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BAN CỐ VẤN
Ông TRẦN QUANG NGHỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông DƯƠNG KHUÊ
Tổng Giám đốc Tổng công ty

Ông TRẦN CAO LỄ
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

THƯ KÝ BAN BIÊN TẬP
LÊ LÂM

NGUYỄN ĐỨC THỊNH
PHẠM  THỊ THU HÀ

BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN HANOSIMEX
HOÀNG MINH KHANG

PTGĐ – Trưởng ban biên tập
NGUYỄN SONG HẢI

P.TGĐ Công ty CP Dệt May HTL - Phó ban
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chủ tịch Công đoàn – Phó ban
NGUYỄN AN HẢI

Bí thư ĐTN – Phó ban Thường trực
NGUYỄN NGỌC CÁCH

Kế toán trưởng - Ủy viên
PHAN HOÀI THU

Trưởng phòng kinh doanh - Ủy viên
PHAN HỒNG CHƯƠNG

Trưởng phòng KTĐT - Ủy viên
NGUYỄN QUANG HUY

Trưởng phòng CNM - Ủy viên
HỒ LÊ HÙNG

GĐ Công ty TNHH MTV Hà Nam - Ủy viên
ĐẶNG THÁI HƯNG

GĐ Công ty CP Dệt Hà Đông - Ủy viên
NGUYỄN THỊ TỨ

GĐ Công ty CP May Đông Mỹ - Ủy viên
ĐỖ THỊ HỒNG HÀ

GĐ Nhà máy Sợi Bắc Ninh - Ủy viên
VŨ THỊ NGỌC LAN

GĐ Công ty CP Thời trang - Ủy viên
BÙI VĂN DƯƠNG

GĐ Công ty CP Dệt kim - Ủy viên
LÊ TRỌNG ĐẠI

GĐ Công ty CP May Halotexco - Ủy viên
NGUYỄN QUANG NGỌC

GĐ Công ty CPTM Hải Phòng - Ủy viên 
TRẦN TIẾN DŨNG 

GĐ Nhà máy may Nam Đàn
NGUYỄN TRÍ SƠN

GĐ Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh

Bạn đọc thân mến! 

Hà Nội cuối thu, những cơn mưa bất chợt, cái nắng gắt oi 
ả, như báo hiệu trước thời khắc giao mùa. Bản tin nội bộ DIỄN 
ĐÀN HANOSIMEX Thu (số 3 - 2013) ra mắt, cùng bạn đọc chia 
sẻ những tất bận lo toan của công việc vào những tháng cuối 
khẩn trương hoàn thành những chỉ tiêu SXKD năm 2013, những 
tâm sự, trải nghiệm của cuộc sống thường nhật.

Với những tin bài và ảnh, đa phần do những “công dân 
Hanosimex” cung cấp, DIỄN ĐÀN HANOSIMEX số 3 đã phản 
ánh trung thực nhất không khí thi đua lao động khẩn trương của 
các đơn vị trong hệ thống Hanosimex, trải dài vươn rộng từ quê 
hương quan họ Bắc Ninh, từ nơi sản sinh ra thương hiệu tương 
Bần nổi tiếng, qua miền quê với truyền thuyết Tịch Điền (Duy 
Tiên - Hà Nam), đến thành phố Đỏ (Vinh) và quê hương của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thêm một lần, Ban biên tập cảm ơn lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên các đơn vị trong Tổng Công ty cùng các bạn đọc, 
công tác viên đã thường xuyên gửi tin bài, ảnh cho DIỄN ĐÀN 
HANOSIMEX.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác của 
đông đảo quý bạn đọc để bản tin ngày càng phong phú, đổi mới 
cả về nội dung lẫn hình thức, đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi cao 
của bạn đọc. Tin bài, ảnh và mọi thông tin liên quan xin vui lòng 
gửi về Ban biên tập diễn đàn Hanosimex Tổng Công ty cổ phần 
Dệt May Hà Nội, Tòa nhà Nam Hải Lakeview (tầng 8), Khu đô 
thị Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Địa chỉ E-mail: diendan@hanosimex.com.vn
Fax: 84.4.3862 1224
      BAN BIÊN TẬP
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Năm 2008 Công ty CP 
Thời Trang Hanosimex 
được thành lập - là công 
ty con của Tổng Công ty 

cổ phần  Dệt May Hà Nội và được 
giao quyền quản lý, phát triển 
các dòng sản phẩm  thương hiệu 
Hanosimex đồng thời là nhãn hiệu 
độc quyền của Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội đã được đăng ký 
bảo hộ .

Thừa kế và phát triển thương 
hiệu trong thị trường nội địa là 
nhiệm vụ của Công ty CP Thời 
Trang Hanosimex. Ban đầu khi 
thành lập, sản phẩm thời trang 
Hanosimex chỉ chủ yếu tiêu thụ 
trên thị trường miền Bắc. Miền 
Trung và miền Nam sản phẩm chỉ 
được giới thiệu qua các kỳ triển 
lãm, hội chợ của Ngành.

Năm 2012, Công ty TNHH 
một thành viên  Thời trang Dệt 
May Việt Nam mở rộng quy mô 
hệ thống Siêu thị tại khu vực miền 
Trung và miền Nam rất phù hợp 
với chương trình phát triển mở 
rộng thị trường của Công ty CP 
Thời Trang Hanosimex. Bắt đầu từ 
tháng 4 năm 2012,  Công ty Thời 
trang  đã mở hai gian hàng giới 
thiệu sản phẩm tại Hệ thống Siêu 
thị Vinatex Mart ở  Số 25 Bà Triệu 
- Hà nội và TTTM  Vinatex thành 
phố Đà Lạt - Lâm Đồng. Cho đến 
nay Công ty đã đồng hành cùng 
hệ thống Vinatex Mart tại 9 TTTM 
lớn tại các tỉnh miền Trung, miền 
Nam như : Quy Nhơn - Bình 
Định, Buôn Ma Thuật, Cần Thơ, 
Trà Vinh, Bạc Liêu, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Với kết quả doanh thu ban 
đầu chưa thực sự như mong muốn 
nhưng Công ty CP Thời Trang 

Hanosimex nhận định sản phẩm 
Hanosimex đã bước đầu thâm nhập 
được vào thị trường miền Trung và 
miền Nam, khách hàng đã quen 
dần sử dụng các sản phẩm truyền 
thống Hanosimex như áo May ô, 
áo Tshirt chất liệu 100% cotton 
chải thô và dòng hàng cao cấp sử 
dụng chất liệu cotton 100% chải 
kỹ. Sản phẩm khăn Hanosimex 
cũng đã từng bước tiêu thụ tốt hơn. 
Dòng hàng thời trang cũng nhiều 
mẫu được khách hàng quan tâm 
và lựa chọn như các bộ xuân hè bé 
trai, bé gái, các bộ lửng nữ, quần 
lót nam, nữ …

Tuy vậy chiến lược tiếp tới để 
đẩy mạnh doanh thu và chiếm 
lĩnh thị trường các khu vực này 
công ty sẽ phải tập trung đầu tư 
nhiều hơn về công tác nghiên cứu 
thị trường, tìm hiểu thị hiếu theo 
vùng miền từng khu vực để đưa ra 
các sản phẩm phù hợp cả về chất 
liệu, kiểu dáng và giá cả hợp lý. 

Thương hiệu “HANOSIMEX” 
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ

Kết hợp với lãnh đạo của Công 
ty TNHH MTV Thời Trang Dệt 
May Việt Nam và các Giám đốc 
Siêu thị từng khu vực quản lý đào 
tạo đội ngũ nhân viên tiếp thị bán 
hàng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và ý thức trách 
nhiệm. Phối hợp cùng nhau để có 
những phương án kinh doanh thu 
hút khách hàng một cách tốt nhất 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh 
doanh và từng bước đẩy mạnh 
thương hiệu Hanosimex cũng như 
khẳng định vị trí của sản phẩm 
Dệt May Việt Nam đối với người 
tiêu dùng trong nước.

Với lòng nhiệt huyết, yêu 
nghề CBCNV của Công ty CP 
Thời Trang Hanosimex sẽ cùng 
nhau đoàn kết từng bước tiếp tục 
phát triển thương hiệu Thời Trang 
Hanosimex ngày càng lớn mạnh, 
không chỉ dùng lại ở trong nước 
mà sẽ vươn xa hơn trên thị trường 
quốc tế.

TRƯƠNG HỒNG HÀ



Dự án xây dựng cụm công 
nghiệp dệt may Nam Đàn - 
Hanosimex được triển khai 
từ đầu năm 2010, nhưng 

đến ngày 12 tháng 10 năm 2012 
mới chính thức đi vào khởi công xây 
dựng. Với sự quyết tâm và chỉ đạo 
quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, 
cùng sự cố gắng của Ban QLDA, nhà 
thầu xây dựng, tháng 4 năm 2013 
chính thức hoàn thành công tác xây 
dựng hạng mục Nhà máy may số 1 và 
một số công trình phụ trợ khác. Ngày 
02 tháng 5 năm 2013 Nhà máy may 
Nam Đàn chính thức đi vào hoạt 
động với sự phấn khởi và quyết tâm 
của toàn thể CBCNV trong toàn đơn 
vị. Nhà máy luôn được sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng 
Công ty, các phòng ban chức năng và 
sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị 
thành viên trong Tổng Công ty cũng 
như chính quyền địa phương - huyện 
Nam Đàn. Từ khi đi vào hoạt động 
đến nay đã hơn 4 tháng, Nhà máy 
đã dần ổn định về công tác tổ chức, 
công tác sản xuất bắt đầu có hiệu quả 
với lượng sản phẩm đạt chất lượng 
cao, tháng sau cao hơn tháng trước. 

Thực hiện chủ trương của Đảng 
bộ Tổng Công ty về việc đẩy nhanh 
tiến độ thi công xây dựng hoàn 
thiện để đưa Nhà máy may số 1 
tại Nam Đàn đi vào hoạt động với 
thời gian ngắn nhất, đồng thời công 
tác đào tạo cán bộ, tuyển dụng lao 

động phải đáp ứng được nhiệm vụ 
sản xuất được giao. Chính vì vậy sau 
khi Dự án khởi công xây dựng, các 
đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty, 
Ban QLDA đã có những kế hoạch 
phù hợp trong công tác tuyển dụng 
đào tạo, thu hút đông đủ lực lượng 
lao động tại địa phương.

Để làm tốt công tác này chúng 
tôi đã biết tận dụng tốt các yếu tố 
thuận lợi để tuyên truyền đến nhân 
dân trong vùng dự án đó là: 

- Cụm công nghiệp dệt may 
Nam Đàn được sự quan tâm đặc biệt 
của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam cũng như UBND tỉnh Nghệ An 
không những về ý nghĩa chính trị mà 
còn về mặt kinh tế xã hội trong vùng. 
Do đó trong những năm qua UBND 
tỉnh Nghệ An đã ưu tiên đầu tư vào 
khu công nghiệp Nam Giang, huyện 
Nam Đàn với nhiều dự án lớn như 
cụm Sợi May Nam Đàn, Nhà máy 
may Việt Nam-Hàn Quốc với tốc độ 
đâu tư xây dựng nhanh.

- Cụm công nghiệp Dệt May 
Nam Đàn, Chủ đầu tư là Tổng Công 
ty CP Dệt May Hà nội - là một Tổng 
Công ty lớn trong Tập đoàn, có uy tín 
mà mọi người dân địa phương đều 
mong muốn có con em là thành viên 
của Tổng Công ty.

- Mặt khác chúng tôi tranh 
thủ sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình 
của UBND huyện Nam Đàn, Chính 
quyền các xã lân cận, đặc biệt là 

nhân dân xung quanh khu vực mà 
Nhà máy đóng trên địa bàn.

- Nhà máy có chế độ ưu tiên 
tuyển dụng con em gia đình thương 
binh, liệt sĩ, con em người dân tộc 
thiểu số, con em cán bộ địa phương… 

Song song với công tác tuyển 
dụng đào tạo, Nhà máy tập trung 
nhanh chóng đ ưa số công nhân có 
tay nghề vào các chuyền sản xuất.

Ngay từ tháng 2/2013 ngoài việc 
liên kết đào tạo 200 công nhân may 
từ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị 
Loan, tháng 5/2013 Nhà máy hoạt 
động đồng thời công tác tuyển dụng 
công nhân có tay nghề, kết hợp lựa 
chọn số công nhân đã đ ược đào tạo 
triển khai 4 chuyền vào sản xuất. 
Hàng tuần Nhà máy tuyển dụng số 
công nhân đã có tay nghề đã đi làm 
từ các Nhà máy may ở phía Nam 
chuyển về, nhà máy tiếp tục đào 
tạo sau 1 đến 2 tuần tay nghề được 
nâng lên phù hợp với dây chuyền 
hiện tại, từ đó lựa chọn từng công 
nhân, liên tiếp đ ưa từng chuyền vào 
hoạt động.

Đến nay Nhà máy đã có 16 
chuyền ổn định sản xuất hàng xuất 
khẩu, 3 chuyền sản xuất hàng chất 
lư ợng cao, và 5 chuyền học nghề. 
Mặc dù năng suất, chất l ượng chưa 
cao, nh ưng bước đầu Nhà máy cũng 
đã sản xuất và giao đ ược hai lô hàng 
xuất khẩu đảm bảo theo yêu cầu của 
khách hàng. Cuối tháng 8 đầu tháng 
9 năm 2013 Nhà máy đã triển khai 
sản xuất ổn định 24 chuyền.

Lãnh đạo Nhà máy May Nam 
Đàn xác định yếu tố thuận lợi là 
cơ bản, xong phía trước còn nhiều 
khó khăn nhất là trong nền kinh 
tế thị trường có nhiều cạnh tranh. 
Song được sự quan tâm chỉ đạo của 
Lãnh đạo Tổng Công ty, sự đồng 
thuận phấn đấu của toàn thể người 
lao động, Nhà máy May Nam Đàn 
quyết tâm xây dựng đơn vị phát 
triển ngày càng vững mạnh, đảm 
bảo hài hoà lợi ích của tập thể và 
người lao động, xứng đáng với niềm 
tin yêu và sự kỳ vọng của lãnh đạo 
Tổng Công ty.

TRẦN TIẾN DŨNG

NHÀ MÁY MAY NAM ĐÀN
ĐỒNG THUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN
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Ngày 1/10/2013 vừa qua 
Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan vừa long trọng 
tổ chức Lễ kỷ niệm 20 

năm Nhà máy Sợi Vinh gia nhập 
Hanosimex theo Quyết định số 874/
QĐ- BCNn ngày 13/9/1993 của Bộ 
trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 
1/10/1993 Quyết định chính thức có 
hiệu lực, đánh dấu một bước ngoặt,   
Nhà máy Sợi Vinh gia nhập đại gia 
đình Hanosimex.

Hai mươi năm, một chặng đường 
dài, khi thuận lợi, lúc khó khăn, thách 
thức. Biết bao đổi thay cơ chế quản 
lý, mô hình tổ chức, con người… với 
biết  bao cung bậc cảm xúc. Hai mươi 
năm ấy, biết bao nhiêu tình!

Nhà máy sợi Vinh là kết quả  của 
hiệp định liên Chính phủ Việt Nam- 
CHDC Đức, với sự hợp tác, giúp 
đỡ về thiết kế, thiết bị, công nghệ  
CHDC Đức và các nước XHCN Đông 
Âu, Liên Xô. Nguyên bản thiết kế ban 
đầu là 111 máy con Textima - 5,2 vạn 
cọc sợi và  30 máy xe Textima - 1 vạn 
cọc sợi xe.          

Do những khó khăn, thiếu thốn 
của thời kỳ đầu sau hoà bình, thống 
nhất đất nước, trên vùng đất thành 
Vinh và xứ Nghệ vốn bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề, nên quá trình xây 
lắp công trình Nhà máy bị chậm tiến 
độ nhiều lần. Chính thức khởi công 
từ tháng 5/1978, nhưng mãi đến 
19/5/1985 mới chính thức chạy thử 
và đưa vào sản xuất dây chuyền thứ 
nhất; 7/10/1985 dây chuyền thứ hai 
và đến ngày 19/5/1986  mới cơ bản 
hoàn thành cả 3 dây chuyền công 
nghệ và chính thức bàn giao giữa hai 
Chính phủ. 

Từ năm 1985-1993, Nhà máy 
chủ yếu  thực hiện SXKD  theo kế 
hoạch Liên hiệp các XN Dệt giao và 
chỉ định tiêu thụ. Do chậm đổi mới 
nhận thức, tư duy về công tác quản 
lý, cán bộ, đầu tư phát triển và những 
khó khăn của thời kỳ đầu đổi mới, đặc 
biệt khi hệ thống XHCN Đông Âu, 
Liên Xô đổ vỡ, các nhà máy Dệt mất 
đi thị trường truyền thống, nên đến 

cuối năm 1992 sang năm 1993 Nhà 
máy Sợi Vinh đã lâm vào khó khăn 
khủng hoảng, sợi không tiêu thụ được, 
tồn kho lớn; sản xuất cầm chừng,  
thiết bị không huy động hết, người 
lao động không đủ việc làm,  đời sống 
khó khăn, tình hình tài chính bấp 
bênh, mất cân đối… 

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Bộ 
CN nhẹ, Liên hiệp các Xí nghiệp Dệt 
và đặc biệt Lãnh đạo Xí nghiệp Liên 
hợp Sợi dệt kim Hà Nội  lúc bấy giờ 
đã có Quyết định sáng suốt, kịp thời 
và rất nhân văn là sáp nhập Nhà máy 
Sợi Vinh vào Xí nghiệp Liên hợp sợi 
Dệt kim Hà Nội Hanosimex- một 
đơn vị có nền quản trị tiên tiến, một 
thương hiệu hàng đầu của ngành 
đang trên đà phát triển. 

Hai mươi năm Nhà máy sợi Vinh 
gia nhập, hội nhập và phát triển trong 
đại gia đình  Hanosmex, có thể chia 
thành 2 thời kỳ chính:

Thời kỳ từ 1/10/1993-24/9/2004, 
Nhà máy Sợi Vinh là Nhà máy thành 
viên trực tiếp của Hanosimex - 11 
năm:

Ngay sau khi sáp nhập, 
Hanosimex đã tập trung mọi nguồn 
lực của Xí nghiệp, khẩn trương, 
nhanh chóng  bắt tay vào ổn định tư 
tưởng, tạo niềm tin cho CBCNV, bằng 
buổi ra mắt, nói chuyện trực tiếp 
chân tình, cởi mở, thẳng thắn, trách 

nhiệm với toàn thể CBCNV Nhà 
máy của Đ/C Nguyễn Nhã TGĐ; tập 
trung giải quyết những việc cấp bách 
trước mắt cũng như đề ra tiến trình 
vực dậy và phát triển Nhà máy. Lúc 
này Hanosimex thực hiện mô hình tổ 
chức  Phân xưởng sợi, Ngành phụ trợ 
Điện, nước, cơ khí, điều không thành 
Nhà máy sợi Vinh  thành viên do Đ/C 
Phạm Thị Nguyệt, nguyên Quản đốc 
PX  sợi làm Giám đốc, tập trung sắp 
xếp, ổn định tổ chức, bộ máy, nhân 
sự, đánh giá phân loại lao động, tinh 
giảm lao động từ 1.200 người xuống 
dưới 900 người, trong đó mở thêm 
phân xưởng may khoảng 100 LĐ;  
phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ 
trẻ, tâm huyết thay thế lớp Cán bộ cũ 
nghỉ chế độ. 

