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Giấy phép xuất bản số: 2585/GP-STTTT

Sở TTTT Hà Nội cấp ngày: 04/9/2013

In tại Công ty TNHH TM In NaHa

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta đang 
hướng về 69 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc 
khánh mồng 2-9 (1945-2014). Toàn thể CBCNV và người lao 

động Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan (Halotexco) đang 
thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích trong công tác và sản xuất kinh 
doanh để thiết thực chào mừng chặng đường 10 năm đổi mới và phát 
triển của Halotexco, đặc biệt nhân dịp này Công ty đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà 
nước trao tặng.

Đặc san phát hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công 
ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan (Halotexco), DIỄN ĐÀN 
HANOSIMEX số 7 sẽ cùng bạn đọc trải nghiệm cảm xúc qua nhiều 
cung bậc về miền đất Nam Đàn địa linh nhân kiệt giàu truyền thống 
cách mạng, về thân mẫu của Hồ Chủ Tịch - Bà Hoàng Thị Loan, về 
sự phát triển của một Công ty vinh dự mang tên Bà cũng như niềm 
tự hào của những người con xứ Nghệ không những chỉ phấn đấu đưa 
Công ty trở thành đơn vị chủ lực hàng đầu của hệ thống Hanosimex 
mà còn tiếp tục “em như chim bay xa, giữa giòng sông quê hương bao 
la…”, những tâm sự ký ức của một thời Sợi Vinh - Dệt kim Hoàng 
Thị Loan quy về một mối,… Để hôm nay, từ trên núi Động Tranh nơi 
Bà Hoàng Thị Loan đang  yên nghỉ thuộc xã Nam Giang đã thấy 
thấp thoáng những mái nhà xưởng lóa trong nắng của các doanh 
nghiệp dệt may từ nhiều vùng miền tụ hội: Đại Hàn, “Đại Việt”,… 
và Hanosimex. 

Những tưởng luồng sinh khí của ngàn năm văn hiến đang lan 
nhanh từ miền đất thiêng này tiếp sức cho người lao động Hanosimex ở 
Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh, phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch SXKD 2014 và hướng tới tương lai một Hanosimex 
phát triển bền vững, tiến tới kỷ niệm 30 năm, 40 
năm, 50 năm,...

Mong muốn, tập thể  người lao động Hanosimex 
và các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh,… cho 
DIỄN ĐÀN HANOSIMEX ngày thêm phong 
phú. Mọi tin bài, ảnh và các thông tin liên quan xin 
vui lòng gửi về: 

Ban Biên tập Diễn đàn Hanosimex, Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội, 

Địa chỉ: Tòa nhà Nam Hải Lakeview (tầng 8), 
Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 84.4.3862 1225 (máy lẻ 202) 
Fax: 84.4.3862 1224
E-mail: diendan@hanosimex.com.vn

BAN BIÊN TẬP



Thư chúc mừng!

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm- chặng đường đổi mới & phát triển và đón 
nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Công ty cổ phần Dệt May 
Hoàng Thị Loan. Tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí 

đảng viên, các cổ đông và người lao động trong Công ty mang tên Thân mẫu của 
Bác lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Trong những năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, 
khủng hoảng tài chính thế giới và suy giảm kinh tế trong nước đã làm tổn hại 
đến nhiều doanh nghiệp, nhất là các đơn vị sản xuất và xuất khẩu. Để đứng 
vững, ổn định việc làm cho NLĐ và an sinh xã hội trong giai đoạn vừa qua đã 
thể hiện được trọng trách của Ban lãnh đạo Công ty, nhất là một doanh nghiệp 
vừa chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần hoạt động theo 
Luật doanh nghiệp.

Đảng bộ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan là một trong những Đảng bộ cơ sở có quy mô lớn 
trong hệ thống Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An, là Đảng bộ có gần 200 đảng viên sinh hoạt tại 
18 chi bộ, có 2 đảng bộ bộ phận. Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ đảng viên luôn được phát huy, là 
hạt nhân trong các phong trào lao động sản xuất và thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Cùng với sự đoàn kết tập thể, từ đó nội lực của Công ty được phát huy, được thể hiện qua sự trưởng 
thành của Công ty trong 10 năm qua. Về sản lượng tăng gấp đôi từ 8.000 tấn/năm (năm 2004) nay 
đã đạt 16.000 tấn/năm, tổng giá trị tài sản từ 41 tỷ đồng năm 2005 đã tăng lên gần 300 tỷ đồng năm 
2014 (gấp 7,3 lần; lợi nhuận  đạt từ 20% vốn điều lệ trở lên, cổ tức từ 12 - 15%, đảm bảo tiền lương thu 
nhập cho người lao động; đã góp phần, giải quyết được nhiều lao động cho tỉnh nhà, có đóng góp lớn cho 
ngân sách Nhà nước và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo tại địa phương. Đảng 
bộ nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu của Khối Doanh nghiệp. 
Các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

Để thật sự bền vững, thành công nối tiếp thành công. Trong thời gian tới Đảng bộ cần tập trung 
lãnh đạo một số nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, phát huy đoàn kết trong đảng, trong đơn vị. Lấy tập trung dân chủ, kỷ cương làm nòng 
cốt để xây dựng Công ty mạnh đồng bộ trên cả kinh tế và chính trị. Từng bước nâng cao đời sống của cán 
bộ, đảng viên và người lao động; đảm bảo hài hòa ba lợi ích của Nhà nước, của cổ đông và của Người 
lao động, góp phần thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nghệ An đến năm 
2020.

Thứ hai, tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, của đảng viên, và các đoàn thể 
quần chúng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, các mục tiêu đề ra. Tận dụng các cơ hội, sự hỗ 
trợ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, của tỉnh Nghệ An 
để sản phẩm của Công ty có chỗ đứng vững chắctrên thị trường.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ có cơ hội học tập, nâng cao trình độ mọi 
mặt. Trong thời gian qua, Công ty đã cử cán bộ tham gia đi học các lớp trung cấp và cao cấp lý luận 
chính trị; đào tạo kỹ sư tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, và học các khóa nâng cao kỹ năng quản trị 
doanh nghiệp. Hầu hết các đồng chí đó đến nay đã trưởng thành, mà cá nhân trưởng thành thì cái “nôi 
cán bộ” đó sẽ có giá trị.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; lao động giỏi, lao động sáng tạo. Chúc doanh nghiệp 
ngày càng phát triển bền vững.

Chào thân ái!
Trần Ngọc Danh

Bí thư Đảng ủy Khối DN Tỉnh Nghệ An
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Hoà chung trong niềm hân 
hoan, phấn khởi, tự hào của 
toàn hệ thống Tổng Công 

ty Dệt May Hà Nội (Hanosimex) 
đang ra sức thi đua lao động sản 
xuất, kinh doanh lập nhiều thành 
tích chào mừng kỷ niệm 30 năm, 
ngày truyền thống Tổng Công ty 
(21/11/1984-21/11/2014), chúng 
ta cũng rất vui mừng chào đón sự 
kiện Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan (Halotexco) kỷ niệm 
10 năm thành lập (24/9/2004-
24/9/2014) và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba của 
Chủ tịch nước tặng thưởng. Đây 
là phần thưởng cao quý của Đảng 
và Nhà nước ghi nhận, biểu 
dương thành tích “Halotexco 10 
năm đổi mới và phát triển”  là 
sự kiện rất có ý nghĩa, đánh dấu  
mốc son mới trên con đường phát 
triển của Halotexco! 

Sau 10 năm, Halotexco đã 
có một tầm vóc, quy mô mới, 

khẳng định vai trò, vị thế và uy 
tín trong hệ thống Hanosimex: 
Tổng giá trị tài sản tăng 7,3 lần từ 
41 tỷ đồng lên gần 300 tỷ đồng; 
vốn điều lệ tăng từ 16 tỷ đồng lên 
33,6 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; năng 
lực sản xuất sợi tăng gấp đôi từ 
8.000 tấn sợi lên gần 16.000 
tấn sợi các loại/năm. Công tác 
Quản trị sản xuất và mở rộng thị 
trường thường xuyên được quan 
tâm, chỉ đạo quyết liệt và đi vào 
nề nếp, ổn định, ngày càng đổi 
mới. Hàng năm, SXKD đều đạt 
chỉ tiêu tăng trưởng cao, năm sau 
cao hơn năm trước, nhất là lĩnh 
vực xuất khẩu, nộp ngân sách 
cho Nhà nước. Halotexco đã trở 
thành Công ty con lớn nhất trong 
hệ thống Hanosimex.

        
NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM
 
Trước hết cần khẳng định 

tầm nhìn chiến lược, sự quyết 
đoán và sách lược trong quyết 
định cơ cấu lại DNNN của các 
Lãnh đạo cấp cao. Thời điểm 
trước năm 2004, Công ty Dệt kim 
Hoàng Thị Loan (HTLTex) thực sự 
rất khó khăn, nhất là tình hình 
tài chính; thiết bị công nghệ lạc 
hậu, không đồng bộ, nhiều năm 
liền SXKD của Công ty không có 
hiệu quả; người lao động không 
đủ việc làm, đời sống bấp bênh; 
chất lượng, mẫu mã sản phẩm 
chưa đáp ứng yêu cầu của thị 
trường và thị hiếu khách hàng. Từ 
tháng 6/2000 UBND tỉnh Nghệ 
An đã phải yêu cầu được chuyển 

giao nguyên trạng HTLTex cho 
Tổng Công ty Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) (nay là Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam) để thông qua mọi 
nguồn lực của Vinatex giúp duy 
trì, vực dậy Công ty mang tên 
Thân mẫu Bác Hồ. Tổng Công ty 
Dệt May Việt Nam đã tiếp nhận 
và giao cho Hanosimex nhận đỡ 
đầu và cùng với Vinatex tìm mọi 
giải pháp để giúp HTLTex, kể 
cả điều động cán bộ, chia sẻ thị 
trường, tài chính, giúp đỡ công tác 
quản trị. Tuy vậy, do tình hình tài 
chính HTLTex hết sức khó khăn 
trong nhiều năm qua, nợ nần 
chồng chất nên quan hệ tín dụng 
ngày càng khó khăn, không vay 
được vốn để duy trì, mở rộng sản 
xuất và đầu tư đổi mới. Giai đoạn 
đẩy mạnh CPH theo chủ trương 
của Nhà nước, do tài chính mất 
cân đối nên HTLTex cũng không 
thể CPH được. Lúc đó, Nhà 
máy Sợi Vinh, gia nhập và trở 
thành Nhà máy thành viên của 
Hanosimex từ cuối năm 1993, đã 
được Hanosimex tập trung củng 
cố, đầu tư phát triển, kể cả công 
tác cán bộ hơn mười năm qua, 
nên đã có những bước phát triển 
khá vững chắc, đã có được nề nếp 
quản trị và văn hóa Hanosimex. 
Các đồng chí  lãnh đạo cấp cao 
của Bộ Công Nghiệp và Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam lúc bấy giờ đã 
hết sức trăn trở, cân nhắc, bàn đi 
tính lại nhiều lần, để đi đến thống 
nhất: Quyết định tạm tách Nhà 
máy Sợi Vinh ra khỏi Hanosimex, 
sáp nhập vào HTLTex, đổi tên 

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA HALOTEXCO

  NGUYỄN SONG HẢI 
TGĐ HANOSIMEX- Chủ tịch HALOTEXCO
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thành Công ty Dệt May Hoàng 
Thị Loan, dùng toàn bộ nguồn vốn 
Nhà máy Sợi Vinh cân đối, cơ 
cấu lại Công ty mới để tiến hành 
CPH, lấy Nhà máy Sợi Vinh làm 
nòng cốt xây dựng và phát triển 
Công ty mới. Đó chính là cơ sở 
ra đời của Quyết định 785/QĐ-
HĐQT  ngày 24/9/2004 của Chủ 
tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của 
Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan 
mới. Điều đó đã khẳng định tính 
đúng đắn, quyết đoán và rất nhân 
văn về quyết định của Bộ Công 
Nghiệp, Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam và Hanosimex để có được 
Halotexco phát triển ổn định và 
bền vững  như ngày nay.

Nhà máy Sợi Vinh đã trở 
thành nòng cốt, là động lực của sự 
đổi mới và phát triển Halotexco 
hiện nay. Sau khi CPH thành công 
và Tập đoàn giao luôn 40% phần 
vốn Nhà nước cho Hanosimex, 
quan hệ giữa Hanosimex và 
Halotexco trở thành quan hệ 
Công ty mẹ - con theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. Công ty 
mẹ quản lý điều hành thông qua 
những người đại diện phần vốn 
(hiện nay là 75,58 %) và tham gia 
HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT 
có vai trò lãnh đạo, định hướng 
chiến lược trong tổng thể chiến 
lược phát triển toàn hệ thống 
Hanosimex. Còn Công ty con, 
có tư cách pháp nhân, có quyền 
tự chủ, chủ động trong SXKD đã 
phát huy được tính năng động, 
sáng tạo; phát huy được tiềm 
năng, lợi thế, văn hoá vùng miền 
và có trách nhiệm, hoàn thành 
mọi nghĩa vụ đối với Tổng Công 
ty mẹ.

BÀI HỌC THÀNH CÔNG 
VỀ SỰ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 
HALOTEXCO

Một là: Các thế hệ cán bộ 
lãnh đạo của Sợi Vinh đã được 
rèn luyện qua gian nan thử thách, 
dám nghĩ, giám làm, dám chịu 
trách nhiệm, đó cũng là nhờ vào 
sự quyết đoán và trách nhiệm từ 

các cấp bộ, ngành mà đặc biệt 
là các thế hệ lãnh đạo của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng 
Công ty Hanosimex qua các thời 
kỳ chung tay tháo gỡ khó khăn 
cho Nhà máy Sợi Vinh. Bên 
cạnh đó phải kể đến sự ủng hộ 
nhiệt tình từ Đảng ủy các cấp và 
chính quyền của tỉnh Nghệ An 
đã tạo mọi điều kiện có thể. Để 
Halotexco có được như ngày hôm 
nay còn phải kể đến thời cơ có 
một không hai khi mà Tổng Công 
ty cổ phần Dệt May Hà Nội có 
chiến lược đầu tư hàng loạt máy 
kéo sợi về Nhà máy Sợi Vinh để 
tăng năng lực cho Sợi Vinh phát 
triển ổn định bền vững. Trong sự 
thành công của Halotexco, cần 
đánh giá, ghi nhận và tri ân vai 
trò hết sức to lớn của Hanosimex 
và các thế hệ Lãnh đạo, CBCNV 
Hanosimex đối với Halotexco; kể 
từ ngày tiếp nhận nhà máy Sợi 
Vinh (1/10/1993), nhận đỡ đầu, 
giúp đỡ HTLTex (6/2000) cho 
đến lúc 2 đơn vị này được sáp 
nhập, hình thành Công ty mới 
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(24/9/2004), Hanosimex luôn thể 
hiện tinh thần trách nhiệm cao 
trước Bộ, Tập đoàn, đã dùng mọi 
nguồn lực của mình để chia sẻ, 
giúp đỡ, tích cực chỉ đạo, điều 
hành, kiểm tra, giám sát từ kinh 
nghiệm, kỹ năng quản trị, đến thị 
trường, tài chính; từ công tác cán 
bộ đến đầu tư đổi mới thiết bị đã 
góp phần vực dậy và phát triển 
Nhà máy Sợi Vinh. 

Hai là: Sự đoàn kết, đồng 
thuận, ủng hộ của tập thể các 
cổ đông, CBNV-NLĐ Công ty 
dưới sự Lãnh đạo của Đảng uỷ, 
HĐQT, sự quản lý điều hành của 
Cơ quan TGĐ, sự phối hợp và 
ủng hộ của các tổ chức Đoàn thể 
đã tạo nên sức mạnh tổng hợp 
giúp Công ty hoạch định được 
chiến lược ổn định và phát triển 
đúng đắn; tranh thủ các nguồn 
lực, đầu tư đổi mới thiết bị, công 
nghệ có trọng điểm phù hợp khả 
năng tài chính từng giai đoạn; 
từng bước mở rộng quan hệ tín 
dụng và mở rộng thị trường, nhất 
là thị trường xuất khẩu; học hỏi 
và đổi mới quản trị sản xuất, 
phát triển nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu phát triển Công ty. 
Tổng Công ty đặt nhiều kỳ vọng 
vào Halotexco, tiếp tục phát huy 
vai trò nòng cốt cho sự phát triển 
của Hanosimex nói chung và 
ngành dệt may tại khu vực Nghệ 
An - Hà Tĩnh nói riêng, nhất là 
lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn 
nhân lực cốt cán cho các dự án 
Sợi, Dệt, May sắp tới.

