhà máy có sản xuất hiệu quả thì
thu nhập người lao động mới tăng
cao. Quyết tâm của toàn Nhà máy
sẽ càng được nhân thêm khi vào
tháng 11 năm 2014 tới đây, Tổng
Công ty CP Dệt May Hà Nội kỷ
niệm 30 năm thành lập và phát
triển, đánh dấu một chặng đường
lịch sử với nhiều bước thăng trầm,
nhiều khó khăn, thách thức nhưng
cũng đầy tự hào khi thương hiệu
sợi Hanosimex đã bước đầu khẳng
định lại uy tín của mình trên thị
trường nội địa và xuất khẩu.
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Ký ức

KHÔNG BAO GIỜ PHAI MỜ
TRỊNH MINH HỌC

G

ần mười một ngàn ngày
đã qua. Tính từ tháng 11
năm 1984 đến nay. Là
thời gian mà các thế hệ
người lao động đã cùng nhau viết
nên những trang sử truyền thống tự
hào của Tổng Công ty cổ phần Dệt
May Hà Nội (Hanosimex). Chặng
đường dài ba mươi năm ấy, lớp
lớp cán bộ, công nhân đã nối tiếp
nhau, không ngừng đóng góp công
sức cho sự nghiệp xây dựng - phát
triển ngôi nhà chung của mình.
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần
thứ 30 Hanosimex, chúng ta cùng
nhớ về ký ức một thời đã qua.
Trước hết xin được nhắc đến hình
ảnh các vị “Tư lệnh cấp cao” từ
thuở Dệt May Hà Nội mới ra đời,
còn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí
nhiều người .
Đó là ông Vũ Công Thảo, ông
Vũ Huy Khôi, ông Nguyễn Nhã.
Các bậc tiền nhiệm đáng kính.
Các ông là nhân chứng lịch sử của
chặng đường dài 3 thập kỷ hình

36

thành và phát triển Hanosimex.
Ông Vũ Công Thảo - nguyên
Trưởng ban kiến thiết và chuẩn
bị sản xuất đầu tiên của Nhà máy
sợi Hà Nội, là một trong số những
người đặt nền móng cho cơ ngơi đồ
sộ, khang trang của Hanosimex.
Ông Thảo thường kể lại chuyện
từ hồi ông làm chỉ huy trưởng cái
công trường vào loại to nhất - nhì
miền Bắc này.
Ông cho biết: Vào những năm
sau thời kỳ giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển công nghiệp
ngành sợi - dệt Việt Nam, theo tờ
trình của Bộ Công nghiệp nhẹ, Thủ
tướng Chính phủ đã phê duyệt dự
án đầu tư công trình xây dựng nhà
máy sợi với số vốn khoảng 260
triệu Việt Nam đồng, tương đương
50 triệu Đô la Mỹ. Ở thời kỳ đó,
nền kinh tế nước ta còn vận hành
theo cơ chế tập trung quan liêu bao
cấp , thì đây là khoản tiền đầu tư
không nhỏ.

Tháng 2 năm 1979, Nhà máy
sợi Hà Nội được khởi công xây
dựng. Ông Thảo được bổ nhiệm
làm Trưởng ban kiến thiết và chuẩn
bị sản xuất.
Hồi đó, hàng hoá vô cùng
khan hiếm, tất cả mọi thứ đều
phải phân phối theo chỉ tiêu. Có
tiền cũng chẳng có hàng mà mua.
Nhiều khó khăn lắm, chỗ làm việc
của cán bộ và các chuyên gia nước
ngoài được dựng trên nền mấy gian
chuồng lợn cũ của hợp tác xã nông
nghiệp. Thiếu thốn đủ thứ, muốn
mua sắm những vật dụng thiết
yếu cũng phải qua nhiều thủ tục
rất phiền hà. Ví dụ như cần trang
bị bộ bàn ghế ngồi làm việc, mấy
bộ ấm chén, cái phích đựng nước
đều phải qua Bộ Công nghiệp nhẹ
phê duyệt, chí ít cũng phải có giấy
giới thiệu của văn phòng cấp trên,
thông qua các cơ quan cung ứng
mới được mua.
Ấy vậy mà mọi người vẫn
hăng say làm việc, vẫn hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Có những
chuyện thật cảm động, thật đáng
trân trọng, bây giờ kể lại, nghe cứ
như chuyện cổ tích.
Ông Vũ Huy Khôi - nguyên
Giám đốc đầu tiên của Nhà máy
sợi Hà Nội từ năm 1983 đến tháng
8-1985 và liên tục các khoá từ
năm 1984 đến năm 1998, ông là
Bí thư Đảng uỷ Công ty Dệt Hà
Nội. Ông Khôi cho biết, Đảng bộ
sợi Hà Nội khi mới được thành
lập chỉ có 60 đảng viên, sinh
hoạt theo 8 chi bộ. Qua 15 năm
làm Bí thư Đảng uỷ, ông đã cùng
tập thể đảng bộ chèo lái con tầu
Hanosimex vượt muôn vàn sóng
gió, không ngừng phát triển, liên
tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong
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sạch vững mạnh. Đặc biệt, ông
đã giành nhiều công sức tổng kết,
cải tiến công tác lãnh đạo Đảng,
làm bài học cho nhiều đơn vị
trong Đảng bộ khối công nghiệp
tham khảo. Ông luôn giữ vai trò là
trung tâm, là hạt nhân xây dựng
khối đoàn kết trong Công ty. Dưới
sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tổ
chức công đoàn, đoàn thanh niên
đã tổ chức vận động công nhân
viên chức luôn chung lòng, chung
sức duy trì các phong trào thi đua
lao động sản xuất, xây dựng doanh
nghiệp không ngừng lớn mạnh.
Ông Nguyễn Nhã - nguyên là
Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám
đốc nhà máy sợi Hà Nội - Tổng
Giám đốc Công ty Dệt May Hà Nội
liên tục từ tháng 8 - 1985 cho đến
năm 1997.
Ông Nhã cho biết: Năm
1985 khi ông mới được điều từ
Nhà máy dệt vải công nghiệp về
làm Giám đốc sợi Hà Nội, cũng
là lúc nhà máy đang gặp vô vàn
khó khăn dù mới chỉ đi vào sản
xuất chưa được một năm do nhiều
nguyên nhân khách quan: Thiếu
kinh nghiệm quản lý một nhà máy
quy mô lớn, thiết bị và công nghệ
hiện đại; Hàng loạt máy móc bị
hư hỏng khi các chuyên gia của
hãng Uniomatex về nước; Sản xuất
nhiều biến động, năng suất lao
động thấp, chất lượng sản phẩm
kém; Máy cứ chạy, công nhân
làm việc quần quật mà không ra
sản phẩm; Muốn sửa chữa thiết bị
và nhập nguyên liệu sản xuất thì
không có ngoại tệ; Ông Nhã tâm
sự: “Thú thực lúc ấy nhiều người
còn chưa biết mặt mũi đồng Đô
la, đồng Rúp ra sao mà nhà máy
lại cần đến hàng trăm ngàn Đô la
thì biết kiếm đâu ra”. Nhưng ông
không chịu bó tay. Nhờ mối quan
hệ rộng rãi, lại có uy tín trong và
ngoài ngành, ông Nhã đã được
cấp trên (đặc biệt là ông Bùi Văn
Long, Tổng Giám đốc Liên hiệp
các xí nghiệp dệt) ủng hộ. Một số
doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí
Minh, trong đó có Nhà máy Dệt
Phong Phú, Nhà máy Dệt Phước
Long và Công ty xuất nhập khẩu
quận Tân Bình hỗ trợ tích cực.
Sau một thời gian chèo chống,

tháo gỡ khó khăn, dần dần sản
xuất của sợi Hà Nội được phục
hồi, thị trường trong nước được mở
rộng. Thương hiệu sợi Hanosimex
có chỗ đứng trên thương trường
quốc tế và trên đà ấy Hanosimex
đã vươn lên trở thành một trong
những đơn vị mạnh của ngành dệt
- may Việt Nam.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ,
của cơ quan Tổng Giám đốc, các
thế hệ cán bộ công nhân viên đã
lập nên bao thành tích vẻ vang và
danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới” do Nhà nước
phong tặng đã đánh dấu đỉnh cao
vinh quang của Dệt May Hà Nội .
Mấy chục năm qua, mọi người
luôn coi Hanosimex là ngôi nhà
thân yêu của mình. Các phong trào
thi đua lao động sản xuất, phong
trào văn hoá - thể thao, các hoạt
động vui chơi dã ngoại, các chuyến
du lịch xuyên Việt và nhiều kỳ nghỉ
mát hằng năm ở mọi miền, vùng đất
nước được duy trì đều đặn với nội
dung phong phú. Đặc biệt, những
buổi họp mặt thân mật truyền thống
được tổ chức từ các đơn vị thành
viên đến Tổng Công ty đã để lại biết
bao kỷ niệm không thể nào quên.
Phải nói rằng xây dựng và duy trì
được bền lâu truyền thống văn
hoá tốt đẹp, nặng nghĩa, trọn tình
của Hanosimex không phải doanh
nghiệp nào trong ngành dệt may
cũng có thể làm được.
Đến nay, hầu hết số cán bộ
công nhân viên thủa ban đầu đã
nghỉ hưu, hưởng thú vui điền viên
cùng con cháu và hoan hỷ với
những người bạn cao niên. Cũng
đã có mấy người về thế giới bên

kia. Xin được tỏ lòng tri ân đối với
các bác, các anh chị đã đi xa. Xin
chân thành cảm ơn thế hệ tiền
nhiệm đã từng góp bao mồ hôi,
công sức vì sự phát triển bền vững
của Hanosimex ngay từ thuở nó
mới khai sinh, mang tên Nhà máy
Sợi Hà Nội.
Ba mươi năm qua, doanh
nghiệp của chúng ta đã nhiều lần
chuyển đổi cấu trúc và mô hình
quản lý. Đã mấy lần “thay tên đổi họ”. Đã qua bao nhiêu cung
bậc- nhịp điệu thăng trầm. Mỗi lần
đổi thay đều ghi nhận những bước
trưởng thành mới. Lần di chuyển
gần nhất năm 2011 theo yêu cầu
của cấp trên, chúng ta đành phải
mãi mãi rời xa cái cơ ngơi đã gắn
bó máu thịt trong suốt mấy chục
năm qua.
Vẫn biết rằng, giờ đây quy
mô và phạm vi hoạt động của
Hanosimex đang ngày càng phát
triển, mở rộng. Sản xuất kinh
doanh và các mặt quản lý đã, đang
đi vào nền nếp. Nhưng sao vẫn
chạnh lòng, tiếc nuối mỗi khi nhớ
về nơi cũ chốn xưa.
Cứ đến dịp kỷ niệm thành
lập Hanosimex, ký ức một thời vẻ
vang lại ùa về trong mỗi chúng ta.
Ngõ 13 - đường Lĩnh Nam, con
đường quen thuộc vào Hanosimex
ngày ấy, nay vẫn tấp nập người - xe
qua lại. Nhưng, nếu qua đây vào
những đầu giờ buổi sáng, vào cuối
giờ chiều hoặc khoảng 22 giờ hằng
đêm, ta luôn có cảm giác bâng
khuâng trống vắng. Bởi không còn
được nghe râm ran tiếng nói cười
rộn rã của những tốp thợ hối hả vào
giờ tan tầm, đổi ca.
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PHÒNG KỸ THUẬT

Ngày ấy...
LĨNH NAM

NGAY TỪ GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ SẢN XUẤT (1979 1983) ĐẾN KHI CHÍNH THỨC
ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THÁNG
11- 1984, NHÀ MÁY SỢI HÀ
NỘI LUÔN ĐỀ CAO VỊ TRÍ CỦA
CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT.
NHỜ XÁC ĐỊNH RÕ “KỸ THUẬT
LÀ KHÂU THEN CHỐT”, MÀ BA
THẬP KỶ QUA, THƯƠNG HIỆU
HANOSIMEX KHÔNG NGỪNG
BAY CAO, VƯƠN XA TRÊN
THƯƠNG
TRƯỜNG
TRONG
NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.