Toàn bộ hệ thống chính trị từ 
Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thành 
niên cũng được tổ chức, kiện toàn 
và chuyển thành Đảng bộ bộ phận, 
Công đoàn bộ phận, Liên Chi đoàn 
trực thuộc Đảng bộ, Công đoàn, ĐTN 
Hanosimex.

SXKD của Nhà máy bắt đầu đi 
dần vào ổn định, có bước phát triển, 
năng suất và sản lượng từng bước 
được nâng lên so với trước, NLĐ cơ 
bản đủ việc làm, đời sống, thu nhập 
từng bước được cải thiện. 

Tuy nhiên, hiệu quả SXKD chưa 
đạt được sự kỳ vọng mong muốn; 

- DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN 
NGÀY ẤY & BÂY GIỜ20 NĂM 

PHAN XUÂN HỢI
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năng suất, sản  lượng, chất lượng vẫn 
còn hạn chế; đầu tư đổi mới thiết bị, 
công nghệ còn chậm, lúng túng; sự 
phối tác nghiệp các bộ phận tại Vinh 
và giữa Hà Nội- Vinh vẫn còn tồn tại, 
bất cập… Vì vậy, đến tháng 6/1999  
Đ/C Mai Hoàng Ân TGĐ và Lãnh đạo 
Hanosimex đã có những  quyết định, 
chỉ đạo mạnh mẽ, kiên quyết, quyết 
liệt hơn. Điều động Cán bộ có năng 
lực và kinh nghiệm từ Hà Nội vào làm 
Giám đốc Nhà máy như Đ/C Phùng 
Thế Dũng từ tháng 6 - 12/1999; Đ/C 
Tạ Hữu Mậu năm 2000; Đ/C Hồ Lê 
Hùng năm 2001; Đ/C Đặng Phạm 
Mãn năm 2002; Đ/C Chu Trần Trường 
từ năm 2003-2010; 

Và cũng bắt đầu từ cuối năm 
1999, Hanosimex đã đẩy  mạnh đầu 
tư đổi mới thiết bị, công nghệ, hiệu 
quả SXKD đã bắt đầu ngăn chặn được 
lỗ, tiến tới có lãi và tích luỹ. Tình hình 
tài chính bắt đầu được cải thiện, bước 
đầu thiết lập được các mối quan hệ 
tín dụng. Công tác quản trị SXKD và 
văn hoá Hanosimex tại Nhà máy đã 
có những chuyển biến đáng kể và 
ngày càng đi vào nề nếp. 

Nhà máy Sợi Vinh thành viên đã 
khẳng định được sự ổn định và phát 
triển đi lên. Đây là tiền đề quan trọng 
để Lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công 
ty Dệt May Hà Nội tin tưởng, đồng 
thuận, quyết đoán  để tách Nhà máy 
sợi Vinh tạm thời ra khỏi Hanosimex, 
sáp nhập vào Công ty Dệt kim Hoàng 
Thị Loan thành Công ty Dệt May 
Hoàng Thị Loan mới nhằm củng cố, 
duy trì và phát triển Công ty mang tên 
Thân mẫu Bác Hồ kính yêu,  trong 
tiến trình đẩy mạnh đổi mới, CPH 
DNNN giai đoạn 2001-2005. Ngày 
24/9/2004, được quy định trong Điều 
lệ Công ty cổ phần là ngày thành lập 
Công ty mới.

Thời kỳ Công ty cổ phần là Công 
ty con của Hanosimex từ  24/9/2004 
đến nay là 9 năm:   

Sau khi sáp nhập, Công ty đã 
khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức 
hoạt động SXKD, cân đối tài chính và 
xây dựng đề án phát triển, tiến hành 
cổ phần hoá từ cuối năm 2005. Đến 
tháng 1/2006 Công ty chính thức hoạt 
động theo Điều lệ Công ty cổ phần, với 
vốn điều lệ ban đầu 16 tỷ đồng, trong 
đó vốn nhà nước chiếm 40 %, vốn 
của  Tổng Công ty Hanosimex 15,62 
%. Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã  

có quyết định giao luôn  phần vốn sở 
hữu Nhà nước cho  Hanosimex. Như 
vậy, Hanosmex chiếm 55,62 % vốn 
điều lệ Công ty, chính thức trở thành 
Công ty Mẹ trong cơ chế Công ty 
Mẹ- Con  và  Halotexco tham gia làm 
Công ty liên kết  với Tập đoàn theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty đã xây dựng chiến lược 
phát triển  SXKD, phát triển Nguồn 
nhân lực và hệ thống quản trị trong 
tổng thể Hệ thống Hanosimex. Thay 
đổi Logo, cờ, thương hiệu từ HTLTex 
sang HALOTEXCO lấy thành tố đầu 
chữ “ HA”  của HANOSIMEX thể 
hiện sự gắn kết  vào Hanosimex. Tập 
trung đẩy mạnh SXKD, xây dựng 
Tuyên ngôn sứ mệnh, duy trì và phát 
triển Hệ thống ISO: 9001-2008 đã 
được QMS chứng nhận; phát triển 
và quảng bá thương hiệu Halotexco  
cùng với Hanosimex trong nước và 
quốc tế.

 Công ty CP ra đời và hoạt động 
trong bối cảnh bị ảnh hưởng của  
khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh 
tế thế giới và suy giảm kinh tế trong 
nước giai đoạn 2008-2012 tác động 
và những khó khăn nội tại của 2 đơn 
vị trước sáp nhập để lại, nhưng với 
tính tự chủ, năng động của Công ty 
CP đồng thời với sự giúp đỡ, hỗ trợ 
một cách tích cực, có hiệu quả từ  
Tổng Công ty Mẹ - Hanosimex, cùng 
với sự đồng thuận, đồng lòng, nỗ lực 
cố gắng của các cổ đông, HĐQT, 
CQĐH, CBNV, NLĐ trong Công ty,  
Halotexco đã  tiếp tục ổn định, ngày 
càng mở rộng phát triển SXKD hiệu 
quả, đảm bảo đủ việc làm thường 
xuyên  và không ngừng quan tâm cải 
thiện đời sống vật chất tinh thần cho 
NLĐ. 

Trước năm 2011, TCTy còn phải 
bao tiêu sản phẩm và cung cấp đầu 
vào 70%, Công ty chủ động 30 %. Từ 
năm 2011 trở đi Công ty đã chủ động 
cân đối tài chính, mở rộng quan hệ 
tín dụng, tìm kiếm thị trường, khách 
hàng trong nước và xuất khẩu, các 
nhà cung cấp đầu vào.

Đặc biệt năm 2012,  Công ty đã 
nỗ lực thực hiện thành công dự án 
đầu tư mở rộng năng lực sản xuất sợi  
trên cơ sở khai thác hiệu quả đất đai, 
nhà xưởng hiện có và thiết bị máy 
móc của TCTy do phải di dời tại Hà 
Nội, với tổng mức đầu tư  69 tỷ đồng 
trong thời gian 4 tháng, đưa quy mô 
sản xuất sợi của Công ty từ 1 nhà máy 

Sợi với 4.4 vạn cọc và 2.264 hộp sợi  
OE lên 2 nhà máy Sợi. 

Năm 2013 vốn điều lệ đã tăng 
lên 33.6 tỷ đồng, trong đó TCTy Mẹ 
Hanosimex đầu tư bằng số Thiết 
bị chuyển vào, tăng tỉ lệ sở hữu lên  
75,85 % vốn điều lệ. Công ty đã triển 
khai chương trình trọng điểm  “Gia 
tăng sản lượng, ổn định chất lượng, 
tiết giảm chi phí ”, tìm nhiều giải 
pháp để  khai thác, phát huy hết năng 
lực thiết bị mới đầu tư, tăng hiệu quả 
SXKD  như  đẩy mạnh tìm kiếm, mở 
rộng thị trường, nhất là thị trường xuất 
khẩu, đã có quan hệ Xuất khẩu đến 
các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, PhiLippines… ; tăng 
cường công tác quản trị sản xuất nhất 
là công tác chăm sóc tu sửa thiết bị, 
đầu tư bổ sung VTPT và những thiết bị 
then chốt, tổng mức đầu tư trên 22 tỷ 
đồng;  thực hiện chương trình VSCN 
quyết liệt, bài bản hơn;  chăm lo công 
tác củng cố và nâng cao chất lượng 
sợi; tập trung thu hút, tuyển dụng, đào 
tạo lao động… để khai thác hết năng 
lực sau đầu tư.  9 tháng đầu năm, đã 
sản xuất được hơn 9.200 T/ KH năm 
13.000 T sợi các loại, bằng 148 % 
so với cùng kỳ 2012; Doanh thu ( 0 
VAT) đạt ~ 480 tỷ đồng/ KH 630 tỷ 
đồng, bằng 143 % so với cùng kỳ 
2012; Xuất khẩu được trên 4.600 T 
sợi các loại, với KNXK gần 11 triệu 
USD/KH 10 triệu USD,  bằng 250 % 
so với cùng kỳ;  nộp ngân sách trên 
8 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho 
trên 800 lao động với thu nhập bình 
quân ~ 4 triệu đồng/người/tháng, mục 
tiêu phấn đấu đến hết năm là 4,5 
triều đồng/người/tháng.

Từ đây, Công ty CP Dệt May 
Hoàng Thị Loan Halotexco hoạt động 
SXKD, phát triển hoàn toàn chủ yếu 
trên nền tảng, nguồn gốc, mặt bằng, 
cơ sở hạ tầng, kiến trúc nhà xưởng 
của  Nhà máy sợi Vinh cũ. Hay nói 
cách khác, Nhà máy sợi Vinh trước 
đây là Công ty CP Dệt may Hoàng 
Thị Loan ngày nay.

Về hệ thống chính trị, từ năm 
2005 đến nay,  Đảng bộ Công ty là 
Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ 
Khối DN Nghệ An, đến nay có 170 
Đảng viên, 02 Đảng bộ bộ phận và 
17 Chi bộ, đã thực sự phát huy vai trò 
là hạt nhân chính trị, hạt nhân lãnh 
đạo trong Công ty cổ phần. Công đoàn 
và Đoàn thanh niên Công ty cũng đã 
có những bước đổi mới, trưởng thành 
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trong tổ chức và hoạt động, bám sát 
chức năng nhiệm vụ, tập hợp, tổ chức 
vận động quần chúng hăng hái thi 
đua lao động sản xuất, phong trào 
CNVC và các phong trào khác. Nhiều 
năm qua Tổ chức Công đoàn đã được 
Công đoàn Dệt May Việt Nam tặng 
Cờ thi đua;  Đoàn Thanh niên Công ty 
cũng được các tổ chức Đoàn cấp trên 
biểu dương, khen thưởng.    

Trong quá trình phát triển, Công 
ty đã được các cấp, các ngành: Bộ 
Công Thương, Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam, Tổng Công ty, Tổng cục thuế, 
UBND Tỉnh, Đảng uỷ khối DN Nghệ 
An, Ban ngành các cấp ghi nhận, biểu 
dương, khen thưởng, tặng nhiều Bằng 
khen, Giấy khen,  Cờ thi đua xuất sắc, 
các chứng chỉ về Chất lượng… 

Hai mươi năm đã qua, đến nay 
Công ty đã có được tầm vóc, quy mô 
mới, khẳng định vai trò, vị thế và 
uy tín  trong hệ thống Hanosimex, 
bắt đầu có  những  đóng góp vào 
sự  lớn mạnh và phát triển toàn TCT 
Hanosimex, ngành Dệt May Việt 
Nam và  góp phần  không nhỏ vào sự 
phát triển KTXH địa phương.

Nhìn lại chặng đường 20 năm 
hội nhập và phát triển trong đại gia 
đình Hanosimex, tất cả những ai, từ 
các thế hệ Lãnh đao TCTy, Phòng 
ban, các  CBCNV TCTy và các thế 
hệ CBNV, NLĐ  Nhà máy, Công ty đã 
đổ nhiều trí tuệ, công sức, tâm huyết, 
đồng cam cộng khổ , chia sẻ ngọt bùi, 
chung lưng đấu cật  vì sự ổn định, 
phát triển, lớn mạnh của Nhà máy sợi 
Vinh- Công ty CP Dệt May Hoàng Thị  
Loan mới,  chúng ta đều có quyền vui 
mừng, tự hào và tin tưởng vào bước 
đường phát triển của  Halotexco trong 
thời gian tới. 

Thời cơ, vận hội phát triển mới 
đang chờ đón Công ty, khi Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và Tổng Công ty 
đã và đang có chiến lược đầu tư phát 
triển ngành Dệt may tại Nghệ An, Hà 
Tĩnh, lấy HALOTEXCO làm nòng cốt, 
nhất là lĩnh vực đào tạo, cung cấp 
nguồn nhân lực. Công ty cũng xác 
định trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ 
các nguồn lực và kinh nghiệm cho 
sự phát triển các khu vực Hồng Lĩnh, 
Nam Đàn, Quỳnh Lưu trong hệ thống.

Trên con đường phát triển, Công 
ty đang khắc phục những tồn tại, tiếp 
tục được đầu tư, đổi mới để xứng đáng 
với Công ty được vinh dự  mang tên 
Thân Mẫu của Bác Hồ kính yêu.



Hưởng ứng chương trình 
thanh niên tình nguyện 
với chủ đề năm 2013 
là chung tay xây dựng 

nông thôn mới của Trung ương 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Trong thời gian qua Đoàn 
TN Tổng Công ty CP Dệt May Hà 
Nội đã tích cực tham gia các hoạt 
động phong trào tình nguyện có ý 
nghĩa tại các địa phương. 

Từ ngày 28/2 đến ngày 2/3 năm 
2013 Đoàn TN Tổng Công ty đi 
cùng Đoàn TN Tập Đoàn Dệt May 
Việt Nam tham gia Chương trình 
khởi động Tháng thanh niên và triển 
khai chiến dịch thanh niên tình 
nguyện năm 2013 do Đoàn Khối 
DNTW tổ chức tại Huyện Pác Nặm, 
tỉnh Bắc Kạn. Trong đợt ra quân này, 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 
đã tổ chức đợt bán hàng lưu động 
với những mặt hàng thiết yếu là các 
sản phẩm quần áo của Tổng Công ty 
với giá cả phù hợp với mức sống của 
người dân nơi đây. Trong ba ngày 
tham gia tình nguyện, dù đường sá 
đi lại khó khăn, thời tiết không thuận 
lợi, nhưng với sức trẻ, bầu nhiệt 
huyết và trên hết là tinh thần xung 
kích; đoàn tình nguyện đã có nhiều 
hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui 
phấn khởi cho bà con nơi đây. 

Trong không khí chào mừng 
kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2013), ngày 19/05/2013, Đoàn 
TN Tổng Công ty tham gia cùng với 
Đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam và Đoàn thanh niên Bộ 
Y tế đã tổ chức Chương trình Hoạt 
động về nguồn và tình nguyện tại xã 
Thanh Minh, tỉnh Phú Thọ. Trong 
đợt tình nguyện Hè 2013 này, Đoàn 
đã trao tặng 01 bộ máy vi tính cho 
Ủy ban xã, 50 bộ quần áo cho học 
sinh nghèo vượt khó học giỏi và tặng 
10 suất quà cho gia đình chính sách 
mỗi suất trị giá 500.000đ, Đoàn 
Thanh niên Bộ Y tế với đội ngũ bác 
sỹ đã khám và phát thuốc miễn phí 
cho 200 trẻ em địa phương. Đây 
là một hoạt động rất thiết thực thể 
hiện trách nhiệm xã hội của Đoàn 

Thanh niên Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam và Đoàn 
Thanh niên Bộ Y tế đối 
với những người có hoàn 
cảnh khó khăn. 

Tiếp đó, nhân ngày 
27/7/2013 Đoàn Thanh 
niên Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam đã có chuyến 
đi về nguồn và tặng quà 
cho gia đình thương 
binh, liệt sỹ tại 3 tỉnh 
Thanh Hoá - Nghệ An - 
Hà Tĩnh trong 2 ngày 20 
và 21/7/2013. Đoàn TN 
đến thăm hỏi, tặng quà 
cho Mẹ Việt Nam Anh 
hùng và người có công 
với Cách mạng tại làng 
Ninh Dụ (huyện Quảng 
Xương), xã Hải Lĩnh và xã 
Hải An (huyện Tĩnh Gia), 
là ba trong nhiều xã có 
truyền thống cách mạng 
lâu đời nhất của tỉnh 
Thanh Hoá. Đoàn trao 
tặng 10 suất quà cho các 
gia đình thương binh, liệt 
sỹ của huyện Nam Đàn. 
Đoàn đã dâng hương 
tại nhà bia tưởng niệm 
Thanh niên xung 
phong  toàn quốc; Tượng 
đài Ngã ba Đồng Lộc và 
thắp hương tại mộ 10 cô 
gái Ngã ba Đồng Lộc. 

Chương trình tình 
nguyện năm 2013 của 
Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội nói riêng 
và Tập Đoàn Dệt May 
Việt Nam nói chung đã 
thật sự thành công và 
có ý nghĩa mang tính 
nhân văn cao đẹp. Đối 
với người dân, hoạt động 
của Đoàn đã phần nào 
san sẻ những khó khăn 
trong cuộc sống; còn đối 
với những người lính áo 
xanh chúng tôi, đó là một 
trải nghiệm đẹp, một bài 
học về tình người sẽ còn 
đọng lại mãi về sau.

ĐOÀN THANH NIÊN 
VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NĂM 2013
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Trong không khí thi đua 
của tuổi trẻ cả nước hướng 
tới chào mừng kỷ niệm 
68 năm cách mạng tháng 

Tám và Quốc khánh 2-9. Hòa 
cùng hào khí của mùa thu cách 
mạng. Sáng ngày 3/8/2013 tại 
Công ty cổ phần Dệt Hà Đông - 
Hanosimex, tuổi trẻ Công ty đã tổ 
chức buổi Tọa Đàm “Nâng Cao 
Kỹ Năng Nghề Cho Thanh Niên”. 
Tới dự buổi Tọa Đàm có đồng chí 
Nguyễn An Hải, UVBCH Đoàn 
thanh niên Tập Đoàn Dệt May 
Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh 
niên Tổng Công ty CP Dệt May 
Hà Nội.

Đồng chí Đặng Thái Hưng, 
Bí thư Đảng Ủy, TGĐ Công ty CP 
Dệt Hà Đông.

Dự buổi Tọa Đàm còn có 
đồng chí: Nguyễn Thị Minh Đức  
- Chủ tịch Công Đoàn Công ty, 
các đồng chí giám đốc nhà máy 
thành viên của Công ty. Đặc biệt 
là sự có mặt của gần 50 bạn đoàn 
viên thanh niên mới được tuyển 
dụng vào làm việc tại Công ty từ 
năm 2012 đến nay.

Công ty CP Dệt Hà Đông là 
đơn vị sử dụng nhiều lao động, 
trong quá trình sản xuất phát sinh 
ô nhiễm môi nhiễm môi trường, 
là cơ sở nằm trong diện di dời 
ra khỏi nội đô theo chủ trương 
thành phố Hà nội. Hiện tại Công 
ty đang triển khai dự án đầu tư 
xây dựng “Nhà máy sản xuất 
khăn bông các loại” tại khu công 
nghiệp Đồng Văn II. Để chuẩn 
bị tốt nguồn nhân lực cho tương 
lai. Trong năm qua Công ty đã 
và đang tuyển dụng lực lượng lao 
động, chủ yếu là lao động trẻ để 
đào tạo các ngành nghề sản xuất 
như: Dệt-Nhuộm-May, nhằm bù 

đắp lực lượng lao động biến động 
khi di dời.