Ba là: Nhận định và nắm 
bắt đúng thời cơ trong các giai 
đoạn khủng hoảng, suy giảm 
kinh tế để đầu tư  từng bước, 
trọng điểm, thì bài học thành 
công của Halotexco là đã tranh 
thủ được thời cơ khi Hanosimex 
phải thực hiện nhiệm vụ di dời 
khỏi Hà Nội (2010-2011), Lãnh 
đạo Tổng Công ty và Công ty 
đã quyết định tập trung khai 
thác hết tiềm năng đất đai, nhà 
xưởng hiện có của Halotexco tại 
33 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố 

Vinh để sử dụng nguồn thiết bị 
di dời của Hanosimex tương ứng 
3,4 vạn cọc sợi, với tổng kinh 
phí 64 tỷ đồng, tập trung lắp 
đặt nhanh trong 4-5 tháng năm 
2012, đã tạo thêm thế và lực 
mới cho Công ty, đưa năng lực 
sản xuất sợi nồi cọc từ 4,4 vạn 
cọc lên 7,8 vạn cọc sợi với chi 
phí thấp (nếu đầu tư 3,4 vạn cọc 
sợi mới, nhà xưởng mới phải đến 
gần 400 tỷ đồng). Điều đó cũng 
góp phần hỗ trợ cho Tổng Công 
ty  giải phóng nhanh thiết bị, 
máy móc đã di dời từ năm 2011, 
đang phải thuê kho bãi nhiều nơi 
lưu giữ, bảo quán khá tốn kém. 
Đến nay, Halotexco đã có thế 
SXKD hiệu quả trên 15.000 tấn 
sợi các loại/năm trong đó xuất 
khẩu chiếm gần 50%, đóng góp 
vào sự tăng trưởng các chỉ tiêu 
toàn hệ thống Hanosimex.

THAY CHO LỜI KẾT

Từ các bài học kinh nghiệm 
thành công trên đây, các thế hệ 
CBNV-LĐ Halotexco cần trân 
trọng, ghi nhớ phát huy các thành 
quả đã đạt được trong mười năm 
qua, tiếp tục bảo đảm sự đoàn 
kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu 
xây dựng Công ty mang tên Thân 
mẫu Bác Hồ kính yêu ngày càng 
lớn mạnh, phát triển bền vững, 
đóng góp xứng đáng vào sự phát 
triển toàn hệ thống Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội. 

Là một cán bộ lãnh đạo, 
trưởng thành từ Halotexco, nay 
được Tập đoàn, HĐQT Tổng 
Công ty tin cậy, tín nhiệm điều 
động ra Hà Nội giữ trọng trách 
Tổng Giám đốc Hanosimex, nhân 
dịp chuẩn bị kỷ niệm mười năm 
thành lập Halotexco và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba, 
tôi xin bày tỏ niềm vui mừng, 
phấn khởi, tự hào với toàn thể 
các cổ đông, CBCNV-NLĐ Công 
ty và xin bày tỏ lòng biết ơn, sự 
tri ân của mình tới các thế hệ 
lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam, Tổng Công ty CP Dệt May 
Hà Nội  các đối tác, bạn hàng, 
đồng nghiệp và tất cả những ai, 
từ Hanosimex đến Halotexco đã 
đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt, 
bùi và có những đóng góp tích 
cực, hiệu quả cho sự thành công 
của Halotexco mười năm qua. 

Trên cương vị, trọng trách 
mới, tôi nguyện cố gắng hết sức 
mình, đưa hết năng lực, phẩm 
chất, kinh nghiệm và trí tuệ cùng 
đoàn kết, thống nhất trong HĐQT, 
Cơ quan Lãnh đạo Tổng Công 
ty và HĐQT Công ty, lãnh đạo, 
điều hành, quản trị Hanosimex, 
Halotexco ngày càng lớn mạnh và 
phát triển lên một tầm cao mới!

Chúc cho Công ty Halotexco 
và Tổng Công ty mẹ - Hanosimex 
luôn thành công và không ngừng 
phát triển.
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Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan mới (Halotexco), 
Công ty được vinh dự mang 

tên Thân Mẫu Bác Hồ kính yêu, 
sắp tròn mười tuổi. Chặng đường 
mười năm (2004-2014) là chặng 
đường khởi đầu, đánh dấu bước 
chuyển biến, đổi mới và phát triển 
đi lên của Công ty, trong đại gia 
đình Hanosimex và ngành Dệt 
May Việt Nam.

Tiền thân từ hai đơn vị 
DNNN là Nhà máy Sợi Vinh, Nhà 
máy thành viên của Công ty Dệt 
May Hà Nội (Hanosimex) từ cuối 
năm 1993, đã có bước phát triển 
khá vững chắc và Công ty Dệt kim 
Hoàng Thị Loan, nguyên là doanh 
nghiệp thuộc UBND Tỉnh Nghệ 
An đang gặp rất nhiều khó khăn, 
yếu kém, đã được chuyển giao 
cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) và Hanosimex từ tháng 
6 năm 2000. Trong quá trình đổi 
mới và đẩy mạnh CPH DNNN 
giai đoạn 2001-2005, HĐQT Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đã có 
quyết sách chiến lược, mang tính 
đột phá bằng Quyết định số 785/
QĐ-HĐQT ngày 24/9/2004 của 
Chủ tịch  HĐQT Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam v/v tách Nhà máy 
Sợi Vinh từ Công ty Dệt May Hà 
Nội, sáp nhập vào Công ty Dệt kim 
Hoàng Thị Loan và đổi tên thành 
Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan. 
Ngay sau đó, HĐQT Tập đoàn 
cũng đã có quyết định số 788/QĐ-
TCHC ngày 28/9/2004 giao cho 
Hanosimex trực tiếp quản lý, điều 
hành Công ty Dệt May Hoàng Thị 
Loan (trước CPH).      

Sau khi sáp nhập, Công ty đã 
khẩn trương, quyết liệt sắp xếp, đổi 
mới tổ chức hoạt động SXKD, đánh 
giá cân đối tài chính giữa hai đơn 
vị và xây dựng đề án phát triển 
Công ty mới; sắp xếp tổ chức bộ 
máy, nhân sự và phân loại, sàng lọc 
cùng với tuyển dụng, đào tạo đội 
ngũ lao động trẻ; tiến hành cổ phần 
hoá ngay từ  năm 2005. Sau một 
thời gian khẩn trương, tích cực, đề 
án CPH đã được hoàn thành, trình 
lên các cấp thẩm định, phê duyệt 
và Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp đã 
có quyết định số 3795/BCN ngày 
16 tháng 11 năm 2005 phê duyệt 
đề án CPH, chuyển Công ty thành 
Công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ 
đông lần đầu ngày 28/12/2005 đã 
thông qua quyết định thành lập 
Công ty cổ phần Dệt May Hoàng 
Thị Loan (Halotexco) và thông qua 
Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty 
cổ phần. Qua đó, từ tháng 1/2006, 
Công ty đã chính thức hoạt động 
theo Điều lệ Công ty cổ phần, với 
vốn điều lệ ban đầu 16 tỷ đồng, 
trong đó vồn Nhà nước chiếm 
40%, vốn của Hanosimex chiếm 
15,62%, cổ đông là Người lao động 
chiếm 40%... Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam đã có quyết định giao 
luôn phần vốn sở hữu Nhà nước 
cho Hanosimex. Tổng Công ty 
Hanosimex chiếm 55,62%, chính 
thức trở thành Công ty mẹ trong 
cơ chế Công ty mẹ - con theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp. Đồng 

thời, Công ty cũng tham gia vai trò 
Công ty liên kết với Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam để tranh thủ khai 
thác tiềm năng, lợi thế, sự ủng hộ, 
giúp đỡ to lớn có hiệu quả của Tập 
đoàn và các thành viên trong Tập 
đoàn, Hiệp hội Dệt May Việt Nam 
trong quá trình đổi mới và phát 
triển Công ty.

Quá trình CPH, Công ty đã 
tranh thủ được nguồn hỗ trợ tài 
chính, giải quyết sắp xếp lao động 
dôi dư khi CPH theo Nghị định 
41CP. Nhờ vậy, Công ty đã sắp 
xếp, giải quyết được 519 lao động 
dôi dư, với tổng kinh phí từ nguồn 
41CP là gần 18,5 tỷ đồng, góp 
phần giải quyết tư tưởng, việc làm, 
đời sống cho Người lao động dôi dư 
do sáp nhập và CPH, đảm bảo ổn 
định chính trị, ổn định xã hội, tạo 
điều kiện cho Công ty tuyển dụng, 
đào tạo, trẻ hoá đội ngũ lao động 
mới thích ứng với Công ty cổ phần.  

Công ty cũng đã sớm xây 
dựng chiến lược phát triển SXKD, 
chiến lược phát triển Nguồn nhân 
lực và hoàn thiện hệ thống quản trị 
Công ty, lấy Nhà máy Sợi Vinh, vốn 
đã được Hanosimex củng cố, đổi 
mới, đầu tư phát triển và đã có nề 
nếp và kinh nghiệm quản trị, văn 
hoá theo hệ thống Hanosimex làm 
nòng cốt. Công ty đã thay đổi Logo, 
cờ, thương hiệu từ HTL Tex sang 
Halotexco, lấy thành tố đầu chữ 
“HA” của Hanosimex làm thành 
tố đầu của Halotexco thể hiện sự 
gắn kết bền vững 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 và Hanosimex; tập trung 
từng bước đổi mới, đầu tư thay thế 
thiết bị, công nghệ để nâng cao 
năng suất, chất lượng, sản lượng 
và hiệu quả; tập trung khai thác, 

HALOTEXCO
CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM ĐỔI MỚI & PHÁT TRIỂN

 PHAN XUÂN HỢI
Bí thư Đảng ủy 

Q.Tổng Giám đốc
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mở rộng thị trường, bạn hàng, mặt 
hàng trong nước và xuất khẩu.

Công tác đầu tư, đổi mới thiết 
bị, công nghệ giai đoạn 5 năm đầu 
(2005-2009), bên cạnh tranh thủ 
nguồn thiết bị đã qua sử dụng của 
Tổng Công ty mẹ Hanosimex như 
một số máy con RC701 thay cho 
máy con Textima cũ, máy ống nối 
vê, máy ghép… Công ty đã huy động 
nguồn vốn vay của các tổ chức tín 
dụng, kể cả vay trong CBNV và 
NLĐ để đầu tư một số thiết bị mới: 
Máy bông, máy ghép, máy thô, 
máy con Trung Quốc, máy OE... 
Đưa năng lực sợi nồi cọc từ 3,8 vạn 
cọc sợi lên 4,4 vạn cọc sợi; sợi OE 
từ 1.904 hộp sợi lên 2.264 hộp sợi. 
Giai đoạn 5 năm tiếp theo, đúng 
dịp Tổng Công ty mẹ Hanosimex 
đang phải thực hiện nhiệm vụ di 
dời khỏi nội thành Hà Nội. Thực 
hiện chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng 
Công ty, Halotexco đã tranh thủ 
thời cơ, khai thác hết tiềm năng 
đất đai, nhà xưởng hiện có, đầu 
tư  cải tạo mở rộng kho bông cũ, 
xưởng dệt kim cũ và di dời, lắp 
đặt thiết bị OE, Đậu xe từ xưởng 
nồi cọc chuyển đến  thành xưởng 
sợi OE, Xưởng Đậu xe; xây thêm 
kho bông, khu xếp đóng sợi mới, 
để khai thác tối đa mặt bằng nhà 
xưởng sợi nồi cọc (diện tích 17.670 
m2,  lúc này đã có 81 máy con ~ 
4,4 vạn cọc sợi), để lắp thêm 60 
máy con RC701 ~  3,4 vạn cọc 
sợi; 11 máy ống nối vê, 7 máy chải 
CX400, 10 máy chải C40, 2 máy 
thô F4… từ nguồn thiết bị di dời của 
Hanosimex. Đồng thời, tiếp tục huy 
động các nguồn vốn vay để đầu tư 
một số thiết bị mới các công đoạn 
đầu, cuối để cân đối dây chuyền, 
cải thiện và nâng cao năng suất, 
chất lương sợi như máy bông, máy 
ghép, máy thô, máy ông nối vê, 
máy OE BD448. Tổng giá trị đầu tư 
giai đoạn này lên đến trên 150 tỷ 
đồng, góp phần nâng cao năng lực 
sản xuất sợi nồi cọc từ 4,4 vạn cọc 
sợi  lên gần 7,8 vạn cọc sợi; sợi OE 
từ 2.264 hộp sợi lên 2.944 hộp sợi; 
sợi xe: 2.448 cọc sợi xe, với tổng 
năng lực sợi các loại gần 16.000 
tấn sợi các loại/năm.

Công tác khai thác, mở rộng 
thị trường, tìm kiếm bạn hàng 
trong nước và ngoài nước cũng 

được Công ty xây dựng chiến lược, 
đi từng bước vững chắc. Nếu như 
trước năm 2011, Tổng Công ty mẹ 
Hanosimex còn phải cung ứng, 
bao tiêu đầu vào, đầu ra đến 70%, 
Công ty tự lo 30 % thì từ năm 2011 
trở đi, Công ty đã chủ động quan 
hệ các tổ chức tín dụng, chủ động 
tìm kiếm, khai thác, mở rộng quan 
hệ bạn hàng, đối tác chiến lược 
trong và ngoài nước. Nhờ vậy, đến 
nay Công ty đã đảm bảo chủ động 
cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản 
phẩm cho sản xuất trên 1.200 tấn 
sợi các loại/tháng, trong đó tỷ trọng 
xuất khẩu đã chiếm gần 50%. Thị 
trường xuất khẩu của Công ty đã 
vươn ra các nước: Ai Cập, Thổ Nhỉ 
Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Hệ thống tổ chức quản trị 
Công ty không ngừng được đổi mới, 
tinh gọn, hiệu quả. Hiện nay Công 
ty có 2 Nhà máy sợi, 1 phân xưởng 
cơ điện và 4 phòng ban với gần 
1000 CBNV và NLĐ. Hàng năm, 
Công ty dành nguồn lực thích đáng 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
phát triển nguồn nhân lực: tổ chức 
liên kết với Đại học Bách Khoa Hà 
Nội mở 2 khoá đào tạo Kỹ sư dệt sợi; 
quy hoạch, đào tạo và cử các cán 
bộ nguồn đi học các khoá về Quản 
trị Doanh nghiệp; hàng năm đều 
cử các đoàn cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, NLĐ tiêu biểu đi tham quan 
học tập kinh nghiệm các doanh 
nghiệp bạn; có chính sách thu hút 
tuyển dụng đào tạo nguồn Cán bộ 
kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân 

kỹ thuật… nhờ vậy công tác quản trị 
nói chung và phát triển nguồn nhân 
lực nói riêng đã có những bước phát 
triển khá, ngày càng phát huy hiệu 
quả, góp phần đưa Công ty ngày 
càng lớn mạnh đồng thời thực hiện 
được chỉ đạo, kỳ vọng của Tập đoàn 
và Tổng Công ty về cung cấp nguồn 
nhân lực nòng cốt cho sự phát triển 
các dự án dệt may tại Hồng Lĩnh, 
Nam Đàn…

Trên bước đường phát triển, 
khu vực May gồm 2 Nhà máy 
May đã được ĐHĐCĐ thường 
niên 2009 Quyết định tách ra và 
thành lập Công ty cổ phần May 
Halotexco từ tháng 5/2009 với 
vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, 
là Công ty con của Công ty. Đến 
tháng 5/2012, Tổng Công ty mẹ  
Hanosimex đã đầu tư, tăng vốn 
điều lệ lên 3,5 tỷ đồng và chiếm 
vốn chi phối 53,64%. Công ty 
may Halotexco đã trở thành Công 
ty con trực tiếp của Tổng Công ty 
mẹ Hanosimex. Từ đây, Công ty 
CP Dệt May Hoàng Thị Loan 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 Halotexco 
ngày nay.

Trong chặng đường 10 năm, 
có gần 9 năm là Công ty cổ phần. 
Trong bối cảnh bị ảnh hưởng của 
khủng hoảng tài chính, suy thoái 
kinh tế thế giới và sự suy giảm tăng 

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan 
ra mắt Đại hội đồng cổ đông
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trưởng kinh tế trong nước giai đoạn 
(2008-2013) tác động và những 
khó khăn nội tại của hai đơn vị 
trước sáp nhập để lại, nhưng với 
tính tự chủ, năng động của Công ty 
cổ phần, đồng thời với sự chỉ đạo 
điều hành, sự giúp đỡ của Công ty 
mẹ Hanosimex, Tập đoàn Vinatex, 
cùng với sự đồng thuận, đồng lòng 
của các cổ đông, CBNV, NLĐ trong 
Công ty đã từng bước ổn định, vượt 
qua giai đoạn khó khăn, thách thức, 
ngày càng mở rộng, phát triển sản 
xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo 
đủ việc làm thường xuyên và từng 
bước quan tâm cải thiện điều kiện 
đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ; 
khẳng định vai trò, vị thế của Công 
ty và uy tín thương hiệu Halotexco 
cùng thương hiệu Hanosimex ngày 
càng được nâng cao.