N

ăm 1979, theo quyết
định của Ban kiến thiết
và chuẩn bị sản xuất Nhà
máy sợi Hà Nội, tiểu ban
kỹ thuật được thành lập do ông Bùi
ThanhThuyết làm trưởng tiểu ban.
Với nhiệm vụ chính là: Giám sát
phần xây dựng. Lập kế hoạch, dự
trù các điều kiện kỹ thuật chuẩn bị
sản xuất gồm lực lượng công nhân
kỹ thuật, các dụng cụ phục vụ
bảo trì thiết bị v.v.. Nghiệm thu,
tiếp nhận dây chuyền sản xuất do
bên lắp máy bàn giao. Bảo đảm
đúng các thông số kỹ thuật công
nghệ theo thiết kế của nhà cung
ứng. Để quản lý nhiều loại thiết bị
hiện đại như sợi Hà Nội lúc bấy
giờ, yêu cầu đội ngũ cán bộ phải
có chuyên môn vững vàng và am
hiểu sâu về nghiệp vụ.
Trong khi đó, lực lượng kỹ
sư, kỹ thuật của tiểu ban chỉ vẻn
vẹn có 3 người từ các đơn vị trong
ngành được điều động về. Lần đầu
tiên tiếp cận với máy móc hiện
đại của “Tây”, anh em chưa có
kinh nghiệm nên gặp rất nhiều
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khó khăn. Công nhân thì hầu hết
vừa học xong bậc phổ thông, được
tuyển vào học nghề tại trường đào
tạo của Nhà máy. Khi tốt nghiệp,
các em còn rất bỡ ngỡ với môi
trường sản xuất. Có vị lãnh đạo lúc
đó nói vui” Chúng ta đang phải
quản lý một lũ trẻ con”. (Cũng
may, các em đều thông minh, chịu
khó nên chỉ mấy tháng sau đã làm
được việc khá thành thạo).
Điều kiện làm việc và sinh
hoạt trong xưởng lúc đó vô cùng
thiếu thốn. Thế nhưng bằng mọi
nỗ lực, anh em trong tiểu ban đã
khắc phục khó khăn, vừa làm việc
vừa tìm hiểu tài liệu, nghe hướng
dẫn của chuyên gia, đồng thời học
hỏi lẫn nhau, nhanh chóng làm
chủ được kỹ thuật. Và hoàn thành
nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt
đối, đưa nhà máy vào sản xuất
đúng kế hoạch.
Khi nhà máy chính thức đi
vào sản xuất, tiểu ban kỹ thuật
được chuyển đổi thành phòng kỹ
thuật. Nhiệm vụ của phòng là:
Quản lý công nghệ (bao gồm thiết

kế mặt hàng, Quản lý kỹ thuật thao
tác, chất lượng sản phẩm), Quản
lý thiết bị, cơ - điện - lạnh. Lúc
này nhân sự được bổ sung thêm
mấy kỹ sư - kỹ thuật viên chuyên
ngành. Ông Bùi Thanh Thuyết
được bổ nhiệm là trưởng phòng.
Ngay những ngày đầu triển
khai công việc theo chức năng
nhiệm vụ mới, hàng loạt khó khăn
đã nảy sinh. Nhất là việc quản lý
công nghệ. Nguyên liệu cho sản
xuất chủ yếu nhập từ Liên Xô. Do
nhiều nguyên nhân, nhiều đợt
bông nhập về không đúng chủng
loại, không đúng tiến độ theo hợp
đồng. Phòng kỹ thuật phải mất rất
nhiều công sức nghiên cứu phương
án pha trộn sao cho bảo đảm chất
lượng sản phẩm và kế hoạch giao
hàng.
Đôi khi phòng kỹ thuật còn
phải giải quyết những chuyện
thuộc loại “trời ơi đất hỡi”… Còn
nhớ, cái đợt chạy thử máy ở xưởng
sợi II, đang trong gìờ sản xuất ca
đêm, tại gian máy bông - chải tự
nhiên thấy mùi lạ khét lẹt, gây
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ngột ngạt, khó chịu. Anh em công
nhân và kỹ thuật ca không hiểu
nguyên nhân vì sao, đã tá hoả cử
người phóng xe đạp vào cầu cứu
trưởng phòng kỹ thuật đến xử lý.
Trưởng phòng cuống cuồng đạp
xe vào xưởng, cùng mấy anh em
loay hoay truy tìm. Cuối cùng, thủ
phạm chính đã được phát hiện,
đó chỉ là do một số kiện bông bị
ngấm nước mắm từ khi bốc dỡ ở
cảng mà không ai biết. Ngay sau
đó mọi người tập trung chọn, loại
bỏ số bông đó ra. Mãi tới gần sáng
thì “sự cố” mới được khắc phục.
Ai nấy đều thấm mệt, và được
một trận cười ra nước mắt… Cùng
với trách nhiệm phải giải quyết
nhiều công việc phát sinh, anh
em đã dành không ít thời gian
nghiên cứu - cải tiến mặt hàng. Ví
dụ như: bông nhập về, phần lớn
là bông cấp 3, thế nhưng phòng
đã nghiên cứu, đưa ra được các
phương án công nghệ tối ưu để có
thể kéo được các loại sợi có chi
số Nm34, Nm54, Nm76. Đặc
biệt đã sản xuất được loại sợi chi
số cao Nm102 để dệt vải cao cấp
trên máy dệt thoi và vải dệt kim
trên máy dệt kim bằng. Kết quả
này đã giúp Nhà máy giải quyết
nhiều khó khăn, chủ động trong
sản xuất kinh doanh.
Về nhiệm vụ quản lý thiết
bị và quản lý điện cũng lắm gian
truân. Mới đi vào sản xuất chưa
được một năm, hàng loạt máy đã
bị hư hỏng. Giám đốc giao trách
nhiệm cho phòng kỹ thuật chủ
trì chương trình xử lý tình trạng
này. Thế nhưng khi tiến hành sửa
chữa thì không có phụ tùng thay
thế, chẳng khác nào “tay không
bắt giặc.” Đi đặt hàng gia công
tại nhà máy cơ khí C50 - Nam
Định (đơn vị duy nhất có nhiệm
vụ chế tạo phụ tùng cho ngành dệt
ở miền Bắc lúc bấy giờ). Nhà máy
C50 cũng chỉ làm được một số chi
tiết đơn giản, mà cũng không đạt
yêu cầu. Nhập phụ tùng của chính
hãng thì không có ngoại tệ. Mãi
sau một thời gian dài, khi được
cấp trên hỗ trợ, vấn đề phụ tùng

thay thế mới được giải quyết. Từ
đó dần dần đã giảm được tỷ lệ
máy hỏng, giảm tỷ lệ cọc chết tới
mức quy định, nâng cao năng suất
lao động và hiệu suất thiết bị
Lại nói về nguồn điện lực
cho Nhà máy cũng vô cùng chật
vật. Theo thiết kế ban đầu, đường
cáp cấp điện từ trạm nguồn vào
nhà máy đi ngầm qua ao làng Mai
Động. Khi vận hành, thường xuyên
bị chạm chập, gây mất điện, làm
đình trệ sản xuất. Phải mất rất
nhiều công sức và thời gian mới
khắc phục được. Vậy mà chỉ dăm
bữa nửa tháng lại xảy ra sự cố.
Phòng kỹ thuật đã nghiên cứu, lập
dự án chuyển đường cấp điện sang
đường cáp nổi, trình lên Bộ Công
nghiệp nhẹ và Chính phủ. Qua
nhiều thủ tục, giấy tờ và tổ chức cả
mấy cuộc hội thảo, cuối cùng dự
án đã được phê duyệt. Từ đó giải
quyết được dứt điểm tình trạng sự
cố điện cho Nhà máy. Phòng kỹ
thuật đã hoàn thành xuất sắc chức
năng - nhiệm vụ của mình.
Khi được hỏi về thành tích
của đơn vị hồi đó, ông Thuyết
chia sẻ: “Chuyện xưa ấy mà! Kể
ra thì phòng kỹ thuật lúc ấy cũng
làm được vô khối việc lớn. Nhưng
cũng chẳng có gì là ghê gớm
nếu so với trình độ khoa học kỹ
thuật - công nghệ tiên tiến ngày
nay. Cũng chẳng thấm tháp vào
đâu so với nghị lực và khả năng
lao động cần cù, sáng tạo của
các bạn trẻ Hanosimex bây giờ.
Nhưng cái làm được lớn nhất là,
anh em luôn sâu sát thực tế, chịu
khó mầy mò, nghiên cứu, đưa ra
giải pháp tháo gỡ khó khăn, lúc đó
thường nói là “trong cái khó ló cái
khôn”. Ở đây kỹ thuât của phòng
luôn có sự kết hợp chặt chẽ với kỹ
thuật dưới xưởng và cũng không
thể thiếu sự hỗ trợ của các phòng
ban liên quan … Anh em mình hồi
ấy đã cùng nhau gắn bó làm việc,
sẻ chia bao nỗi buồn-vui. Đó thực
sự là những tháng ngày đầy ắp
kỷ niệm không thể nào quên. Và
chí ít, cũng đã góp phần tạo nền
nếp và bổ sung kinh nghiệm cho

những người làm công tác quản lý
kỹ thuật thế hệ kế tiếp”
Các cụ ta thường nói “Qua
cơn bĩ cực đến ngày thái lai”.
Quả đúng như vậy. Bằng mọi nỗ
lực vượt khó, dưới sự chỉ huy tài
tình của các thế hệ “thuyền trưởng
và đội ngũ những thuỷ thủ” kiên
trung, con tàu Hanosimex đã vượt
qua bao sóng gió, thác ghềnh, mà
luôn vững vàng hướng tới bến bờ
vinh quang.
Người cựu trưởng phòng kỹ
thuật ngày ấy đã nghỉ hưu được 15
năm rồi. Nhưng ông vẫn thường
xuyên quan tâm, theo dõi mọi
bước phát triển của đồng nghiệp
tại Hanosimex. Mỗi khi được về
thăm lại Tổng Công ty, được tham
quan các nhà máy, ông luôn để
tâm theo dõi thông tin về tình hình
hoạt động sản xuất của các đơn vị.
Với kinh nghiệm quản lý thiết bị
lâu năm của một kỹ sư ngành Sợi
- Dệt, với đức tính khiêm tốn của
một người từng trải, ông sẵn lòng
trao đổi với các bạn đồng nghiệp
trẻ ý kiến của mình về những vấn
đề liên quan.
Mới đây, trong chuyến về
thăm các cơ sở sản xuất của
Hanosimex tại khu vực miền
Trung, ông rất vui mừng gặp lại
những người cộng sự trước đây.
Trong lúc giao lưu vui vẻ, ông cũng
như các cán bộ quản lý kỹ thuật
nhiều kinh nghiệm đều bầy tỏ băn
khoăn về tình trạng thiết bị mà
các công ty mới nhập của Trung
Quốc. Nhận định chung của mọi
người là loại thiết bị này thường có
độ bền không cao, do đó cần chú
ý quản lý, chăm sóc tốt mới bảo
đảm chất lượng lâu dài, mang lại
hiệu quả kinh tế cao.
Thiết nghĩ, những câu chuyện
về Phòng Kỹ thuật ngày ấy của
Sợi Hà Nội sẽ mãi mãi là hình
ảnh đẹp khắc sâu trong ký ức mọi
người. Những chia sẻ trên đây của
người cựu trưởng phòng kỹ thuật
năm xưa cũng là tâm tư - tình cảm
chung của những ai đã một thời
gắn bó cùng Hanosimex trong ba
thập kỷ qua.
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CÓ MỘT HANOSIMEX