Hiện tại Công ty đang bố trí 
khu ký túc xá cho công nhân mới 
tuyển dụng, nằm trong khuôn 
viên Công ty. Số lao động trên 
chủ yếu là đoàn viên thanh niên 
tốt nghiệp cấp II, III mới rời ghế 
nhà trường chưa quen với mối 
trường làm việc công nghiệp đòi 
hởi cường độ làm việc và tính kỷ 
luật  cao.

Để trang bị kiến thúc nghề và 
kỹ năng sống, Đoàn thanh niên 
đã tổ chức nhiều hoạt động, thông 
qua đó tạo sân chơi, giao lưu học 
hỏi kinh nghiệm. Buổi Tọa Đàm 
“Nâng cao Kỹ năng nghề cho 
Thanh Niên” là một trong những 
hoạt động đó. Tại buổi Tọa Đàm 
các bạn được nghe các tham luận 
về kỹ năng xử lý các dạng lỗi, 
các thao tác đúng khi thực hiện 
công việc để đảm bảo đem lại 
năng suất chất lượng cao của các 
nghành Dệt-Nhuộm-May. Trao 
đổi về công tác An toàn lao động, 
PCCN nội qui và kỷ luật lao động 

Công ty, kỹ năng sống cho thanh 
niên.

Các bạn đoàn viên được giao 
lưu trực tiếp với các anh, chị công 
nhân thợ bậc cao. Các câu hỏi 
của các bạn về nghề được các  
anh, thợ bậc cao giải đáp. Qua 
buổi Tọa Đàm đã đem lại cho 
mỗi bạn đoàn viên thanh niên có 
thêm kinh nghiệm sống, có thêm 
kỹ năng nghề, ý thức hơn trong 
công việc để tham gia lao động 
sản xuất, hưởng ứng phong trào 
thi đua tốt hơn. 

Việc tổ chức các buổi Tọa 
Đàm như trên là rất cần thiết 
đối với các tổ chức Đoàn trong 
Doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt 
đối với Đoàn thanh niên trong hệ 
thống Hanosimex chúng ta, nhất 
là trong giai đoạn hiện nay khi 
TCT đang chuẩn bị di dời và mở 
rộng sản xuất thu hút nhiều lao 
động trẻ.

Tại buổi Tọa Đàm để tiếp tục 
tạo nhiều sân chơi cho các bạn 
đoàn viên thanh niên, BCH Liên 
chi Đoàn Dệt Hà Đông cũng đưa 

DỆT HÀ ĐÔNG
TỌA ĐÀM “NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ CHO THANH NIÊN”

Quang cảnh buổi Tọa Đàm “Nâng Cao Kỹ Năng Nghề Cho Thanh Niên” 
Công ty CP Dệt Hà Đông

THÁI ĐÌNH SỬU
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Từ sau ngày Thủ đô Hà Nội 
được giải phóng (Ngày 10 
tháng 10 năm 1954 ), hàng 
loạt cơ sở sản xuất công 

nghiệp được xây dựng trên địa bàn 
thành phố. Nhiều doanh nghiệp 
vinh dự mang tên Hà Nội như: Nhà 
máy cơ khí Hà Nội, Xí nghiệp giầy 
da Hà Nội, xí nghiệp mũ Hà Nội, 
xí nghiệp nhựa Hà Nội, xí nghiệp 
bánh mứt kẹo Hà Nội, nhà máy 
rượu Hà Nội, nhà máy bia Hà Nội…

Nhà máy Sợi Hà Nội (nay là 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội) 
cũng chung niềm vinh dự  tự hào 
đó. Chúng ta hãy cùng nhau ghi 
nhớ:

* Ngày 7 tháng 4 năm 1978 
ký kết hợp đồng giữa TECHNO-
IMPORT (Việt Nam) và hãng 
UNIONMATEX (Cộng Hoà Liên 
Bang Đức) xây dựng nhà máy Sợi 
Hà Nội. 

* Tháng 2 năm 1979 Khởi công 
xây dựng Nhà máy .

* Ngày 21 tháng 11 năm1984 
nhà máy  chính thức đi vào sản 
xuất, mang tên Nhà máy Sợi Hà 
Nội. Đây là nhà máy kéo sợi vào 
loại hiện đại nhất miền Bắc thời kỳ 
đó.

Nhà máy có tên giao dịch viết 
tắt là HANOSIMEX. Chữ HANO 
viết tắt của từ Hà Nội. Chữ S là chữ 
cái đầu của từ Sợi (còn dụng ý lấy 
chữ đầu của từ SPINNING - Kéo 
sợi). Chữ IM và chữ EX viết tắt của 
từ Import (Nhập khẩu) và Export 
(Xuất khẩu).

* Ngày 30 tháng 4 năm 1991, 
nhà máy Sợi Hà Nội được đổi tên 
thành Xí Nghiệp Liên Hợp Sợi-Dệt 
kim Hà Nội.

* Ngày 19 tháng 6 năm 1995, 
XNLH  được đổi tên thành Công ty 
Dệt Hà Nội.

* Ngày 28 tháng 2 năm 2000, 
CT được đổi tên thành Công ty 
Dệt-May Hà Nội.

* Ngày 30 tháng 7 năm 2007 
thực hiện quyết định số 2636/2007/
QĐBCN của bộ trưởng bộ Công 
nghiệp (nay là bộ trưởng bộ Công 
thương) chuyển đổi mô hình tổ 
chức quản lý, tên gọi là Tổng Công 
ty Cổ Phần (CP) Dệt May Hà Nội.

Kể từ khi đi vào hoạt động đến 
nay, doanh nghiệp đã 5 lần đặt tên 
(và đổi tên). Riêng tên giao dịch 
(HANOSIMEX) gắn với thương hiệu 
nên vẫn giữ nguyên .

  Mỗi lần đặt tên là một sự kiện 
trọng đại đánh dấu những bước 
phát triển mới mang tính tất yếu 
khách quan. Nó phù hợp với cấu 
trúc của nền kinh tế nước nhà trong 
thời kỳ đổi mới, hội nhập toàn cầu.

Tên gọi doanh nghiệp mỗi thời 
kỳ đều gắn với hai từ “Hà Nội”. Đó 
là niềm vinh dự, tự hào của các thế 
hệ người lao động từ nhà máy Sợi 
Hà Nội xưa đến Tổng Công ty Dệt 
- May Hà Nội ngày nay. Chúng ta 
đã, đang và sẽ phấn đấu hết mình 
vì sự phát triển Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội để doanh nghiệp 
mãi mãi xứng đáng mang tên thủ 
đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Mãi mãi xứng đáng
          mang tên Thủ đô

ra một số  nhiệm vụ trong thời 
gian tới đó là:

- Ra mắt câu lạc bộ thanh 
niên trong tháng 8 năm 2013, 
tổ chức sinh hoạt đoàn thanh 
niên vào tối chủ nhật hàng tuần 
tại hội trường công ty.

- Tổ chức các hoạt động thể 
thao cho các bạn ĐVTN đang 
ở tại khu KTX Công ty sau giờ 
làm việc.

- Động viên các bạn đoàn 
thanh niên tham gia các phong 
trào thi đua, xây dựng tấm gương 
điển hình thanh niên trong hoạt 
động lao động sản xuất. 

Phát biểu tại buổi Tọa Đàm 
đồng chí Đặng Thái Hưng Bí 
thư Đảng ủy - TGĐ Công ty 
đã đánh giá vai trò của tuổi trẻ 
rất quan trọng đối với quốc gia 
và  đối với doanh nghiệp. Tuổi 
trẻ Công ty phải có tư duy mới, 
luôn sáng tạo, nắm bắt thời cơ, 
dám nghĩ, dám làm, áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy - TGĐ 
yêu cầu BCH Liên chi tiếp tục 
đổi mới hoạt động cả về nội 
dung và hình thức phù hợp, để 
tổ chức tập hợp đông đảo đoàn 
viên thanh niên đến với tổ chức 
đoàn. Thực hiện nghiêm túc nội 
dung, chương trình của Đoàn 
TN đã đề ra. Đồng chí chúc 
ĐTN tiếp tục phát huy thành 
tích đã đạt được xây dựng tổ 
chức đoàn vững mạnh.

Kết thúc buổi Tọa Đàm các 
đồng chí lãnh đạo cùng các bạn 
đoàn viên thanh niên cùng hát 
vang bài Nối Vòng Tay Lớn và 
bài Như có Bác Hồ trong ngày 
vui đại thắng. Thể hiện sự đoàn 
kết gắn bó và quyết tâm của 
tuổi trẻ xây dựng Công ty ngày 
càng phát triển bền vững và 
thịnh vượng.

TRỊNH MINH HỌC
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Sợi Đồng Văn với phương 
châm: “Chất lượng đặt lên hàng 
đầu”

Ngày 8 tháng 4 năm 20013, 
Nhà máy sợi Đồng Văn chính 
thức đi vào hoạt động tại Khu công 
nghiệp Đồng Văn II, Huyện Duy 
Tiên, Tỉnh Hà Nam. Đây là bước 
đánh dấu sự trở lại của thương 
hiệu Sợi Hanosimex trên thị 
trường trong nước và quốc tế. Với 
hệ thống máy móc, dây chuyền 
sản xuất được đầu tư mới từ các 
nhà cung cấp hàng đầu về công 
nghệ kéo sợi như Truetzschler, 
Rieter, Toyota, Murata… Nhà máy 
có công suất 3 vạn cọc sợi, chuyên 
sản xuất các mặt hàng 100 % 
Cotton chải thô và chải kỹ có chất 
lượng cao, khả năng cung cấp ra 
thị trường  khoảng 4.500 tấn Sợi 
Ne32 BQ /năm. 

Ngay từ những ngày đầu, Nhà 
máy Sợi Đồng Văn luôn xác định 
lấy yếu tố chất lượng sản phẩm 
đặt lên hàng đầu, sản phầm sợi 
sản xuất ra phải được khách hàng 
đánh giá cao và tin dùng. Là một 
Nhà máy mới với muôn vàn khó 
khăn khi thời gian xây dựng gấp 
rút, lực lượng lao động mới, Nhà 
máy vừa phải tập trung hoàn thiện 
quá trình xây dựng, lắp đặt các 
thiết bị di dời, chuyển giao công 
nghệ các thiết bị mới, nghiệm thu 
thiết bị vừa phải đào tạo hướng 
dẫn công nhân mới. Nhà máy đã 
tiến hành rất nhiều các giải pháp 
nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo 
nhanh chóng đạt sản lượng theo 
công suất thiết kế vừa phải tiến 
hành rất nhiều các  thí nghiệm, 
tìm mọi biện pháp để thúc đẩy 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Lãnh đạo Nhà máy sợi Đồng văn 
và tập thể cán bộ công nhân viên 
luôn thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo 

chất lượng là sống còn của thương 
hiệu sợi Hanosimex. 

Chất lượng sản phẩm phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố: Thông số 
công nghệ hợp lý, chế độ bảo toàn 
bảo dưỡng, thao tác của người 
công nhân, trình độ công nghệ 
của thiết bị, chất lượng nguyên 
liệu, môi trường sản xuất, thông số 
ôn ẩm độ.

Công tác đào tạo nguồn nhân 
lực được nhà máy quan tâm hàng 
đầu, các cán bộ kỹ thuật ngay từ 
những ngày đầu đã lên 1 chương 
trình đào tạo cho lực lượng quản 
lý các ca sản xuất, đào tạo đến 
từng người công nhân lao động 
về ý thức bảo quản sản phẩm, 
trân trọng và giữ gìn từng bán chế 
phẩm, từng cân sợi mà nhà máy 
sản xuất ra. Có thể nói sau một 
thời gian ngắn nhà máy sợi đã làm 
được rất nhiều việc trong công tác 
chất lượng:

Tìm ra thông số và quy trình 
vận hành hệ thống điều không 
thông gió đảm bảo môi trường gian 
máy sạch sẽ, thiết bị vận hành ổn 
định không quấn đứt.

Việc phân luồng sản phẩm 

theo từng lọai sợi, chi số rất mạch 
lạc. Quy trình bảo toàn sản phẩm 
được chú trọng.Các chỉ tiêu cơ 
bản của sợi như biến sai chi số 
CVn, biến sai độ bền CVp nhanh 
chóng ổn định.Việc nhầm lẫn các 
loại sợi trên dây chuyền gần như 
không có. Hiện nay lực lượng cán 
bộ kỹ thuật, chất lượng nhà máy 
sợi đang tập trung các giải pháp 
nhằm cải  thiện chỉ tiêu IPI của 
các loại sợi.

Có thể kể đến các giải pháp 
chất lượng cụ thể nhà máy đã áp 
dụng như sau: 

- Gian bông chải : Tập trung 
các giải pháp tăng cường khả 
năng phân chải của các bộ phận 
công tác, tối ưu hóa các thông số 
công nghệ nhằm hạn chế việc tổn 
thương xơ và tỷ lệ tiêu hao, quản 
lý tốt việc pha trộn bông hồi. 

 Thay đổi các thông số công 
nghệ như độ mảnh của cúi, tăng 
khả năng phân chải xơ, tăng tốc 
độ thùng lớn, tốc độ trục gai, thay 
đổi tốc độ mui, thay đổi các cự ly 
công nghệ hợp lý 

- Gian máy ghép: Chỉnh cự 
ly suốt sắt các máy ghép băng II, 

BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ CỦA NHÀ MÁY SỢI ĐỒNG VĂN
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỢI 
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thay đổi các thông số lực nén….
- Gian máy thô : Thay đổi 

thông số công nghệ, kéo dài, tốc 
độ.

- Gian máy sợi con: Thay đổi 

rất nhiều các thông số công nghệ: 
Cự ly, tăng ép,kéo dài khu sau,  lực 
nén, hiệu chỉnh vòng da, tối ưu 
các thông số quấn ống.

Áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật của ngành sợi.

- Gian máy ống: Chỉnh các 
thông số cắt lọc; Chỉnh tốc độ 
chạy máy  hợp lý, hiệu chỉnh các 
thông số thiết bị phù hợp cho từng 
loại sợi.

Công tác vệ sinh công nghiệp 
được nhà máy quan tâm từng lúc, 
từng nơi, từng công đoạn sản xuất, 
tất cả các gian máy đảm bảo mặt 
bằng và thiết bị luôn sạch sẽ.

Với tất cả các giải pháp nêu 
trên chỉ số IPI của sợi Ne32CD 
từng bước được cải thiện từ 800, 
xuống 750, 650, 600, gần đây sau 
nhiều ngày miệt mài làm việc của 
tập thể cán bộ công nhân viên chỉ 
số IPI xuống 550, 500 và sắp tới 
sau khi được công ty trang bị kẹp 
vòng da cải tiến chỉ số IPI có thể 
sẽ xuống 450 và có thể cải thiện 
hơn nữa. Tuy nhiên bài toán chất 
lượng và tiêu hao nguyên liệu luôn 
song hành với nhau, nhà máy sẽ 
chủ động điều chỉnh các thông số 

công nghệ sao cho hợp lý nhất, 
nâng cao được CLSP nhưng đồng 
thời cũng phải đảm bảo tỷ lệ tiêu 
hao cho phép.

Nhà máy đang đặt ra mục tiêu 

phấn đấu trong thời gian ngắn 
nhất các chỉ tiêu chất lượng đạt 
đường ( 15 - 25 ) %  Uter statitic 
2007. 

Bài học về quản lý
Trải qua nỗ lực và phấn đấu, 

Sợi Đồng Văn hôm nay đã có thể 
tự tin khẳng định là một trong 
những nhà máy kéo sợi hiện đại 
bậc nhất tại Việt Nam. Có được 
những kết quả kể trên đầu tiên 
phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo 
sát sao của Hội đồng quản trị, Ban 
lãnh đạo Tổng Công ty CP Dệt 
may Hà Nội. Trong bất kỳ thời 
điểm nào Tổng công ty cũng luôn 
sát cánh hỗ trợ tối đa để Nhà máy 
Sợi hoàn thành đúng kế hoạch đề 
ra. Đồng thời Tổng công ty còn chỉ 
đạo các phòng ban chức năng lựa 
chọn mua nguyên liệu phù hợp, 
đồng đều nhau về các chỉ tiêu 
chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tác quản lý chất lượng 
sản phẩm của Nhà máy.

Lãnh đạo nhà máy luôn tạo 
điều kiện cho anh em làm công 
tác kỹ thuật được giao lưu, học hỏi, 
chia sẻ với các đơn vị bạn cùng 
sản xuất trong ngành, với phương 

châm: “ Đi một ngày đàng học 
một sàng khôn” luôn lắng nghe và 
cải tiến liên tục để tạo nên một 
thương hiệu sợi Đồng văn có chất 
lượng cao và ổn định.

Có lẽ để làm nên một Nhà máy 
Sợi Đồng Văn hôm nay không thể 
không nói đến vai trò quan trọng 
của Ban giám đốc, các trưởng 
công đoạn, đội ngũ chất lượng, 
thao tác trong Nhà máy. Các đồng 
chí đã không ngại khó khăn vất 
vả, đi làm ca tăng ca liên tục suốt 
mấy tháng liền để nhanh chóng 
đưa Nhà máy đi vào sản xuất ổn 
định. Và giờ đây chính các đồng 
chí cũng đang ngày đêm tìm tòi 
nghiên cứu các thiết bị mới để 
nhanh chóng làm chủ công nghệ, 
đẩy mạnh năng suất và nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Sáu tháng 
không phải là một thời gian dài 
cho sự phát triển của một Nhà 
máy nhưng từng ấy cũng đủ thể 
hiện sự quyết tâm gắn bó đoàn kết 
cũng nhau vượt qua mọi khó khăn 
của tập thể CBCNV Nhà máy Sợi 
Đồng Văn. 

Hiện nay Ban giám đốc, các 
anh chị em kỹ thuật, chất lượng 
vẫn không ngừng nghỉ trên con 
đường chinh phục các đỉnh cao về 
chất lượng, nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người lao động và 
kỳ vọng sẽ góp phần vào việc nâng 
cao hình ảnh của Sợi Hanosimex 
trên thương trường. Với nỗ lực đầu 
tư lớn, bài bản và dài hạn trong 
giai đoạn nhiều thách thức, Nhà 
máy Sợi Đồng Văn là minh chứng 
rõ ràng nhất cho tầm nhìn dài hạn 
của Hanosimex nói riêng và Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam nói chung 
đối với sự phát triển ngành Sợi và 
ngành Dệt May Việt Nam trong 
chuỗi dệt may toàn cầu. Chúng ta 
cùng hy vọng Nhà máy Sợi Đồng 
Văn sẽ luôn căng tràn sức sống 
và khát vọng vươn lên tầm cao 
mới, góp phần đưa thương hiệu 
Hanosimex ngày càng bay xa trên 
toàn thế giới.
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Đúng dịp kỷ niệm 59 
năm - Ngày Giải phóng 
Thủ đô 10/10/2013, 
Công ty cổ phần May 

Đông Mỹ đã tổ chức trọng thể kỷ 
niệm 18 năm thành lập Công ty 
(10/10/1995-10/10/2013).

Chặng đường18 năm xây 
dựng và phát triển với bao nỗ lực 
và cố gắng không ngừng, các thế 
hệ tập thể cán bộ công nhân viên 
đã cùng chung tay giúp sức để có 
một Công ty CP May Đông Mỹ 
bền vững và phát triển như ngày 
hôm nay.