Sau 10 năm, tổng giá trị tài 
sản từ 41 tỷ đồng năm 2005 đã 
tăng lên gần 300 tỷ đồng năm 
2014, gấp 7,3 lần; Vốn điều lệ 
từ 16 tỷ đồng đã tăng lên 33,6 tỷ 
đồng, tăng gấp 2,1 lần; Năng lực 
sản xuất kinh doanh sợi tăng lên 
gần gấp đôi từ 8000T lên 16.000T 
sợi các loại. Về hiệu quả SXKD, trừ 
các năm (2008 và 2010) do ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế và biến 
động giá bông xơ, là chưa đạt chỉ 
tiêu lợi nhuận, còn lại các năm đều 
đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao từ 20% 
vốn điều lệ trở lên, bảo đảm chi trả 
cổ tức cho các cổ đông từ 10-15%, 
có trích quỹ dự phòng phát triển 
sản xuất và đảm bảo quỹ phúc 
lợi, khen thưởng cho CBNV-NLĐ. 
Công ty trở thành Công ty con lớn 
nhất trong hệ thống Hanosimex. 

Năm 2014, Công ty đã tập 
trung khai thác năng lực thiết bị 
hiện có sau các giai đoạn đầu tư, 
đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sợi, 
kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 
ước đạt: Doanh thu (0VAT): 465 
tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 
2013; sản lượng sợi: 9.400T, tăng 
15% so với cùng kỳ 2013, trong  
đó sản lượng sợi xuất khẩu: 4.500T, 
KNXK đạt: 12,6 triệu USD, tăng 
41% so với cùng kỳ 2013, lọt vào 
Top 3 các DNXK hàng đầu tỉnh 
Nghệ An. Nộp ngân sách nhà nước 
12 tỷ đồng; Lợi nhuận ước đạt: 
trên 10 tỷ đồng. Đảm bảo đủ việc 
làm thường xuyên cho gần 1000 

lao động với thu nhập bình quân 
đạt 4.500.000 đồng/người/tháng 
và dự kiến đến cuối năm đạt mức  
4.800.000-5.000.000 đồng/người/
tháng. Chăm lo đầy đủ đời sống vật 
chất, tinh thần, các chế độ, chính 
sách, an sinh xã hội cho người lao 
động.           

Về hệ thống chính trị, Đảng 
bộ Công ty là Đảng bộ cơ sở trực 
thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Nghệ An, đến nay có 182 Đảng 
viên, 02 Đảng bộ bộ phận và 18 
Chi bộ, đã thực sự phát huy vai 
trò là hạt nhân chính trị, hạt nhân 
lãnh đạo trong Công ty cổ phần, 
đã đảm bảo sự đồng thuận với 
HĐQT, lãnh đạo toàn diện Công 
ty thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu KTXH đã đề ra, được Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Nghệ An công 
nhận là “Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh”  9 năm liền từ 2005-2013, 
trong đó đạt “Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu” 2 năm liền  
2012-2013.    

Công đoàn Công ty trực 
thuộc Công đoàn Tổng Công ty 
mẹ Hanosimex; Đoàn Thanh niên 
Công ty đang trực thuộc Đoàn khối 
Doanh nghiệp Nghệ An theo tổ 
chức Đảng. Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên Công ty cũng đã có 
những bước đổi mới, trưởng thành 
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, Bằng khen;  
Đoàn Thanh niên Công ty cũng 

được các tổ chức Đoàn cấp trên 
biểu dương, khen thưởng.    

Mười năm đổi mới và phát 
triển, Công ty đã được các cấp, các 
ngành: Bộ Công Thương, Bộ Tài 
chính, Tổng Cục thuế, UBND Tỉnh, 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 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…, đặc biệt 
chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập Công ty mới, Công 
ty đã được Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam và Bộ Công Thương đề nghị 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương xem xét đề nghị Chủ 
tịch nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Ba.

Có được thành quả đó trước 
hết là nhờ sự đoàn kết, đồng thuận, 
nỗ lực phấn đấu không ngừng của 
tập thể các cổ đông, CBNVC và 
Người lao động trong Công ty. Ngoài 
ra Công ty còn luôn nhận được sự 
chỉ đạo, lãnh đạo, sự quan tâm, 
ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của 
Đảng bộ các khối DN Nghệ An, 
Tổng Công ty mẹ Hanosimex, Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công 
Thương; các cấp chính quyền, các 
ban ngành địa phương. Thời cơ, 
vận hội phát triển mới đang chờ 
đón Công ty, khi Việt Nam tham gia 
Hiệp định TPP, 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 hạt nhân, 
nhất là lĩnh vực đào tạo, cung cấp 
nguồn nhân lực. Công ty cũng xác 
định trách nhiệm và sẵn sàng cung 
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TT Năm

Doanh 
thu

( 0VAT)
tỷ đồng

KNXK
1.000 
USD

Tổng sản 
lg sợi    

T

Lợi nhuận
triệu đồng

Nộp 
Ng.sách

triệu 
đồng

Lao 
động 
Người

TNBQ
1.000đgng/

ng/th

Chi trả 
cổ tức

%

1 2005* 255 620 7.700 1.000 750 1.480

2 2006 257 1.300 7.833 2.721 1.860 1.370 1.360 12

3 2007 319 2.567 9.400 3.627 1.323 1.670 13

4 2008 196 1.636 6.710 550 5.025 1.316 1.800 0

5 2009* 310 2.260 6.458 2.300 4.600 1.254 1.960 10

6 2010 353 4.508 6.903 15.600 2.300 658 2.201 13

7 2011 464 4.696 6.638 1.180 6.077 693 3.100 12

8 2012 453 7.818 8.863 4.840 9.457 785 4.100 14

9 2013 673 14.600 13.000 21.500 17.300 916 4.600 15

10 2014** 465 12.600 9.400 10.000 12.000 950 4.800

*   Thực hiện các chỉ tiêu  từ (2005-2009)  có cả khu vực May, tổng sản lượng may quy đổi: 10.105.000  SPqđ . 
Từ 5/2009 bắt đầu tách, thành lập Công ty CP  May Halotexco.
** Năm 2014 lấy số liệu 8 tháng đầu năm. Cổ tức dự kiến: 12 %

Các Danh hiệu thi đua khen thưởng mười năm  (2005 -2014) Halotexco: 

TT Hình thương khen thưởng Năm Cấp  khen thưởng Ghi chú
1 Huân chương  Lao động hạng ba 2014 Chủ tịch nước

2 Cờ thi đua xuất sắc Bộ Công Thương
Bằng khen UBND Tỉnh Nghệ An 2013 Bộ Công Thương

Chủ tịch UBND Tỉnh

3 Cờ thi đua xuất sắc Bộ Công Thương
02 Bằng khen UBND Tỉnh Nghệ An 2012 Bộ Công Thương

Chủ tịch UBND Tỉnh

4 Bằng khen Bộ Công Thương
Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn 2011 Bộ Công Thương

Tập đoàn Dệt May VN

5 Bằng khen Bộ Công Thương
Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn 2010 Bộ Công Thương

Tập đoàn Dệt May VN
6 Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn 2009 Tập đoàn Dệt May VN
7 Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn 2008 Tập đoàn Dệt May VN

8 Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen của Bộ Tài Chính 2007 Bộ Công Thương

Bồ Tài Chính

KẾT QUẢ  THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD MƯỜI NĂM (2005 -2014) HALOTEXCO

cấp, hỗ trợ các đơn vị bạn trong 
Tổng Công ty và các dự án mới 
nguồn lực cán bộ, kinh nghiệm, kỹ 
năng quản trị của mình.   

Kỷ niệm 10 năm Halotexco, 
chúng ta cũng rất vui mừng 
phấn khởi về Tổng Công ty mẹ 
cũng đang chuẩn bị kỷ niệm 30 
năm ngày thành lập Hanosimex 
(21/11/1994-21/11/2014). Phát 
huy truyền thống, văn hoá của 

Tổng Công ty mẹ Hanosimex - Đơn 
vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi 
mới và những thành quả bước đầu 
của chặng đường 10 năm đổi mới 
và phát triển đáng tự hào của Công 
ty, CBNV - NLĐ Công ty chúng ta 
quyết tâm đoàn kết, đồng thuận, 
vượt qua mọi khó khăn thử thách, 
nỗ  lực phấn đầu xây dựng Công 
ty ngày càng phát triển bền vững, 
xứng đáng là Công ty con lớn nhất 

trong hệ thống Hanosimex và nhà 
sản xuất hàng dệt may hàng đầu 
Bắc Trung bộ, xứng đáng với Công 
ty mang tên Thân Mẫu của Bác Hồ 
kính yêu.

Chúc Công ty cổ phần Dệt 
May Hoàng Thị Loan Halotexco và 
Tổng Công ty mẹ  Hanosimex  luôn 
thành công và không ngừng lớn 
mạnh, phát triển bền vững!
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Trước thời điểm sáp nhập 
hai đơn vị theo Quyết định 
số 785/QĐ-HĐQT ngày 

24/9/2004 của Chủ tịch HĐQT 
Vinatex, Đảng bộ Công ty Dệt kim 
Hoàng Thị Loan  thuộc Đảng bộ 
các Doanh nghiệp (nay là Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp) Nghệ 
An, có 118 đảng viên, 7 Chi bộ 
do Đ/c Chu Trần Trường - Giám 
đốc Công ty kiêm Bí thư Đảng bộ; 
Đảng bộ Nhà máy Sợi Vinh đang 
là Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng 
bộ Hanosimex, có 106 đảng viên, 
9 chi bộ, do Đ/c Phan Xuân Hợi - 
Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng 
bộ. Ngày 7/10/2004, Đ/c Chu Trần 
Trường với trọng trách Giám đốc 
cả hai đơn vị, đã chủ động mời 
và chủ trì cuộc họp chung của hai 
Đảng ủy để thống nhất chương 
trình hành động, cho sự sáp nhập 
của hai đơn vị và thống nhất thông 
qua mô hình tổ chức Công ty mới, 
bộ máy lãnh đạo để báo cáo các 
cấp trên và lãnh đạo triển khai 
việc sáp nhập một cách thuận 
lợi, đoàn kết, đúng quy trình, quy 
định của Pháp luật. Ngay sau đó, 
ngày 14/10/2004, đại diện lãnh 
đạo Vinatex và Đ/c Nguyễn Khánh 
Sơn - Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám 
đốc Hanosimex cũng đã vào chủ trì 
họp với Đảng uỷ hai đơn vị, nghe 
hai bên báo cáo tình hình tư tưởng, 
những thuận lợi, khó khăn, vướng 
mắc và thông qua mô hình tổ chức, 
Bộ máy Lãnh đạo Công ty mới. 
Công tác tổ chức Đảng, các Đoàn 
thể tiếp tục làm việc với các cấp 

trên chủ quản liên quan để thống 
nhất, sáp nhập, nhanh chóng ổn 
định bộ máy tổ chức mới cho toàn 
bộ hệ thống chính trị. Đầu tháng 
2/2005 Đảng bộ Công ty mới thống 
nhất, chính thức đổi tên thành 
Đảng bộ Công ty Dệt May Hoàng 
Thị Loan. Đảng uỷ hai bên đã kiện 
toàn cấp uỷ mới, 

Đảng bộ Công ty đã tổ chức 
Đại Hội lần thứ VII - Nhiệm kỳ 
2005-2008 và bầu Ban Chấp hành 
gồm 9 đồng chí. Hội nghị BCH lần 
thứ nhất đã bầu đồng chí Chu Trần 
Trường làm Bí thư Đảng ủy, đồng 
chí Phan Xuân Hợi được bầu làm 
Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí 
Nguyễn Huy Đoàn được bầu làm 
ủy viên Ban Thường vụ kiêm Chủ 
nhiệm UBKT.

Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ 
đầu tiên sau khi hai doanh nghiệp 
Nhà nước được sáp nhập và thực 
hiện việc cổ phần hóa, tiến tới 

thành lập Công ty cổ phần. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ủy đến tháng 
12 năm 2005 Công ty đã hoàn tất 
việc cổ phần hóa và tổ chức Đại 
hội cổ đông lần đầu vào ngày 
28/12/2005 thành lập Công ty cổ 
phần và thông qua Điều lệ tổ chức, 
hoạt động của Công ty cổ phần.

Đến tháng 5 năm 2008, thực 
hiện thông tư số 18-TT/TU ngày 
22/01/2008 của Tỉnh ủy Nghệ 
An và hướng dẫn số 13-HD/ĐU 
ngày 28/01/2008 của Đảng ủy các 
doanh nghiệp Nghệ An, hướng dẫn 
về việc Đại hội chi bộ trực thuộc 
Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2008-
2010 và bổ sung nhiệm vụ của Tổ 
chức Đảng cơ sở đến năm 2010. 
Ngày 08/05/2008, Đảng ủy Công 
ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị 
Loan đã tổ chức Hội nghị mở rộng, 
bổ sung phương hướng nhiệm vụ 
đến năm 2010.

Ngày 07/5/2010, Đảng bộ 

ĐÌNH HẢI
(VP. Đảng ủy)

ĐẢNG BỘ CÔNG TY DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN 

10 NĂM VỚI VAI TRÒ HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO
(2004-2014)

12

CHÀO MỪNG HALOTEXCO 10 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN



Công ty tổ chức Đại hội lần thứ 
VIII - nhiệm kỳ 2010-2015. Đại 
hội đã bầu BCH gồm 11 đồng chí, 
ngày 10/05/2010 BCH Đảng ủy 
đã họp phiên thứ nhất; Hội nghị 
đã bầu đồng chí Nguyễn Song Hải 
làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan 
Xuân Hợi làm Phó Bí thư kiêm Chủ 
nhiệm UBKT và đồng chí Bùi Thị 
Nghệ làm Ủy viên BTV.

Trong 10 năm biết bao nhiêu 
sự kiện lịch sử đã đi qua và luôn 
in đậm trong tâm thức của đội ngũ 
lãnh đạo đến người lao động trong 
Công ty. Có được thành quả như 
ngày hôm nay, điều đầu tiên phải 
nói đến sự đoàn kết, đồng lòng của 
toàn Đảng bộ; sự năng động, sáng 
tạo, tập trung trí tuệ của Ban Chấp 
hành và các cấp ủy với tinh thần 

trách nhiệm, tính tiên phong gương 
mẫu của của cán bộ, đảng viên. 
Đảng bộ cũng luôn nhận được sự 
quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo thường 
xuyên, thiết thực, có hiệu quả của 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ 
An và Lãnh đạo Tổng Công ty Dệt 
May Hà Nội (HANOSIMEX) trong 
quá trình đổi mới và phát triển đi 
lên của Công ty nói chung và Đảng 
bộ nói riêng.

Về công tác xây dựng Đảng, 
qua các thời kỳ đều được các cấp 
ủy thường xuyên quan tâm và chú 
trọng lãnh đạo. Đã bồi dưỡng, kết 
nạp 80 quần chúng ưu tú đứng vào 
hàng ngũ của Đảng. Sau 10 năm, 
Đảng bộ Công ty đã trở thành một 
trong những Đảng bộ lớn của Đảng 
bộ Khối DN Nghệ An, với 182 

đảng viên, 2 Đảng bộ bộ phận, 
7 Chi bộ trực thuộc và 11 Chi bộ 
con thuộc Đảng bộ bộ phận. Đảng 
bộ đã thực sự phát huy vai trò lãnh 
đạo, hạt nhân đoàn kết trong Công 
ty cổ phần không còn vốn chi phối 
của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, 
đoàn kết, thống nhất với HĐQT, 
lãnh đạo toàn diện Công ty ngày 
càng phát triển. Đảng bộ cũng 
phát huy vai trò lãnh đạo các tổ 
chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
phát huy vai trò, chức năng nhiệm 
vụ của tổ chức Đoàn thể, tập hợp 
và vận động công nhân lao động 
tích cực trong các hoạt động phong 
trào thi đua lao động sản xuất kinh 
doanh và hoạt động bề nổi, luôn 
đồng hành cùng với sự đổi mới 
phát triển của Công ty.    