Trong tôi

T

háng 11 trong tâm thức
của người dân Việt Nam,
là tháng để tri ân thầy,
cô; nhưng tháng 11 với
những người đã và đang công
tác, làm việc tại Hanosimex còn
là tháng để cùng vui một niềm
vui chung về ngày sinh nhật của
Hanosimex - ngày 21/11.
30 năm qua (21/11/1984 21/11/2014), dù trải qua nhiều
những thay đổi, những thăng
trầm, như một bản nhạc vừa có
những nốt hân hoan và cả những
nốt lặng, nhưng Hanosimex vẫn
kiên trì đi lên, vượt qua khó
khăn, ổn định tổ chức và sản
xuất, để tháng 11 này, đại gia
đình Hanosimex cùng vui mừng
kỷ niệm ngày Tổng Công ty tròn
30 tuổi.
Là người địa phương Đông
Mỹ (ngoại thành Hà Nội), năm
1995 tôi được tuyển dụng vào
làm việc tại Nhà Máy May Thêu
Đông Mỹ - đơn vị do Hanosimex
đầu tư xây dựng tại địa phương
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theo chủ trương công nghiệp
hóa nông thôn. Được sống và
làm việc trong một môi trường
công nghiệp, nơi có sản xuất tốt,
phong trào mạnh, đó là điều may
mắn đối với một đứa vừa chân
ướt chân ráo ra trường như tôi,
và từ chiếc nôi thân yêu đó, từ
chính sự đào tạo và rèn luyện
của Hanosimex; sự yêu mến, tin
tưởng, giúp đỡ của những người
đi trước và của những người bạn
cùng thời, mà tôi đã từng bước
trưởng thành, để ngày hôm nay,
trong tháng 11 này, viết những
dòng đầy thương mến về nơi đã
gắn bó với mình trong suốt 16
năm đầu tiên của cuộc đời công
tác.
Không được gắn bó với
Hanosimex từ những ngày đầu
như nhiều cô chú thuộc diện tiền
bối, nhưng 16 năm sống và làm
việc tại Hanosimex cho đến khi
chuyển công tác về Tập đoàn
Dệt May Việt Nam theo quyết
định điều động của Tập đoàn, đã
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để lại trong tôi những tình cảm,
những ấn tượng sâu sắc về một
Hanosimex năng động, trẻ trung;
một Hanosimex nhân văn; một
Hanosimex vì người lao động.
Trong quá trình phát triển
của mình, Hanosimex đã làm
được những điều ít nơi làm được,
có được những điều ít nơi có như:
Tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu
quả, chế độ chính sách cho người
lao động được thực hiện cao hơn
luật, các phong trào thi đua sâu
rộng và sôi nổi, xây dựng thành
công các điển hình tiên tiến, tạo
lập các sân chơi thiết thực cho
người lao động; không chỉ thế,
Hanosimex còn đầy hào hiệp và
nghĩa tình khi đã tiếp nhận và
vực dậy 4 đơn vị trong ngành bên
bờ phá sản, đã làm tốt các hoạt
động an sinh xã hội vì cộng đồng.
Tên tuổi của Hanosimex đã vang
lên suốt nhiều năm liền trong 3
thập kỷ xây dựng và phát triển,
như một điểm sáng tiêu biểu của
các doanh nghiệp dệt may phía
Bắc. Hanosimex của chúng ta
đã bước lên đỉnh cao của niềm
vinh quang, đó là danh hiệu:
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi
mới do Đảng và Nhà nước trao
tặng, đánh dấu những kết quả và
sự đóng góp của Hanosimex cho
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước - đây chính là
những nốt “thăng hoa” trong bản
nhạc truyền thống của Tổng công
ty đã ngân lên trong trái tim của
biết bao người, bao thế hệ của
Hanosimex.
Thế nhưng, sau tất cả những
vinh quang ấy, lại là thời điểm
Hanosimex gặp phải nhiều khó
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khăn đến cùng một lúc, đặc biệt
là khó khăn của công tác di dời
gắn với sắp xếp lại tổ chức, sản
xuất, đổi mới công nghệ;… một sự
kiện chưa có tiền lệ không những
với chỉ riêng ngành dệt may Việt
Nam, điều này đã ảnh hưởng
nhiều đến tính ổn định, tính bền
vững của đơn vị; và vì thế, tuy
không đến mức phải tái cấu trúc
doanh nghiệp, nhưng Hanosimex
của chúng ta cũng đã phần nào
giảm sút phong độ đỉnh cao. Rất
may chúng ta đã kịp thời nhận
ra và khắc phục, tập trung các
điều kiện để nhanh chóng ổn
định con người và sản xuất kinh
doanh. Có thể nói đây chính là
những nốt “lặng”, những khoảng
trầm buồn trong mỗi con người,
mỗi thành viên của Hanosimex.
May mà nốt “lặng” đó cũng đã
qua đi, Hanosimex của chúng ta
đang tiếp tục thêu truyền thống,
dệt tương lai, tuy chưa có lại được
những giai điệu hoành tráng,
nhưng bước đầu vượt khó cũng đã
có được những nốt nhạc tươi vui,
nhẹ nhàng và sáng sủa.
Có thể có ai đó cho rằng
ngày vui không nên nói chuyện
buồn, nhưng tôi trộm nghĩ ngày
vui mà hoài niệm một chút về
những khó khăn, khi thành công
mà hoài niệm một chút về lúc thất
bại, như con người ta lúc giàu có
vẫn thường nhớ về những tháng
ngày gian khó, cũng là điều nên
làm, để thấy trân quý hơn những
gì mà hiện tại ta đang có, để thấy
những thất bại chính là bài học
đắt giá cho ta bước tiếp, để người
lãnh đạo thấy rõ hơn trách nhiệm
của mình trong từng quyết định,
từng việc làm, và mỗi người lao
động cũng có ý thức hơn trong
việc cùng nỗ lực vun đắp cho một
thành quả chung, để đại gia đình
Hanosimex được vững từ móng,
chắc từ khung, kín từ nóc - một
gia đình như thế nhất định sẽ no
đủ, ấm êm mọi bề.
Lúc này, tôi thấy nhớ vô

cùng những năm tháng mình
đã đi qua, nhớ cái nét văn hóa
của Hanosimex thật chân thành,
tình cảm, có trước có sau; nhớ
một môi trường sống và làm việc
khiến con người ta thấy giàu nhiệt
huyết và năng lượng; nhớ những
phong trào thanh niên mà mình
cùng anh chị em đã tổ chức, gây
dựng, những hoạt động mang
đậm dấu ấn và màu sắc thanh
niên chỉ có ở Hanosimex, đã đưa
tổ chức Đoàn của Hanosimex trở
thành lá cờ đầu trong công tác
Đoàn và phong trào thanh niên
khối công nhân, viên thức, lao
động thành phố; nhớ những anh
chị em cán bộ Đoàn, những đoàn
viên, thanh niên yêu quý cùng tôi
đã tham gia phong trào với một
niềm say mê, nhiệt tình, không
tính toán. Tất cả những điều đó
được tôi “gói ghém” trong nỗi
nhớ, lưu giữ trong ký ức, để khi
nhớ về Hanosimex, là tôi nhớ về
một thời thanh niên sôi nổi và có
ý nghĩa nhất trong cuộc đời công
tác của mình. Tôi nhớ lắm!
30 năm của Hanosimex, là
một chặng đường với nhiều cung
bậc, đủ để Hanosimex có những
trải nghiệm sâu sắc cho chặng
đường tiếp theo. Hy vọng rằng
Hanosimex tiếp tục có những
bước phát triển mạnh mẽ, vững
chắc, để dòng sợi trắng mãi dài
theo năm tháng, để những sản
phẩm của Hanosimex kết tinh
đủ đầy khối óc, bàn tay và tình
yêu của người lao động, cho cánh
hạc của Hanosimex mãi tung bay
trên bầu trời cao rộng, như lời bài
hát truyền thống của TCT: “Thời
đại mới nâng bước ta đi, Công
ty Dệt May Hà Nội”. Là người
đã được trưởng thành từ cái nôi
Hanosimex, cũng như bao trái
tim của những người đã và đang
công tác tại TCT cùng hướng về
mái nhà chung trong những ngày
thật ý nghĩa này, chúng ta hãy
cùng tin, cùng yêu và hy vọng.

Đố vui
1 Có hai từ để gọi tên một phương
tiện giao thông rất phổ biến ở
nước ta. Khi đảo ngược hai từ
đó, ta có hai từ khác dùng để
gọi tên một loại thiết bị trong
dây chuyền kéo sợi. Bạn cho
biết tên của loại thiết bị đó.
2 Tên một loại phụ tùng lắp trên
thiết bị kéo sợi trùng với tên
một thứ đồ trang sức cho phụ
nữ. Xin bạn cho biết tên loại
phụ tùng đó.
3 Tên của một loại phụ tùng lắp
trên thiết bị kéo sợi trùng với
tên của một dụng cụ nấu ăn
trong nhà bếp. Bạn cho biết tên
loại phụ tùng này.
4 Một loại quả ăn rất ngon,
tên nó trùng với tên một loaị
nhu yếu phẩm của con người.
(cùng với nhu cầu về ăn) Bạn
cho biết tên loại quả đó?
5 Một loài hoa rất quen thuộc,
cây cao, thuộc loài thân gỗ,
thường thấy ở đầu làng hoặc
những chỗ đất cao ngoài đồng.
Loại hoa này màu đỏ, nở vào
tháng Ba âm lịch. Hoa cùng
tên với một loại lương thực vô
cùng quan trọng cho đời sống
người Việt. Tên nó được nhắc
đến trong ca khúc “Chị tôi ”của
nhạc sĩ Trọng Đài. Bạn hãy cho
biết tên loài hoa đó?
MINH TRỊNH

Lời giải
......................................................
1 Máy xe
2 Khuyên (máy sợi, máy xe)
3 Nồi
4 Quả Vải
5 Hoa Gạo
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TỰ HÀO CÁC THẾ HỆ
CÔNG ĐOÀN HANOSIMEX
TỤC NGỮ VIỆT NAM CÓ CÂU
“CON CHỊ NÓ ĐI, CON DÌ NÓ LỚN”.
CÂU NÀY NGỤ Ý NÓI: KHI CHỊ GÁI
TRƯỞNG THÀNH, ĐI LẤY CHỒNG
THÌ EM GÁI RỒI CŨNG LỚN KHÔN,
CÓ KHẢ NĂNG GÁNH VÁC CÔNG
VIỆC GIA ĐÌNH THAY CHỊ. THẬT
LÀ ĐẠI PHÚC VỚI NHỮNG NGƯỜI
ĐƯỢC SỐNG TRONG MỘT GIA
ĐÌNH CÓ NỀN NẾP GIA PHONG
NHƯ THẾ. CÂU TỤC NGỮ CŨNG
HÀM Ý: CUỘC SỐNG LUÔN CÓ SỰ
KẾ TỤC, NỐI TIẾP. DO VẬY KHÔNG
NÊN CÓ THÁI ĐỘ COI THƯỜNG LỚP
TRẺ. VỚI MỘT TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, CÓ
NHỮNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI, VIỆC
CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CỦA BAN
CHẤP HÀNH CŨNG ĐỒNG THỜI LÀ
SỰ CHUYỂN GIAO GIỮA HAI THẾ HỆ
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐÓ.
THƯỜNG THÌ VIỆC CHUYỂN GIAO
DIỄN RA MANG TÍNH KẾ THỪA, ÊM
THẤM, HOÀN HẢO. TÌNH CẢM LƯU
LUYẾN GIỮA NGƯỜI MÃN NHIỆM
VỚI NGƯỜI KẾ NHIỆM LUÔN ĐỌNG
LẠI NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỚI
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