Với mong muốn nhìn lại 
những chặng đường đã đi qua và 
lấy dấu mốc son quan trọng của 
tuổi thanh xuân 18, tuổi trẻ đẹp 
nhất của  đời người để sau 20 
năm, 25 năm nữa mỗi CBCNV 
Công ty cùng nhìn lại xem họ đã 
làm được gì, phát triển tiếp theo 
sẽ như thế nào. Với ý nghĩa đó, 
lãnh đạo Công ty tổ chức kỷ niệm 
18 năm thành lập doanh nghiệp 
trong không khí trang trọng, nồng 
thắm. 

Công ty Cổ phần May Đông 
Mỹ tiền thân là Nhà máy May 
thêu Đông Mỹ thuộc Xí nghiệp 
Liên Hợp Sợi Dệt kim Hà Nội. 
Được chính thức thành lập và đi 
vào hoạt động ngày 10/10/1995. 
18 năm chưa phải là dài đối với 
1 doanh nghiệp, nhưng đối với 
Công ty CP May Đông Mỹ là cả 
một quãng đường dài đủ để trải 
nghiệm với bao khó khăn và thử 
thách mà có lúc tưởng chừng 
không thể vượt qua. Từ những 
bước đi chập chững non trẻ đầu 
tiên đến nay Công ty đã có những 
bước phát triển nhanh chóng. Sản 
phẩm may của Công ty CP May 
Đông Mỹ đã dần chiếm lĩnh được 
thị trường bằng chất lượng và uy 

tín của mình. Đáng chú ý nhất là 
sản phẩm của công ty sớm xâm 
nhập được vào thị trường Mỹ, 
Nhật, châu Âu,…

Trước nhu cầu đòi hỏi ngày 
càng lớn của khách hàng với đặc 
thù ngành may thời trang phải đa 
dạng chủng loại mặt hàng. Đứng 
trước các vấn đề cấp bách Công 
ty đã đầu tư mở rộng quy mô sản 
xuất ra ngoài phạm vi Hà Nội, 
liên kết với các đơn vị gia công, 
quản trị về chất lượng sao cho có 
được hiệu quả nhất. Đồng thời, 
với chiến lược nâng cao năng 
suất lao động, đa dạng hoá và 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
luôn được chú trọng, đến nay May 
Đông Mỹ đã sản xuất rất nhiều 
loại sản phẩm cao cấp khác nhau 
như: quần áo thể thao, áo váy các 
loại, áo nỉ, sản xuất cho các hãng 
nổi tiếng trên thế giới… Đặc biệt 
là hàng trẻ em chất lượng đòi hỏi 
rất cao của hãng Sillver Wingle.

 Năm 2012 Công ty đã đánh 
giá và được cấp chứng tiêu chuẩn 
Warp (Trách nhiệm toàn cầu về 
sản phẩm may mặc), đó là mốc 

MAY ĐÔNG MỸ (HANOSIMEX)
18 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

quan trọng đánh dấu sự phát triển 
mạnh mẽ của Công ty và cũng là 
cơ sở tạo dựng thương hiệu  để 
khách hàng tin tưởng lựa chọn ký 
kết các đơn hàng chất lượng cao 
với Công ty CP May Đông Mỹ. 
Năm 2012 doanh thu CMT đạt 
20,5 tỷ đồng.  

Trong năm 2013, tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước có 
nhiều biến động, nhưng bằng sự 
nỗ lực và quyết liệt của lãnh đạo 
Công ty và sự lao động cần cù 
sáng tạo của toàn thể CBCNV và 
người lao động nên kết  quả  SXKD 
9 tháng đầu năm đã có bước đột 
phá mạnh mẽ  doanh thu CMT 
đạt 21,7 tỷ đồng,  tăng 130%. so 
với cùng kỳ 2012; Thu nhập bình 
quân của người lao động năm 
2012 là 4.242.000 đồng/người/
tháng, thì thu nhập bình quân chỉ 
tính riêng 9 tháng năm nay đã đạt 
trên 5.500.000 đồng/người/tháng,  
tăng 129% so với năm 2012. Lợi 
nhận sau thuế 9 tháng đầu năm 
2013 là 775 triệu đồng, tăng 
12,50% so cùng kỳ năm trước.

 Mục tiêu những năm tới của 

ĐẶNG VŨ TRỌNG  
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Công ty đặt ra luôn có đủ đơn 
hàng để tăng doanh thu  đảm 
bảo thu nhập cho người lao động, 
Công ty có lãi để trả cổ tức cho 
các cổ đông. Phương châm của 
Công ty là “Năng suất cao - Chất 
lượng cao - Thu nhập cao -  Lợi 
nhuận cao”.

Về dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 
18 năm thành lập Công ty, thay 
mặt lãnh đạo Tổng Công ty, Phó 
Tổng Giám đốc Hoàng Minh 
Khang đánh giá rất cao sức mạnh 
đoàn kết, bền lòng, ý chí vươn 
lên dám nghĩ, dám làm của tập 
thể CBCNV của May Đông Mỹ, 
là những người đã gắn bó và có 
nhiều đóng góp to lớn cùng Công 
ty vượt qua nhiều giai đoạn thăng 
trầm trên thương trường để xây 
dựng cho sự phát triển lớn mạnh 
của Công ty ngày hôm nay… Ông 
Khang mong muốn lãnh đạo Công 
ty cần quyết liệt hơn nữa trong  
công tác quản lý và điều hành, 
không tự mãn với những kết quả 
bước đầu mà phải tiếp tục vươn 
lên mạnh mẽ và có những bước 
đột phá để tạo ra giá trị gia tăng  
và lợi nhuận; giữ vững đoàn kết 
trong Công ty, không ngừng cải 
thiện tiền lương thu nhập và điều 
kiện làm việc của người lao động. 
Xây dựng đời sống văn hóa doanh 
nghiệp.

Trong bầu không khí vui vẻ 
của bữa tiệc burffer đầm ấm được 
tổ chức ngay tại khuôn viên Công 
ty. Toàn thể CBCNV và người lao 
động của Công ty đã có dịp được 
giao lưu, học hỏi và trao đổi với 
các vị đại biểu và các bạn  hàng; 
trong men rượu nồng thắm đậm 
tình thương… tập thể cán bộ công 
nhận viên Công ty Cổ phần May 
Đông Mỹ quyết tâm đoàn kết, gắn 
bó, đồng sức đồng lòng xây dựng 
Công ty ngày càng  lớn mạnh 
về mọi mặt, đưa thương hiệu 
Hanosimex ra thị trường quốc tế 
góp phần vào sự phát triển chung 
của ngành Dệt May Việt Nam và 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 
nói riêng.

Thực hiện chương trình công 
tác năm 2013 của Công 
đoàn Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội, trong 3 ngày 

28/8 - 31/8 và 4/9/2013 Công 
đoàn Nhà máy Sợi Đồng Văn đã tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ công tác 
Công đoàn, các chế độ chính sách 
dành cho các cán bộ Công đoàn 
Nhà máy.  

Tham gia lớp tập huấn gồm 
52 đồng chí là cán bộ trong BCH 
Công Đoàn, BCH Đoàn thanh 
niên, tổ trưởng Công đoàn cơ sở và 
các Trưởng công đoạn Nhà máy. 
Nội dung tập huấn về những vấn 

trong đại hội. 
Phần tiếp theo của buổi tập 

huấn, các cán bộ Công đoàn 
của Nhà máy đã được nghe phổ 
biến một số nội dung cơ bản về 
lao động tiền lương và các chế 
độ chính sách cho người lao 
đông. Chế độ chính sách là một 
nội dung quan trọng gắn liền với 
quyền lợi thiết thực của người lao 
động. Vì vậy các cán bộ Công 
đoàn phải nắm rõ quy chế tiền 
lương để động viên người lao 
động yên tâm, tích cực thi đua 
lao động sản xuất phấn đấu đạt 
sản lượng cao nhất, từ đó mới 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 
TẠI NHÀ MÁY SỢI ĐỒNG VĂN

nâng cao được thu nhập cho bản 
thân mình. 

Với tinh thần đoàn kết, quyết 
tâm thực hiện tốt - thực hiện đúng 
các quy chế, quy định của ngành 
và Pháp luật Nhà nước, Nhà máy 
Sợi Đồng Văn đang tập trung cho 
công tác lao động sản xuất, phấn 
đấu đạt và hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà 
Tổng Công ty đã giao trong các 
tháng cuối năm 2013.

đề cơ bản của công tác Công đoàn, 
vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ 
của tổ chức Công đoàn; kỹ năng, 
phương pháp hoạt động của Công 
đoàn cơ sở; Qua tập huấn, trang 
bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn 
nắm vững nguyên tắc cơ bản trong 
hoạt động Công đoàn, xây dựng 
chương trình kế hoạch công tác, 
tổ chức các phong trào thi đua, tổ 
chức đại hội công đoàn các cấp và 
xử lý những tình huống thường gặp 

 CÔNG ĐOÀN NMS ĐỒNG VĂN 
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Đồng hành cùng 
Hanosimex qua bao 
thăng trầm khi di dời 
các Nhà máy từ Hà Nội 

tới các địa phương, một niềm 
vui xen lẫn chút tự hào khi thấy 
công ty đã từng bước vượt qua khó 
khăn, dần dần đi vào ổn định sản 
xuất với khí thế khẩn trương, sôi 
nổi. Sẽ có nhiều đồng nghiệp của 
tôi muốn kể với các bạn về những 
chặng đường Hanosimex đã đi 
qua, những thành tựu Hanosimex 
đã gặt hái được cũng như những 
khó khăn, những thách thức mà 
chúng tôi đã và đang đối mặt… 

Hiện nay tại các nhà máy 
mới nên công nhân đa số là đang 
ở tuổi thanh niên. Với một số 
đặc thù của tâm sinh lý giới trẻ, 
thanh niên công nhân có yên tâm 
với công việc hiện tại của mình 
không? Những băn khoăn, lo lắng 
của họ có gì khác so với nhóm đối 
tượng công nhân ở lứa tuổi cao 
hơn? Và chúng ta có thể làm gì để 

tạo niềm tin và sự gắn bó lâu dài 
của thanh niên với Tổng Công ty?

Khi được hỏi các bạn trẻ trong 
Công ty thì một số thanh niên 
công nhân tham gia cảm thấy 
“chưa hoàn toàn yên tâm” hoặc 
“đang băn khoăn” về công việc 
và nơi làm việc hiện tại. Có khá 
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự 
chưa yên tâm này, trong đó đứng 
vị trí số một là “do mức thu nhập 
chưa đảm bảo được cuộc sống”. 
Tiếp theo là một số nguyên nhân 
khác như: môi trường làm việc 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; 
công việc quá vất vả, áp lực cao; 
thời gian bị quản lý chặt chẽ; một 
số chính sách, chế độ chưa hợp 
lý; người công nhân không có 
điều kiện phát triển khả năng của 
bản thân…

Như vậy, có thể thấy rằng đối 
với người lao động thì những yếu 
tố chính quyết định sự gắn bó 
hay chưa gắn bó của họ với Công 

ty chính là thu nhập, môi trường 
làm việc, áp lực giờ giấc làm 
việc, chế độ, chính sách… “Cơm 
áo gạo tiền” bao giờ cũng là mối 
quan tâm lớn nhất của người lao 
động. Tuy nhiên, là những người 
trẻ với đặc thù luôn mong muốn 
khẳng định mình trong công việc 
và trong cuộc sống, các bạn thanh 
niên đã và đang chú ý hơn tới yếu 
tố “điều kiện phát triển khả năng 
của bản thân”. Bên cạnh quyền 
lợi vật chất thì việc những người 
công nhân trẻ có được Công ty tin 
tưởng và tạo điều kiện để khẳng 
định và phát triển khả năng hay 
không cũng góp phần tạo nên sự 
gắn bó của họ với Công ty.

Chính vì thế tổ chức Đoàn TN 
cần phải phối hợp với Công đoàn 
tuyên truyền tác động vào nhận 
thức của các bạn trẻ khi đi xin 
việc. Chúng ta cần tuyên truyền 
để các bạn trẻ hiểu rằng: Mức 
thu nhập bao giờ cũng gắn liền 
với kết quả sản xuất kinh doanh 
của Công ty và của từng người 
lao động. Khi các bạn mới đi xin 
việc lúc nào các bạn cũng nghĩ là 
lương phải cao, nhưng có bao giờ 
các bạn nghĩ là với kinh nghiệm 
sống, kinh nghiệm làm việc, tay 
nghề chưa cao thì các bạn đã tạo 
ra được một giá trị để xứng đáng 
với đồng lương cao chưa. Những 
người thu nhập cao thì họ đã trải 
qua một thời gian tích lũy về tay 
nghề, kinh nghiệm, về cả cách tư 
duy. Ông bà ta có câu: “Trồng cây 
có ngày ăn quả”. Mỗi người cần 
dành nhiều thời gian, công sức, 
trí tuệ cho công việc của mình sẽ 
được hưởng thành quả tốt đẹp mà 
công việc mang lại. Nếu các bạn 
trẻ vượt qua được giai đoạn khó 
khăn khởi nghiệp ban đầu, các 
bạn sẽ bắt đầu gắn bó với công 

Để thanh niên có niềm tin và gắn bó lâu dài với 
HANOSIMEX

THU HÀ

Thanh niên lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp
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việc, yêu nghề thì lúc đó các bạn 
sẽ có được động lực làm việc, tay 
nghề được nâng lên thì dẫn tới 
năng suất cao lên, và tất nhiên 
thu nhập sẽ cao lên. 

Vấn đề thứ hai là cùng 
chuyên môn bàn các giải pháp 
tạo môi trường  làm việc tốt nhất 
có thể như: nhiệt độ, độ thông 
thoáng trong  gian máy…Đi ba ca 
liên tục, nhiều ca đêm có lẽ là 
áp lực cao nhất của ngành Sợi. 
Chúng ta có thể tính toán bố trí 
để SX ba ca bốn kíp được không? 
Khi đó số công của CN sẽ là 23-
24 công, giảm hơn hiện nay và 
chuyển từ 10 ca đêm còn 7-8 
ca. Để làm được điều nay không 
dễ bởi công ty sản xuất có hiệu 
quả thu nhập tốt và cần có nhiều 
lao động hơn. Tuy nhiên nếu làm 
được thì công nhân sẽ đỡ vất vả 
hơn và số lượng công nhân nghỉ 
việc do quá áp lực công việc về 
thời gian làm đêm sẽ giảm đi. 

Vấn đề thứ ba là xây dựng 
nhà trẻ tại các Khu CN: Với đặc 
thù của ngành Dệt May hơn 70% 
là nữ thì việc có trường mầm non 
cho con em theo học là hết sức 
thiết thực. Hiện nay chỉ có duy 
nhất Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan là có nhà trẻ cho con 
em CBCNV, thiết nghĩ với sự phát 
triển mạnh mẽ hơn của các Khu 
công nghiệp dệt may chúng ta 
nên nghĩ tới việc đầu tư xây dựng 
nhà trẻ tại các khu CN. Nếu làm 
tốt công tác này sẽ góp phần tạo 
niềm tin ổn định cho người lao 
động, để công nhân thêm gắn bó, 
yên tâm làm việc và cống hiến 
hết mình cho Công ty. 

 Vấn đề thứ tư là công tác 
tư vấn pháp luật và tạo niềm tin 
của các tổ chức Đoàn thể: Các tổ 
chức công đoàn, đoàn thanh niên 
cần triển khai thực hiện có hiệu 
quả các hoạt động tư vấn pháp luật 
cho công nhân, tổ chức các điểm 
sinh hoạt văn hóa, thể thao tại cơ 
sở, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho công nhân. 
Thường xuyên phối hợp cùng các 
cấp chính quyền tổ chức các hoạt 

động kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật liên 
quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của công nhân, nhất là 
việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể; và thực hiện các chế 
độ, chính sách đối với người lao 
động về tiền lương, tiền thưởng... 
Điều quan trọng nữa là chúng ta 
không được đánh mất niềm tin nơi 
người lao động nhất là ở các bạn 
trẻ mới vào làm việc. Khi NLĐ 
có những thắc mắc hay những ý 
kiến chúng ta cần giải đáp ngay 
bằng thái độ mềm mỏng để người 
lao động thấu hiểu. Tránh để hiện 
tượng bức xúc trong công việc 
cộng với việc thu nhập, đời sống 
khó khăn khiến các bạn trẻ phản 
ứng tiêu cực và tất yếu dễ dàng từ 
bỏ Công ty.

Vấn đề cuối cùng là xây 
dựng Văn hóa doanh nghiệp: 
VHDN chính là sức mạnh ngầm 
để giữ chân người lao đông. Vấn 
đề này đã luôn được các cấp lãnh 
đạo Tổng công ty đặc biệt quan 

tâm. Xây dựng văn hóa bắt đầu 
từ cái đơn giản nhất, đó là các 
nội quy, quy chế, đó là những 
chuẩn mực sống và làm việc, từ 
cách ăn nói, sinh hoạt, cách đối 
xử với nhau, bắt đầu từ các phòng 
ban cho đến các nhà máy. Có 
được VHDN, mọi người sẽ luôn 
được biết, được hiểu thông tin 
về chiến lược của Công ty về sứ 
mệnh của đơn vị, NLĐ biết họ 
đang là mấu chốt gì trong chuỗi 
mắt xích đó, họ tự hào về công 
việc mà họ đang làm, họ sẽ là 
người xây dựng và bảo vệ uy tín, 
thương hiệu cho chính đơn vị 
mình. Các tổ chức Công đoàn, 
Đoàn TN luôn chung vai sát cánh 
cùng lãnh đạo Tổng Công ty từng 
bước xây dựng VHDN, từ đó sẽ 
tạo nên bầu không khí văn minh, 
tích cực trong lao động sản xuất, 
nâng cao năng suất và hiệu quả 
công việc. Có được như thế Công 
ty mới phát triển ổn định và lâu 
dài, sẽ luôn là mảnh đất người ta 
thường nói “Đất lành chim đậu”.
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Trên DIỄN ĐÀN Hanosimex 
số 2 - 2013 có đăng bài 
“Công đoàn Hanosimex 
LUÔN ĐỒNG HÀNH 

CÙNG DOANH NGHIỆP”. Bài 
viết đã trình bầy 5 giải pháp quan 
trọng mà Công đoàn Tổng Công 
ty CP Dệt May Hà Nội đã tổ chức 
triển khai trong nhiệm kỳ của mình 
để thực hiện chức năng tham gia 
quản lý doanh nghiệp. Trong đó, 
giải pháp thứ 5 là: “Lao động sáng 
tạo duy trì nét đẹp văn hoá doanh 
nghiệp”. Một trong những điểm 
quan trọng của giải pháp này là 
phổ biến và tuyên truyền văn hoá 
ứng xử trong hệ thống Hanosimex. 
Trong khi phải tập trung mọi nguồn 
lực bảo đảm tiến độ dự án di dời, 
lắp đặt thiết bị, sớm đi vào sản 
xuất. Tổng Công ty vẫn đồng thời 
triển khai xây dựng, thực hiện văn 
hoá doanh nghiệp. TCT đã ban 
hành hệ thống nội quy, quy chế 
cho các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, sinh hoạt cộng đồng trong 
và ngoài doanh nghiệp. Các văn 
bản này đã và đang tạo nền nếp 
quản lý tại các đơn vị trong hệ 
thống Hanosimex. Văn hoá doanh 
nghiệp đang trở thành ý thức và 
hành động thiết thực của mỗi đơn 
vị, mỗi cá nhân, góp phần quan 
trọng vào quá trình phát triển Tổng 
Công ty. Điều này đã thể hiện sự 
quan tâm đặc biệt của lãnh đạo 
TCT tiến tới xây dựng chiến lược 
toàn diện, lâu dài để tồn tại, phát 
triển trong môi trường cạnh tranh 
gay gắt của thời kỳ đổi mới, hội 
nhập toàn cầu.