CÁC Đ/C BÍ THƯ ĐẢNG BỘ THỜI KỲ HALOTEXCO:

TT Họ và tên Chức danh/Thời kỳ Ghi chú

1 Chu Trần Trường BT Đảng bộ Công ty ( 10/2004- 5/2010)

2 Nguyễn Song Hải BT Đảng bộ Công ty ( 5/2010- 8/2014)

3 Phan Xuân Hợi BT Đảng bộ Công ty ( 9/2014 đến nay)

CÁC Đ/C BÍ THƯ ĐẢNG BỘ THỜI KỲ CÁC ĐẢNG BỘ TIỀN THÂN: ĐẢNG BỘ NHÀ MÁY SỢI VINH:

1 Phan Văn Ký Bí thư Đảng bộ BKT&CBSX (5/1979- 3/1984) Đã mất

2 Trương Văn Thuế Bí thư Đảng bộ Nhà máy (3/1984- 5/1992)

3 Phạm Văn Sâm UV BCH Đảng bộ Thành phố Vinh (1986-1991)
BT Đảng bộ Nhà máy (5/1992-9/1993) Đã mất

4 Nguyễn Duy Trà UV BCH Đảng bộ Hanosimex (1995-1998)
Bí thư Đảng bộ Nhà máy (10/1993-5/1998)

6/1998 chuyển 
công tác

5 Phan Xuân Hợi UV BCH Đảng bộ Hanosimex  (2000-2004) 
Bí thư Đảng bộ Nhà máy (5/1998-9/2004)

II.  ĐẢNG BỘ CÔNG TY DỆT KIM HOÀNG THỊ LOAN:

1 Đặng Duy Thích BT  Đảng bộ  Nhà máy Dệt kim  HTL (1986-1993)
2 Nguyễn Hữu Tá BT  Đảng bộ Công ty (6/1993-12/1996)
3 Cao Thị Nga BT  Đảng bộ Công ty (1/1997- 5/2003)
4 Chu Trần Trường BT  Đảng bộ Công ty (6/2003-9/2004)
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Cùng với sự phát triển của 
Công ty, những năm qua 
Công đoàn Công ty Cổ 

phần Dệt May Hoàng Thị Loan 
đã trưởng thành và để lại nhiều 
dấu ấn tốt đẹp. Với quãng đường 
10 năm sau khi sáp nhập hai 
doanh nghiệp để cổ phần hoá 
theo chủ trương của Đảng, Nhà 
nước nói chung và của Bộ Công 
Thương nói riêng. Đối với Công 
ty so với niên hạn của nhà máy 
Sợi Vinh và nhà máy Dệt Kim 
chưa thể nói là nhiều, nhưng 
là một khoảng thời gian mà tổ 
chức Công đoàn đã luôn kề vai 
sát cánh đồng hành cùng doanh 
nghiệp vượt qua những khó khăn 
nhất, góp phần xây dựng Công ty 
cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan 
phát triển.

Gần 1000 Cán bộ, CNLĐ 
của Công ty đều là đoàn viên 
Công đoàn, luôn phải đối mặt 
với những khó khăn, thách thức 
- nhưng với sự nhiệt tình, gắn bó, 
sáng tạo - chúng tôi đã vận động 
CBCNV-LĐ tích cực tham gia các 
phong trào thi đua “Lao động giỏi 
- Lao động sáng tạo”, phong trào 
“Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”…, 
mang lại hiệu quả cao trong 
SXKD, góp phần làm nên những 
thành tựu mới, tạo thế đứng vững 
chắc trong nền kinh tế thị trường 
- định hướng XHCN, góp phần 
không nhỏ vào sự phát triển tăng 
tốc của ngành Dệt May Việt Nam 
thời gian qua. Điều đó đã được 
minh chứng trong dịp kỷ niệm 10 
năm ngày thành lập Công ty Cổ 

phần Dệt May Hoàng Thị Loan 
(24/09/2004 - 24/09/2014) Công 
ty vinh dự được Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng 3.

Công đoàn Công ty luôn đề 
cao trách nhiệm trong việc tham 
gia cùng Cơ quan Tổng Giám đốc 
cơ cấu lại mô hình tổ chức, sắp 
xếp lại nhân lực các đơn vị thành 
viên, đề xuất cơ cấu lại ngành 
nghề theo từng giai đoạn, tạo việc 
làm ổn định cho người lao động 
và từng bước nâng cao thu nhập 
cho CBCNV-LĐ. Từ năm 2004 
đến nay, thu nhập NLĐ bình quân 
tăng 15-20%/năm(6tháng đầu 
năm 2014, bình quân thu nhập: 
5.000.000đồng/người/tháng); các 
chế độ chính sách luôn được thực 
hiện bằng hoặc cao hơn quy định 

của Nhà nước như tiền lương, 
tiền thưởng, cổ tức, các chế độ về 
bồi dưỡng độc hại, ăn cơm ca, đi 
tham quan, nghỉ mát, trợ cấp khó 
khăn, thăm hỏi đông viên hiếu 
hỷ, thưởng động viên cho con 
CBCNV học giỏi…

Ngoài việc trích nộp các 
chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp 
thời tạo điều kiện cho NLĐ được 
hưởng các chế độ ốm đau, thai 
sản… đầy đủ, Công ty còn mua 
bảo hiểm thân thể 24/24 giờ cho 
100% CBCNV và luôn được Công 
đoàn phối hợp giải quyết tận tình 
chu đáo khi NLĐ bị ốm đau, tai 
nạn… Bên cạnh đó, nhiều năm 
qua Công đoàn đã động viên kịp 
thời CB, đoàn viên, NLĐ gặp các 
trường hợp: bệnh tật hiểm nghèo, 
tai nạn bất ngờ, thiệt hại do thiên 

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
Chủ tịch Công đoàn Công ty

CÔNG ĐOÀN 
LUÔN SÁT CÁNH VỚI CÔNG TY

Hội thi chung kết thợ giỏi Ngành Dệt May Việt Nam lần thứ nhất
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tai, gia đình khó khăn đột xuất, 
tặng quà cho cán bộ đoàn viên khi 
nghỉ hưu, tổ chức cho một số cán 
bộ, đoàn viên tiêu biểu đi tham 
quan học tập trong và ngoài nước. 

Đối với lao động Nữ luôn 
được Công đoàn quan tâm và tổ 
chức nhiều hoạt động kỷ niệm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 20/10 nhằm tạo điều 
kiện cho Nữ CBCNV được gặp 
gỡ, giao lưu học hỏi, ôn lại truyền 
thống lịch sử vẻ vang của Phụ nữ, 
đồng thời phối hợp với chuyên 
môn tặng quà cho chị em, biểu 
dương khen thưởng các tập thể 
lao động nữ và chị em có thành 
tích xuất sắc trong phong trào 
“Phụ nữ giỏi việc nước - đảm 
việc nhà”. Bên cạnh đó động 
viên Chị em thực hiện tốt phòng 
trào “Nuôi con khỏe - dạy con 
ngoan” và hàng năm tổ chức cho 
các cháu đạt danh hiệu học sinh 
giỏi cấp ngành đi giao lưu tại Thủ 
đô; tặng thưởng cho các cháu 
đạt danh hiệu học sinh giỏi các 
cấp với các mức thưởng lớn hơn 
hoặc bằng mức thưởng quy định 
của ngành Dệt May Việt Nam đạt 
được các danh hiệu học sinh giỏi 
từ Lớp 1 đến Đại học. 

BCH Công đoàn đã cùng 
Lãnh đạo chuyên môn Công ty tổ 
chức hội nghị, hội thảo chuyên 
đề bàn các giải pháp khắc phục, 
động viên  CBCNV-LĐ phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất, tiết kiệm các chi 
phí nên đã làm lợi được hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm và Công 
ty không những vượt qua được 
khó khăn mà đã mang lại hiệu 
quả rất rõ rệt trong SXKD, Doanh 
thu năm sau cao hơn năm trước 
từ 20 - 30%/năm. Hoàn thành 
nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. 
Chi trả cổ tức cho các cổ đông lớn 
hơn hoặc bằng lãi suất của Ngân 
hàng trong từng thời điểm. Hiện 
nay thu nhập của NLĐ bình quân 

tăng gấp 4 lần so với năm đầu cổ 
phần hóa. 

Để có được những kết quả 
đó, ngoài những hoạt động phối 
hợp trên đây, BCH Công đoàn 
Công ty còn phát huy tốt chức 
năng đại diện và tổ chức cho 
NLĐ tham gia quản lý, thông qua 
việc phối hợp tổ chức Hội nghị 
NLĐ hàng năm, bổ sung sửa đổi, 
thương lượng và ký kết TƯLĐTT 
vào hệ thống nội quy, quy chế 
cho phù hợp với tình hình thực 
tế và đúng với quy định của Nhà 
nước sau mỗi lần bổ sung, sửa 
đổi Bộ Luật Lao động, Luật Công 
đoàn, các chế độ chính sách có 
liên quan đến doanh nghiệp. 
BCH Công đoàn trong phạm vi 
chức năng của mình đã tổ chức 
thực hiện tốt quyền kiểm tra, 
giám sát hoạt động của Công ty 
theo quy định, quy chế dân chủ 
cơ sở, nhằm đảm bảo cho NLĐ 
biết, tham gia ý kiến, quyết định 
và giám sát những vấn đề của 
Công ty liên quan đến quy định 
của pháp luật. Vì vậy trong nhiều 
năm qua giữa lãnh đạo Công ty và 
NLĐ luôn có sự đồng thuận đoàn 
kết cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ủy Công ty, sự phối hợp và hỗ trợ, 
tạo điều kiện của cơ quan Tổng 
Giám đốc, BCH Công đoàn đã 
phát huy tốt chức năng tổ chức, 

giáo dục, động viên NLĐ phát 
huy vai trò làm chủ tập thể, thực 
hiện nghĩa vụ của NLĐ xây dựng 
Công ty; tham gia nhiệt tình 
các hoạt động VHVN - TDTT 
- ATVSLĐ - PCCN; Bảo vệ môi 
trường luôn xanh, sạch, đẹp và đã 
đạt các thành tích cao trong các 
lần tham gia Hội thi “Chúng tôi 
nói về chúng tôi” do Công đoàn 
ngành Dệt May Việt Nam tổ chức 
và Hội diễn văn nghệ toàn Tổng 
Công ty nhân kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập Tổng Công ty Dệt 
May Hà Nội…

Hàng năm đã xây dựng quỹ 
tình thương từ nguồn đóng góp 
tự nguyện của NLĐ. Từ nguồn 
quỹ này Công đoàn đã triển khai 
thực hiện công tác từ thiện, nhân 
đạo, xã hội, hưởng ứng các cuộc 
vận động ủng hộ từ TW đến địa 
phương như: Ủng hộ quỹ vì người 
nghèo, quỹ bảo trợ người khuyết 
tật và trẻ mồ côi, ủng hộ quỹ nạn 
nhân nhiễm chất độc da cam, 
đồng bào gặp khó khăn do thiên 
tai bão lũ, ủng hộ Biển đảo quê 
hương. Ngoài ra đã vận động NLĐ 
ủng hộ Nhân dân Triều Tiên khắc 
phục bảo lũ, thiếu đói năm 2009-
2010 theo chủ trương của UBTW 
MTTQVN; ủng hộ nhân dân Nhật 
Bản bị động đất sóng thần năm 
2011 theo lời kêu gọi của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam v.v.

15

CHÀO MỪNG HALOTEXCO 10 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN



LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ
TT Tổ chức/Họ và tên Chức danh/Thời kỳ Ghi chú
A Nhà máy Sợi Vinh  Công ty CP DM Hoàng Thị Loan 

1 Đặng Quang Võ - Thư ký Công đoàn  BKT & CBSX NM Sợi Vinh (1979-1982)
2 Nguyễn Văn Minh - Thư ký Công đoàn  BKT & CBSX NM Sợi Vinh (1982-1986) Đã mất

3 Nguyễn Huy Đoàn

- Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Sợi Vinh  (1986 - 10/1993)  
- Phó Chủ tịch Công đoàn Hanosimex pt khu vực Vinh 
(10/1993 - 11/1999).
- Phó Chủ tịch CĐ Hanosimex kiêm Chủ tịch CĐ Nhà máy Sợi 
Vinh thành viên (11/1999 - 9/2004).
- Chủ tịch CĐ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan 
(10/2004-5/2009)

4 Nguyễn Sỹ Sơn Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Sợi Vinh - thành viên 
Hanosimex (10/1993 - 1/1995) Đã mất

5 Nguyễn Văn Cường Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Sợi Vinh - thành viên 
Hanosimex (2/1995 - 7/1996) 

6 Phan Xuân Hợi - UV BCH CĐ Hanosimex kiêm Chủ tịch Công đoàn Nhà máy 
Sợi Vinh thành viên (7/1996- 11/ 1999)

B Nhà máy Dệt Kim HTL Công ty CP DM Hoàng Thị Loan

1 Lê Thanh Bình
- Chủ tịch CĐ BQL công trình Nhà máy Dệt kim Vinh 
(12/1986 - 11/1990)
- Chủ tịch CĐ NM  Dệt kim Hoàng Thị Loan (11/1990 - 2/1993)

2 Nguyễn Đình Quế - Chủ tịch Công đoàn Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan 
(1993- 2003)

3 Lê Trọng Đại Chủ tịch CĐ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan 
(5/2009- 6/2012)

4 Nguyễn Văn Chương

-Chủ tịch Công đoàn Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan 
(3/2003 - 9/2004).
- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hanosimex, Kiêm Chủ 
tịch CĐ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan (6/2012 - đến nay)

Đương 
nhiệm

Tuy thu nhập chưa cao nhưng 
với trách nhiệm xã hội - tập thể 
NLĐ Công ty CP Dệt May Hoàng 
Thị Loan đã đem hết khả năng 
có thể để giúp đỡ, sẻ chia những 
khó khăn mà đồng bào, đồng chí, 
đồng nghiệp sớm vượt qua khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống.

Công đoàn Công ty CP Dệt 
May Hoàng Thị Loan đã luôn 
đồng hành với chuyên môn và 
tổ chức Đoàn thanh niên trên 
mọi phương diện; chủ động đổi 
mới nội dung và phương thức 
hoạt động vì mục tiêu xây dựng 
Công ty phát triển bền vững; 
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất 
sắc; nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần và đảm bảo các quyền, 

lợi ích hợp pháp chính đáng 
cho NLĐ; làm tròn nghĩa vụ với 
Nhà nước và đóng góp đáng kể 
trách nhiệm với cộng đồng xã 
hội. Để làm được việc đó, Công 
đoàn Công ty luôn đóng vai trò là 
sợi dây nối và gắn kết giữa các 
tổ chức chính trị trong doanh 
nghiệp. Công đoàn hoạt động; 
tạo được sự đồng thuận, đoàn kết 
trên dưới trong công ty, đem lại 
hiệu quả cao trong các hoạt động 
và đã được các cấp, các ngành 
đánh giá, ghi nhận, tặng thưởng 
các danh hiệu:

- Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam tặng Bằng khen vì 
đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua lao động 

giỏi và xây dựng tổ chức Công 
đoàn vững mạnh năm 2012 
và Bằng khen cho tập thể nữ 
xuất sắc trong phong trào Phụ 
nữ “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà” giai đoạn 2008 - 2010 và 
năm 2013.

- Công đoàn Dệt May Việt 
Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc 
7 năm liền vì “đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào CNLĐ 
và hoạt động Công đoàn” từ năm 
2005 - 2011.

- Công đoàn Dệt May Việt 
Nam tặng Bằng khen năm 2013 
và nhiều phần thưởng, kỷ niệm 
chương khác cho tập thể, cá 
nhân, cán bộ, đoàn viên tiêu biểu 
xuất sắc từ năm 2005-2013.
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Sau khi hai đơn vị sáp nhập, 
hình thành Công ty Dệt May 
Hoàng Thị Loan mới,  một 

loạt công việc về quản lý kho được 
triển khai đồng thời, khẩn trương. 
Công tác kiểm kê, phân loại, sắp 
xếp lại các kho trong toàn Công ty 
Halotexco đã được triển khai đồng 
bộ, nhanh chóng…Nhiều khi nghĩ 
lại thời gian trôi nhanh quá, mới đó 
đã 10 năm rồi. 

Thực hiện sự chỉ đạo của 
Lãnh đạo Công ty, Phòng KHVT 
lúc bấy giờ, đã tập trung cao độ 
cả nhân lực và thời gian để hoàn 
thành các nhiệm vụ Công ty giao. 
Nhiệm vụ thường ngày của các kho 
là nhập, xuất hàng hoá cũng phải 
đảm bảo trôi chảy, không gây khó 
khăn cho sản xuất và bán hàng. 
Nhiệm vụ đột xuất của các kho sau 
khi hai đơn vị nhập lại với nhau là 
phải kiểm kê, phân loại, sắp xếp 
lên kệ giá theo các yêu cầu mới của 
Công ty. 