N

hân kỷ niệm 30 năm xây
dựng & trưởng thành Tổng
Công ty CP Dệt May Hà
Nội (Hanosimex), chúng
ta giở cuốn sử vàng truyền thống,
cùng ôn lại mấy “khúc - đoạn” trong
chặng đường hoạt động của tổ chức
Công đoàn Tổng Công ty.
Thời gian qua đi, dấu ấn
còn mãi
Ba thập kỷ qua, chúng ta vô
cùng tự hào là một trong số ít tổ
chức công đoàn cơ sở tham gia
quản lý doanh nghiệp bằng những
chương trình, những hành động
thiết thực, hữu hiệu nhất. Chúng ta
luôn tạo được mối quan hệ khăng
khít, đồng bộ, vì mục tiêu phát triển
lớn mạnh của doanh nghiệp. Cán
bộ công đoàn các cấp nói chung
và các “Thủ lĩnh áo xanh” nói
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Công đoàn Tổng Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
riêng luôn thuỷ chung, gắn bó với
sự nghiệp công đoàn, đồng hành
cùng mấy thế hệ người lao động
trong mọi bước thăng trầm. Cùng
với danh hiệu cao quý “Anh hùng
lao động thời kỳ đổi mới” nhà nước
phong tặng cho Tổng Công ty CP
Dệt May Hà Nội, Công đoàn Dệt
May Hà Nội còn vinh dự đón nhận
Huân chương Lao động hạng Ba
(năm 1999), Huân chương Lao động
hạng Nhì (năm 2004) của Nhà
nước. Công đoàn cũng được đón
nhận nhiều bằng khen, cờ thưởng
của các cấp, các ngành.
Công đoàn Hanosimex luôn
thực hiện đúng chức năng - nhiệm
vụ theo quy định của luật Công
đoàn Việt Nam. Đặc biệt là chức
năng tham gia quản lý, luôn xứng
đáng là đại diện cho người lao động.
Trong mọi thời kỳ, trong mọi hoàn
cảnh, chúng ta luôn chăm sóc, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính
đáng của công nhân viên chức.
Nhiệm vụ chính trị và mục
tiêu cụ thể của các kỳ Đại hội Công
đoàn Tổng Công ty luôn coi trọng
công tác tuyên truyền, giáo dục,
vận động quần chúng chấp hành
nghiêm pháp luật. Tuân thủ chính
sách của Đảng và Nhà nước, đồng
thời thực hiện đúng nội quy, quy

chế của Tổng Công ty.
Nhớ lại thời kỳ 1993 - 1995,
Nhà máy Dệt Hà Đông và Nhà
máy Sợi Vinh được sáp nhập vào
Hanosimex. Qua sắp xếp, phân loại
lao động, có hàng trăm lao động dôi
dư, nảy sinh nhiều thắc mắc. Có
những công nhân đi tàu đêm từ Vinh
ra Hà Nội, sáng sớm đã chờ ở cửa văn
phòng, gặp bằng được Chủ tịch Công
đoàn để trình bầy hoàn cảnh và tâm
tư nguyện vọng. Mọi cuộc trao đổi
diễn ra chân tình, thẳng thắn, khiến
người lao động thấu hiểu ý nghĩa của
việc sáp nhập tổ chức, sắp xếp lại
lao động. Đồng thời, quyền lợi và
nguyện vọng của đại đa số CNVC
được giải quyết thoả đáng. Công
đoàn các cấp trong Công ty cùng
phối hợp với cơ quan chuyên môn,
có sự trợ thủ đắc lực của Đoàn Thanh
niên và các phòng ban nghiệp vụ,
đưa ra nhiều phương án với các giải
pháp thấu tình, hợp lý. Nhờ đó, hầu
hết sự việc được giải quyết êm thấm.
Mọi hoạt động dần dần ổn định và đi
vào nền nếp chung.
Thời kỳ Dệt May Hà Nội tiến
hành cổ phần hoá doanh nghiệp
triệt để (Năm 2006 - 2008), những
vấn đề bức xúc của người lao động
lại diễn ra với mức độ nhiều hơn,
phức tạp hơn. Bởi lẽ, cổ phần hoá
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doanh nghiệp là một chủ trương lớn
của Đảng và Nhà nước. Chủ trương
này đã được tiến hành ở nhiều
nơi, trong nhiều năm. Nhưng với
Hanosimex, đây là lần tiến hành cụ
thể, quyết liệt nhất. Nói chung người
lao động chỉ hiểu sơ sơ về cổ phần
hoá. Nhưng khi tiến hành cụ thể, nó
động chạm đến quyền lợi sát sườn
mới thấy phức tạp, nảy sinh nhiều
tâm tư, lắm thắc mắc. Trước tình
hình đó, một lần nữa, Công đoàn
đã thể hiện vai trò tham gia quản
lý. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong việc tuyên
truyền vận động, giải thích, hướng
dẫn, và bảo vệ quyền lợi người lao
động trong suốt tiến trình cổ phần
hoá. Công đoàn đã thực sự là niềm
tin, là chỗ dựa vững chắc của người
lao động.
Tiếp đến thời kỳ 2010 - 2011
là giai đoạn Tổng Công ty thực hiện
quyết định của Chính phủ và của
Hà Nội về việc di dời ra khỏi ngoại
vi thành phố. Thực hiện dự án tái
cấu trúc doanh nghiệp theo xu thế
đổi mới, hội nhập. Đây lại là thời
điểm thêm nhiều khó khăn đối với
Hanosimex. Triển khai dự án này
đã làm xáo trộn các hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Và ảnh hưởng không nhỏ đến đời
sống, sinh hoạt, đặc biệt là động
chạm đến tâm tư tình cảm của mấy
thế hệ người lao động. Đây cũng là
một trong những nhiệm vụ nặng nề
nhất, để lại nhiều ấn tượng, nhiều
kỷ niệm buồn, vui nhất đối với cán
bộ công đoàn Tổng Công ty.
Vượt qua mọi trở ngại, một lần
nữa, Công đoàn đã cùng với chuyên
môn và đoàn thanh niên vận động,
giải thích để mọi người thấu hiểu
tính tất yếu của việc thực hiện dự
án. Phát huy tinh thần làm chủ, tự
nguyện hy sinh một số quyền lợi cá
nhân, vì sự phát triển bền vững của
doanh nghiệp. Nhờ đó, đã đạt được
sự đồng thuận từ các cấp đến từng
người lao động. Về cơ bản, việc di
dời được bảo đảm tiến độ, bảo đảm
an toàn. Mọi mặt quản lý đã đi vào
nền nếp. Sản xuất - kinh doanh đã
vào thế ổn định và đã dần dần lấy
lại nhịp độ tăng trưởng.
Thực tế ba thập kỷ qua cho
thấy, mối quan hệ chặt chẽ, tinh
thần hợp đồng tác nghiệp giữa cơ

quan chuyên môn với tổ chức Công
đoàn và Đoàn Thanh niên luôn là
sức mạnh để doanh nghiệp vượt
qua mọi khó khăn, thử thách, không
ngừng phát triển vững mạnh.
Đôi điều cùng chia sẻ
Từ năm 1983 đến năm 2012,
sáu chị em chúng tôi (Nguyễn Thị
Minh Kết, Nguyễn Thị Kỷ, Trần Thị
Phương Hoa, Phạm Thị Hoàng Yến,
Nguyễn Thị Mão, Lê Thị Thuý) đã
được tập thể tín nhiệm bầu làm Chủ
tịch Công đoàn Hanosimex qua các
nhiệm kỳ đại hội. Tuy còn những
hạn chế nhất định, nhưng nhìn
chung, tất cả đều đã hoàn thành
chức phận của mình.
Mấy chị em tôi, không ai xuất
thân từ trường đào tạo “chuyên
nghiệp công đoàn”. Song, trong quá
trình công tác, ai cũng luôn ý thức
rằng: Cán bộ công đoàn là một nghề,
muốn làm được nghề thì phải đam
mê, tâm huyết. Không ngừng học tập
để nâng cao kiến thức tổng hợp và
kỹ năng công tác. Nếu không có điều
kiện học thoát ly thì học tại chức.
Xưa, các cụ thường dăn dậy chúng
ta “Học thầy không tày học bạn”.
Thấm thía điều đó, chị em chúng tôi
thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm với bạn đồng nghiệp. Và đặc
biệt, học hỏi từ thực tế những người
lao động quanh mình. Nhìn lại sự
nghiệp hoạt động đoàn thể của mình,
chúng tôi cũng nhận ra rằng: tùy theo
thời kỳ, tuỳ theo cương vị công tác,
người cán bộ công đoàn phải phấn
đấu để có tâm, có tầm.
“Cái tâm” của người cán bộ
công đoàn chính là tinh thần trách
nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và lòng
nhiệt huyết trong việc hoàn thành
tốt các nhiệm vụ chính trị do tổ
chức công đoàn các cấp đề ra. Đáp
ứng đầy đủ, kịp thời tâm tư nguyện
vọng của người lao động. Trong mọi
lúc, mọi nơi, nhất là những lúc khó
khăn, người lao động luôn cần có sự
động viên, hỗ trợ kịp thời của cán bộ
công đoàn. Đồng thời cán bộ công
đoàn phải luôn đầu tư nghiên cứu
triển khai, đa dạng hóa các hình
thức nhằm chăm lo tốt đời sống vật
chất, tinh thần cho người lao động.
Đặc biệt chú trọng tham gia xây
dựng quy chế quản lý, thực hiện
các chế độ, chính sách liên quan
đến lợi ích thiết thực của người lao