Để văn hoá doanh nghiệp thực 
sự trở thành động lực hữu ích, làm 
nên truyền thống tốt đẹp bền vững 
của Hanosimex, chúng ta cùng tìm 
hiểu thêm một số điều cơ bản về 

VHDN và những vấn đề thiết yếu 
nhằm nâng cao hiệu quả của việc 
xây dựng, thực hiện văn hoá doanh 
nghiệp.

1- Khái niệm về văn hóa 
doanh nghiệp 

1.1 Văn hoá doanh nghiệp là 
một phạm trù rộng, bao gồm nhiều 
lĩnh vực như: 

- Văn hoá kinh doanh, giữ chữ 
tín, đảm bảo những điều đã cam 
kết với khách hàng.                 

 - Văn hóa doanh nghiệp được 
thể hiện trong công việc hàng ngày 
như ý thức, thái độ chấp hành 
quyết định, tuân thủ ý kiến chỉ đạo 
của cấp trên, trách nhiệm và cách 
thức báo cáo công việc.

- Cách xử sự, ngôn ngữ khi giao 
tiếp với đồng nghiệp với các đối 
tác liên quan. 

Cách thức giải quyết công việc, 
thực hiện quy trình thao tác nghiệp 
vụ, và các thủ tục hành chính.

- Tác phong công nghiệp trong 
lao động sản xuất, chăm sóc thiết 

bị, giữ vệ sinh môi trường làm việc, 
ý thức giữ gìn tài sản chung.

- Văn hoá doanh nghiệp được 
thể hiện trong hội họp, trong hoạt 
động ngoài giờ lao động (như đi 
du lịch, tham quan, hội nghị, liên 
hoan…).

- VHDN không phải chỉ là 
những khẩu hiệu (Slogan) được 
treo trước cổng, trên hành lang hay 
trong phòng họp. Những cái đó chỉ 
là hình thức thể hiện ý muốn, ý 
tưởng của tổ chức, doanh nghiệp.
Văn hoá doanh nghiệp cũng không 
đơn thuần là “phép xã giao”chào 
hỏi, cử chỉ giao tiếp như ta thường 
nghĩ. 

1.2 Văn hoá doanh nghiệp 
là  tài sản vô giá của mỗi doanh 
nghiệp. Nó quyết định sự tồn 
tại, phát triển lâu dài của doanh 
nghiệp:

Văn hoá doanh nghiệp là toàn 
bộ các giá trị văn hóa được xây 
dựng trong suốt quá trình hình 
thành và phát triển doanh nghiệp. 

LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP?

MINH HỌC
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Nó chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ 
và hành vi của mọi thành viên 
trong doanh nghiệp. Nó được coi là 
truyền thống riêng của mỗi doanh 
nghiệp, tạo nên sự khác biệt giữa 
các doanh nghiệp. 

1.3 Văn hoá doanh nghiệp 
giúp tất cả nhân viên thấy rõ mục 
tiêu, định hướng và bản chất công 
việc mình làm: VHDN còn tạo ra 
các mối quan hệ tốt đẹp giữa các 
nhân viên. Tạo một môi trường làm 
việc thoải mái, lành mạnh. VHDN 
phù hợp sẽ giúp nhân viên có cảm 
giác mình làm công việc có ý 
nghĩa, hãnh diện vì là một thành 
viên của doanh nghiệp. Lương và 
thu nhập chỉ là một phần của động 
lực làm việc. Khi thu nhập đạt đến 
một mức nào đó, người ta sẵn sàng 
đánh đổi, chọn mức thu nhập thấp 
hơn để được làm việc ở một môi 
trường hoà đồng, thoải mái, được 
đồng nghiệp tôn trọng.

Bản chất của VHDN là đối nội 
phải tăng cường tiềm lực, quy tụ 
được sức sáng tạo của công nhân 
viên chức, khích lệ họ sáng tạo ra 
nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp; 
đối ngoại phải được xã hội, địa 
phương chấp nhận. 

- VHDN là keo gắn kết các 
thành viên của doanh nghiệp. Nó 
giúp các thành viên thống nhất về 
cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa 
chọn và định hướng hành động. 
Khi ta phải đối mặt với xu hướng 
xung đột lẫn nhau thì văn hoá 
chính là yếu tố giúp mọi người hoà 
nhập và thống nhất.

2 - Làm gì để xây dựng - Nâng 
cao văn hoá doanh nghiệp

2.1- Cần có quyết tâm của 
Lãnh đạo doanh nghiệp: 

Theo ý kiến của các chuyên gia 
quản lý, điều kiện tiên quyết để quá 
trình xây dựng VHDN thành công 
là sự cam kết của những người lãnh 
đạo cao nhất của doanh nghiệp   

 Sự thành đạt hay thất bại của 
doanh nghiệp luôn có yếu tố văn 
hoá trong đó.VHDN luôn là động 
lực mạnh mẽ đồng hành với doanh 
nghiệp

 Khi doanh nghiệp tạo được 
niềm tin với khách hàng, mở 
rộng được thị trường, thu hút được 
nhân tài, nhiều lao động giỏi, có 

tâm huyết tìm đến doanh nghiệp. 
“Tiếng lành đồn xa”, đương nhiên 
hoạt động của doanh nghiệp sẽ 
luôn thuận lợi. Do vậy, các doanh 
nghiệp không chờ đến khi ăn nên 
làm ra mới xây dựng VHDN.

Không nên quan niệm rằng 
doanh nghiệp lớn mới cần làm văn 
hoá, kiểu suy nghĩ “phú quý sinh lễ 
nghĩa”. Cũng theo các chuyên gia 
kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ 
càng cần chú ý đến lĩnh vực này, 
VHDN sẽ thúc đẩy sự lớn mạnh 
của doanh nghiệp.

Xây dựng VHDN là một quá 
trình đòi hỏi ý chí lớn lao, sự kiên 
nhẫn, nỗ lực lâu dài  của từng 
nhà lãnh đạo. Đồng thời phải có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ 
phận trong doanh nghiệp để đạt 
được sự đồng thuận trong tập thể 
lãnh đạo và tập thể người lao động. 

 2.2- Cần làm tốt công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn:

Khi triển khai chiến lược xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp, công 
đoàn các cấp cần phối hợp với 
lãnh đạo chuyên môn, tổ chức 
truyền đạt những ích lợi mà văn 
hóa doanh nghiệp đem lại cho tập 
thể và cá nhân người lao động. Từ 
đó tạo được sự đồng thuận, mọi 
người sẽ nâng cao trách nhiệm, 
cùng tham gia. 

Rất nhiều lãnh đạo đã mắc sai 
lầm khi áp đặt văn hóa mà không 
khơi gợi nhận thức của nhân viên 
mình với các giá trị văn hóa. Phải 
kiên trì tuyên truyền, giáo dục để 
nhân viên hiểu, chấp nhận chia sẻ. 

 Nếu không giảng giải được 
cặn kẽ hệ thống các giá trị văn hóa 
của doanh nghiệp có ích lợi gì với 
nội bộ tổ chức, tất yếu mọi hình 
thức triển khai chỉ là phong trào.

3 - Một số việc cụ thể để 
nâng cao văn hoá doanh 
nghiệp tại Hanosimex

3-1 Tổng Công ty: Soát xét, 
cải tiến, đổi mới các chính sách 
quản trị doanh nghiệp đã xây dựng 
và công bố trong các thời kỳ qua, 
trong đó có:

- Chính sách chất lượng ( Theo 
ISO 9001- 2008)

- Chính sách trách nhiệm xã 
hội (theo SA 8000 )

- Các nguyên tắc cư xử trong 
Công ty 

Các chính sách quản trị này 
không bao giờ lỗi thời nhưng cần 
được đổi mới, từ đó ban hành các 
quy chế, quy định cho phù hợp 
từng thời kỳ. 

3-2 Mỗi phòng ban, mỗi tổ sản 
xuất, mỗi cá nhân cần thấu hiểu và 
tự giác thực hiện các quy trình, quy 
định liên quan:

Cùng với trách nhiệm nghiêm 
chỉnh chấp hành nội quy kỷ luật 
lao động của tổng công ty, mỗi 
người cần rèn luyện, tạo thói quen 
thường ngày như: 

 - Biết tuân thủ và quý trọng quỹ 
thời gian làm việc cho tổng công 
ty. Hội họp đúng giờ quy định, bảo 
đảm nội dung thiết thực.

- Có ý thức giữ gìn cảnh quan, 
môi trường làm việc luôn sạch đẹp. 
Sắp xếp dụng cụ, phương tiện làm 
việc ngăn nắp. Phân loại, lưu trữ hồ 
sơ, tài liệu khoa học.

- Không xả rác bừa bãi, không 
hút thuốc lá, không uống rượu bia, 
không tụ tập tán chuyện phiếm, 
gây ồn ào trong giờ làm việc, trong 
khu vực hôi họp, nhà ăn tập thể.

- Mọi người cần được giáo dục, 
nhận thức rằng việc đeo thẻ nhân 
viên, mặc đồng phục để thể hiện 
niềm tự hào là thành viên của công 
ty. Thường xuyên sử dụng trang bị 
bảo hộ lao động khi làm việc.

Thực hiện nếp sống văn minh 
trong  sinh hoạt cộng đồng do đơn 
vị tổ chức .

3-3 Lập kế hoạch định kỳ kiểm 
tra, động viên khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xây 
dựng và thực hiện VHDN:

Thường xuyên soát xét, đề xuất 
cải tiến hệ thống các tiêu chí văn 
hoá doanh nghiệp, không ngừng 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Văn hóa doanh nghiệp bắt 
nguồn từ những gì nhỏ nhất, cụ thể 
nhất, không hô hào chung chung. 
Văn hoá doanh nghiệp tồn tại 
khách quan và doanh nghiệp nào 
cũng có văn hoá của riêng mình. 
Chỉ có điều văn hoá được thể hiện 
như thế nào và doanh nghiệp đó 
có phát hiện ra những giá trị tốt để 
phát huy hay không.
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Ngày 3/10/2013 tại Nhà 
khách La Thành, Bộ KH và 
CN đã tổ chức “Hội nghị 
quốc gia về thúc đẩy hoạt 

động năng suất chất lượng và sơ kết 
03 năm triển khai chương trình 712”. 

Đại diện cho các doanh nghiệp 
trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 
Tổng Công ty Dệt May Hà Nội đã có 
bài trình bày chia sẻ kinh nghiệm 
với nội dung: “Thúc đẩy hoạt động 
năng suất và chất lượng - động lực 
nâng cao khả năng cạnh tranh của 
Hanosimex” do TGĐ Dương Khuê 
chia sẻ từ thực tế của doanh nghiệp, 
cũng như kiến nghị các cơ quan 
hữu quan có giải pháp tổng thế để 

 HANOSIMEX THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC GIA VỀ THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
tối đa, tăng sức cạnh tranh khi hội 
nhập quốc tế sâu và rộn.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 
(3-4/10/2013) nhằm sơ kết những 
kết quả trong thời gian 3 năm qua 
đồng thời nêu lên những khó khăn, 
vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ 
và tìm cách vượt qua nhằm  đạt 
được mục tiêu về năng suất chất 
lượng của chương trình 712 đã đề 
ra (Chương trình được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại quyết 
định số: 712/QĐ-TTg phê duyệt 
chương trình quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt 

Nam đến năm 2020”).
Chương trình quốc gia về năng 

suất chất lượng đến năm 2020 với 
9 dự án đã được triển khai tại 6 Bộ, 
ngành và 63 tỉnh/thành phố nhằm 
mục tiêu tăng sức mạnh cho doanh 
nghiệp và nền kinh tế. 

MH

Trong những ngày cuối 
tháng 9 vừa qua, bão số 10 
(siêu bão Wutip) đã đổ bộ 
vào các tỉnh miền Trung 

gây mưa lũ lớn đã làm thiệt hại 
nặng nề về người và tài sản. Bão 
đã làm 114 người chết và mất 
tích; 199 người bị thương; hàng 
trăm ngàn ngôi nhà bị sập, hư 
hỏng; lúa, hoa màu, gia cầm, gia 
súc bị ngập và lũ cuốn trôi, tổng 
thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ 
đồng; cuộc sống của gần 4 triệu 
người dân, trẻ em trong vùng lũ 
đang hết sức khó khăn chưa thể 
phục hồi ngay được.

Ngày 30/9/2013, Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội ký 
Quyết định số 119/QĐ-

DMHN-TGĐ Thành lập Ban kiểm 
soát nội bộ của Tổng Công ty kể từ 
ngày 1/10/2013. Thành phần Ban 
kiểm soát gồm các đồng chí:

- Đ/c Lý Như Hải - Trợ lý 
TGĐ - Trưởng ban

- Đ/c Chu Thị Vân Anh - 
Phó phòng Kinh doanh - Ủy viên

- Đ/c Tạ Quang Ngọc - 
Chuyên viên P.KTĐT - Ủy viên

Chiều 9/10/2013, lãnh đạo 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 
(Hanosimex) cùng với lãnh đạo 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam đến 
gặp gỡ, chia sẻ với UBND và Ban 
cứu trợ khắc phục lũ lụt của tỉnh 

 HANOSIMEX ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO NGHỆ AN 150 TRIỆU ĐỒNG KHẮC PHỤC THIÊN TAI
Nghệ An. Với tình cảm gắn bó sâu 
sắc với nhân dân địa phương; xúc 
động trước những thiệt hại, mất 
mát nặng nề do cơn bão số 10 gây 
nên, ông Dương Khuê, UV HĐQT 
- Tổng Giám đốc Hanosimex và 
ông Nguyễn Song Hải - Phó Tổng 
Giám đốc Hanosimex kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty CP Dệt May 
Hoàng Thị Loan đã trao trực tiếp 
số tiền quyên góp một ngày lương 
của CBCNV Hanosimex 150 triệu 
đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ 
An khắc phục thiệt hại do bão 
gây ra.

PV

Ban kiểm soát nội bộ có chức 
năng giúp Cơ quan Tổng Giám 
đốc kiểm tra, kiểm soát sự tuân thủ 
luật pháp quy định của Nhà nước 
và Tổng Công ty. Dựa vào kết quả 
kiểm soát phát hiện các sơ hở yếu 
kém sai sót và đề xuất biện pháp 
cải tiến đồng thời kiểm soát tính 
hợp pháp, chính xác trong quản lý, 
điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng Công ty và các 
công ty con trong hệ thống, qua đó 
đưa ra nhận xét về tính an toàn và 
hiệu quả trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng như những rủi 
ro tiềm ẩn. Kiến nghị với Cơ quan 
Tổng Giám đốc trong việc sửa đổi, 
bổ xung hoặc ban hành mới các qui 
chế, qui trình, hoàn thiện hệ thống 
quản lý nội bộ nhằm tăng cường 
biện pháp quản lý an toàn tài sản, 
tăng hiệu quả hoạt động đầu tư, 
hoạt động hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng Công ty. Giúp Cơ 
quan Tổng Giám đốc trong công tác 
phòng ngừa rủi ro để quản lý điều 
hành Tổng Công ty hiệu quả, đạt 
được mục tiêu đã đề ra.

AN HẢI

HANOSIMEX THÀNH LẬP BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

20

CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN LÝ



Đến với Công ty cổ phần Dệt 
Hà Đông - Hanosimex trong 
những ngày này, chúng ta thấy 
tràn ngập không khí thi đua sôi 

nổi tại tất cả các đơn vị. Với hai phong 
trào thi đua lớn được phát động: “Phong 
trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu 
suất thiết bị, giảm tỷ lệ khăn BC xuống 
dưới 5%, và phong trào thi đua tiết kiệm 
chi phí sản xuất”. Ấn tượng đầu tiên khi 
tới công ty, trên tất cả các lối đi chính 
trong khuôn viên và trong phân xưởng 
sản xuất đều có băng rôn khẩu hiệu, tạo 
không khí thi đua, thể hiện sự quyết tâm 
cao của CBCNV phấn đấu đạt mục tiêu 
của phong trào đề ra.

Trong nhiều năm qua Công đoàn 
công ty cổ phần Dệt Hà Đông luôn 
đồng hành với chính quyền tổ chức các 
phong trào thi đua lao động sản xuất, 
tạo sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình 
của công nhân lao động, đó chính là sức 
mạnh tập thể để Công ty vượt qua khó 
khăn thách thức, thực hiện thành công 
các mục tiêu mà đại Hội Đồng cổ đông 
đề ra, và chính từ những  phong trào 
này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu 
biểu trong lao động sản xuất. Một trong 
những tấm gương tiêu biểu đó là chị: Vũ 
Thị Thanh Huyền công nhân công nghệ 
dệt ca B Nhà máy Dệt Nhuộm, Công ty 
cổ phần Dệt Hà Đông. Chị là người luôn 
dẫn đầu trong các phong trào thi đua 
nhiều năm liền. Với chị mỗi lần vào ca 
sản xuất là niềm vui, niềm hạnh phúc. 
Trong suốt hai mươi năm gắn bó nghề 
dệt khăn bông, với chế độ làm việc 
đi ba ca rất khó khăn đối với phụ nữ. 
Nhưng chị luôn cố gắng vượt qua khó 
khăn, tìm tòi cải tiến thao tác sao cho 
nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Chị thường đi tua để xử lý nhanh 
các dạng lỗi không để máy dừng lâu ảnh 
hưởng tới hiệu suất. Hằng ngày chị đảm 
nhận từ tám đến chín máy gấp đôi số 
máy so với một công nhân bình thường 
song vẫn đảm bảo năng suất và chất 
lượng sản phẩm. Thu nhập hàng tháng 
của chị đạt trên 9 triệu đồng.

Chị luôn gương mẫu chấp hành tốt 
các quy  định của Công ty, hỗ trợ và 
giúp đỡ đồng nghiệp trong thao tác hằng 
ngày, đặc biệt chị rất hăng say, nhiệt tình 
trong việc đào tạo, bồi dưỡng, kèm cặp 
công nhân trẻ do vậy được đồng nghiệp 
quí mến. Hằng năm chị luôn được bầu là 
lao động giỏi cấp công ty, liên tục dành 
giải nhất hội thi thợ giỏi hằng năm do 
Công đoàn Công ty tổ chức. Năm 2012 
chị vinh dự thay mặt cho những người 
lao động công ty, tham dự Hội nghị biểu 

dương gương lao 
động tiêu biểu và 
dự lễ phát động 
tháng công nhân 
do Liên Đoàn Lao 
Động quận Hoàng 
Mai tổ chức.

Công việc ở 
cơ quan là vậy, 
nhưng đối với 
công việc gia đình 
chị là người con 
hiếu thảo, người 
vợ hiền, người 
mẹ đảm đang. Vợ 
chồng chị sinh 
được hai cháu, 
cháu thứ nhất 
đang học lớp 10, 
cháu thứ hai nay 
bước vào lớp một. 
Chồng chị cũng là 
công nhân đi làm 
theo ca, do vậy 
chị  phải sắp xếp 
hợp lý công việc để 
có thời gian chăm 
sóc gia đình, nuôi dạy hai con và đảm 
bảo ngày công làm việc.