- Các kho khu vực Dệt kim: 
Bao gồm ba kho chính: Kho vải, 
kho sản phẩm may và kho phụ 
liệu may. Ngoài ba kho chính còn 
có kho thuốc nhuộm, hoá chất 
và nhiều loại vật tư phụ tùng dệt, 
nhuộm, may nằm chung kho phụ 
liệu may. Đặc điểm lớn nhất của 
các kho khu vực may là phần lớn 
hàng hoá không được để trên các 
kệ giá, chủ yếu để trên các bạt, 
không được sắp xếp khoa học, 
rành mạch. 

 Phòng  KHVT đã đề xuất gia 

công gấp 43 giá để vải ( đã có 08 
giá cũ) và 30 giá để sản phẩm may 
( đã có 07 giá cũ). Thời gian đầu 
Phòng đã xin thêm lao động tăng 
cường cho Tổ bốc xếp, hàng ngày 
làm thêm giờ, làm thêm các chủ 
nhật trong tháng. Nhờ sự nổ lực 
phấn đấu làm việc của CBCNV 
Phòng KHVT, trong 04 tháng ( 
tháng 12-2004 và 03 tháng đầu 
năm 2005) toàn bộ hàng hoá đã  
được kiểm kê, phân loại để lên các 
kệ giá. Phần lớn phụ tùng thiết bị 
dệt, nhuôm và may được chuyển 
về kho vật tư phụ tùng khu vực sợi. 
Hơn một nửa hàng hoá khu vực 
may được phân loại phục vụ CPH, 
để riêng bán cho Công ty mua bán 
nợ - Bộ Tài chính.

 - Các kho khu vực sợi: Gồm 
ba kho chính: kho bông, kho sợi và 
kho vật tư phụ tùng thiết bị. Ngoài 
ra còn có kho phế liệu, kho xăng 
dầu…

Các kho bông, kho sợi không 
phải sắp xếp lại, hàng hoá ổn định 
nên đã nhanh chóng phân loại, 
kiểm kê theo chỉ đạo của Lãnh đạo 
Công ty. Hàng dành cho mua bán 
nợ hai kho này không nhiều nên 
cũng dễ xếp riêng trên mặt bằng 
kho và trên giấy tờ.

Kho phụ tùng thiết bị ngoài 
việc kiểm kê, phân loại cho cổ 
phần hoá còn phải tiếp nhận một 
khối lượng lớn phụ tùng các máy 
dệt, nhuộm và may từ khu vực dệt 
kim. Công việc này đã tiêu tốn khá 
nhiều công sức và thời gian. Cùng 

với các kho khác, kho vật tư phụ 
tùng cũng đã hoàn thành việc kiểm 
kê và phân loại đúng theo kế hoạch 
chung của Công ty, chốt số liệu vào 
ngày 31-3-2005.

Quản lý kho là quản lý một 
khối lượng tài sản rất lớn, có khi tài 
sản trong kho chiếm 70 - 80% giá 
trị hàng hoá toàn Công ty. Đặc biệt 
đối với các kho khu vực sợi phải 
thường xuyên quan tâm công tác 
phòng chống cháy nổ.  

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày 
thành lập Công ty HALOTEXCO, 
nghĩ lại những ngày đầu  được giao 
nhiệm vụ tiếp quản, sắp xếp và 
quản lý các kho trong điều kiện cơ 
sở vật chất hạn chế, nền nếp quản 
lý khoa học theo ISO mới được hình 
thành khu vực sợi là cả một nhiệm 
vụ nặng nề, phức tạp, khối lượng 
công việc rất lớn. Nhưng nhờ sự 
nỗ lực, cố gắng của tập thể Phòng 
KHVT và lực lượng, phương tiện hỗ 
trợ, chúng ta đã hoàn thành việc 
sắp xếp các kho gọn gàng, ngăn 
nắp, vật tư, hàng hoá được sắp xếp 
lên kệ, giá, có thẻ ghi tên, chủng 
loại dễ nhìn, dễ lấy, thuận tiện cho 
kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê một 
cách khoa học và đảm bảo an toàn 
PCCC. Nề nếp đó đã được duy trì  
tốt cho đến khi tôi về hưu.  Ngày 
nay với đội ngũ cán bộ đã có nhiều 
kinh nghiệm, với các thiết bị vi 
tính nối mạng nội bộ trong Công ty, 
chắc chắn việc cập nhật và lấy số 
liệu hàng ngày đã được thực hiện 
nhanh chóng, chính xác. 

NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY ĐẦU 
QUẢN LÝ CÁC KHO HALOTEXCO…

PHẠM VĂN MẠO
Nguyên T.P KHVT, T.P ĐHSX 
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Sau Đại hội lần thứ IX của 
Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh, 
ngày 01/12/1986 Chủ tịch 

UBND Tỉnh Nghệ Tĩnh đã ký 
Quyết định số 1828/QĐ-UB về 
việc thành lập Ban Quản lý công 
trình Nhà máy Dệt kim Vinh và 
điều động ông Lê Quang Úy (lúc đó 
là Tỉnh ủy viên - Phó Ban Kinh tế 
Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh) về làm Trưởng 
Ban quản lý, ông Đặng Duy Thích 
(lúc đó ở Tỉnh Đoàn) về làm Bí thư 
Chi bộ, kiêm Trưởng Phòng Tổ chức 
- Hành chính, ông Nguyễn Hữu 
Tá (ở Ủy Ban vật giá) về làm Phó 
Ban. Ngày 19/5/1987, Nhà máy 
Dệt kim Vinh chính thức được khởi 
công xây dựng trên mặt bằng kho 
Ngoại thương hiện nay là Số 100 
- Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
Bến Thủy, Thành phố Vinh.

Ngày 19/11/1990, UBND 
tỉnh Nghệ Tĩnh ký quyết định số 
2152/TC-QĐ về việc thành lập 
Nhà máy Dệt kim mang tên Thân 
mẫu Bác Hồ “Nhà máy Dệt kim 
Hoàng Thị Loan” do ông Lê Quang 
Úy làm Giám đốc.

Thực hiện Nghị quyết Quốc 
hội khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về việc 
chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai 
tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày 
01/10/1991, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nghệ An đã ký Quyết định số 107/
QĐ-UB đổi tên Nhà máy Dệt kim 
Hoàng Thị Loan tỉnh Nghệ Tĩnh 
thành Nhà máy Dệt kim Hoàng 
Thị Loan tỉnh Nghệ An và là Nhà 
máy trực thuộc Sở Công nghiệp 
tỉnh Nghệ An do ông Lê Quang 
Úy làm Giám đốc và ông Nguyễn 
Trọng Linh làm Phó Giám đốc. 
Tháng 02 năm 1993, sau khi tách 
tỉnh ông Lê Quang Úy chuyển về 
Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Tá được 
bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy. 

Ngày 11/5/1993, Chủ tịnh 
UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết 
định số 1007/QĐ-UB thành lập 
doanh nghiệp nhà nước tên gọi 
Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan 
thuộc UBND tỉnh Nghệ An với 
ngành nghề kinh doanh chủ yếu 

là công nghiệp Dệt, các sản phẩm 
dệt kim phục vụ nội địa và xuất 
khẩu sang các thị trường lớn trên 
thế giới công suất 750 tấn/năm. 

Đến năm 1994 ông Nguyễn 
Trọng Linh chuyển công tác, sau 
đó bổ nhiệm ông Trần Văn Hường 
làm Phó Giám đốc. Và đến cuối 
năm 1996, ông Nguyễn Hữu Tá 
chuyển công tác Sở Công nghiệp 
điều ông Ngô Xuân Phùng về làm 
Giám đốc, cùng thời kỳ này ông 
Trần Văn Hường cũng chuyển công 
tác đến Công ty Dệt Nghệ An, Sở 
Công nghiệp điều bà Cao Thị Nga 
- Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dệt 
Minh Khai về làm Phó Giám đốc 
kiêm Bí thư Đảng ủy.

Theo đề nghị của Giám đốc 
Sở Công nghiệp Nghệ An ngày 
12/01/1997, UBND tỉnh Nghệ An 
đã ký quyết định số 115/QĐ-UB 
về việc đổi tên Nhà máy Dệt kim 
Hoàng Thị Loan thành “Công ty 
Dệt kim Hoàng Thị Loan” do ông 
Ngô Xuân Phùng làm Giám đốc và 
bà Cao Thị Nga là Bí thư Đảng ủy 
kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Tại công văn số 24/CP-
ĐMDM ngày 17/4/2000 của Thủ 
Tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt phương án tổng thể sắp 
xếp doanh nghiệp Nhà nước của 

Tổng Công ty Dệt May Việt nam 
(nay là Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam). Ngày 06/6/2000 Bộ trưởng 
Bộ Công nghiệp đã có Quyết định 
số 36/2000/QĐ-BCN về việc tiếp 
nhận và chuyển giao nguyên trạng 
Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan 
thuộc UBND tỉnh Nghệ An làm 
thành viên hạch toán độc lập của 
Tổng Công ty Dệt May Việt Nam. 

Ngày 27/6/2000, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã có quyết định số 
1708/QĐ-UB-CN về việc chuyển 
giao Công ty Dệt kim Hoàng Thị 
Loan cho Tổng Công ty Dệt May Việt 
Nam quản lý. Đến ngày 28/7/2000 
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt 
May Việt nam đã có Quyết định số 
417/QĐ-HĐQT tiếp nhận nguyên 
trạng Công ty Dệt kim Hoàng Thị 
Loan thuộc UBND tỉnh Nghệ An 
làm thành viên hạch toán độc lập 
của Tổng Công ty. Ngày 29/7/2000 
tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
đã tiến hành hội nghị chuyển giao 
Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan 
cho Tổng Công ty dưới sự chứng 
kiến của ông Lê Huy Côn - Nguyên 
Thứ Trưởng Bộ Công Nghiệp; Ông 
Lê Doãn Hợp - Nguyên Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; và 
nhiều cán bộ Lãnh đạo Bộ, Tổng 
Công ty. Cùng ngày, Chủ tịch 

NHỮNG SỰ KIỆN THÀNH LẬP NHÀ MÁY DỆT KIM 
ĐẾN CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

ĐÌNH HẢI 

Ngày 01/5/1989 ông Đỗ Mười - Nguyên Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng 
về thăm Nhà máy
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HĐQT Tổng Công ty đã có quyết 
định số 420/QĐ-HĐQT bổ nhiệm 
ông Trần Cao Lễ - Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Dệt May Hà Nội 
(HANOSIMEX) kiêm giữ chức vụ 
Giám đốc Công ty Dệt kim Hoàng 
Thị Loan, bà Cao Thị Nga làm Phó 
Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy. 
Bổ nhiệm ông Lê Trọng Đại làm 
Phó Giám đốc Thường trực. Từ 
chổ sản xuất kinh doanh còn khó 
khăn, dưới sự giúp đỡ của Công ty 
Dệt May Hà Nội; Công ty Dệt kim 
Hoàng Thị Loan bắt đầu sắp xếp 
lại bộ máy, tinh giảm lao động, xử 
lý các nguồn vốn còn nợ đọng, lập 
dự án đầu tư nâng cấp thiết bị, cải 
tạo nhà xưởng,... gửi cán bộ, nhân 
viên ra Công ty Dệt May Hà Nội 
học tập mô hình và cách thức làm 
việc và vực dậy sản xuất. Công 
nhân đã vận hành thành thục 5 
máy dệt Single của hãng Mayer & 
Cie sản xuất tại Cộng hòa dân chủ 
Đức, 5 máy nhuộm cao áp Tonger 
của Đài Loan, cải tạo và đưa vào 
hoạt động máy kiềm bóng Donie 
của Nhật Bản, lắp thêm máy sấy 
định hình bằng văng mép nhận từ 
HANOSIMEX chuyển vào, củng cố 
lại xưởng in thêu và đầu tư thêm 
các thiết bị cắt may từ các hãng 
như Juki, Brother, máy thiết kế có 
lập trình giác mẫu và vẽ sơ đồ,…vv

Tiếp đó đến tháng 3 năm 
2002 bổ nhiệm ông Hoàng Văn 
Luân - Kế toán Trưởng giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Công ty. Đến 
tháng 6 năm 2002 Tổng Công ty 
Dệt May Việt Nam đã điều động 
ông Trần Văn Quyến - Tiến sỹ khoa 

học ngành công nghệ Dệt, nguyên 
Trưởng Ban Kỹ thuật đầu tư của 
Tổng Công ty về làm Giám đốc 
Công ty thay cho ông Trần Cao Lễ 
tập trung công tác tại HANOSIMEX 
và giữ nguyên bộ máy lãnh đạo của 
Công ty cho đến năm 2004 bà Cao 
Thị Nga nghỉ hưu. Thời kỳ này cùng 
với lực lượng đã được đào tạo kèm 
cặp tại HANOSIMEX và mời thêm 
chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực 
hóa nhuộm tiếp tục cải thiện điều 
kiện làm việc và sản xuất kinh 
doanh có phần khởi sắc. 

Đến tháng 6 năm 2003, Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Dệt May 
Việt Nam đã có quyết định cử ông 
Chu Trần Trường hiện khi đó là 
Giám đốc Nhà máy Sợi Vinh (thuộc 
HANOSIMEX) kiêm Giám đốc, 
Bí thư Đảng ủy Công ty Dệt kim 
Hoàng Thị Loan.

Ngày 24/9/2004, HĐQT Tổng 

Công ty Dệt May Việt Nam đã có 
Quyết định số 785/QĐ-HĐQT về 
việc sáp nhập Nhà máy Sợi Vinh 
(là Nhà máy thành viên của Công 
ty Dệt May Hà Nội  (HANOSIMEX) 
vào Công ty Dệt kim Hoàng Thị 
Loan và đổi tên thành “Công ty Dệt 
May Hoàng Thị Loan”. 

Sau khi sáp nhập hai đơn vị, 
Công ty đã nhanh chóng ổn định 
tổ chức bộ máy sản xuất kinh 
doanh, đánh giá tài sản và cân đối 
tài chính, tiến hành cổ phần hóa 
theo chủ trương của Nhà nước ngay 
từ năm 2005. Trong khi thực hiện 
cổ phần hóa, thì Công ty đã có 
chủ trương giải thể Nhà máy Dệt 
nhuộm, một số thiết bị mới đầu tư 
được chuyển sang góp vốn tại Khu 
công nghiệp Phố Nối - Hưng Yên 
(trực thuộc HANOSIMEX) và Công 
ty Dệt May Huế. Ngày 11/6/2005 
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký 
Quyết định số 3795/QĐ-BCN 
về việc phê duyệt phương án và 
chuyển Công ty Dệt May Hoàng 
Thị Loan thành “Công ty cổ phần 
Dệt May Hoàng Thị Loan”.

Ngày 28/12/2005 Công ty 
cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan 
đã tổ chức thành công Đại Hội cổ 
đông với vốn điều lệ ban đầu 16 
tỷ đồng, Ông Nguyễn Khánh Sơn 
- Nguyên Tổng Giám đốc Công 
ty Dệt May Hà Nội được bầu làm 
Chủ tịch HĐQT Công ty. Hội đồng 
quản trị đã bổ nhiệm ông Chu Trần 
Trường làm Tổng Giám đốc và đến 
ngày 18/01/2006 Công ty chính 
thức hoạt động theo Điều lệ Công 
ty cổ phần và Luật doanh nghiệp 
với thương hiệu mới là Halotexco.

Đồng chí Nguyễn Bá - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh 
đến thăm và làm việc với Nhà máy

Năm 2003 ông Hoàng Trung Hải -  Thứ trưởng 
Bộ Công nghiệp về thăm và làm việc với Công ty
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Những năm qua, phong trào 
thi đua “Lao động giỏi - Lao 
động sáng tạo”, phong trào 

“Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” 
đã được phát động mạnh mẽ và 
có sự lan tỏa khá rộng rãi, nhờ đó 
đã tạo ra một không khí thi đua 
sôi nổi trong toàn Công ty. Thông 
qua phong trào đã làm xuất hiện 
ngày càng nhiều những tập thể và 
cá nhân tiêu biểu trong lao động 
sản xuất góp phần vào thành quả 
lao động, sản xuất kinh doanh của 
Công ty có được như ngày hôm nay.

Giỏi một nghề, biết nhiều nghề
N h ắ c 

đến chị Hoàng 
Thị Minh 
Phương, công 
nhân đứng 
máy thô Ka B - 
Nhà máy Sợi 1 
có nhiều người 
biết đến. Năm 
2000, chị 
được tuyển 
dụng vào công 
tác tại Nhà 

máy Sợi Vinh (lúc đó là thành viên 
của HANOSIMEX) cũng từ đây chị 
đã gắn bó với nghề kéo sợi trên 
máy BC3 (MAZOLY), rồi FA 508A. 
Không những thành thục thao tác 
trên máy kéo sợi thô mà chị còn 
học thêm nghề 2 đứng máy đánh 
ống. Mỗi khi trong Ka cần điều 
động tăng cường cho công đoạn 
khác chị sẵn sàng đi nhận nhiệm 
vụ. Chị tâm sự “… là người lao 
động, người công nhân trong nhà 
máy, bản thân tôi xác định phải 
yêu nghề, nổ lực cố gắng luyện 
tay nghề. Thực ra công việc chỉ 
đơn thuần là vận hành máy chạy 
ra năng suất cao, đi tua kiểm tra 
nói chung là nhanh tay, nhanh mắt 
…”  nên hằng năm chị đều được 
bình chọn, đánh giá là lao động 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
và đều đạt thợ đặc biệt giỏi trong 
nhiều năm liền.