động, góp phần xây dựng tổ chức
công đoàn. Mỗi cán bộ công đoàn
phải luôn là bạn đồng hành với
người lao động.
“Cái tầm”, hình mẫu của
người cán bộ công đoàn còn phải
gắn kết chặt chẽ với “Cái tầm”.
“Tầm” ở đây được thể hiện qua ba
yếu tố chính. Đó là trình độ văn
hóa, kỹ năng hoạt động và phương
thức tổ chức thực hiện.
- Trình độ văn hóa là yêu cầu
cơ bản đối với người cán bộ công
đoàn. Văn hóa được hiểu là kiến
thức nhận thức về bản chất sự việc.
Văn hoá là sự am hiểu chính sách
pháp luật nhà nước liên quan đến
vấn đề lao động, am hiểu về tổ chức
công đoàn, am hiểu về tổ chức bộ
máy và lĩnh vực hoạt động sản xuất
kinh doanh của đơn vị.
- Kỹ năng hoạt động là yếu tố
quan trọng, đòi hỏi người cán bộ
công đoàn phải đưa ra được ý kiến
hợp tình, hợp lý, phù hợp với tình
hình thực tế. Có biện pháp thích
hợp tổ chức vận động CNVC thi
đua lao động hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của đơn vị. Thấu hiểu để
tham gia với chuyên môn xây dựng
hệ thống nội quy, quy chế và thỏa
ước lao động tập thể, thiết thực
tham gia quản lý doanh nghiệp
- Phương thức tổ chức thực
hiện là yếu tố quyết định đến hiệu
quả công tác. Người cán bộ công
đoàn cần có năng lực, linh hoạt,
quyết đoán nhằm chọn ra được
loại hình tổ chức phù hợp cho từng
phong trào cụ thể. Biết quy tụ, tập
hợp mọi người hưởng ứng tham gia
.Giờ đây, mấy chị em chúng tôi đều
đã “Chuyển ngành, về địa phương”.
Tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt
thiên chức làm Vợ - làm Mẹ - làm
Bà. Chúng tôi luôn dõi theo từng
bước đi lên của Tổng Công ty, trân
trọng những thành quả mới của thế
hệ kế nhiệm. Và rất hạnh phúc khi
biết rằng “Con chị đi, con dì đã lớn”
Mừng ngày hội lớn (21 tháng
11), chúng tôi xin gửi đến các bạn
đồng nghiệp cùng toàn thể cán bộ
công nhân viên trong Tổng Công ty
CP Dệt May Hà Nội tình cảm thân
thiết nhất.
Xin bầy tỏ niềm tin, và đặt
nhiều kỳ vọng vào các thế hệ tương
lai trong đại gia đình Hanosimex.
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“Xanh ngát Đồng Văn,

Nhớ một thời
Mai Động”

NGUYỄN THỊ TUẬN

Khuôn viên Hanosimex trước đây ở Mai Động - Hai Bà Trưng - Hà Nội

N

hà máy Sợi Hà Nội được
khởi công xây dựng từ
năm 1979, đến năm
1982 tôi được vào làm
tại phân xưỏng sợi 2, khi ấy vẫn
còn nhiều dở dang công trường
xây dựng, ngổn ngang gạch đất,…
hoang sơ bởi trước đây là khu đất
ruộng. Thế rồi, chỉ sau 2 năm cây
xanh đã trồng phủ kín khắp Nhà
máy, nhưng lúc đó tôi còn trẻ và
là dân đi 3 ca nên không có thời
gian để chiêm ngắm toàn cảnh
khuôn viên. Sau này, khi có dịp tôi
mới cảm nhận được mặt tiền Tổng
Công ty quá đẹp, đẹp cả về địa
thế, về thiết kế và cả về… phong
thuỷ. Bước qua cổng đã thấy ngợp
trước không gian thoáng rộng với
đài phun nước đầy ấn tượng được
thiết kế với 3 côn sợi tuôn dài
biểu trưng sản phẩm chủ lực của
Hanosimex, xung quanh đài phun
nước là các loại hoa, cây cảnh, cau
vua, cau lùn các loại,… và khu nhà
điều hành 3 tầng như hai bàn tay
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chụm lại và tạo thành vòng cung
mở theo , từ bên ngoài nhìn vào
hay từ trên cao cũng cảm nhận
được vòng cung Ngũ hành mà đài
phun nước là điểm nhấn để Công
ty luôn đa khách, hiếu tình, thịnh
vượng. Khi cây xanh còn chưa
xanh tốt, khi đứng trên tầng 3 nhà
điều hành là quan sát được toàn
cảnh Công ty từ nhà máy sợi 2,
sang sợi 1, đến cơ điện rồi xuống
nhà máy Dệt kim và nhiều nhà
“phong thủy” đã phán: cây được
trồng theo chữ “Vạn” trên các trục
đường từ nhà điều hành đến các
Nhà máy những cây phượng đỏ,
phượng vàng, những sấu, những
sưa, những cọ,… đan xen vào nhau
tạo bóng mát rợp đường đi thì tương
lai Hanosimex chỉ có thể là…trên
cả tuyệt vời. Một khi đã di dời về
nơi mới, những hình ảnh đẹp này
của Hanosimex chỉ còn trong ký ức
của những ai đã có tháng năm sống
và làm việc tại Mai Động trong một
khuôn đẹp nhiều cây xanh, bóng

mát, đầy ắp tình người và là nơi
đã là nuôi những ước mơ sống của
nhiều gia đình trong đó có gia đình
nhỏ của tôi.
Tháng 5 năm 2011, bước tiếp
chặng đường mới (di dời) của Tổng
Công ty, tôi lại hành trang cùng
bao người Hanosimex vượt qua
những ngày tháng đầy khó khăn
ở địa điểm mới, rồi đến tháng 3
năm 2012 được về làm tại khu sản
xuất mới của Tổng công ty tại Khu
công nghiệp Đồng Văn 2 (Xã Bạch
Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Nam), cũng những hình ảnh ban
đầu giống như ở Mai Động ngày
xưa nhà xưởng mới, vật liệu xây
dựng, gạch cát, sỏi đá, bãi đất
trống, cỏ mọc hoang và không một
bóng cây…
Hôm nay trong tiết thu và sắp
đến ngày kỷ niệm 30 năm thành
lập Tổng Công ty, tôi ngẫm thấy
thời gian tuy mới trên 2 năm thôi
nhưng Đồng Văn bây giờ đổi mới
khác nhiều, những cây xanh được
chuyển từ về khu Mai Động xưa
đứng thành hàng đã vươn cho
những cành xanh lộc biếc, hoa
sưa cũng đã lác đác điểm trắng
trên cành, bằng lăng đã nở hoa
tím suốt từ gốc đến ngọn, hoa
sữa đã ngào ngạt đưa hương… rồi
những vườn hoa, cây cảnh mới
trồng đua hoa khoe sắc trong các
vườn vuông, vườn tròn. Có nhiều
người hỏi: “Chị là kỹ sư nông
nghiệp à ? nếu không phải thì sao
mà chị tạo được môi trường với
nhiều hình ảnh đẹp thế, Chị có bí
quyết gì không hay chỉ đơn thuần
là muốn để lại nhiều kỷ niệm đẹp
cho Công ty khi nghỉ hưu”. Tôi chỉ
cười vui: “Chỉ cần say sưa là có
thôi mà, tôi say sưa bởi tâm tính,
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CHIẾC ÁO SƠ MI BẰNG VÀNG
NẶNG 4KG

Đ

ể kỷ niệm sinh nhật lần thứ
45 của mình, một doanh
nhân ở Ấn Độ đã quyết định
mặc chiếc áo sơ mi bằng
vàng nguyên chất trị giá 127.000
bảng (hơn 4,5 tỷ đồng) để dạo phố.
Pankaj Parakh, ông chủ một Tập
đoàn dệt may lớn ở Ấn Độ đã mặc
chiếc áo nặng 4 kg và phải nhờ một
đội vệ sĩ hùng hậu đi kèm để tránh bị
cướp. Để có thể làm ra chiếc áo đặc
biệt này, 20 thợ may chuyên nghiệp
đã tiêu tốn 3.200 giờ lao động miệt
mài trong suốt 2 tháng để đính các
miếng vàng nguyên chất từ 18 đến

Xung quanh Nhà máy là cỏ cây hoa lá
tôi lại càng say sưa bởi cây không
phụ lòng người đã vươn lên từ trong
lòng đất chua phèn để ra những
bông hoa đẹp cho mọi người say
sưa ngắm, tôi say sưa vì được mọi
người động viên chia sẻ”. Thực ra,
để có hình ảnh đẹp như bây gìờ
tôi cùng tập thể anh chị em phòng
Đời sống cũng đã suy nghĩ nhiều
làm thế nào cho cây nhanh xanh
tốt, để màu xanh của cây làm dịu
bớt cái nắng chói chang oi ả giữa
cánh đồng, rồi chỉ cần ít vốn ban
đầu và sau này tự nhân giống để
không phải mua nữa, tìm những
loại cây đẹp nhưng ít bị bệnh và
không tốn công chăm sóc, tìm
cây có hoa có màu xanh để trồng
vào những ô đất rộng vừa có màu
xanh có hoa đẹp lại có tác dụng
chặn cỏ để không phải tốn công
cắt cỏ, những lúc cây bị bệnh
chúng tôi phải tìm hiểu để chữa
bệnh cho cây,… Cũng phải vất vả
nhiều lần trồng không thành, thay
đi đổi lại, cây sống, cây chết, rồi
đánh chỗ nọ trồng chỗ kia, dùng
phân, dùng thuốc cho hợp với loại
cây, vv… Và đến giờ cơ bản chúng
tôi tạo được màu sắc đẹp ở Đồng
Văn, đẹp ở đây đẹp bởi hoa tươi
dân dã, đẹp bởi tự tay trồng, đẹp
bởi tự nhân giống… tốn ít tiền. Và
cũng xin “bật mí” để mọi người

thấy rằng toàn bộ cảnh quan ấy
đa phần chỉ do sự cố gắng của 2
chị công nhân chuyên chăm sóc
cây xanh, đã miệt mài không quản
nắng mưa, sớm tối để tạo ra những
vườn hoa đẹp, thảm cây xanh. Ở
Đồng Văn bây giờ đã có diện tích
cây xanh, vườn hoa rất lớn, ngoài
225 cây được di dời từ Hà Nội
xuống trồng như cây sưa, cây sấu,
bằng lăng… đã trồng mới được hơn
3.700m2 với hơn 100 loại hoa,
cây cảnh các loại như: tóc tiên,
dạ yến thảo, mắt nai, ngũ sắc,
hoa loa kèn, mười giờ, mẫu đơn,
chuỗi ngọc, ngọc châm, tường vi,
ngâu, nguyệt quế, hoa giấy, dâm
bụt và 101 cây ăn quả như: sấu,
xoài, mít, ổi, chuối. Hiện chúng
tôi đã lên kế hoạch cải tạo một số
khu đất để trồng thêm rau xanh,
làm giàn trồng các loại cây thân
leo như bầu bí, gấc… và sẽ tự nhân
giống các loại cây hoa để trồng
thêm khoảng 2.000 m2 khi Nhà
máy Sợi 2 được xây dựng xong.
Với tôi và tập thể người lao
động phòng Đời sống thì dù phải
học hỏi nhiều hơn trong lĩnh vực
trồng hoa, cây cảnh thì không có
niềm vui, hạnh phúc nào bằng khi
thấy môi trường ngày càng ngút
xanh, đầy hoa thơm cỏ lạ và để
sau khi tan ca về mỗi người thợ
Hanosimex thêm yêu cuộc sống.