Chúng tôi xuống nơi sản xuất gặp 
chị. Với dáng nhanh nhẹn đang thao tác 
máy. Trả lời câu hỏi của chúng tôi là: 
Bí quyết nào mà chị đứng được nhiều 
máy song luôn đạt năng suất chất lượng 
cao, chị cười và trả lời chúng tôi: Đó là 
nhờ lòng yêu nghề, có tâm thực sự với 
nghề sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Còn 
việc đi tua máy là một việc bắt buộc của 
thợ công nghệ. Muốn có năng suất chất 
lượng cao thì người công nghệ dệt phải 
thường xuyên đi tua kể cả khi máy vẫn 
đang chạy tốt để phát hiện lỗi sớm và xử 
lý ngay. Phải biết quý trong thời gian và 
xác định đến công ty là để làm việc, để 
được cống hiến và có thu nhập cao. Chị 
chia sẻ: Tôi thực sự được như ngày hôm 
nay ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản 
thân còn có sự giúp đỡ của đồng nghiệp, 
sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, cùng 
với việc tổ chức nhiều hoạt động phong 
trào thi đua của Công Đoàn và Đoàn 
thanh niên đã tạo cho tôi cơ hội để được 
phát huy.

Để biết thêm thông tin về chị Vũ 
Thị Thanh Huyền chúng tôi tìm gặp 
ông Bùi Văn Hiền Giám đốc Nhà máy 
Dệt Nhuộm, Công ty cổ phần Dệt Hà 
Đông ông trao đổi. Chị Huyền ngoài 
việc đảm nhận nhiều máy, luôn đạt 
hiệu suất máy từ  90% trở lên, chất 
lượng luôn đạt ở mức trên 95%. Chị 

còn là người luôn thực hiện tốt công 
việc vệ sinh máy. Đây là công việc 
nhà máy vừa thay đổi từ 1/3 /2013 
nay giao cho công nghệ đảm nhận 
công việc vệ sinh cụm máy được phân 
công.Việc thay đổi này được áp dụng 
sau khi lãnh đạo công ty đi tham quan 
một số doanh nghiệp Dệt - May phía 
Nam họ đã thực hiện công việc trên 
rất tốt, tạo ý thức và trách nhiệm cho 
người lao động trong việc, chăm sóc, 
bảo quản thiết bị. Điều này góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng, đem 
lại thu nhập tốt cho người lao động và 
lợi ích cho doanh nghiệp. Tấm gương 
lao động của chị Vũ Thị Thanh Huyền 
đã tạo được sự lan tỏa lớn, cuốn hút 
CBCNV nhà máy hăng say thi đua 
trong lao động sản xuất, hoàn thanh 
các mục tiêu mà đại hội đồng Cổ 
Đông đề ra.

Với những thành tích mà chị Vũ Thị 
Thanh Huyền đã đạt được trong nhiều 
năm qua. Năm 2013 này Công đoàn 
Dệt Hà Đông tiếp tục chăm lo bồi dưỡng 
xây dựng chị là tấm gương lao động tiêu 
biểu. Báo cáo Hội đồng quản trị Công 
ty và Công đoàn Tổng Công ty cổ phần 
Dệt May Hà Nội xem xét tặng thưởng 
danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua. Tiếp tục 
thúc đẩy phong trào thi đua lao động 
sản xuất, xây dựng nhiều tấm gương lao 
động tiên tiến, phát huy truyền thống 
của Công đoàn Dệt May Hà Nội. 

Chị Vũ Thị Thanh Huyền đang thao tác trên máy Dệt VAMATEX 
JACQUARD điện tử, Công ty mới đầu tư tháng 8 năm 2013.
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Cuộc sống với sức ép từ 
công việc, trách nhiệm 
gia đình, dung hòa các 
mối quan hệ trong một 

quỹ thời gian không thay đổi đã 
khiến nhiều người “thực sự khốn 
khổ”, để rồi “giá như mỗi ngày có 
48 tiếng”, “ước gì mình có thêm 
thời gian”, “biết thế mình làm 
việc này trước”… trở thành những 
câu cửa miệng của nhiều người. 

Chúng tôi giúp bạn những giải 
pháp để... đơn giản hoá cuộc sống 
lúc nào cũng quá bận rộn và thiếu 
thốn thời gian của bạn, để bạn có 
thể “bỏ ống” thời gian cho những 
điều quan trọng.

Đâu là mục tiêu?
Nhiều người bị “ngập đầu” 

trong công việc bởi họ không thể 
xác định được những mục tiêu 
quan trọng nhất mà mình cần 
thực hiện. Bạn hãy liệt kê tất cả 
các công việc mà bạn cần phải 
thực hiện, phân loại chúng và 
cố gắng loại bỏ những thứ không 
thuộc mục tiêu hay trách nhiệm 
của bạn. Học nói không với những 
công việc không cần thiết là điều 
bạn cần phải làm.

Sắp xếp thế nào?
Mỗi người đều có cách thức 

phân bổ, giải quyết công việc hay 
cách tổ chức công việc của riêng 

như vậy bạn có hỏi mình tại sao 
lại vậy không? Nguyên nhân ở đây 
có thể từ chính khâu lập kế hoạch 
của bạn. Hãy đề ra các mục tiêu 
cụ thể cho công việc, xác định các 
thứ tự ưu tiên, tự thưởng cho mình 
mỗi khi bạn thành công và hãy 
nhớ nguyên tắc 80/20 trong lập kế 
hoạch quản lý thời gian của bạn. 
Hãy nghiêm khắc với bản thân 
mình từ những lần thử đầu tiên, 
hãy tin bản thân bạn sẽ thành 
công hơn, hạnh phúc hơn khi sử 
dụng thời gian hợp lý.

Làm sao tách mình ra khỏi 
vấn đề?

“Tâm không ở trong thân”, 
“trạng thái căng thẳng”, “Ở cơ 
quan thì lo việc ở nhà và ngược 
lại”… là những thứ ngốn phần lớn 
thời gian của bạn. Bạn hãy học 
cách tách mình ra khỏi vấn đề, 
hãy luôn để bạn ở trạng thái tập 
trung nhất bằng cách làm việc 
theo kế hoạch. Khi bước ra khỏi 
văn phòng bạn cũng cần để mình 
quay trở về với cuộc sống bình 
thường.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng 
bộ môn Tâm lý học Trường ĐH Sư 
phạm TP.HCM cho biết: Nếu nói 
sử dụng quỹ thời gian mỗi ngày 
sao cho hợp lý thì rộng lắm. Theo 
tôi, mỗi người nên có một giờ giấc 
giải trí ổn định hằng ngày, hằng 
tuần để thoải mái sau một ngày 
học hành, làm việc căng thẳng. 
Với các bạn trẻ, đừng nên phí quá 
nhiều thời gian để bù khú ở quán 
cà phê. Đó không phải là hình 
thức giải trí tích cực vì nếu cứ như 
vậy sẽ tạo ra thói quen không hay. 
Bạn nên chọn nhiều hình thức giải 
trí để thoải mái nhất, sao cho hợp 
với quỹ thời gian cũng như sở thích 
của mình nhất. Hãy làm việc thật 
tốt và tự cho phép mình nghỉ phép 
dài ngày để thật sự thoải mái và có 
thể tích lũy năng lượng và quay lại 
công việc một cách tích cực hơn, 
năng động hơn.

Tiến sĩ Trần Thị Kim Xuyến - 
Trưởng khoa Xã hội học, Trường 
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn 

mình. Khi công việc của bạn trở 
nên chồng chất nghĩa là khả năng 
tổ chức công việc của bạn đang 
gặp vấn đề. Hãy xem xét lại tính 
chất các công việc bạn đang làm, 
thử sáng tạo ra một cách thức giải 
quyết công việc nhanh hơn được 
không? 

Nếu bạn là nhà quản lý, hãy 
mạnh dạn giao quyền cho người 
khác để bạn có thêm thời gian làm 
những công việc quan trọng hơn. 
Hãy trang bị cho mình những kỹ 
năng truyền tải như thuyết trình, 
giao tiếp để tiết kiệm thời gian khi 
giải đáp kế hoạch với nhân viên.

Quản lý bằng gì?
Chắc chẳn bạn đã từng được 

nghe đến quá nhiều các công cụ 
quản lý thời gian hay tổ chức công 
việc. Tuy nhiên không phải công 
cụ nào cũng phù hợp với bạn. Bạn 
cần căn cứ vào tính chất công 
việc, đặc tính sử dụng thời gian 
và giải quyết công việc của mình 
để có sự lựa chọn phù hợp. Nếu 
bạn là người làm việc không theo 
kế hoạch thì công cụ sơ đồ tư duy 
sẽ là một sự lựa chọn phù hợp với 
bạn.

Tại sao lại như vậy?
Đã có nhiều người lập ra kế 

hoạch nhưng để đó và ít khi được 
thực hiện thành công. Những lúc 

LAN THANH 

“BỎ ỐNG”
THỜI GIAN
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Gần nhà cô gái nọ có anh 
chàng khá điển trai. Cô 
gái để ý thấy anh thường 
mặc quần áo bảnh bao và 

ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng 
sớm, đến chiều muộn mới trở về. 
Dáng đi lại nghiêng về một bên. 
Một hôm hai người giáp mặt nhau. 
Cô nàng muốn làm quen. “Cô đánh 
bạo hỏi”: Anh gì ơi, anh làm nghề 
gì mà cứ đi sớm về muộn vậy?.

Thấy cô gái có khuôn mặt xinh 
xắn dễ thương, anh chàng vui vẻ 
bắt chuyện, nhưng không muốn lộ 
tông tích của mình, anh trả lời lấp 
lửng: “Tôi làm nghề… vít đầu thiên 
hạ lấy tiền ấy mà”

Cô gái thấy lạ, hỏi lại: “Thế là 
nghề gì hả anh?”

Chả nói dấu gì cô, tôi làm thợ 
cắt tóc trong tiệm thời trang ở đầu 
phố. Anh chàng đành nói thật.

Trông anh đẹp trai thế, mà sao 
anh cứ đi nghiêng đầu về một bên 
vậy anh? Cô gái tò mò hỏi.

Là vì thói quen khi đứng làm 
việc, tôi thường phải ngó nghiêng, 
ngắm nghía để chỉnh sửa, làm 
đẹp cho mái tóc của khách, lâu rồi 
thành tật thế đấy. Chàng trai ngượng 
ngùng trả lời.

Ôi! Em hiểu rồi, anh thật tuyệt. 
Nếu không có những người thợ như 
anh thì đầu tóc mọi người sẽ bù xù, 
nhất là cánh đàn ông, đầu tóc, râu 
ria lởm chởm trông phát khiếp lên 
được, anh nhỉ.

Chàng trai hỏi lại: “Thế còn 

đẹp như hoa hậu ấy chứ ”. Cô gái 
phấn khởi khoe.

 Chàng trai reo lên vui vẻ “Ôi! 
thật là cao quý, nếu không có thợ 
may các em thì tất cả thiên hạ cứ 
gọi là quanh năm phải ‘Phanh trần’. 
Sau một hồi tâm sự, dường như hai 
người đã hiểu nhau và tỏ ra thân 
thiết.

 Anh chàng ngẫu hứng, xuất 
khẩu thành thơ: 

“Yêu sao cô gái thợ may
Xinh, ngoan mà lại khéo tay, 

hay làm
Chờ ngày, tháng tốt, anh sang
Thưa cùng thày mẹ, đón nàng 

về Dinh”.
Đọc xong câu thơ con cóc, anh 

chàng hứng chí vít đầu cô gái vào 
ngực mình. Trước tình huống bất 
ngờ, cô gái đỏ bừng mặt, khẽ đẩy 
anh chàng ra, giọng run run: Anh…
anh làm cái… gì đấ ấ… ấy?…”.

Anh chàng  ghì cô gái chặt 
hơn, vuốt mái tóc cô  khẽ khọt  nói 
“Anh…anh…anh  làm… tóc thời 
trang”

cô, cô làm nghề gì mà hôm thì đi 
từ sớm, hôm thì tận quá trưa mới đi 
làm vậy. Công việc có vẻ nhàn hạ 
hay sao mà da cô trắng ngần, và 
trông cô có vẻ béo tốt thế?”

Cô gái tâm sự: “Em làm thợ may 
anh ạ, bọn em làm theo ca, nên có 
hôm làm sáng, có hôm ca chiều.  

Chàng trai tỏ ra vui vẻ: “Thợ 
may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, thế thì 
sướng nhất em rồi còn gì”.

Sướng gì đâu anh, anh không 
thấy da em trắng là vì em thường 
xuyên làm trong xưởng, không bị 
nắng đó thôi. Còn ngồi lâu, có khi 
bị xệ cả bụng ra và mắc bệnh nghề 
nghiệp nữa cơ đấy. Bọn con trai 
thường  trêu là “Ai ơi chớ lấy thợ 
may, gù lưng toét mắt lại hay ghẻ 
ruồi”.

“Nói vậy thôi, bọn em được 
hướng dẫn, ngồi đúng tư thế. Đến 
giờ giải lao, mọi người chịu khó vận 
động thư giãn, tăng sức dẻo dai. 
Môi trường làm việc luôn đảm bảo 
đúng tiêu chuẩn nên trông ai cũng 

TP.HCM: Thực ra, người bận rộn 
không phải họ quá chi ly cho thời 
gian. Tôi cho rằng, nếu biết sắp 
xếp thời gian thì người bận rộn 
(người có nhiều việc) sẽ thu được 
hiệu quả trong quá trình thực hiện 
công việc hơn, còn nếu không biết 
sắp xếp thời gian hợp lý thì người 
đó tất nhiên sẽ trở thành là người 
“tất bật”. Vấn đề không phải ở chỗ 
bận rộn hay không mà là có hiệu 
quả trong công việc hay không! 
Như vậy việc đặt kế hoạch cho 
công việc của mình sẽ giúp cho 

bạn chủ động hơn trong việc sử 
dụng thời gian. Lãng phí thời gian 
là lãng phí tiền và sức khỏe. Nhiều 
người nói rằng, thời gian là tiền 
bạc. Tuy nhiên, giỏi giang không 
tự nhiên sinh ra tiền. Những người 
không sử dụng thời gian để lao 
động, họ cũng sẽ không kiếm được 
tiền để lãng phí”. Như vậy không 
sử dụng thời gian một cách hợp lý, 
chúng ta sẽ mất đi một khoản thu 
nhập lẽ ra có thể có. Đồng thời, 
chính họ sẽ làm lãng phí “hai lần 
tiền” nếu như sử dụng thời gian 

quá nhiều vào các loại hình giải 
trí tốn kém như “ngồi đồng” ở các 
quán cà phê để tán gẫu... Lần đầu 
- do họ không dành thời gian để 
kiếm tiền, lần thứ hai họ phải chi 
phí cho sự lãng phí thời gian của 
mình. Hơn thế nữa, sự tiêu phí quá 
nhiều thời gian cho giải trí như 
vậy, không những bị lãng phí về 
sức khỏe, mà còn làm mất đi cơ 
hội tích lũy và nâng cao kiến thức 
phải có cho công việc, ý chí vươn 
lên trong cuộc sống, trách nhiệm 
đối với bản thân và gia đình... 

TÂM TÌNH NGƯỜI THỢ
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            GIẤC MƠ

Muốn gối  đầu  lên  bàn  tay em
Nghe  bình  yên  chảy  trong  mạch  máu
Gió  cứ  vô  tư  vần  vũ
Thảm  trời  hoa
            Sương ngậm      
                          Trăng  hồng

          MUỐN

Anh  là  dòng  sông
Em  vẫy  vùng  ngụp  lặn
Là  cổ  thụ  chở  che
Là  hừng  đông  để  linh  hồn  em  gội
Là  gió  nồm  ru  hoàng  hôn...
Muốn  điều  không  thể
Anh  buồn  em  không?

                               
               VỠ

Quẫy  trong  giấc  mơ
Người  đàn  bà  lột  xác
Trút  linh  hồn  
 Xe  gió
        dệt  mây
Quẫy  trong  ảo  hình 
 Phiêu  diêu  cùng  nắng
Những  bông  hồng  vỡ  cánh
Lụa  thương  đau..
 

         THU SAY

Mưa  xanh  giăng  cơn  khát
Lịm  hồng  hàng  mi
Mai  vàng  chớm  khẽ
XA  lắm -  xuân  thì....
 AI  về  trong  mơ
 Nụ  hồng  nhói  buốt
 Bung  oà-  gió  cát
 Cánh  gầy chơi  vơi
Bão  nhân  gian  cuồng  nộ
Dốc  cạn  cùng  giọt  cay
Dốc  cạn  cùng  giọt  mặn
Cạn  cùng.....thu  say.

  NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT RÁC

Chị  mua  những  thứ  bỏ  đi 
Bằng  còm  cõi  
Cóp  nhặt
Vẹt  mòn  đôi  gót 
Câu  hát  nẩy  đòn  gánh
Oằn  thắt
          Chị  mơ...
Màu  sen  chói  loà  đáy  mắt
Lời  ru  tinh  khiết  vọng  về
‘Cam  chua  mua  lấy
ngọt  bồng  chớ  tham..”
                                                             
                   
NƠI CỦA TÔI

Chân mây tím thẫm
Nơi trú ngụ cuối cùng
Nơi tơ trời gãy vụn
Trái tim buồn
Trút chiếc áo cánh hoa
Một giọt trong veo
Đi vào lặng lẽ....

BỐN MÙA
            
Xuân biệt
Mùa xa bảng lảng
Hạ nồng
mặc áo long lanh
Thu trong
Trăng ngân ngọn biếc
Đông ấm
chồi thơ lên xanh.

Chùm Thơ Kim Quý
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TƯ DUY
Biết tư duy, sông sẽ chảy thế nào
Có bỏ việc về quê không nhỉ?
Suốt bao đời chảy về phía bể
Có lúc nào sông chán người không?

CAO VÀ RỘNG
Trời cao thế anh thường bay lên được
Về đánh trên đất rộng tìm em
Thì mới biết cao còn không bằng rộng
Suốt đời đi chưa đến được bên thềm

XEM HÁI SEN
Xem hái hoa sen dưới mặt trời
Người rằng người cũng tựa sen thôi
Thân gầy tơ còn vương vấn mãi
Tình vỡ lâu rồi dạ chẳng nguôi

MỘT CHIỀU THU
Ngày đi theo cánh chim đi
Mây chiều hấp hối sau đê
Đò đưa em sang bờ bắc
Heo may từ đó bay  về

THU SANG
Bờ sông đã tiếng ai chặt mía
Hay nhớ đến người bớt xa xôi
Nắng cũ còn trên da tay đấy
Đã nghe ram ráp ở đầu môi

Đêm đã dài thêm, ngày ngắn lại
Em sẽ nhiều lần quét ngõ hơn
Mùa hạ lặn dần sau vỏ trấu
Dễ gì giấc ngủ chịu qua đêm

Ngỡ cứ dang tay là bay được
Dáng nào như cũng mảnh mai hơn
Người đưa thư rẽ sang ngõ khác
Để người mắc lỗi với kim đan
            

 LỤA
Anh thức nhìn em trong trí nhớ
Đường xa dằng dặc, biết làm sao
Đành biến đường xa thành tấm lụa
Đợi bọc em vào trong chiêm bao

Thơ Đỗ Trung Lai

Thơ Đoàn Minh Hương
THANG MÁY
Vội vàng ta chạy ra  thang máy
Lên tầng thật nhanh theo chủ đích
Thang máy chợt đi lên chạy  xuống
Bỏ lại mình ta chờ  đợi trong hư  vô 

CẢM TÁC THU
Một chiếc lá vàng rơi
Biết mùa thu đến rồi
Thương con đò bến đợi
Mối tình xưa vời vợi !