Ở Nhà máy Sợi 2 có chị 

Nguyễn Thị 
Tuyết Minh, 
sinh năm 
1983 hiện là 
công nhân 
công nghệ 
máy đậu xe Ka 
C. Mười một 
năm qua, từ 
khi mới bước 
vào nghề chị 
luôn toàn tâm 
toàn ý với 

nghề. Ở chị, không những chỉ là 
công nhân thành thục công nghệ 
trên một chủng loại máy, chị thao 
tác thành thạo, có thể đứng được 
cả 3 loại máy như máy đậu, máy 
xe, và máy kéo sợi OE. Do có tay 
nghề vững nên sản lượng thường 
vượt định mức 120 đến 130%. 
Là Phó Bí thư Chi đoàn, chị luôn 
gương mẫu, có những thời điểm 
thiếu lao động chị đăng ký tăng ca 
và làm suốt các Ka đêm khi Nhà 
máy cần điều động.

Không ngừng lao động sáng tạo

Là một 
thợ bảo toàn 
gian máy 
con bậc 4/7, 
anh Nguyễn 
Đình Đàn là 
người có tinh 
thần trách 
nhiệm cao 
với anh em 
đồng nghiệp. 
Công việc của 
người thợ tuy 

vất vả nhưng hàng ngày anh luôn 
dành tâm sức để kèm cặp thợ trẻ 
mới vào nghề, tận tình hướng 
dẫn, đào tạo nhằm nâng cao tay 
nghề cho anh em công nhân. Nếu 
nói đến kỹ năng trong việc dàn 
dựng máy kéo sợi con, thì công 
việc đánh Nivo căn chỉnh mặt 
bằng thì chưa ai hơn anh được. 
Là Tổ trưởng công đoàn, an toàn 

viên của tổ bảo toàn công đoạn 
máy kéo sợi con, anh hăng hái 
trực tiếp tham gia hướng dẫn quy 
trình vận hành máy móc thiết 
bị cho công nhân nhằm đảm 
bảo an toàn, vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ; tham gia 
nhiệt tình các hoạt động do công 
đoàn Công ty tổ chức như bóng 
đá, bóng chuyền, cầu lông, …vv. 
Trong cuộc sống, anh luôn lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng, tìm 
hiểu và nắm rõ hoàn cảnh riêng 
của từng thành viên trong tổ để 
kịp thời động viên, giúp đỡ anh 
em vượt qua khó khăn. Nhờ vậy, 
không khí làm việc trong tổ luôn 
thoải mái, chân tình. Sự phấn đấu 
bền bỉ và sức sáng tạo của anh đã 
được lãnh đạo Công ty ghi nhận, 
biểu dương là thợ đặc biệt giỏi 
nhiều năm liền. Vinh dự lớn đã 
đến với anh là năm 2013 anh đã 
được Công ty cử đi học lớp Kỹ sư 
Dệt Sợi hệ vừa học vừa làm do 
Viện Đào tạo liên tục - Trường 
Đại học Bách khoa tổ chức đào 
tạo tại Trường Đại học công 
nghiệp Vinh.

Cũng là 
một “Bác sỹ 
chữa máy” 
cùng lò, phải 
kể đến anh 
Ngô Xuân 
Khôi công 
nhân bảo 
toàn máy kéo 
sợi OE (Nhà 
máy Sợi 2) 
với tính tình 
điềm đạm, 

nhiệt tình trong công việc. Dòng 
máy OE Autocoro RZ của hãng 
Schlafhorst  thuộc thế hệ cũ, đầu 
nối robot cơ bán tự động và các 
chi tiết đã rơ mòn, với tinh thần 
tận tụy phục vụ, chăm sóc máy 
như thương con nhỏ của mình. 
Không quản ngại đường sá và thời 
tiết đặc biệt là thời điểm đêm, Ka 
3 nhưng mỗi khi có sự cố hỏng 

NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 
TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT
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anh Nguyễn 
Văn Hạnh 
vào nghề từ 
năm 21 tuổi 
đến nay anh 
đã là công 
nhân công 
nghệ đứng 
máy bông 
chải bậc 5/6. 
Từ nhà đến 
Công ty với 
chặng đường 

hơn 20Km, hai vợ chồng đều làm 
cùng ở Nhà máy nhưng ngày nào 
cũng như ngày nào, không quản 
trời mưa hay nắng, Ka sáng hay 
đêm anh đều đến nhận Ka đúng 
giờ. Chăm chú làm việc và có tính 

máy, nhận được tin báo anh lại rời 
nhà đến kịp thời sửa chữa, khắc 
phục để Ka tiếp tục sản xuất. Từ 
năm 2012 đến nay, anh đều đạt 
danh hiệu thợ đặc biệt giỏi. Ngoài 
ra, anh còn là một trong những 
thành viên đóng góp nhiều sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuất tại công đoạn OE.

Tổ trưởng công đoàn, Bí thư 
chi đoàn gương mẫu

Là công nhân trực tiếp sản 
xuất, tổ trưởng công đoàn có tinh 
thần trách nhiệm và say mê nghề 
nghiệp, anh đã kiên trì phấn đấu 
để nâng cao trình độ tay nghề, luôn 
trăn trở tìm tòi, sáng tạo trong công 
việc chuyên môn. Sinh năm 1982, 

cách hoạt bát nên anh được đoàn 
viên thanh niên trong Ka bầu làm 
Bí thư Chi đoàn. Về chuyên môn 
năm 2011 anh đạt giải nhất công 
đoạn Bông chải, năm 2013 anh 
đạt giải Nhì và là thợ giỏi cấp Tổng 
Công ty. Anh cũng được Công ty cử 
đi học lớp Kỹ sư Dệt Sợi hệ vừa học 
vừa làm do Viện Đào tạo liên tục - 
Trường Đại học Bách khoa tổ chức 
đào tạo tại Trường Đại học công 
nghiệp Vinh. Vinh dự cho anh 
trong Lễ tuyên dương thanh niên 
công nhân tiêu biểu năm 2014 
anh được bình chọn là một trong 
60 thanh niên tiêu biểu của Tỉnh 
Nghệ An được Tỉnh Đoàn và Đảng 
ủy khối doanh nghiệp tỉnh tuyên 
dương./.

1. Quyết định số 785/
HĐQT ngày 24/9/2004 của 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam, sáp nhập 2 đơn 
vị: Nhà máy Sợi Vinh (đang là Nhà 
máy thành viên của Hanosimex) và 
Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan 
(UBND tỉnh Nghệ An chuyển giao 
cho Tập đoàn từ 6/ 2000), đổi tên 
thành Công ty Dệt May Hoàng Thị 
Loan. 

2. Ngày 28/12/2005 Công 
ty Dệt May Hoàng Thị Loan 
(Halotexco) chính thức hoạt động 
theo mô hình công ty cổ phần, 
thông qua điều lệ tổ chức hoạt 
động và lấy ngày 24/9/2004 làm 
ngày thành lập Công ty.    

3.Ngay sau khi hình 
thành Công ty mới, Công ty 
đã thay đổi tên viết tắt từ HTLTex 
thành HALOTEXO, lấy thành tố 
đầu chữ “ HA” của Hanosimex làm 
thành tố đầu của HALOTEXCO. 
Qua nhiều lần cải  tiến  logo của 
HTLTex đến nay logo hình elíp, 
có chữ Halotexco cách điệu, 
màu trắng trên nền xanh dương. 
Biểu tượng  thương hiệu, logo, cờ 
Halotexco đã trở nên thông dụng 
và được nhiều khách hàng, bạn bè, 
đối tác biết đến và tin cậy. 

4.  Thành lập Trường 
Mầm non Dân lập Hoàng Thị 
Loan  nuôi dạy, chăm sóc 200 
cháu/năm (4 nhóm lớp từ 6 tháng 
- 60 tháng tuổi) tạo điều kiện cho 
NLĐ gắn bó với Công ty. 

5. Quyết định của 
ĐHĐCĐ thường niên năm 
2009 về việc tách các Nhà máy 
May, thành lập Công ty CP May 
Halotexco ngày  20/5/2009. Công 
ty CP May Halotexco ban đầu là 
Công ty con của Công ty, Công 
ty chiếm 55% VĐL. Đến tháng 
6/2012, TCTy mẹ Hanosimex đã  
đầu tư, tăng vốn điều lệ lên 3,5 tỷ 
đồng và chiếm chi phối 53,64%, 
chính thức chuyển thành Công ty 
con của TCTy Hanosimex.

6. Huy động vốn, kể cả 
vay CBNV, NLĐ đầu tư đổi 
mới thiết bị, nâng năng lực sợi 
nồi cọc từ 3,8 vạn cọc sợi lên 4,4 
vạn cọc sợi giai đoạn 2007-2009.

7. Thực hiện thành công  
dự án đầu tư mở rộng năng lực 
SX sợi từ 4,4 vạn cọc sợi lên ~ 
7,8 vạn cọc sợi, với tổng vốn đầu 
tư gần 64 tỷ đồng bằng nguồn thiết 
bị, máy móc của TCTy di dời khỏi TP. 
Hà Nội. Sau 4 - 5 tháng thi công và 
lắp đặt máy một cách khẩn trương, 

dự án đã được hoàn thành. Hình 
thành NMS1 có năng lực sợi nồi cọc 
~ 7,8 vạn cọc sợi, với gần 11.000 
tấn sợi các loại/năm NMS2- xưởng 
OE: Với 2.264 hộp sợi với gần 3.000 
tấn sợi OE các loại/năm; Xưởng Đậu 
xe: 2.448 cọc sợi xe với gần  2.000 
T sợi xe các loại/năm. Tổng năng lực 
sợi gần 16.000 T sợi các loại/năm.

8.Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 
năm, Nhà máy sợi Vinh gia 
nhập đại gia đình Hanosimex 
( 1/10/1993-1/10/2013), thể hiện 
sự đánh giá, tri ân các thế hệ Lãnh 
đạo, CBCC và CBCNV Hanosimex 
đã có nhiều tâm huyết, công lao 
đóng góp cho sự ổn định, phát 
triển của Nhà máy Sợi Vinh, nay 
đã trở thành nòng cốt cho sự phát 
triển của Halotexco hiện nay.

9. Đồng chí Nguyễn 
Song Hải, PTGĐ Hanosimex, 
UVHĐQT, Bí thư Đảng uỷ, 
Tổng Giám đốc Công ty đã 
được Tập đoàn bổ nhiệm làm 
TGĐ Tổng Công ty mẹ Hanosmex 
(10/7/2014). 

10. Halotexco đón nhận 
Huân chương Lao động hạng 
Ba nhân dịp  kỷ niệm 10 năm đổi 
mới và phát triển, 

 BBT HALOTEXCO BÌNH CHỌN.

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA HALOTEXCO
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LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐƯƠNG NHIỆM

 Đ/C NGUYỄN SONG HẢI 
BT Đảng uỷ- TGĐ TCTy Hanosimex

Chủ tịch HĐQT Công ty
(từ tháng 7/2014 đến nay)

 Đ/C NGUYỄN THỊ KIM LỘC
UV HĐQT- PTGĐ Công ty

 (Từ  5/2014 đến nay)

  Đ/C PHAN XUÂN HỢI     
BT Đảng uỷ  Công ty (9/2014 đến nay)
UV HĐQT  Công ty  (7/2014 đến nay)

   PTGĐ Công ty ( 8/2010 -8/2014)
Q.TGĐ Công ty( 8/2014 đến nay)

Đ/C NGUYỄN TÔ CẢNH
P.Tổng Giám đốc Công ty

(Từ 8/2014 đến nay)
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LÃNH ĐẠO CÔNG TY TIỀN NHIỆM

 Đ/C NGUYỄN KHÁNH SƠN
Nguyên BTĐU-TGĐ TCTy Hanosimex
 Chủ tịch HĐQT Công ty (2006-2009)

 Đ/C NGUYỄN SONG HẢI
  PTGĐ Công ty kiêm GĐ NMS 

(10/2006 -3/2008)
UV HĐQT - PTGĐ Công ty

(4/2008-4/2010)
UV HĐQT -TGĐ Công ty

(5/2010-  7/2014)

 Đ/C DƯƠNG ĐÌNH TÂN 
 PGĐ Công ty (1/2006-7/2006)

PGĐ Cty kiêm GĐNM MTT 
(8/2006-2/2008)

PTGĐ Công ty (5/2007 - 12/2009)

 Đ/C CHU TRẦN TRƯỜNG
Nguyên P.TGĐ, TGĐ TCTy Hanosimex
 Chủ tịch  HĐQT Công ty (2009-2012)

GĐ, TGĐ Công ty  (từ 9/2004-4/2010)

  Đ/C NGUYỄN VIẾT CÚC
UV HĐQT - PGĐ Công ty

(1/2006-  4/2007)
UV HĐQT - PTGĐ Công ty

( 5/2007-5/2009)

Đ/C TRẦN XUÂN THỌ
UV HĐQT- PTGĐ ( 9/2009- 3/2011)

 Đ/C  DƯƠNG KHUÊ
BTĐU - Nguyên TGĐ Hanossimex

 Chủ tịch  HĐQT Công ty (2012-2014)

Đ/C  NGUYỄN TRÍ SƠN
UV HĐQT  (1/2006-10/2008)                   

UVHĐQT -GĐTC (11/2008 - 5/2010)
UV HĐQT- PTGĐ Công ty

(6/2010 - 12/2011)                                          
UV HĐQT (1/2011- 5/2014)                                          
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 Đ/C CHU TRẦN TRƯỜNG
Bí thư Đảng uỷ Công ty 

Giám đốc Công ty 

  Đ/C NGUYỄN VIẾT CÚC
Phó Giám đốc Công ty

  Đ/C LÊ TRỌNG ĐẠI
Giám đốc Điều hành 

kiêm Giám đốc Nhà máy Dệt nhuộm

  Đ/C NGUYỄN VĂN TUẤN
Giám đốc Điều hành

kiêm Giám đốc Nhà máy Sợi

  Đ/C HOÀNG VĂN LUÂN
Giám đốc Điều hành 

kiêm Trưởng Ban đổi mới Doanh nghiệp

  Đ/C PHAN XUÂN HỢI
Giám đốc Điều hành kiêm 

Trưởng phòng TCHC- Phó Bí thư 
Đảng uỷ Công ty

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
THỜI KỲ SÁP NHẬP 02 ĐƠN VỊ ĐẾN TRƯỚC CPH

(THÁNG 9/2004-12/2005)
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Hòa nhịp cùng tốc độ phát triển 
sản xuất kinh doanh trong 
nền kinh tế thị trường và hội 

nhập Quốc tế, hội nhập thương mại 
WTO và đón đầu Hiệp định TPP. 
Lãnh đạo Công ty đã khẳng định 
“Chất lượng là nền tảng để Công ty 
phát triển bền vững”. Ngay từ sau 
khi cổ phần hóa Công ty cổ phần 
Dệt May Hoàng Thị Loan đã xây 
dựng, thực hiện hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001, cam kết về 
chính sách chất lượng: “Thỏa mãn 
khách hàng vì uy tín và lợi ích là 
móng cốt để chúng ta bền phát”.

Năm 2005 Công ty được tổ 
chức QMS Việt Nam đánh giá và 
cấp chứng nhận lần thứ nhất ISO 
9001: 2000; đến tháng 7 năm 
2011 Công ty được tái đánh giá 
và công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 
9001: 2008. Việc duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng đã được bạn bè 
quốc tế biết đến khi sản phẩm của 
Công ty đã đến các thị trường như 
Hàn Quốc, Ai cập, Thổ Nhi Kỳ, 
Trung Quốc, Đài Loan,... Ở trong 
nước sản phẩm của Công ty đã 
được bình chọn là hàng Việt Nam 
chất lượng cao.

Hệ thống quản lý chất 
lượng theo ISO (International 
Organization for Standardization) 
đã giúp Công ty hoạch định chất 
lượng, kiểm soát chất lượng, đảm 
bảo chất lượng và cải tiến chất 
lượng là công cụ, là động lực để 
hướng tới mục tiêu chiến lược, 
không ngừng cải tiến để ngày 
càng hiệu quả hơn. Thương hiệu 
Halotexco luôn gắn bó, đồng hành 
với hệ thống quản lý hiện đại theo 
tiêu chuẩn quốc tế. Theo định kỳ 
hằng năm tổ chức QMS tổ chức 
đánh giá giám sát việc duy trì hệ 
thống, bên cạnh đó mỗi quý một 
lần Công ty tự tổ chức đánh giá 
theo hình thức đánh giá nội bộ.