22 carat với nhau.
Ông Parakh cho biết, chiếc áo
đã được may một lớp vải mỏng bên
trong để tránh gây xước xát cho người
mặc. Không những thế chiếc áo này
còn rất dễ giặt và có thể phơi khô như
bất cứ chiếc áo thông thường nào.
Parakh đã có niềm đam mê đặc
biệt với vàng kể từ lúc 5 tuổi. Parakh
nghỉ học từ năm lớp 8 và nối nghiệp
gia đình, làm kinh doanh trong lĩnh
vực dệt may. Kể từ đó tới nay, Parakh
vẫn luôn là một doanh nhân thành đạt.
Chia sẻ với tờ The Telegraph
của Anh, Parakh cho biết: Tôi không
bao giờ đi ra ngoài đường mà trong
người có ít hơn 2-3 kg vàng trang sức.
Có thể nói ra điều này hơi ngại nhưng
trong đám cưới của tôi cách đây 23
năm, tôi thậm chí còn đeo nhiều
vàng hơn cả vợ mình. Bạn cần phải
rất dũng cảm mới dám mặc chiếc áo
sơ mi như thế này ra đường.
MH st
(Báo Lao động điện tử)
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TÂM SỰ CỦA MỘT ĐỒNG CHÍ
CỰU CHIẾN BINH
NGUYỄN VĂN CƯỜNG

T

rong cách mạng tháng
8/1945 và sau khi Nhân
dân ta đã giành được chính
quyền, trong các cuộc biểu tình
diễu hành… Lá cờ đỏ Sao vàng
thường được đi trước đoàn người
và mọi người đều hát vang bài Tiến
quân ca: “Đoàn quân Việt Nam
đi sao vàng phấp phới…”. Nhưng
từ khi Quốc hội khóa I năm 1946
công nhận lá Cớ đỏ Sao vàng là
Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa và bài Tiến quân ca
thành quốc ca, đồng thời quy định
chỉ khi nào Tổ chức các ngày Lễ và
Hội nghị mới làm lễ chào cờ và hát
bài Quốc ca thì dần nhiều người
không còn thuộc hết bài Quốc ca
nữa.
Về việc treo Quốc kỳ Nhà
nước cũng quy định: Chỉ treo
cờ vào các ngày Lễ, Tết… Nhưng
nhân dân ta có nơi, có người lại
treo ngày Tết rồi để luôn bao ngày
tháng, để cờ bạc phếch. Quan sát
thấy hiện tượng này, tôi đã viết bài
thơ: “Ngắm lá Quốc kỳ” hồi đầu
xuân Giáp Ngọ - 2014
Nhân xem bài: Lễ chào cờ và
hát quốc ca… của bạn Trần Phương
Nga trong Diễn đàn Hanosimex số
06 Hè 2014. Tôi mừng quá, thì ra
cũng đã có một đơn vị không nhỏ,
cả một Tổng Công ty đã làm điều
mà tôi hơi bất ngờ. Vì lâu nay chỉ
còn các đơn vị trong quân đội,
công an và trong hệ thống trường
học vẫn thực hiện việc chào cờ đầu
tuần. Nay lại thấy có cả một Tổng
Công ty của ngành Dệt May Việt
Nam đã làm được việc chào Cờ và
hát Quốc ca vào ngày thứ hai của
tuần đầu tháng.
Tôi rất mong hoạt động này
được nhân lên trong các ngành từ
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kinh tế đến văn hóa, chính trị …. để động viên cả nước luôn hăng hái thi
đua tiến lên một hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc….
Xin xin trân trọng kính tặng toàn Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
(Hanosimex) bài thơ “Ngắm lá Quốc kỳ”
NGẮM LÁ QUỐC KỲ
Cờ đỏ Sao vàng phấp phới bay
Ngắm cờ rực rỡ lòng ngất ngây
Nhớ ngày cách mạng mùa thu ấy
Khởi nghĩa dưới cờ đuổi Nhật Tây
Kháng chiến chín năm vững ngọn cờ
Mỹ cút, Ngụy nhào tưởng như mơ
Cờ đỏ sao vàng nâng hồn nước
Bay khắp mọi miền thỏa ước mơ
Quốc kỳ đỏ thắm đượm lòng dân
Bao nhiêu xương máu chẳng ngại ngần
Bảo vệ Quốc kỳ gương quyết tử
Đẹp mãi cờ đào tới vạn xuân
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BÀI CA CỦA TÔI
Manh áo nâu thô đẫm mồ hôi
Bỗng trắng lên màu muối
Khô quắt khô quăn giòn cọng lá
Cháy lên dưới ánh nắng hè
Mười bốn tuổi
Tôi đã theo cha làm phu đội cát
Ngày tôi chưa có bài ca để hát
Đời là cái vỏ ốc u u
Cách mạng Tháng Tám thành công
Mặt trời lên, tan mây mù
Đầu đội mũ vàng sao
Tôi vào vệ quốc
Đất nước trăm miền
Bàn chân tôi quen thuộc
Nắng mưa
bước biển
bước rừng
Hoà bình 54
Giải ngũ chuyển ngành
Làm lao công trường học
Tôi lăn vào học đọc học viết
Rồi lấy vợ
Sinh con
Cuộc sống vui buồn
Tôi góp gương mặt đời thường
Lam lũ khiêm nhường
ưu tư không nói

Niềm chung riêng ý nghĩ nói
chưa cùng
Tâm hồn tôi cũng bí ẩn mênh mông
Như nhiều người khác.
Tuổi bảy mươi người than cạn lực
hết trẻ trung
Tôi hừng hực lửa cháy lòng
Nhiều ước mơ hoài bão…
Vợ tôi thương tôi, khuyên tôi trồng chuối
Thương con cháu tôi đi trồng na
Người chê thơ tôi: như lúa lép rơi
Vãi nửa đời không lớn
Tôi đã thấy thơ tôi nông vũng nước
không sóng gợn
Ý tưởng nhẹ tênh, câu chữ không hồn
Tôi thích tự vượt lên mình
Nên không sợ oằn lưng lột xác.
Chân quen đạp chông gai
Sá chi đá sắc
Mắt quen mở to nhìn thẳng
Đã rộng sáng chân trời
Cánh buồm khơi! Tôi hát ra khơi
Già chịu đi hơn trẻ ngồi nhìn đích.
Dương Thụy Anh

Theo tiếng gọi
Gạo, củi, giấy, tiền
Săn tin báo viết
Làm thơ
Đi chợ thổi cơm
Một mũi tên
Vội vã
Lướt qua, lướt qua
Như thế mỗi ngày…
Nụ cười chưa đầy
Thành công chưa tới
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XỨ NGHỆ ÂN TÌNH!

“ … Xứ Nghệ, em đến thủa còn xanh
Nơi gió Lào đốt cháy cả lá cành
Thành Vinh khi ấy thành phố bụi
Quán xá đơn sơ, kẹo lạc với chè xanh…”

Xứ Nghệ hoang tàn trong chiến tranh
Gió Lào nắng cháy, mảnh đất cằn
Khi xưa em đến, thành phố bụi
Đơn sơ kẹo lạc với chè xanh…
Xứ Nghệ nay đà đổi mới nhanh
Ruộng đồng, đồi bãi mượt mà xanh
Phố thị, làng quê bừng khởi sắc
Miền ngược, miền xuôi rộn công trình.
Tháng năm quê Bác, hội làng Sen
Muôn người trẩy hội đến Nam Đàn
Thăm mảnh đất “ địa linh nhân kiệt”
Sinh dưỡng nên Người - Hồ Chí Minh.
Thành Vinh nay cũng đẹp lên nhiều
Tấp nập người xe, chợ sớm chiều
Dòng Lam duyên dáng bên núi Quyết
Soi bóng tầng cao những ngôi nhà.
Nhộn nhịp hè vui, biển Cửa Lò
Một vùng trời nước đẹp như mơ
Thoả lòng du khách bao miền đến
Ân tình xứ Nghệ, vọng lời thơ!
Hè 2014

Xuân Phan
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MỪNG HANOSIMEX
TUỔI BA MƯƠI!
Ba mươi năm, chặng đường dài
Biết bao thế hệ, miệt mài xây nên
HANOSIMEX - một cái tên
Là thương hiệu mạnh, vững bền muôn nơi…
Vì nghĩa lớn, phải di dời
Gian nan vượt khó, rạng ngời niềm tin
Nay đà có thế đi lên
Cùng nhau chung sức, dưới trên một lòng
Hanosimex anh hùng
Như con tàu lớn, lại vượt muôn trùng biển khơi.
15/10/2014
Xuân Phan
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PHÁT THANH THANH NIÊN

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN
CHU VĂN HIẾU - BT ĐOÀN MAY ĐV

T

hấm thoát thời gian thoi
đưa, mới ngày nào chương
trình phát thanh Thanh
niên buổi đầu tiên của Nhà
máy May I, tiền thân của Nhà máy
May Đồng Văn hiện nay, được
phát sóng đúng ngày 21/11/2000
nhân kỉ niệm 16 năm ngày thành
lập Công ty Dệt May Hà Nội, đến
nay đã được 14 năm.
Tôi còn nhớ khi chúng tôi
nhận nhiệm vụ của Ban lãnh đạo
Nhà máy, cần có một chương
trình phát thanh của thanh niên
vào chiều thứ 7 hàng tuần để tạo
không khí làm việc tốt hơn cho
anh em công nhân, chúng tôi thật
sự rất lo lắng. Bản thân tôi chỉ là
một công nhân, trong ban chấp
hành liên chi đoàn, chúng tôi phải
làm sao đây? Sau bao câu hỏi đặt
ra trong đầu, cuối cùng Ban chấp
hành liên chi chúng tôi cũng đã
xác định được nhiệm vụ. Tôi và
một số bạn thanh niên thành lập
ra Ban biên tập do đồng chí Tâm
- Bí thư Liên chi đoàn nhà máy
làm trưởng ban. Chương trình mỗi
lần phát thanh có nội dung phong
phú, thiết thực với các tin tức, sự
kiện trong và ngoài nước; thông
tin tình hình sản xuất; hoạt động
đoàn của Nhà máy và Tổng Công
ty; chuyên mục sức khỏe, tình yêu
giới tính; gương người tốt việc tốt.
Đặc biệt là chúng tôi có chuyên
mục Quà tặng âm nhạc (do các
cán bộ, công nhân yêu cầu được
nghe hoặc để dành tặng nhau) và
chuyên mục Chúc mừng sinh nhật
cho mọi người trong nhà máy.
Thời gian đầu ban biên tập
chúng tôi chuẩn bị chương trình
rất vất vả. Lúc đó, Internet chưa
có, hết giờ làm việc, anh chị em

lại chia nhau đi khắp nơi để tìm
kiếm thông tin, sau đó về tập hợp
rồi biên tập lại cho kỹ. Tiếp đến
phải thử giọng phát thanh viên và
cuối cùng mới phát thanh chương
trình. Thậm chí, có lúc chúng tôi
cảm thấy nản lòng vì công việc dồn
công việc, mệt mỏi. Thế nhưng,
mọi người ai cũng chờ đợi đến
thứ 7 hàng tuần để được nghe tin
tức, để được tặng nhau những vần
thơ, bài hát và trao nhau những lời
chúc tốt đẹp. Thậm chí, nhiều bạn
còn vào xin lại một số nội dung
của chương trình phát thanh, gửi
thư đến cảm ơn Ban biên tập. Đây
cũng chính là nguồn động lực cho
chúng tôi để chương trình được
tiếp tục và ngày càng phát triển.
Đến nay, chương trình phát
thanh Thanh niên - một kênh
thông tin hiệu quả của Đoàn
thanh niên vẫn được duy trì đều
đặn tại Nhà máy May Đồng Văn
- Hanosimex và nhiều đơn vị khác
trong Tổng Công ty như Nhà máy
May Nam Đàn, Công ty CP Dệt Hà