     
  ĐỢI !
Anh khao khát đợi mùa thu về
Đón em trong mùa say quả ngọt
Cốm Vòng thơm lừng  đầu ngõ vắng
Thiếu bóng em gầy giữa chiều thu
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Điều gì tạo nên nét riêng  
biệt của Hà Nội - thủ 
đô ngàn năm Văn hiến 
mang đậm màu sắc của 

mảnh đất này? có lẽ nét đặc trưng 
riêng của Hà Thành không phải 
là những thứ to tát nguy nga hay 
những điều xa lạ mà là những gì 
xưa cũ, bình dị, thâm nghiêm cổ 
kính tự nhiên như hơi thở cuộc 
sống.

Đã từ lâu, hình ảnh những 
chiếc xe đạp chở đầy hoa trở nên 
thân thuộc và gẫn gũi với Hà Nội 
hơn. Những  bọc hoa trên xe đạp 

Trong lòng        Hà Nội
HƯƠNG NGUYÊN

móng rồng, huệ, thiên lý, mào gà… 
Rồi sau đó là mấy bông  hoa hồng 
hoặc cúc để cắm vào bình nhỏ đặt 
lên bàn thờ.

Thấm thoát đã mấy chục năm, 
hình như không ai còn cúng bằng 
gói hoa nho nhỏ ấy nữa, và cũng 
chả ai bán những bông hoa nhỏ bé 
kia. Gánh hàng hoa cũng dần được 
thay thế bằng những chiếc xe đạp 
tiện lợi và di chuyển nhanh hơn, 
phù hợp với sự vận động của xã 
hội hơn. Dẫu vậy, những chiếc xe 
đạp bán hoa rong như một sự tiếp 
nối mà vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp 
đơn sơ của gánh hàng hoa rong 
ngày xưa. Và những bông hoa vẫn 
mộc mạc, giản dị, hồn hậu như 
những người dân ngoại thành Hà 
Nội. Những bông hoa buổi sáng 
còn đọng lại những giọt sương lấm 
tấm; hoa hàng rong đẹp tự nhiên 
như thế! Hoa chủ yếu được trồng ở 
ngay trong Hà Nội và những vùng 
kế cận như Ngọc Hà, Tứ Liên, 

H O A  R O N G

cứ rong ruổi khắp các nẻo đường, 
từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ngày nắng 
cũng như ngày mưa, bốn mùa như 
thế. Những bông hoa, những đoá 
hoa cứ  rực rỡ khoe sắc thắm, như 
muốn khẳng định một điều gì. Hà 
Nội dẫu nhiều đổi thay, thì vẫn là 
mảnh đất nhiều hoa. 

Người Hà Nội từ xưa có thú 
cứ vào những ngày rằm, ngày 
mồng một âm lịch đều mua hoa 
ở những gánh hàng rong để thờ 
cúng. Thông thường là một gói 
hoa nho nhỏ đựng trong lá sen, có 
rất nhiều loại: Mẫu đơn, ngọc lan, 
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Thanh Trì, Canh, Diễn… Và nếu ai 
hiểu được sự nhọc nhằn của người 
trồng hoa cùng mưa nắng vất vả 
trên những chặng đường của người 
bán hoa hẳn sẽ yêu hoa, yêu Hà 
Nội hơn!

Hoa hàng rong hầu như chỉ 
dành cho người yêu hoa và chơi 
hoa, chứ không dành cho việc tặng 
sinh nhật hay hội họp mang tính 
lễ nghĩa. Bởi hoa hàng rong thường 
cuống rất ngắn và  không có vẻ đẹp 
chau chuốt như hoa ở tiệm, không 
được tạo dáng, uốn nắn chỉnh chu 
như hoa bó, hoa lẵng làm sẵn trong 
cửa hiệu. Bởi sự mộc mạc của hoa 
và bản thân người bán rong cũng 
không có những phụ liệu như giấy 
bóng kính, nơ xanh đỏ, tím, vàng 
ngoài  mấy tờ giấy báo và dây lạt 
buộc hoa cho người mua.Nhưng 
những bông hoa ấy vẫn xuất hiện 
ở khắp những nẻo phố phường Hà 
Nội đem sắc, đem hương đến cho 
mọi nhà.
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Không sinh ra ở Hà nội 
nhưng tôi may mắn được 
sống và làm việc ở Hà Nội, 
Thủ Đô yêu dấu  đến nay 

đã gần 40 năm, Hà Nội để lại trong 
tôi nhiều ký ức rất lạ mà rất quen 
của bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - 
Đông với sắc màu đặc trưng của cỏ 

cây, hoa lá trong 
từng tháng 

của năm 
lại bâng 
k h u â n g 
n h ẹ 
n h à n g , 
vừa cổ 

kính rêu 
phong vừa 

tươi mới, bất 
ngờ.

Mùa Xuân. Tháng Giêng, Hai 
chạm ngõ là khi cánh hoa đào lung 
linh chớm nụ rồi e ấp khoe sắc. Cả 
làng hoa Nhật Tân bừng lên 
sức sống mới, một vẻ đẹp 
ngập tràn sức xuân. 
Những cánh hoa 
mong manh trong 
làn mưa bụi, chúm 
chím để cho lòng 
người thêm ấm áp 
giữa tiết trời se lạnh.

Tháng Ba vẫy 
chào Hà Nội với sắc 
trắng tinh khiết hoa sưa 
ngợp trời. Ai có thể một lần nhìn 
thấy màu sắc dịu nhẹ, miên man, 
khôi nguyên ấy mà không mê đắm, 
không xao xuyến cả vào những giấc 
mơ? Cùng với hoa sưa, hoa ban tím 
bên lăng Bác thu hút nhiều những 
bạn trẻ tới đường Bắc Sơn để ghi 
dấu những khoảnh khắc vẻ đẹp của 
núi rừng Tây Bắc hiện hữu giữa trái 
tim thủ đô.

Tháng Tư lùi xa cũng là khi hoa 
loa kèn ngập phố. Trên mỗi chuyến 
xe, cô hàng hoa bày những đóa loa 
kèn tinh khôi còn đọng những giọt 
sương. Vẻ đẹp thanh lịch đủ sức 
níu kéo bước chân các cô, các chị 
dừng lại lựa chọn cho mình một bó 
thật tươi về tỏa sáng căn phòng. 
Hoa loa kèn chính là hoa tháng tư, 
linh hồn Hà Nội.

Tháng Năm xôn xao khi 
phượng thắp đỏ mùa thi, khi bằng 
lăng tím ngát đến ngẩn ngơ bao 

bâng khuâng, luyến lưu 
ngày chia xa trong rực 
rỡ màu hạ. Ngăn bàn 
học trò, những chiếc 
giỏ xe chở theo màu 
mực tím bằng lăng, 
màu đỏ hoa phượng. 
Chỉ cần bước chân 
ra ngõ, trên từng con 
phố, ngước mắt lên, ngợp 
trời hai sắc hoa mê mải ấy. 
Có thể gọi Kim Mã là “con đường 
tháng năm” đặc trưng bằng lăng, 
con đường mơ mộng, lãng mạn của 

những cặp uyên ương, của 
các bạn trẻ. Một bên phố 
đông người, một bên là 

khoảng bình yên thơ 
mộng.

Tháng Sáu nền 
nã hoa sen hồng tươi, 
hoa sen trắng thanh 

nhã nơi hồ Tây. Từ 
sớm từ tinh mơ, người 

dân chèo thuyền len lỏi 
trong hồ lựa chọn, nâng niu 

từng đóa sen. Tà áo dài thướt tha, 
dịu dàng, e lệ bên hoa sen đưa bạn 
về với vẻ đẹp  của Hà Nội xưa, đài 
các, thanh lịch. Không chỉ thưởng 
hoa, nơi góc quán nhỏ ven hồ, bạn 
sẽ được thưởng thức một chén trà 
sen ướp giọt sương mai tinh 
khiết đọng trên lá.

Tháng Bảy gọi về 
hoa hướng dương 
nhuộm vàng con 
phố. Loài hoa mặt 
trời được rất nhiều 
bạn trẻ yêu thích. 
Gần đây, loài hoa 
uống nắng ngọt này 
được chăm chút trồng 
nhiều ở Quảng Bá, thành những 
mảnh vườn riêng rực rỡ. Hoa dạo 
phố, hoa khoe sắc, được bày bán 
tập trung ở những con đường Xuân 
Diệu, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Nguyễn 
Chí Thanh…

Tháng Tám, Chín 
gieo hương hoa sữa 
đặc trưng của Hà 
Nội mà người con 
nào cũng bịn rịn, 
nhớ nhung khi chia 
xa hay ngay cả khi 

vẫn ở giữa lòng Hà 
Nội. Lang thang trên 

những con đường, tay 
trong tay giữa tiết trời êm 

dịu, phảng phất hương hoa sữa nhẹ 
nhàng nhắc nhở thu về.

Tháng Mười vẫn còn vương 
vương chút nắng nhẹ dịu của mùa 
thu, thì sắc tím miên 
man của hoa bách 
nhật đã xuất 
hiện trên mỗi 
gánh hàng 
hoa. Màu 
tím bình dị, 
mộng mơ 
điểm xuyết 
những nốt 
nhạc cho vẻ đẹp 
thiếu nữ rạng ngời.

Tháng Mười Một 
đến với loài Cúc họa mi khiến giới 
trẻ mê mẩn. Cúc họa mi nhỏ nhắn 
phải cắm thành những bó to xòe ra 
mới thấy hết vẻ đẹp giản dị, nhẹ 

nhàng thanh tao của nó.
Tháng Mười Hai, hoa cải 

vàng bên sông cõng theo 
mình mùa đông buốt 
giá, cái rét ngọt thấm 
vào da thịt đặc trưng xứ 
Bắc, cái nắm tay nhau đi 
giữa mùa hoa. Mùa hoa 

cải ở ngoại thành Hà Nội 
để níu kéo bước chân bao 

người tạm xa phố thị tấp nập về 
với cảm giác đồng quê.

Hà Nội đi vào hồn tôi, đi vào 
lòng bao người từ những điều bình 
dị, nhỏ nhoi như thế. Có một Hà 
Nội muôn sắc hoa bốn mùa gợi 
nhớ, gợi thương…

Những mùa hoa
 H À  NỘ I

D.Đ
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Trong quá trình sản xuất công 
nghiệp, ngoài máy móc thiết 
bị thì người công nhân là yếu 
tố rất quan trọng quyết định 

đến năng suất và chất lượng sản 
phẩm. Từ thực tế của Nhà máy May 
Đồng Văn trong hơn một năm qua, 
cùng với sự đúc rút kinh nghiệm trong 
suốt quá trình sản xuất may từ nhiều 
năm trước khi còn là công nhân các 
nhà máy may 1,2,3 thời còn ở số 1 
Mai Động (Hà Nội), chúng tôi thấy:

Người công nhân nắm giữ một 
vai trò trách nhiệm to lớn, họ là 
người trực tiếp lao động để tạo ra của 
cải vật chất; cụ thể tại các nhà máy 
may thì người công nhân trực tiếp tạo 
ra năng suất và chất lượng sản phẩm 
may mặc; đồng thời cũng là những 
người luôn giữ gìn bảo quản máy 
móc, thiết bị để  bảo đảm cho quá 
trình sản xuất được duy trì liên tục. 
Người công nhân luôn ý thức được 
trách nhiệm của bản thân về nâng 
cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 
chí phí và bảo đảm an toàn vệ sinh 
công nghiệp. Mỗi người công nhân 
đều xác định được quyền lợi của họ 
gắn với quyền lợi của doanh nghiệp. 
Nhà máy có ổn định và phát triển 
có lợi nhuận thì công nhân mới có 
thu nhập tốt. Đây là mối quan hệ hài 
hòa tạo nên sự gắn kết giữa người lao 
động và doanh nghiệp. 

Nhà máy May Đồng Văn của 
chúng tôi là một tập thể cán bộ công 
nhân viên bao gồm nhiều thế hệ khác 
nhau, có hoàn cảnh khác nhau và họ 
đến với nhà máy cũng rất khác nhau. 
Những thế hệ đàn anh, đàn chị đã 
có nhiều năm công tác và làm việc 
lâu năm trong ngành May; gắn bó 
với Nhà máy, với Công ty nhiều năm. 
Khi di dời về Hà Nam đã được lãnh 
đạo Tổng Công ty tạo điều kiện về 
phương tiện đưa đón làm việc hàng 
ngày. Những công nhân các nhà 
máy may 1,2,3 thời còn ở số 1 Mai 
Động (Hà Nội) khi chuyển về đây là 
những sợi đây liên kết, là trung tâm 
của sự đoàn kết gắn bó, dìu dắt lớp 
thợ mới được tuyển vào làm việc. 

Những ngày đầu gian khó, lao 
động mới tuyển tay nghề còn rất non 

yếu. Các đàn anh, đàn chị đã không 
quản ngại mệt nhọc, hàng ngày cần 
mẫn chỉ bảo cho các em từng đường 
kim, mũi chỉ đến cách rải chuyền, 
vét chuyền và những thao tác căn 
bản của nghề may. Khi số công nhân 
mới được tuyển vào làm việc, chỉ rất 
ít người là công nhân của các nhà 
máy và công ty khác. Còn lại phần 
lớn là không biết nghề lại rất bỡ ngỡ 
với môi trường sản xuất công nghiệp, 
vẫn còn thói quen của người nông 
dân sản xuất nhỏ, vô tổ chức, vô 
kỷ luật, chấp hành giờ giấc không 
nghiêm, hay đi muộn về sớm. Những 
ngày vào vụ, hoặc gia đình có công 
việc là họ sẵn sàng nghỉ việc và coi 
đó như một lý do chính đáng. Thậm 
chí những việc rất nhỏ như  đi lại, ăn 
uống, vệ sinh cũng rất tùy tiện mang 
đậm tác phong của người nông dân. 
Những tồn tại này đặt lên vai thế hệ 
những người công nhân đi trước trách 
nhiệm hết sức nặng nề không chỉ có 
đào tạo nghề cho lớp thợ mới mà cao 
hơn nữa là sự yêu thương đùm bọc 
và lòng vị tha. Coi những công nhân 
mới như  những người em ruột thịt 
để dìu dắt và chỉ bảo một cách ân 
cần từ  nếp sống, kiến thức văn hóa 
xã hội, pháp luật và tác phong lao 
động công nghiệp đến việc chấp 
hành nội quy và kỷ luật lao động 
của Nhà máy và Công ty. Cứ như 
vậy người đi trước “rước” người đi 

sau như nhịp cầu nối những bờ vui, 
tạo ra lớp thợ trẻ có tay nghề và kinh 
nghiệm. Đến nay nhiều công nhân 
mới đã trưởng thành, thạo nghề và có 
nhận thức đúng đắn, có thái độ làm 
việc nghiêm túc toàn tâm, toàn lực 
phục vụ doanh nghiệp. Từ ngày này 
qua tháng khác tập thể công nhân 
cũ và mới đã hòa quện vào nhau sẵn 
sàng chia sẻ gánh vác cho nhau, họ 
cùng làm việc, ăn uống, sinh hoạt với 
nhau, động viên, thăm hỏi lẫn nhau 
khi gia đình gặp khó khăn. 

Với sức mạnh đoàn kết gắn bó 
và đồng cảm chia sẻ giữa đội ngũ 
người thợ đã tạo ra năng suất và chất 
lượng của Nhà máy May Đồng Văn. 
Doanh thu CM bình quân đầu người 
tháng  sau cao hơn tháng trước. Thu 
nhập của người công nhân ngày càng 
được cải thiện. Công nhân gắn bó 
với doanh nghiệp hơn là một minh 
chứng sinh động  hiện vai trò trách 
nhiệm, tinh thần đoàn kết giúp đỡ 
nhau của các thế hệ công nhân Nhà 
máy và Công ty. Đây là nét văn hóa 
đặc trưng Hanosimex - đơn vị vinh 
dự được Đảng và Nhà nước phong 
tặng danh hiệu cao quý - Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới. Những 
người thợ may của Nhà máy May 
Đồng Văn chúng tôi sẽ tiếp tục cầm 
tay nhau vượt qua những cam go thử 
thách để xây dựng Nhà máy và Công 
ty ngày càng phát triển bền vững. 

. 

Hãy cầm tay nhau
 LÊ ĐÌNH CHƯƠNG
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“Sống trong đời sống, cần có 
một tấm lòng, để làm gì, em biết 
không …” 

Ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công 
Sơn qua giọng hát của nữ ca sĩ Hồng 
Nhung cứ thôi thúc, giục giã mỗi 
thành viên Công ty Cổ Phần May 
Đông Mỹ chúng tôi, trên suốt chặng 
đường dài để đến với trung tâm nuôi 
dưỡng người già và trẻ em tàn tật 
Thụy An - Ba Vì - Hà Nội, Trong 
chuyến đi từ thiện vì cộng đồng 
mang thông điệp (vầng trăng yêu 
thương) với bao háo hức mong chờ…

Đúng 14h30’ đoàn xe của Chư 
Tăng Phật tử chùa Khai nguyên 
cùng chúng tôi đến tới nơi. Nằm 
cách trung tâm thành phố Hà Nội 
60km, Trung tâm nuôi dưỡng người 
già và trẻ em tàn tật Thụy An (xã 
Thụy An, thị Xã Sơn Tây) được 
thành lập từ năm 1966. Trung tâm 
hiện đang chăm sóc 296 đối tượng, 
trong đó có 150 người già (trong đó 
có 30 cụ già yếu khuyết tật, không 
tự phục vụ được); 125 trẻ em từ 
2-18 tuổi và 21 cháu sơ sinh.

Mặc dù đã được thông tin sơ 
qua về nơi này nhưng hình ảnh 
đầu tiên mà đoàn chúng tôi nhìn 
thấy là những cụ già run rẩy chống 
gậy ngồi trên xe lăn, những em bé 
không tay, teo cơ, chân không còn 
lành lặn, những gương mặt ngơ 
ngác, những nụ cười hoang dại, 
những tâm hồn không còn nguyên 
vẹn,… Cả đoàn chúng tôi lặng đi và 
không thể ngăn, cầm được những 
giọt nước mắt vì xúc động…

 Chiến tranh đã qua đi 38 năm 
vậy mà vẫn còn đó những nỗi đau… 
của chiến tranh.

 Chiến tranh vẫn còn đó in 
đậm trong dòng ký ức của mọi 
người dân Việt Nam.

Nỗi xúc động của chúng tôi 
càng dâng trào khi tham gia chương 
trình giao lưu văn nghệ với các em 
khi chứng kiến một bé gái khuyết 
tật bị khèo cả tay chân, một bên 
không có bàn tay nhưng bé vẫn có 
gắng cầm mic hồn nhiên hát bài 
hát gặp mẹ trong mơ bằng giọng 
hát cao vút trong veo đầy biểu cảm: 

“Này bầu trời rộng lớn ơi, có 
nghe tiếng em gọi

Mẹ giờ này ở chốn nao, con 
đang mong nhớ mẹ

Mẹ ở phương trời xa xôi, hay 
sao sáng trên bầu trời

Mẹ dịu hiền về với con nhé, 
con nhớ mẹ…”   

Qua tiếng hát của em, chúng 
tôi thực sự cảm nhận được sự đau 
đáu, khắc khoải, thèm khát tình 
cảm người thân đặc biệt là người 
mẹ thân yêu của các em, cũng như 
nỗi niềm của tất cả những người 

sống tại trung tâm này… 
Nếu bạn một lần, đến với 

những nơi nuôi dưỡng người già 
và trẻ em tàn tật bạn sẽ thấy họ bị 
thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh 
thần. Với các em khuyết tật được 
sống như một người bình thường là 
một hạnh phúc.

 Có lẽ để hiểu được điều đó 
không hề đơn giản và không phải 
ai cũng có thể hiểu hết được.