Để duy trì được hiệu quả của 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO trong suốt thời gian 
qua, trước hết phải nói đến sự tâm 
huyết của các đồng chí lãnh đạo 
Công ty đã thường xuyên chỉ đạo, 
hoạch định chiến lược phát triển, 
đầu tư vào đào tạo nguồn nhân 

lực, củng cố và phát triển cơ sở 
vật chất, cải thiện điều kiện làm 
việc và môi trường, ban hành các 
kế hoạch,…vv. Với tuyên ngôn sứ 
mệnh: “Chúng ta vinh dự là người 
những làm chủ, những lao động 
trong doanh nghiệp mang tên thân 
mẫu Bác Hồ, hãy suy nghĩ và hành 
động để đến năm 2015 Halotexco 
trở thành nhà sản xuất kinh doanh 
hàng đầu Bắc miền Trung”. Cũng 
từ các văn bản quy trình, quy định, 
hướng dẫn của hệ thống kết hợp 
việc tuyên truyền thực hiện chương 

trình 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch 
sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) không chỉ 
tạo nên nền tảng cho chất lượng 
nhằm thỏa mãn khách hàng, tăng 
hiệu quả cạnh tranh của sản phẩm 
mà tạo dựng nên tác phong công 
nghiệp đối với người lao động và 
văn hóa doanh nghiệp. Có thể 
khẳng định được rằng đến thời 
điểm này chúng ta đã thực hiện 
được sứ mệnh đề ra và là Công ty 
con lớn nhất trong Tổng Công ty cổ 
phần Dệt May Hà Nội.

LÀM NÊN SỰ BỀN VỮNG CỦA CÔNG TY
ĐÌNH HẢI 

CHẤT LƯỢNG
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HỘI THẢO QUẢN TRỊ 
SẢN XUẤT VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ NGÀNH SỢI

Nhằm đánh giá công tác 
quản trị sản xuất tại các 
Nhà máy sợi và tạo cơ hội 

giao lưu học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm lẫn nhau giữa các nhà 
máy Sợi trong hệ thống, ngày 
8/8/2014 tại Công ty CP Dệt May 
Hoàng Thị Loan, Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà nội đã tổ chức Hội 
thảo Quản trị sản xuất và phân 
tích chi phí ngành sợi. 

Về dự Hội thảo gồm có ông  
Dương Khuê - Chủ tịch HĐQTvà  
ông Nguyễn Song Hải - Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty cùng  
lãnh đạo các đơn vị phòng ban, 
nhà máy các Công ty con về sản 
xuất sợi cùng toàn thể các anh chị 
em, là những người trực tiếp quản 
lý, điều hành công tác quản trị 
sản xuất và đại diện cho Người lao 
động xuất sắc tại các đơn vị.

Với chủ đề : “Quản trị sản 
xuất và phân tích chi phí ngành 
sợi” cho thấy tầm quan trọng và ý 
nghĩa thiết thực của Hội thảo. 

Quản trị sản xuất sợi là một 
hệ thống, một quá trình, một phạm 
trù tổng hợp từ thông tin, yêu cầu 
của thị trường, khách hàng, mặt 
hàng và năng lực, sở trường, thế 
mạnh của các Nhà máy, Công ty 
đến xây dựng kế hoạch và điều độ 
sản xuất, cho đến tổ chức bố trí, 
triển khai sản xuất tới tận ca, tổ và 
công tác chăm sóc, tu sửa thiết bị, 
quản lý kỹ thuật công nghệ, chất 
lượng và quản lý, thực hiện định 
mức kinh tế kỹ thuật ; công tác 
cung ứng đầu vào cho quá trình 
sản xuất: nguyên phụ liệu, vật tư 
phụ tùng, lao động….; Là quá trình 
kiểm tra, kiểm soát, giám sát, phối 
tác nghiệp giữa các phòng ban 

tới các Nhà máy để đạt được mục 
tiêu cao nhất là sản xuất thông 
suốt, huy động hết tối đa năng lực 
máy móc thiết bị và thời gian hoạt 
động, sản lượng và năng suất lao 
động không ngừng tăng lên, chất 
lượng sợi ổn định, thoả mãn mọi 
yêu cầu cầu của khách hàng và 
tiết giảm chi phí sản xuất, đảm 
bảo hiệu quả, lợi nhuận ngày càng 
cao, góp phần tạo điều kiện chăm 
lo đời sống, tiền lương thu nhập, 
phúc lợi và an sinh xã hội cho 
người lao động và đảm bảo quyền 
lợi của các Nhà đầu tư và nghĩa vụ 
đối với  Nhà nước…

Đến thời điểm này, toàn hệ 
thống Hanosimex chúng ta đã trải 
qua gần 30 năm xây dựng và phát 
triển, đã đạt được nhiều thành 
tựu và tích luỹ được nhiều kinh 
nghiệm, kỹ năng quản trị, nhưng 

thực tiễn đang đặt ra cho chúng ta 
yêu cầu đổi mới về công tác quản 
trị sản xuất, đưa sản xuất kinh 
doanh ngày càng hiệu quả hơn để 
tiếp tục phát triển lên tầm cao mới 
một cách bền vững.

Trong những năm qua sản 
xuất ngành sợi vẫn luôn là thế 
mạnh của Tổng Công ty. Sau di 
dời các dự án sợi tại Đồng văn, sợi 
Bắc Ninh, Nghệ An và Hồng Lĩnh 
đã dần đi vào ổn định. Sản lượng 
sợi các loại trong 6 tháng đầu năm 
2014 đạt gần 12.000 tấn, doanh 
thu sợi đạt 850 tỷ đồng. Để đáp 
ứng nhu cầu sản xuất Tổng công 
ty đã rất coi trọng công tác quản 
trị, đặc biệt Tổng công ty đã tổ 
chức các đoàn đi học hỏi các đơn 
vị tiên tiến trong ngành. Hội thảo 
quản trị  hy vọng tạo ra một diễn 
đàn bàn về những mô hình sản 

HỒNG CHƯƠNG

Tổng Giám đốc Hanosimex - Nguyễn Song Hải kết luận hội thảo
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xuất mới đáp ứng được những nhu 
cầu cơ bản, cùng với việc phân 
tích chi phí để đưa ra các giải 
pháp quản trị với từng loại chi phí 
một cách tốt hơn.

Cuộc Hội thảo tập trung 
đưa ra những vấn đề cần đổi 
mới, những nội dung cần làm, kể 
cả học tập kinh nghiệm từ các 
doanh nghiệp bạn và học tập kinh 
nghiệm lẫn nhau trong hệ thống; 
tập trung thảo luận, tranh luận, 
phản biện, làm rõ trách nhiệm 
các khâu trong hệ thống quản trị; 
đánh giá, phân tích chi tiết, rõ 
ràng, đúng bản chất các chi phí 
sản xuất, kinh doanh Sợi. 

Hội thảo đã diễn ra trong 
không khí rất cởi mở và đã được 
nghe nhiều ý kiến  tham luận của 
các nhà máy trong đó tập trung 
vào các vấn đề quan trọng sản 
xuất sợi như  vị trí  vai trò nhiệm 
vụ của trưởng công đoạn trong bộ 
máy quản trị các nhà máy sợi ; một 
số giải pháp mới trong quản trị sản 
xuất bảo trì thiết bị, giảm thời gian 
dừng máy; tăng cường phối tác 
nghiệp giữa các đơn vị trong nhà 
máy, công tác đầu tư chiều sâu và 
thay thế phụ tùng. Phân tích giá 
thành công xưởng và đưa ra nhiều 
biện pháp tiết giảm chi phí. 

Phát biểu tại Hội thảo Lãnh 
đạo Tổng Công ty đã có các ý kiến 

chỉ đạo với các đơn vị sản xuất và 
đề nghị các đơn vị tập trung vào 
số giải pháp sau:

(1).Đổi mới hơn nữa trong 
công tác quản trị sản xuất, xem xét 
lại nội dung lịch xích tu sửa thiết bị 
cho hợp lý. Tập trung cho công tác 
vệ sinh bảo toàn bảo dưỡng trong 
ngắn hạn giảm bớt thời gian đóng 
dừng máy với các dạng tu sửa máy 
dài hạn.(2).Tiếp tục tiết giảm chi 
phí sản xuất, trong đó chú trọng 
công tác đào tạo nguồn lực tại chỗ 
để giảm chi phí đi lại. (3). Học hỏi 
áp dụng mô hình tiên tiến của các 
đơn vị quản lý trong ngành. Đề 
cao vai trò quản lý sản xuất của 
trưởng công đoạn và cần thay đổi 
thu nhập xứng tầm với sự đóng góp 
của họ.(4). Quy hoạch lại mặt hàng 
sản xuất các nhà máy phục vụ theo 
chuỗi cung ứng và đáp ứng với yêu 
cầu của khách hang. 

Hội thảo đã kết thúc thành 
công tốt đẹp, đây chính là cơ hội 
tốt để các cá nhân và các đơn vị 
có dịp trao đổi kinh nghiệm và 
học hỏi lẫn nhau. Hy vọng trong 
thời gian tới sẽ có những chuyên 
đề sâu hơn được đưa ra thảo luận, 
bàn bạc, trao đổi để qua đó các 
cá nhân và các đơn vị sẽ có thêm 
những kiến thức kinh nghiệm góp 
phần đem lại hiệu quả thiết thực 
cho Tổng Công ty. 

 

Thư giãn
NHANH TRÍ 
Trong một khu vui chơi, 

tốp du khách giận dữ xộc tới 
phòng Giám đốc để khiếu nại. 
Họ vừa đi vừa lớn tiếng:

- Thật quá đáng, khu vui 
chơi gì mà chỗ nào cũng thu 
tiền, cắt cổ vừa phải thôi.

Nghe thấy từ xa, Giám 
đốc vội gọi nhân viên:

- Làm cách nào ngăn họ 
lại đi chứ, đừng để họ vào.

Nhân viên bối rối:
- Một mình em làm sao 

ngăn được họ đây?
Bỗng giám đốc nghĩ ra 

một kế:
- Cậu ra ngoài gỡ ngay 

biển “Giám đốc” xuống, thay 
vào đó tấm biển “Nơi bán vé”, 
đảm bảo họ quay đi liền.

- !!!!!
VÔ ƠN
Ông bố mắng con:
 -”Tao đã làm tất cả để  

cho mày thành đạt, trở thành 
bác sỹ để bây giờ mày lại cấm 
tao hút thuốc  và uống rượu hà?”

- Đồ vô ơn!
- !!!!!
NGƯỜI NGU CŨNG HIỂU 
Giáo sư phê bình gay gắt 

cậu sinh viên năm thứ nhất:
- Bài thi vừa rồi của anh 

thật khó chấm. Anh phải viết 
làm sao để những người ngu dốt 
nhất cũng có thể hiểu được chứ!

- Cậu sinh viên rụt rè hỏi 
lại: - Thưa giáo sư, thế đoạn nào 
giáo sư không hiểu a.!

- !!!!!
LUÔN LUÔN THẤU HIỂU 
Cuối tháng, chồng đi làm 

về, lên giọng  bảo vợ:
- Mua  đồ nhậu và nhớ 

thêm chai  rượu nhé!
Cô vợ  hớn hở tươi cười :
- Tháng này có lương sớm, 

phải không anh!
- !!!!!

MINH HƯƠNG
(Sưu tấm)

Các đại biểu tham dự hội thảo
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“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc đối với Cụ - người đã có 
công sinh thành và nuôi dưỡng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã 
mang lại vinh quang cho đất nước 
Việt Nam, người mà mọi người 
Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ 
khác sẽ mãi mãi ghi ơn!” (Lời cố 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng)

Bà Hoàng Thị Loan (1868-
1901), người mẹ kính yêu đã có 
công sinh thành và dưỡng dục Chủ 
tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng giải 
phóng Dân tộc, Danh nhân Văn 
hoá Thế giới”. Bà sinh ra trong 
một gia đình Nho học truyền thống 
lâu đời, gia cảnh thanh bạch, giàu 
lòng nhân nghĩa, yêu đời, yêu nước 
tại làng Hoàng Trù, Xã Kim Liên, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
Cha bà là cụ tú Hoàng Xuân Đường 
và Mẹ bà là cụ Nguyễn Thị Kép.

Bà được biết đến là một cô 
gái nết na, thuỳ mị, luôn vui vẻ, 
hoà nhã, có dung nhan tươi đẹp, 
duyên dáng, có vốn văn hoá, văn 
nghệ dân gian phong phú, biết hát 
Phường vải, ru con bằng các làn 
điệu hò, điệu ví dân ca xứ Nghệ… 
Bà kết duyên năm 1883 cùng cụ 
Nguyễn Sinh Sắc, là môn sinh 
nghèo, mồ côi cả cha, lẫn mẹ được 
gia đình Bà đưa về nuôi cho ăn học 
trong nhà. Tình yêu, sự đảm đang, 
tần tảo, tháo vát việc nhà và sự hi 
sinh thầm lặng của Bà là nguồn 
động viên lớn lao, là cơ sở vững 
chắc để cụ Nguyễn Sinh Sắc yên 
tâm “dùi mài kinh sử”, quyết tâm 
học hành đỗ đạt.

Bà là người phụ nữ, người mẹ 
Việt Nam tiêu biểu cho đức tính 
cần cù, giản dị, nhân hậu, chịu 
thương, chịu khó, hết lòng hy sinh 
vì chồng con và có tinh thần yêu 
đời, yêu nước sâu sắc.

Bà đã nêu tấm gương trong 
sáng về nhân cách đạo đức, về 
văn hoá, ứng xử, lối sống giản dị, 
yêu lao động, trọng nghĩa, thương 
người, yêu nước tới các con, góp 
phần to lớn hình thành nhân cách 

những người con yêu nước Nguyễn 
Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm và 
đặc biệt là nhân cách, văn hoá, 
phẩm chất cao đẹp Chủ tịch Hồ 
Chí Minh.

Chân dung, đức tính của Bà 
Hoàng Thị Loan đã được khắc hoạ 
đầy đủ, rõ nét qua đoạn thơ trích 
sau đây:  

“Có người đàn bà
Tự biến đời mình thành chiếc thoi đưa

Rút sợi đời mình nuôi chồng ăn học

Thương ngọn đèn nhà ngoài miệt mài 
khuya khoắt

Lách cách khung cửi nhà trong, thức 
cho có bạn bầu

Có người đàn bà
Gánh sách, gánh con, lặn lội theo chồng 

tới kinh thành bằng đôi dép mo cau
Phía trước, phía sau là Hải Vân, 

là Hoành Sơn vất vả
Khung cửi lại kêu và bà lặng lẽ

Khao khát chồng con cái chữ để nên người
Có người đàn bà

Khi sợi đời đứt, thoi rơi
Không gặp được chồng 
và những người con lớn

Chỉ có chiếc khung cửi đơn sơ, từng bao 
cơn nóng lạnh

Và đứa con thơ khát sữa lịm bên người
Có người đàn bà

Khi thoả điều mong, đã nằm lại chốn 
xa xôi

Không hưởng niềm vui, cùng chồng vinh 
quy bái tổ

Rồi bí mật được đưa về nhà mình ẩn độ
Rồi một đêm không trăng

lên động Cỏ Tranh
lẫn trong chín nấm mộ dấu mình…”

Sau khi sinh người con thứ tư 
là Nguyễn Sinh Nhuận, do sự vất 
vả khó nhọc của quảng thời gian 
dài lao động miệt mài trước đó, bà 
Hoàng Thị Loan lâm bệnh nặng, 
rồi qua đời vào ngày 10-2-1901 
(ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý) 
khi tuổi đời chỉ mới 33 mùa xuân, 
tại Thành phố Huế. Thi hài của 
Bà được mai táng ở núi Tam Tầng 
bên dòng sông Hương. Năm 1922, 
hài cốt của Bà được người con gái 
đầu là Nguyễn Thị Thanh đưa về 
mai táng trong vườn nhà mình ở 
Làng Sen - Kim Liên. Năm 1942, 
người con trai cả là Nguyễn Sinh 
Khiêm cải táng thi hài Bà lên ngọn 
núi Động Tranh trong dãy Đại Huệ 
thuộc xã Nam Giang, huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An.