Đông, Công ty CP May Đông Mỹ.
Chương trình đã trở thành món ăn
tinh thần không thể thiếu cho cán
bộ công nhân viên vào mỗi buổi
chiều ngày thứ 7 hàng tuần, giúp
nâng cao đời sống tinh thần cho
cán bộ công nhân viên, cung cấp
nhiều thông tin, tin tức, giãi bày
tâm tư tình cảm, góp phần không
nhỏ vào việc thúc đẩy hiệu quả
sản xuất.
Nhân kỉ niệm 30 năm thành
lập Tổng Công ty, chương trình
phát thanh Thanh niên xin chúc
cho Tổng Công ty ngày càng lớn
mạnh, đời sống cán bộ công nhân
viên ngày một nâng cao và mô
hình hoạt động này của Đoàn TN
sẽ tiếp tục cải tiến về nội dung và
chất lượng, đáp ứng tốt hơn nữa
yêu cầu của thính giả nghe đài,
góp phần cùng các cấp lãnh đạo
Tổng Công ty và Nhà máy trong
việc tạo dựng mối liên kết trong
tập thể CBCNV cùng nhau xây
dựng mái nhà chung HANOSIMEX
phát triển bền vững.
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Những người lái xe

tận tụy với nghề

“Xe tôi băng qua muôn núi ngàn sông,
Khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông,
Lửa nhiệt tình cháy trong tim ta,…”
NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

B

ài hát “Tôi, người lái xe”
của nhạc sỹ An Chung
vang lên từ thuở chúng tôi
còn niên thiếu, hình như
lúc đó xe ô tô không nhiều, mà
chủ yếu là xe màu rêu của những
người lính lúc nào cũng hối hả lên
đường ra trận. Cho đến bây giờ, khi
cả non sông đã liền một dải, bóng
dáng chiến tranh vệ quốc bảo vệ
biên giới đã qua, mỗi khi nghe bài
hát này thì không chỉ những người
lính lái xe năm xưa mà cả cánh lái
xe trẻ của Tổng công ty cổ phần
dệt may Hà Nội hiện nay đều trào
dâng chung một niềm tự hào - Tôi,
người lái xe Hanosimex.
Có một học giả khi luận bàn
về kinh tế đã có liên tưởng rất hình
ảnh giữa vai trò người lãnh đạo
doanh nghiệp với vai trò người lái
xe: Doanh nghiệp được ví như một
chiếc xe, ngay cả chiếc xe rất tốt,
nhưng do lỗi của người lái xe mà
gây tai nạn thì trách nhiệm thuộc
về cá nhân người lái xe. Còn trong
các cuộc trà dư tửu hậu, anh em
lái xe thường được các “Sếp” giới
thiệu đây là “cán bộ đường lối”
với những ưu tiên nhất định mà
nhiều khi những người trong cuộc
khác mong không được: phải uống
ít chất có cồn, được phép ăn trước
để rời bàn nhậu sớm,…Dù chưa
chính thức được vinh danh trên
các diễn đàn, nhưng ở đại gia đình
Hanosimex 30 năm qua, người lái
xe luôn được là một trong nhân tố
“vô hình” góp phần đáng kể vào
mỗi thành công trong quá trình
SXKD của đơn vị. Trong 3 yếu tố
cơ bản cấu thành chất lượng phục
vụ vận chuyển ô tô (Phương tiện
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Không chỉ lái xe an toàn, các anh còn là đầu bếp cừ khôi
vận chuyển, Tính chuyên nghiệp
của điều hành, Chất lượng phục
vụ của người lái xe) thì yếu tố chất
lượng phục vụ của người lái xe
có vai trò đặc biệt quan trọng và
là một trong những nhân tố quyết
định chất lượng phục vụ. 30 năm
đã trôi qua, dù chưa xuất hiện trên
bất kỳ cuốn kỷ yếu nào nhưng lịch
sử Hanosimex lặng lẽ và ghi nhận
những đóng góp của các “bác
Tài” đã công tác ở đây, mỗi ngày
đều đặn có mặt trên những tuyến
đường đưa CBCNV đến những nhà
máy, chưa kể tăng ca, làm thêm
giờ vào thứ bảy, chủ nhật, lễ tết,…
hoặc trong đêm khuya, khi mọi
người chìm trong giấc ngủ, nhưng
khi có lệnh là nổ máy lên đường
đưa lãnh đạo, anh em cán bộ công
nhân viên đi công tác. Nhất là
vào thời kỳ cao điểm cuối năm khi
chạy đua nước rút để hoàn thành
kế hoạch, khi xảy ra sự cố, hay yêu

cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để
công trình đầu tư sớm đi vào hoạt
động, thì dù hoàn cảnh riêng bận
thế nào anh em tổ xe Hanosimex
vẫn cố gắng sắp xếp để hoàn thành
nhiệm vụ.
Nhớ lại thời điểm cách đây
30 năm, tổ xe đã ra đời cùng thời
điểm thành lập Nhà máy với 4
chiếc xe đời cũ do Liên Xô, Tiệp
Khắc sản xuất, lại thường xuyên bị
hư hỏng do không đủ vật tư để thay
thế, anh em lái xe từ nhiều nơi hợp
về theo quyết định phân công (và
hình như đa phần nguyên là lính
lái xe) nhưng tổ xe đã đảm bảo
phục vụ cho nhiệm vụ SXKD lúc
bấy giờ. Qua nhiều thay đổi biến
động, hiện nay biên chế của tổ
đã có 15 xe ô tô hiện đại các loại
mang nhiều thương hiệu nổi tiếng
như: Toyota, Suzuki, Mercedes
Benz, Deawo,…với 14 lái xe , đáp
ứng đủ nhu cầu sử dụng cho lãnh

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM
đạo, cán bộ, kỹ sư trong Tổng công
ty. Say mê với công việc, tận tuỵ
với nghề lái xe, bình dị và chân
tình với đồng nghiệp, đó là tính
cách chung của mỗi người lái xe
Hanosimex. Các anh luôn tâm
niệm: “Trên mỗi nẻo đường, niềm
hạnh phúc của người làm nghề
“cầm vô lăng” đơn giản chính là sự
an toàn tuyệt đối của đồng nghiệp
trong mỗi lần công tác”. Đây chính
là sức mạnh to lớn tạo ra động lực
để họ luôn phấn đấu hết mình,
khắc phục mọi khó khăn, trở ngại
và cũng chính là niềm vui trong
công việc để vượt qua những nỗi
niềm riêng mà hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Đã nhiều lần
chúng tôi được chứng kiến, dù mùa
hè trời nắng chang chang như đổ
lửa, hay mùa đông mưa phùn gió
rét, khi đưa đoàn công tác đến
địa điểm an toàn, dường như đã
trở thành thói quen, các anh lại
lo lắng kiểm tra gầm xe, lau chùi
máy móc… trong khi chúng tôi,
những người được các anh đưa đón
đi công tác đã có thể nghỉ ngơi,
tắm táp,... Thiên hạ nhận xét “hòn
đất mà đặt lên ghế của tài xế, cũng
còn biết nói năng” nữa là…lái xe
Hanosimex. Do đó không ai ngạc
nhiên khi tại Hội thi nấu ăn giỏi
của Tổng công ty nhân ngày 8/3
một năm gần đây, đội dự thi của
khối Phòng ban mà nòng cốt là lái
xe đã đạt giải Bạc, chỉ kém một đội
về điểm nhà tài trợ Vàng.
Giờ đây, mỗi khi ngồi trên xe
các anh, dù là xe ca 45 chỗ hay xe
con 4 chỗ, dù đi với tốc độ thần
gió trên 100 km/h hay chỉ 35 - 40
km/h thì chúng tôi luôn vững tin
khi có anh - người đồng hành thầm
lặng đang vững tay lái, chắc chân
phanh sẵn sàng cho mọi tình hưống
bất ngờ. Vâng, cảm ơn các anh,
đội ngũ anh em lái xe Hanosimex
đã đóng góp công sức của mình
vào thành công chung của tập thể
và xin mạn phép có đôi câu đối khi
kết thúc bài viết này:
Quân Sỹ Dũng Mãnh(1), Tâm
Linh Sinh Thịnh
Sơn Đĩnh Mạnh, Thắng(2)
Phi Châu

TÂM TÌNH NGƯỜI THỢ TRẺ
Ba mươi năm thành lập Tổng công ty
Tôi vinh dự được ra đời năm ấy
Ba mươi năm mẹ cha nuôi lớn dậy
Dưới mái nhà HANOSIMEX thân yêu
Mẹ cha tôi sớm sớm chiều chiều
Trong xưởng sợi, vui theo từng ca suốt.
Bên máy chải bông lớp dày trắng muốt
Ống sợi thô chau chuốt những bàn tay
Ống sợi con mẹ chăm chút hàng ngày
Lên chất lượng sợi đầy hảo hạng.
Thuở thơ bé được nghe cha mẹ kể
Nay lớn khôn tiếp bước mẹ cha
Yêu quý công ty như yêu quý của nhà.
Nhiệt huyết tuổi xuân xin hiến dâng tất cả
Dù khó khăn gian lao không gục ngã
Đồng Văn đây- đất mới cũng thành quen
Truyền thống công ty tiếp bước vững bền
Không hổ thẹn “Dệt May Hà Nội”
Ba mươi năm vui trong ngày hội
Tôi tự hào được tiếp bước cha anh
Lớp trẻ chúng tôi nguyện cống hiến hết mình
Xây dựng công ty đời đời vững mạnh!
Hà Đông. Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Hoàng Anh

(1): Mạnh
(2): Sùng
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SẮC MÀU HANOSIMEX

THỜI TRANG HANOSIMEX

NHÌN QUÁ KHỨ - HƯỚNG TƯƠNG LAI

H

à Nội vào thu tiết trời se
lạnh, cái nắng đã không
còn chói chang mà dịu
đi rất nhiều chỉ đủ làm
ửng hồng đôi má các thiếu nữ Hà
thành, thu năm nay Thủ đô tưng
bừng kỷ niệm 60 năm ngày giải
phóng, Tổng Công ty CP Dệt May
Hà Nôi (Hanosimex) kỷ niệm 30
năm ngày thành lập, cũng là năm
cán bộ công nhân viên công ty CP
Thời Trang Hanosimex kỷ niệm
ngày ra đời cách đây 6 năm.
Nhớ lại chặng đường Công ty
đã đi trong 6 năm qua có rất nhiều
khó khăn thử thách nhưng cũng
có nhiều sự ủng hộ của các thế
hệ lãnh đạo Tổng Công ty và các
đơn vị thành viên trong gia đình
Hanosimex, Công ty CP Thời trang
Hanosimex cũng đã gặt hái được
những thành công nhất định.
Ngày đầu thành lập năm
2008 cơ sở vật chất đơn sơ với
một xưởng may mẫu quy mô nhỏ,
nguồn nhân lực hơn 80 CBCNV
chủ yếu từ hai đơn vị tiền thân của
Công ty CP Thời Trang là Phòng
Thương mại và Trung tâm thiết kế
thời trang của Tổng Công ty, văn
phòng và kho tàng cũng đều được
thuê lại của Tổng Công ty. Với vốn
pháp định 3 tỷ đồng, nguồn hàng
kinh doanh chủ yếu từ nguồn hàng
xuất khẩu dư và hàng tồn kho sẵn
có của Tổng Công ty. Ban đầu Công
ty cũng gặp rất nhiều khó khăn
như cán bộ công nhân viên từ
Tổng Công ty chuyển sang chủ yếu
làm công tác nghiệp vụ kế hoạch,
thống kê, kiến thức về kinh doanh,
thị trường còn rất hạn chế, bộ phận
thiết kế còn làm việc theo lối mòn
cũ chưa phát huy khả năng sáng
tạo và cập nhật thị hiếu tiêu dùng.
Nguồn cung ứng nguyên phụ liệu