Để các em có được một cuộc 
sống như một người bình thường 
không đơn giản, để làm được điều 
đó cần sự nỗ lực của bản thân và 
sự giúp đỡ chung tay của rất nhiều 
người xung quanh...

Cả đoàn chúng tôi đã đi tới từng 
phòng nuôi dưỡng thăm bệnh và 
trao quà, tận mắt chứng kiến mỗi 
số phận,mỗi người mỗi hoàn cảnh 
khác nhau, em thì bị mù, em thì bị 
gù, em thì bị não úng thủy, em bị 

TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
Cảm xúc

Em bé khuyết tật biểu diễn văn nghệ tại hội trường Trung tâm nuôi dưỡng người 
già và trẻ em tàn tật Thụy An - Ba vì - Hà nội đã gây xúc động cho tất cả mọi người  

CHU THỊ TUYẾT MAI
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xương thủy tinh chỉ biết nằm một 
chỗ, có em bị bại não, em thì bị dị 
dạng, có những bé dị tật nhẹ, kheò 
tay khèo chân bẩm sinh, sứt môi, 
hở hàm ếch… Cầm máy ảnh trên 
tay mà chúng tôi không thể nào 
chụp được bức hình nào nguyên 
vẹn, bức hình nào cũng bị rung 
rung và nhòe đi… làm sao có thể 
ghi lại, kể hết được những nỗi khổ, 
hoàn cảnh của những người già và 
trẻ nhỏ với cuộc sống vô cùng khó 
khăn vất vả kể cả vật vật chất cũng 
như tinh thần đang ở nơi đây... 

Đoàn CBCNV Công ty CP May 
Đông Mỹ chúng tôi đến với họ 
chẳng có gì nhiều ngoài tình cảm, 
chỉ mong rằng một chút công sức 
của mình sẽ đem lại cho họ một 
chút niềm vui để họ có thêm động 
lực niềm tin yêu trong cuộc sống.

Hãy nhìn họ bằng ánh mắt 
thân thiện hơn, hãy đến với họ 
bằng tình yêu thực sự, hãy giúp đỡ 
họ bằng mọi cách có thể. Hãy để 
các em có cơ hội tái hòa nhập cộng 
đồng và có một cuộc sống tốt hơn 
cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Thời gian được tiếp xúc và tổ 
chức giao lưu cho ngừơi già và trẻ 
em ở trung tâm không nhiều nhưng 
khi nhìn những nụ cười trên môi các 
em thì chúng tôi hiểu rằng: “các em 
đã,và đang rất cần sự đồng cảm 
chia sẻ của tất cả mọi người”.

Tạm biệt trung tâm nuôi dưỡng 
người già và trẻ em tàn tật Thụy An 
ra về mỗi thành viên trong đoàn 
Công ty CP May Đông Mỹ chúng tôi 
đều mang theo ngổn ngang nỗi niềm 
day dứt không thể nói được thành 
lời… giá như,… giá như.. có những 
điều ước trên thế gian này… thì…

Nhưng tôi biết chắc chắn rằng 
chúng tôi sẽ nhất định quay lại nơi 
đây với họ. 

Anh Giảng lái xe bật lại bài hát 
buổi sáng: 

“Sống trong đời sống, cần có 
một tấm lòng, để làm gì em biết 
không, để gió cuốn đi ...”

Hãy cho đi những gì bạn đang 
có, cho những người không may 
mắn như bạn là bạn đang đem lại 
niềm vui cho họ rồi đấy! hãy thử 
cho đi cùng với chúng tôi bạn nhé!

Thêm một bàn tay để siết chặt 
trái tim. Một nốt lặng, để dừng lại, 
yêu thương và sẻ chia.

CBCNV Công ty CP May Đông Mỹ thăm khu chăm sóc trẻ sơ sinh tại Trung tâm 
nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An - Ba Vì - Hà Nội

Nụ cười hồn nhiên của trẻ em tàn tật tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ 
em tàn tật Thụy An - Ba Vì - Hà Nội
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Thực hiện kế hoạch đặt ra 
trong năm 2013, với mục 
tiêu chăm sóc đến đời sống 
tinh thần cán bộ Công đoàn 

trong Tổng Công ty, xây dựng 
phong trào hoạt động vui chơi, du 
lịch nghỉ mát sau những ngày làm 
việc căng thẳng. Trong tháng 9 vừa 
qua, Công đoàn Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội đã tổ chức cho 
các đồng chí cán bộ Công đoàn đi 
nghỉ mát tại khu du lịch Đã Nẵng 
và Quảng Nam.

Đến với Đà Nẵng, chúng tôi 
như được hòa mình với nắng và 
gió, được vẫy vùng với những đợt 
sóng của biển xanh trên bãi biển 
Mỹ Khê xinh đẹp (được tạp chí 
Forbes bình chọn là 1 trong những 
bãi biển quyến rũ nhất hành tinh). 
Ngày đầu tiên mọi người  đi tham 
quan rất nhiều thắng cảnh của Đà 
Nẵng như: chùa Linh Ứng, bán đảo 

Sơn Trà, chợ Hàn, cầu Quay, cầu  
Rồng... Nếu ai đã từng tới thăm 
Đà Nẵng, chắc sẽ phải ngỡ ngàng 
với khung cảnh ban đêm lung linh 
màu sắc của thành phố biển xinh 
đẹp này. Đà Nẵng về đêm đẹp đến 
huyền ảo, đẹp đến lạ lùng …

Theo lịch trình tiếp theo đoàn 
đã đi thăm quan Cù lao chàm và 
phố cổ Hội An. Hơn một tiếng 
đồng hồ giữa trời mây sông nước 
bao la, tàu cập bến Cù Lao Chàm. 
Đảo xanh đón chúng tôi trong 
ánh nắng ban mai dịu mát và 
những tiếng động của cuộc sống 
đời thường và những chiếc tàu cá 
nằm nghỉ ngơi sau bao ngày bôn 
ba trên biển cả. Biển hiện ra trước 
mắt chúng tôi trong xanh đến vô 
cùng. Cái nắng nóng tan đi theo 
những đợt sóng êm đềm vỗ vào 
bờ cát trắng. Những hàng dừa cao 
ven các bãi Ông, bãi Hương thật 

sự là một nơi lý tưởng để thả mình 
sau những mệt mỏi của cuộc hành 
trình quanh đảo. Biển cù lao đẹp 
lung linh trong nắng, hòa với màu 
xanh của biển là màu xanh của núi 
rừng vẫn còn đạm chất nguyên sơ. 
Chúng tôi còn mặc áo  phao, đeo 
kính bơi, ngậm ống thở để ngắm 
san hô. Mỗi cây san hô chuyển 
động mềm mại dưới độ sâu 6 mét 
sinh động trông thật quyến rũ và 
sinh động đến mê hồn. 

Buổi tối cả Đoàn cùng nhau du 
lịch đi bộ tham quan thành phố Hội 
An cổ kính. Dọc theo những con 
đường hẹp chạy len lỏi với những 
ngôi nhà cổ hàng thế kỷ bằng lối 
kiến trúc kết hợp của nhiều quốc 
gia chúng tôi tận mắt chiêm ngưỡng 
Chùa Cầu Nhật Bản 400 năm, Hội 
quán Phúc Kiến, Bảo Tàng Lịch 
Sử, Nhà hát truyền thống, Chợ Hội 
An... Xung quanh phố cổ với những 

THĂM QUAN NGHỈ MÁT
CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 
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phòng  trưng bày nghệ thuật và các 
cửa hiệu may mặc, các anh chị 
trong đoàn đã mua rất nhiều đồ lưu 
niệm tại nơi đây. 

Những giờ phút vui chơi thư 
giãn thật sự khi Đoàn đi thăm quan 
tại khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa, 
được mệnh danh là SaPa hay Đà 
Lạt của miền Trung với khí hậu 
tuyệt vời được ví như mùa Xuân 
của nước Pháp. Ngồi cáp treo dài 
nhất thế giới gần (6000m), thăm 
quan Đồi Vọng Nguyệt, Chùa Linh 
Ứng, Thích Ca Phật Đài, đỉnh Nhà 
Rồng, đỉnh Nghinh Phong, biệt thự 
Lệ Nim. Thăm quan và vui chơi 
tại FANTASY PARK - Khu Vui chơi 
Giải trí trong nhà lớn thứ 3 của Thế 
giới. Chúng tôi được giải trí với các 
trò chơi hấp dẫn, xem phim 4D, 
5D và trở về kỷ Jura với thế giới của 
những con khủng long hết sức sống 
động và chân thực. 

Vào ngày cuối cùng của chuyến 
đi, Đoàn đã đến thăm quan học 
tập tại Tổng Công ty CP Dệt May 
Hòa Thọ - TP Đà Nẵng. Với hơn 
50 năm hình thành và phát triển, 
nhờ vào tinh thần đoàn kết của 
tập thể năng động và không ngừng 
học hỏi, cùng với sự đầu tư công 
nghệ mới trong thiết kế, quản lý, tổ 
chức sản xuất, chính điều này đã 
giúp Dệt May Hòa Thọ trở thành 
một trong những đơn vị hàng đầu 
ngành dệt may Việt Nam. Hiện 
nay Hòa Thọ có 7000 CBCNV với 
tổng số thiết bị may các loại: 5384; 
Hệ thống dây chuyền: 6 vạn cọc 
sợi; năng lực sản xuất: 10 triệu sản 
phẩm may mặc các loại/1năm.  
Đến thăm quan Tổng Công ty CP 
Dệt May Hòa Thọ các anh chị em 
trong Đoàn đã có thêm những trải 
nghiệm thực tế và kinh nghiệm 
quý báu trong công tác quản lý 

cũng như điều hành sản xuất nhằm 
đẩy mạnh năng suất và nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 

  Chuyến du lịch nghỉ mát năm 
2013 tại Đà Nẵng, Quảng Nam đã 
mang lại những ngày nghỉ thật ý 
nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động 
viên của Lãnh đạo Tổng Công ty và 
Công đoàn tới đời sống tinh thần 
của cán bộ công đoàn. Đây cũng 
là một trong những hoạt động thiết 
thực, giúp gắn kết tất cả các cán 
bộ công đoàn từ khối văn phòng 
tới các nhà máy được giao lưu sum 
họp, tạo sự đoàn kết gắn bó trong 
công ty. Chuyến đi sẽ còn đọng lại 
trong mỗi cán bộ công đoàn những 
kỷ niệm sâu sắc và đầy ý nghĩa; làm 
cho mỗi người thêm yêu, thêm gắn 
bó và hăng hái, phấn khởi làm việc 
đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh đã đề ra.

H A N O S I M E X
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Mặc dù tôi đã được đi tham quan Hạ Long rất nhiều 
lần, nhưng vào mùa hè năm 2013 có một chuyến 
đi cùng với toàn thể cán bộ CNV Công ty CP Thời 
Trang - Hanosimex thì cảm giác thật khác lạ với 

những trải nghiệm thú vị.
Buổi sáng đỏ: chuẩn bị lên đường, khi những con đường 

Hà nội còn đang chìm trong giấc ngủ của ngày cuối tuần mệt 
nhọc, bỗng đường Tam Trinh ánh lên 01 màu đỏ rực rỡ, màu 
áo của các cháu thế hệ tương lai, con các anh chị trong Công 
ty, chúng được các mẹ phát áo đồng phục, để chuẩn bị cho 
lễ trao phần thưởng dành cho các con tại thành phố biển Hạ 
Long, hình ảnh đáng yêu của lũ trẻ, khiến cho cả Đoàn ai nấy 
đều thấy phấn chấn, yêu đời.

Xe rời Hà nội, sau hành trình kéo dài 4 tiếng, Hạ Long đã 
hiện ra trong mắt chúng tôi dưới cái nắng như dát vàng, những 
đảo đá như vươn dậy, từ mặt nước bao la. Toàn vịnh mang 
một màu đỏ rực chuyển dần sang màu xanh lam. Những gợn 
sóng lăn tăn ánh vàng đua nhau lướt trên mặt vịnh xô vào bờ. 
Những loài Phong Lan và cây cỏ vươn ra từ kẽ đá, rực rỡ đơm 
hoa. Mọi mệt mỏi của quãng đường dài đã tan biến đi đâu chỉ 
để  những nụ cười, tiếng nói ríu rít khi nhận phòng, gọi nhau 
ý ới, hẹn hò cùng đi bơi, đi dạo…

Khi thăm vịnh Hạ Long, thú vị nhất là được ngồi trên 
thuyền buồm, len lỏi giữa rừng đảo đan vào nhau như bức 
tường thành vô tận chốc chốc lại mở ra cho thuyền ta lách 
qua. Cảnh cũ khép lại, cảnh mới hiện ra. Con đường quanh 
co ấy tưởng chừng không bao giờ chấm dứt.

Tức cảnh thì sinh tình, chữ “tình” ở đây, tôi muốn nhắc 
tới là tình đồng nghiệp, vì chức năng của Công ty là sản xuất, 
kinh doanh, tránh sao khỏi những hiểu lầm, va chạm, có khi 
tranh cãi nảy lửa, dỗi không nhìn mặt nhau và nhiều những 
nỗi niềm chưa bày tỏ cùng ai. Đến Hạ Long thì gió biển cuốn 
đi mất, cảnh đẹp làm ta thay đổi, như câu hát “ Sống trong 
đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không, để 
gió cuôn đi…”. 

Chúc cho các anh, chị  trong gia đình Công ty CP Thời 
Trang Hanosimex sức khỏe, hạnh phúc, chúc Công ty năm 
nay đạt mục tiêu đã đề ra, để sang năm chúng ta lại được cùng 
nhau trải nghiệm một miền đất Việt Nam yêu dấu khác.  

trên biển HẠ LONG
  BÍCH NGỌC

Mùa hè 
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Nhân dịp tổ chức Hội nghị 
tổng kết 6 tháng đầu năm 
2013 và tiếp nối truyền 
thống “Uống nước nhớ 

nguồn” của dân tộc, Ngày 20/7/2013 
Đoàn Tổng Công ty CP Dệt May Hà 
Nội tổ chức chuyến về thăm quê Bác 
- nơi từ lâu đã trở thành điểm đến 
không thể thiếu trong tâm thức mỗi 
người dân đất Việt. Đoàn đã tổ chức 
dâng hương, dâng hoa, dâng lễ và 
báo cáo với anh linh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại nhà tưởng niệm ở Khu di 
tích Kim liên và tại khu mộ bà Hoàng 
Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. 

Từ Thành Phố Vinh, dọc theo 
quốc lộ 46 nhằm hướng Tây Bắc 
hơn chục km, cổng làng Kim Liên 
mở rộng chào đón đoàn chúng tôi 
đang náo nức về với quê Bác. Làng 
Sen hôm nay đang trỗi dậy cuộc sống 
ấm no với hệ thống cơ sở hạ tầng 
ngày càng được nâng cao. Nam Đàn 
đang vươn mình trỗi dậy, trở thành 
điển hình trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới của cả nước nói chung 
và Nghệ An nói riêng. Và chính tại 
mảnh đất nơi đây, Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội đã đầu tư xây dựng 
khu Công nghiệp mới với Nhà máy 
May Dệt kim Nam Đàn đang từng 
bước sản xuất có hiệu quả và tiếp tục 
đầu tư mở rộng xây dựng thêm các 
Nhà máy mới để đưa mảnh đất Nam 
Đàn trở thành 1 điểm sáng về công 
nghiệp dệt may. 

Lịch trình đầu tiên của đoàn là 
viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân 
Mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - toạ 
lạc trên núi Động Tranh, thuộc dãy 
núi Đại Huệ, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Đây là một vị trí tuyệt đẹp, 
chỉ cách quê Bác chừng 3 km nhưng 
có thể nhìn bao quát một vùng rộng 
lớn và thấy rõ toàn cảnh quê hương 
Chung Cự. Ngôi mộ ở độ cao gần 100 
mét so với mặt biển, hình chữ nhật 
được ốp bằng những phiến đá hoa 
cương và cẩm thạch. Phía trên ngôi 
mộ có giàn hoa che mát được cách 
điệu tượng trưng cho chiếc khung cửi 
dệt vải - một công cụ đã gắn bó với 
cả cuộc đời bà Hoàng Thị Loan. 

Tiếp đó chúng tôi đến Hoàng 
Trù - quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Con đường dẫn vào nhà, hai 
bên là dậu dâm bụt được xén tỉa, tạo 
thành bức tường thiên nhiên màu 
xanh, điểm những bông hoa đồng 
nội. Trong ngôi nhà tranh nhỏ bé, 
giản dị, có chiếc chõng tre, có khung 
cửi mà thân mẫu của Bác từng vừa bế 
con vừa dệt vải; rồi bếp, rồi chạn bát, 
chiếc rương gỗ đựng lúa, ngô…Chính 
tại nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
cất tiếng khóc chào đời và sống ở đây 
cho tới năm lên 5 tuổi. Tuổi thơ của 
Người đã được mẹ và bà ngoại chăm 
sóc, vun đắp bằng những làn điệu 
dân ca bay bổng chứa đựng những 
ước mơ cao đẹp, hy vọng sâu xa. 

Rời “làng Trù quê mẹ”, chúng tôi 
đến “làng Sen quê Cha”, tên chữ là 
Kim Liên (bông sen vàng). Làng có 
nhiều hồ thả sen suốt hai bên đường. 
Những ao sen ngào ngạt hương thơm. 
Ngôi nhà Bác sống thuở nhỏ dựng 
bằng tre, gỗ 5 gian lợp tranh. Khi 
được tận mắt thấy những kỷ vật đã 
gắn liền với tuổi thơ của vị lãnh tụ 
Hồ Chí Minh tôi thấy thật xúc động. 
Từng đồ vật, góc nhà, bàn thờ…tất cả 

đều toát lên vẻ thanh tao, nho nhã, 
gần gũi và thân thương. Được về đây, 
nhìn thấy quê Bác thế này, tôi mới 
thấy từ ngày còn bé Bác đã được kế 
thừa những phẩm chất tốt đẹp của 
ông bà, cha mẹ. Nếp sống bình dị 
mà thanh cao quá.

Khi nghe cô Hướng dẫn viên 
với giọng nói xứ Nghệ ngọt ngào kể 
về tuổi thơ của Bác và những người 
thân trong gia đình Bác chúng tôi 
đều không khỏi rưng rưng xúc động. 
Mặc dù “Quê hương nghĩa nặng tình 
thâm” nhưng vì việc nước mà mãi 
đến những năm cuối đời Bác mới có 
dịp về thăm Quê. Bác vẫn nhớ như in 
những vật dụng trong gia đình, từ cái 
giường bị cưa ngắn lại, đến khung cửi 
đặt ở đâu, cổng đi lối nào. Bác luôn 
mong muốn được sống trong ngôi nhà 
nhỏ, có vườn cây, ao cá, sớm chiều 
bầu bạn với các cụ già em nhỏ, xa 
lánh vòng danh lợi.

Chúng tôi bồi hồi khi nghe câu 
hát: “Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới 
quê hương/Người về đây thăm làng 
Chùa quê mẹ và làng Sen quê cha/
Xúc động bồi hồi Người rơi giọt lệ…” 
làm vương vấn bước chân ai khi về 
thăm quê Bác…

Chuyến hành trình về quê Bác 
đã để lại trong chúng tôi những ấn 
tượng sâu sắc, khó phai. Trước anh 
linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 
cán bộ Hanosimex xin nguyện phát 
huy truyền thống lịch sử hào hùng 
của dân tộc, đoàn kết một lòng quyết 
tâm đi theo con đường mà Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, 
xây dựng Tổng Công ty ngày càng 
phát triển bền vững hơn.
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HÀNH TRÌNH
THU HÀ

Về thăm quêBác
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