52

và sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào
các đơn vị khác.
Nhận định được những khó
khăn nội tại và tình hình thị trường
thời điểm đó, ban lãnh đạo công
ty đã xây dựng chiến lược kinh
doanh với những bước đi chậm
nhưng chắc để từng bước chiếm
lĩnh thị trường và phát triển thương
hiệu thời trang Hanosimex. Những
năm 2009, 2010 công ty phát triển
mạnh doanh thu và lợi nhuận tăng
trưởng đều hàng năm từ 25% đến
35 % và đã khẳng định được vị trí
trong thị trường thời trang nội địa,
các sản phẩm như bộ đồ nữ cho
xuân hè và thu đông , các bộ thể
thao nam nữ sử dụng chất liệu mới,
cao cấp hơn và phù hợp với nhu
cầu cao hơn của người tiêu dùng.
Năm 2011 đánh dấu bước
ngoặt lớn với Công ty CP Thời
Trang Hanosimex, khi Tổng Công
ty di dời toàn bộ, các đơn vị sản

xuất chuyển ra khỏi khu vực nội
thành Hà Nội. Do đó Công ty CP
Thời trang cũng phải di rời toàn
bộ hệ thống văn phòng, kho tàng,
xưởng sản xuất mẫu ra khỏi khu
vực Mai Động. Tuy đã có sự chuẩn
bị từ trước nhưng Công ty vẫn gặp
nhiều biến động, các hoạt động
sản xuất đình trệ do phụ thuộc vào
hệ thống sản xuất của Tổng Công
ty, tâm lý người lao động không ổn
định, các chi phí phát sinh nhiều
sau khi di dời. Để ổn định hoạt
động sản xuất kinh doanh, lãnh
đạo công ty đã quyết định thành
lập khu trung tâm thương mại Bắc
Hà, vừa kinh doanh vừa làm khu
văn phòng khang trang thay đổi
hẳn bộ mặt của công ty và ổn định
tư tưởng người lao động. Song song
với duy trì ổn định thì chiến lược
phát triển cũng được xúc tiến một
cách khẩn trương, đến năm 2011
vốn điều lệ của công ty đã tăng gấp
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3 lần so với khi thành lập, hệ thống
bán hàng đã mở rộng và vươn xa
hơn đến các tỉnh miền Trung và
Nam Bộ.
Mục tiêu nâng tầm thương
hiệu, phát triển thị trường, lãnh
đạo công ty đã định hướng cho bộ
phận thiết kế tập trung nghiên cứu
thị trường và đưa ra các dòng sản
phẩm cao cấp hơn về chất liệu,
mẫu mã, kiếu dáng đẹp để nâng

từng bước đã thâm nhập thị trường
và đến nay đã được người tiêu
dùng chấp nhận với chất liệu cao
cấp, mẫu mã đẹp và giá cả rất hợp
lý nên dòng hàng này đã được đưa
vào trong danh mục hàng chủ đạo
của Công ty.
Chịu ảnh hưởng lớn từ khó
khăn chung của nền kinh tế, ngành
dệt may gặp vô vàn khó khăn thử
thách, thị trường quốc tế suy giảm,

giá trị sản phẩm, các sản phẩm
như đồ thời trang dạo phố, thời
trang công sở và dạ hội ra đời bước
đầu đã được khách hàng để ý và
chấp nhận.
Ấp ủ ý tưởng về xây dựng và
phát triển dòng hàng underwear
từ lâu nên lãnh đạo công ty cùng
các bộ phận thiết kế, bộ phận kinh
doanh đã bỏ không ít công sức
nghiên cứu học hỏi từ các hãng thời
trang đồ lót cao cấp như Triumph,
Vera, Jockey…, từ các tham khảo
trắc nghiệm ý kiến người tiêu dùng
để định hướng sản xuất . Đây là
dòng hàng trông tưởng chừng như
đơn giản nhưng thực ra yêu cầu rất
cao về chất lượng, khách hàng rất
kỹ lưỡng khi lựa chọn. Sản phẩm
đầu tiên phải đảm bảo về an toàn
sức khỏe, đảm độ thoải mái tiện lợi
cho người sử dụng và một yêu cầu
không thể thiếu là tính thời trang và
thẩm mỹ quyết định rất nhiều cho
sự thành công của mỗi sản phẩm.
Thời trang underwear Hanosimex

mất nhiều khách hàng lớn, các đơn
vị sản xuất hàng xuất khẩu quay
sang làm nội địa rất nhiều tạo sự
cạnh tranh thêm vào đó các doanh
nghiệp tư nhân, các cá thể sản xuất
nhỏ lẻ xuất hiện quá nhiều, dòng
hàng nhập lậu từ Trung Quốc về
nhiều chất lượng kém nhưng giá
thì rất rẻ. Công ty Thời trang cũng
gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn
2012, 2013, với tình hình giá cả
nguyên liệu đầu vào biến động
mạnh, chất lượng nguyên phụ liệu
trong nước đa số chưa đạt chuẩn
đối với dòng hàng cao cấp, Công ty
đã tìm kiếm cả các nguồn nguyên
phụ liệu cao cấp từ Thái Lan, Ấn
Độ, Nhật Bản để bổ trợ cho dòng
sản phẩm cao cấp.
Trong suốt 6 năm qua kể từ
khi thành lập với với mục tiêu tất
cả vì khách hàng, Công ty đã từng
bước thay đổi, tập trung nâng cao
chất lượng sản phẩm cả về mặt
chất liệu và mẫu mã, các sản phẩm
của công ty được đăng ký bảo hộ

về bản quyền thương hiệu và
thường xuyên được người tiêu dùng
bình chọn đạt kết quả cao qua các
cuộc thi lớn do Bộ Công Thương tổ
chức. Doanh nghiệp luôn được xếp
hạng vào các doanh nghiệp uy tín
hàng đầu .
Những năm qua kết quả sản
xuất kinh doanh tuy chưa được như
mong muốn nhưng Công ty vẫn
đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu,
lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa
vụ với Nhà nước, cổ tức hàng năm
đạt đến 20% tạo sự an tâm, tin cậy
cho các cổ đông. Quan tâm chăm
sóc đến đời sống CBCNV luôn đảm
bảo thu nhập, các chế độ đãi ngộ
với người lao động được thực hiện
tốt, hàng năm Công ty đều tổ chức
một chuyến đi du lịch nước ngoài
để khen thưởng cho các CBCNV
xuất sắc.
Năm 2014 Tổng Công ty và
Công ty CP Thời Trang có thay đổi
nhân sự cao cấp. Ban lãnh đạo mới
có định hướng với mục tiêu duy trì
ổn định vượt qua khó khăn hiện
tại, ổn định và bổ sung nguồn lực
về mọi mặt để làm nền tảng cho
mục tiêu tăng trưởng từ năm 2015
và những năm về sau. Trên cơ sở
đánh giá kỹ lưỡng các thế mạnh
và nhược điểm hiện tại Công ty đã
đưa ra các chủ trương, chiến lược
phù hợp cho từng giai đoạn với các
giải pháp cụ thể:
Đó là:
- Về nguồn lực:
Sắp xếp bố trí lại các vị trí
quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ phù
hợp với trình độ chuyên môn để
phát huy hiệu quả công việc, bổ
sung nguồn lực cho các vị trí trọng
yếu. Xây dựng kế hoạch đào tạo và
đào tạo lại để nâng cao trình độ
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ
kinh doanh, bán hàng, thiết kế, và
nghiệp vụ kế hoạch kho tàng.
- Về Kinh doanh:
Xây dựng chiến lược kinh
doanh cụ thể, hoạch định phân
nhóm theo dòng hàng, khách
hàng. Tập trung phát triển các nhà
phân phối trọng điểm hỗ trợ mạng
lưới bán buôn. Thay đổi cung cách
phục vụ, đặt lợi ích khách hàng lên
trên, thực hiện các dịch vụ tốt nhất
cho khách hàng. Thúc đẩy bán
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hàng nhanh nhất để rút ngắn chu
kỳ quay vòng vốn, tránh không để
phát sinh hàng tồn kho. Thay đổi
làm mới hệ thống của hàng theo
nhận diện thương hiệu Hanosimex.
Đánh giá thị trường thường xuyên
để có những quyết định phù hợp
cho từng thời điểm. Tập trung phát
triển các dòng hàng từ trước đến
nay là thế mạnh của công ty, nâng
cao chất lượng sản phẩm và đảm
bảo kiểm soát chất lượng từ khâu
nguyên liệu đầu vào qua các công
đoạn sản xuất để sản phẩm đảm
bảo chất lượng đến tay người tiêu
dùng. Sử dụng sức mạnh của chuỗi
cung ứng nội bộ Hanosimex và
chuỗi cung ứng trong Tập đoàn làm
thế mạnh của sản phẩm để nâng
sức cạnh tranh trên thị trường.
Mở rộng quy mô phòng thiết
kế, tạo điều kiện cho các nhà thiết
kế có môi trường tốt để sáng tạo,
thường xuyên cập nhật xu hướng
thời trang mới để đáp ứng thị hiếu
người tiêu dùng và hướng tới sẽ
sáng tạo mẫu mang tính chất dẫn
hướng thị trường trong nước.
Đặt mục tiêu cho phòng thiết
kế là số lượng mẫu năm 2015 phải
gấp từ 3 đến 5 lần năm 2014.
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hiệu:

- Công tác quảng bá thương

Thương hiệu Hanosimex từ
lâu đã được người tiêu dùng biết
đến và ưa thích với chất liệu tốt
đảm bảo an toàn sức khỏe, sử dụng
bền và giá cả trung bình nhưng
chưa đáp ứng được nhu cầu mang
tính thời trang ngày càng đòi hỏi
cao theo quy luật phát triển của xã
hội. Song song với
việc cải tiến chất
liệu mẫu mã thiết
kế, công tác quảng
cáo xây dựng hình
ảnh cũng quan
trọng không kém.
Hàng năm Công ty
phải xây dựng kế
hoạch quảng bá sản
phẩm, quảng cáo
qua các kênh thông
tin đại chúng, tham
gia các chương
trình hội chợ thời
trang và các sự kiện
thời trang lớn trong
năm.
Hưởng
ứng
các chương trình
quảng bá tôn vinh
hàng Việt, Người
Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt
Nam, các chương
trình đưa hàng Việt
về nông thôn vừa

để quảng cáo sản phẩm vưa mang
tính chất hoạt động xã hội.
Công tác chống hàng giả
hàng nhái mục đích chính là bảo
vệ doanh nghiệp, bảo vệ thương
hiệu Hanosimex và bảo vệ người
tiêu dùng, xây dựng kế hoạch cụ
thể để phối hợp với các cơ quan
chức năng, lực lượng liên ngành
làm tốt công tác này trên các địa
bàn.
Với việc đánh giá tình hình
thực tế và đưa ra các định hướng
chiến lược, giải pháp cụ thể, năm
2015 sẽ là năm đánh dấu một bước
phát triển mới của Công ty CP Thời
trang Hanosimex với mục tiêu tăng
trưởng toàn diện. Thương hiệu thời
trang Hanosimex sẽ khẳng định
được vị trí trên thị trường, sản
phẩm thời trang Hanosimex sẽ
được khách hàng đón nhận trên
một tầm cao mới.
Nhìn lại chặng đường đã đi
trong suốt 6 năm qua, không phải
lúc nào cũng thuận lợi suôn sẻ cũng
nhiều khi gian nan, trắc trở nhưng
với đội ngũ CBCNV đoàn kết kết
gắn bó, những con người yêu nghề,
tận tâm tận lực với công việc Công
ty đã vượt qua bao khó khăn thử
thách để được như ngày hôm nay,
một Thời Trang Hanosimex tự hào
đã tự đứng vững trên chính đôi
chân của mình và hòa chung bước
quân hành trên con đường xây
dựng và phát triển HANOSIMEX.
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