XUÂN PHAN

Bà Hoàng Thị Loan bên khung cửi dệt vải 
(Ảnh có tính chất minh họa)

BÀ HOÀNG THỊ LOAN
 (1868-1901)
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Năm 1984, để bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với người đã 
có công sinh thành và dưỡng dục 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và 
nhân dân Nghệ Tĩnh, lực lượng vũ 
trang Quân khu 4 thay mặt đồng 
bào và chiến sỹ cả nước đã xây 
dựng khu mộ của Bà khang trang 
và đẹp đẽ tại đúng vị trí cải táng 
ban đầu. Đến năm 2011, Đảng, 
Nhà nước và Tỉnh Nghệ An đã 
thực hiện nâng cấp, tôn tạo khu 
mộ của Bà và quần thể Khu Di tích 
Kim Liên khang trang, bề thế, đẹp 

đẽ như ngày nay.
Phần mộ của Bà Hoàng Thị 

Loan có 269 bậc lên (con số 69 
là năm Bác Hồ mất - 1969), lối 
xuống bên phải có 242 bậc (con 
số 42 là năm ông Khiêm đưa hài 
cốt mẹ về đây - 1942). Trước 
phần mộ xuống sân bia có 33 
bậc, ứng với tuổi đời của Bà. Phía 
trên mộ là giàn hoa cách điệu 
hình khung cửi, gợi nhớ cuộc đời 
canh cửi vất vả để nuôi chồng, 
nuôi con thủa sinh thời. Phía sau 
ngôi mộ là bức phù điêu bằng đá 

trắng khắc hoạ hình những cánh 
sen thanh cao, tinh khiết của 
quê nhà và cũng là biểu tượng về 
cuộc đời Bà.

Chúng ta rất tự hào và 
vinh dự là Công ty được mang 
tên Thân mẫu của Bác Hồ - Bà 
Hoàng Thị Loan! Mỗi CBNV, 
NLĐ luôn xác định tình yêu, sự 
gắn bó, trách nhiệm và nghĩa vụ 
cùng nhau đoàn kết, đồng thuận, 
phấn đấu xây dựng Halotexco 
và Tổng Công ty mẹ Hanosimex 
ngày càng lớn mạnh và phát 
triển bền vững.

Cất cánh từ sân bay Tân Sơn 
Nhất, với hơn 45 phút bay, 
chiếc phản lực 2 cánh quạt 

ATR- 72 đưa chúng tôi đến với Côn 
Đảo. Từ cửa sổ máy bay, quần đảo 
Côn Đảo huyền thoại với 16 hòn 
đảo lớn nhỏ quần tụ bên nhau hiện 
lên thơ mộng giữa đại dương xanh 
ngát, nổi bật là đảo chính Côn Lôn 
như một con gấu lớn hướng vươn 
ra biển cả. 

Đúng vào dịp 27/7 năm nay, 
nằm trong chương trình sinh hoạt 
chính trị “Về nguồn”, đoàn cán bộ 
đảng viên của Tổng Công ty CP 
Dệt May Hà Nội đã đến với vùng 
đất linh thiêng thấm đẫm máu 
xương của bao thế hệ người yêu 
nước Việt Nam đã biến nhà tù đế 
quốc thực dân thành nơi rèn luyện 
phẩm chất, hun đúc tinh thần cách 
mạng quật cường, để lại muôn đời 
sau những tấm gương bất khuất, vị 
quốc vong thân.

Cảm giác đầu tiên của chúng 
tôi là bình an khi đường từ sân 
bay Cỏ Ống về trung tâm huyện 
đảo chạy tít tắp men theo sườn 
núi với một bên là biển xanh cát 
trắng, một bên là rừng nguyên sinh 
vươn xanh. Để rồi sau vài hôm ở 
đây, qua lời kể của người dân đảo 
và mục sở thị, chúng tôi biết rằng 
với hơn 7.000 dân, Côn Đảo không 
hề có việc mất cắp xe, không thấy 
bóng cảnh sát giao thông và ở chợ 
cũng như các nơi công cộng có 

bãi chăng dây để xe 
máy xe đạp … không 
có người trông. 

Theo hướng 
dẫn của ban quản 
lý di tích, chúng tôi 
tham quan Bảo tàng 
Côn Đảo và một số 
di tích của hệ thống 
nhà tù Côn Đảo. 
Nhằm đánh lừa dư 
luận quốc tế về một 
“địa ngục trần gian”, 
Trung tâm cải huấn 
Phú Hải được xây 
dựng với những sân 
chơi thể thao, giếng nước, bếp ăn, 
nhà nguyện, bệnh xá, bãi trồng 
rau,…nhưng đằng sau những bãi 
rau này là hệ thống nhà giam kiểu 
chuồng cọp với những kiểu tra tấn, 
đầy đọa người tù rùng rợn hơn cả 
thời trung cổ. Viếng nghĩa trang 
Hàng Dương, nơi quy tụ hơn 1.900 
ngôi mộ trong hơn 2 vạn người Việt 
Nam yêu nước đã hy sinh trong 
113 năm Côn Đảo là ngục tù của 
thực dân đế quốc (1862 - 1975). 
Nơi đây có phần mộ của những 
nhân vật nổi tiếng như Tổng Bí 
thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước 
Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng 
Võ Thị Sáu,..và tại đây tượng đài 
“Chết còn cởi áo cho nhau” đã gây 
xúc động mạnh cho chúng tôi khi 
nó được thể hiện từ câu chuyện có 
thật khi người trao là ông Vũ Văn 

Hiếu - nguyên Bí thư đầu tiên của 
khu mỏ Hòn Gai - trước khi chết 
đã cởi tấm áo tù của mình khoác 
lên người nhận là Tổng Bí thư Lê 
Duẩn với lời trăn trối: “Ráng sống 
mà phục vụ cách mạng”. Đêm 
khuya, hòa cùng với hàng trăm 
người khác (nghe như có cả Phó 
Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan), 
đoàn chúng tôi đến dâng hương tại 
mộ nữ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, 
nguyện cầu cho quốc thái dân an, 
kinh tế phát triển, giang sơn biển 
đảo vẹn toàn.

Tạm biệt Côn Đảo, vẫn 
thoang thoảng hương trầm thơm 
với những ngôi sao vàng rực sáng 
trên mộ chí các Anh hùng liệt sỹ ở 
nghĩa trang Hàng Dương, … và câu 
hát “… để chiến đấu với bao niềm 
tin và chết vẫn không lùi bước”.

Cảm nghĩ đất và người VI LÊ

CÔN ĐẢO

29

TẢN MẠN & NHỊP SỐNG



Cách thành phố Vinh 13km, 
Nam Đàn là vùng đất địa 
linh nhân kiệt đã sản sinh 

ra nhiều bậc danh nhân, hào kiệt. 
Hiện nay Nam Đàn còn lưu giữ 
nhiều di tích lịch sử văn hoá có ý 
nghĩa to lớn đặc biệt là Khu tích 
Kim Liên gắn liền với thời niên 
thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
các cụm di tích quan trọng là làng 
Hoàng Trù quê ngoại và làng Sen 
quê nội Bác, mộ bà Hoàng Thị Loan 
và núi Chung, Nhà thờ họ Nguyễn 
Sinh, nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, 
nhà thờ cụ cử Vương Thúc Quý….

Cụm di tích Hoàng Trù nằm 
gọn trong khuôn viên rộng khoảng 
3.500 m2, bao gồm: Ngôi nhà thờ 
chi nhánh họ Hoàng Xuân, ngôi 
nhà cụ Hoàng Đường (ông ngoại 
Bác), ngôi nhà của cụ Nguyễn Sinh 
Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Đây 
là một ngôi nhà nhỏ ba gian, lợp 
tranh, trên đất vườn của ông bà 
ngoại. Cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cất tiếng khóc chào đời và 
sống ở đây cho tới năm lên 5 tuổi. 
Gian ngoài cạnh cửa sổ có chiếc 
án thư với nghiên mực, hộp đựng 
bút lông, hai chiếc ghế vuông, 
chếch về phía trong là hai giá sách 
đựng sách thánh hiền. Tại gian 
nhà này cụ Hoàng Đường thường 
qua đây đàm đạo với ông Sắc về 
văn chương, chữ nghĩa. Gian giữa, 
sát phên có chiếc giường nhỏ bằng 
gỗ xoan, liếp nứa, trải chiếu mộc, 
chiếc màn bằng vải nhuộm nâu là 
nơi nghỉ của ông Sắc và bà Loan. Sát 
bên chiếc giường là chiếc rương gỗ 
nhỏ dùng đựng lương thực và các 
vật quí của gia đình. Chiếc khung 
cửi đặt ở gian thứ ba là công cụ lao 
động của bà Loan dùng để dệt vải, 
dệt lụa nuôi sống cả nhà. Bà Hoàng 
Thị Loan vừa dệt vải vừa hát ru con 
để chồng yên tâm việc bút nghiên. 
Tại đây còn có chiếc võng gai đơn 

sơ, nơi xưa kia tuổi ấu thơ Bác Hồ 
đã thường nằm nghe tiếng à ơi của 
mẹ và những câu chuyện cổ tích 
của bà ngoại. 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.

Làng Sen - quê nội của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, một làng quê 
thơm ngát hương sen, đó chính 
là nơi người đã sống trong thời 
niên thiếu (1901-1906). Làng Sen 
- ngôi làng mà những hình ảnh 
thân thương gần gũi đã đã in sâu 
vào tâm thức người Việt. Nơi ấy có 
những mái nhà tranh dưới những 
lũy tre xanh, có nhịp võng trưa 
hè cùng tiếng ru ầu ơ của mẹ, có 
câu dân ca mênh mang cùng đồng 
ruộng núi sông… Ngôi làng mang 
tên làng Sen vì luôn ngát hương 
sen; là quê hương của Bác Hồ kính 
yêu, người con ưu tú của dân tộc!

Tới cụm di tích Làng Sen, du 
khách sẽ được vào thăm ngôi nhà 
lá 5 gian mộc mạc do bà con làng 
Sen quyết định xuất quỹ công dựng 

lên để mừng ông Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc năm xưa. Trong ngôi nhà 
đơn sơ này, cụ Sắc đã dành hai gian 
rộng rãi để đặt bàn thờ bà Hoàng 
Thị Loan và để tiếp khách. Bàn thờ 
được làm bằng liếp tre nứa trên trải 
chiếu nhỏ để bát hương, cây nến và 
bài vị bằng gỗ giản dị. Gian thứ tư 
là nơi nghỉ của cụ Sắc, ở đây có bộ 
phản gỗ kê bên cửa sổ chính, bên 
cạnh có chiếc án thư nơi cụ dạy 
các con học chữ và đây cũng là nơi 
vào các buổi tối cụ thường mời bà 
con ngồi quây quần uống nước chè 
xanh. Nhân cách cao thượng của 
người cha và lòng nhân ái vị tha 
của người mẹ đã ảnh hưởng rất lớn 
tới nhân cách các con của cụ Sắc. 
Hiện nay các kỷ vật trong gian nhà 
của cụ Sắc còn được giữ lại hầu 
như nguyên vẹn. Hai bộ phản gỗ 
là nơi nghỉ của cụ phó bảng và hai 
con trai. Chiếc giường xinh xinh là 
của bà Thanh, con gái cụ. Chiếc 
rương đựng lương thực, chiếc tủ 
đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc 
mâm bằng gỗ sơn đen vẫn còn 
nguyên đó. Tham quan khu di tích, 

LÀNG SEN QUÊ BÁC
Về thăm

MH  (Sưu tầm)

Nhà Bác ở thời thơ ấu
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du khách có thể cảm nhận một 
cách đầy đủ hơn về một làng quê 
Việt Nam, một làng quê xứ Nghệ, 
được vào thăm những ngôi nhà 
hàng xóm thân thiết với gia đình 
Bác thời kỳ đó như: lò rèn Cố Điền; 
nhà cụ cử Vương Thúc Quý; nhà 
của cụ đồ nho; nhà của một lương y 
bốc thuốc Nam với dao cầu, thuyền 
tán và vườn cây thuốc quanh nhà, 
hay nhà một hộ nông dân với cuốc 

cày, chõng tre, nồi đất, cối xay lúa, 
giã gạo... nhà thờ họ Nguyễn Sinh; 
nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông 
nội của Bác; các di tích cây đa, 
giếng Cốc, sân vận động Làng Sen; 
Khu trưng bày các hiện vật, tài liệu 
và Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Những 
cảnh quan và hiện vật quá đỗi thân 
thuộc, dung dị của lũy tre làng, 
đường đất nhỏ, se sợi, khung cửi, 
bờ dâu... cùng các hiện vật trong 

khu di tích, gắn liền với hình ảnh 
Bác Hồ, như vẫn còn đọng lại trong 
đó hơi ấm của Người.

Làng Sen quê nội và Hoàng 
Trù quê ngoại của Bác Hồ hôm nay 
đang đổi mới từng ngày. Đường 
nhựa đã vào tận trung tâm xã và 
con đường đất dẫn vào các ngõ 
xóm, làng quê ngày nào giờ được 
thay bằng đường bê-tông kiên cố. 
Đời sống kinh tế phát triển hơn 
nhưng Kim Liên, Nam Đàn vẫn giữ 
được cho mình những giá trị văn 
hóa truyền thống, đậm đà bản sắc 
và từng bước tạo dựng trở thành một 
sản phẩm du lịch văn hóa phục vụ 
du khách. Dẫu đã qua cả thế kỷ, 
vạn vật đổi thay nhưng những hình 
ảnh xưa cũ của làng Sen gắn liền 
với tuổi thơ Bác vẫn được lưu giữ 
đến bây giờ như một miền ký ức 
đẹp và là tấm gương sáng cho mọi 
những thế hệ. Đến với Làng Sen, 
du khách vừa được chiêm ngưỡng 
cảnh làng quê điển hình của Việt 
Nam đồng thời chứng kiến những 
kỷ vật thiêng liêng gắn bó một thời 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
cha già của dân tộc Việt Nam, một 
danh nhân của thế giới.

 NHỚ LẠI VÀ CHÚC MỪNG
CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN TRƯỞNG THÀNH

Đảng Bộ và Nhân Dân tỉnh Nghệ 
An rất phấn khởi vui mừng khi 
được Chính phủ Việt Nam và 

Cộng hòa Dân chủ Đức thống nhất 
xây dựng Nhà máy Sợi Vinh trên quê 
hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là 
bước tiến mới của ngành công nghiệp 
Nghệ An, có 1 nhà máy dây chuyền 

sản xuất hiện đại - Đây là vinh dự 
của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ 
An. Chủ trương đó được nhanh chóng 
thực hiện tích cực và khẩn trương từ 
khâu thiết kế xây dựng, sắp xếp cán 
bộ, đào tạo công nhân, lắp máy và 
các thiết bị, hoàn chỉnh dây chuyền 1 
để làm lễ khai trương làm đà thúc đẩy 
để hoàn thiện các dây chuyền khác 
đưa nhà máy Sợi Vinh đi vào hoạt 
động toàn bộ.

Tôi nhớ lúc nầy Đảng bộ và 
giai cấp công nhân Nhà máy Sợi 
Vinh làm việc rất hăng say không 
kể ngày đêm, vượt qua biết bao khó 
khăn gian khổ để đưa Nhà máy sớm 
đi vào hoạt động.

Chính từ phong trào ấy mà 
cán bộ, công nhân Nhà máy Sợi 
đã trưởng thành, nhiều đồng chí đã 
được kết nạp Đảng. Tổ chức Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ … 
hoạt động mạnh mẽ, phong trào sôi 
nổi, luôn là một đơn vị khá trong 
Thành phố Vinh.

*      *
*

Sau khi Công ty CP Dệt May 
Hoàng Thị Loan được thành lập, 10 
năm qua Công ty đã đổi mới nhiều 
mặt, sản xuất phát triển, kinh doanh 
năng động, đời sống cán bộ, công 
nhân ngày càng nâng cao.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm 
Thành lập Công ty. Với tư cách là 
một cán bộ lãnh đạo cũ Nhà máy Sợi 
Vinh (Bí thư Đảng ủy Nhà máy Sợi 
Vinh từ tháng 3/1984 đến 5/1992 
nghỉ hưu), Tôi viết bài nầy để nhớ lại 
cái cũ và chúc mừng bước phát triển 
và trưởng thành của Công ty CP  Dệt 
May Hoàng Thị Loan 10 năm qua.

Chúc các Đ/c tiếp tục phát huy 
vững bước đi lên

Ngày 27 - 7 - 2014
Trương Văn Thuế

Nguyên Bí Thư Đảng ủy Nhà máy 
Sợi Vinh

Nguyên Phó BTC Tỉnh ủy Nghệ An

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Sen
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Thành công qua 10 năm xây 
dựng và trưởng thành, không 
thể không nói đến sức mạnh, 

lòng quyết tâm và khát khao vươn 
lên của tuổi trẻ Công ty Cổ phần 
Dệt May Hoàng Thị Loan. Với 5 
chi đoàn và 282 đồng chí, 13 đồng 
chí được đứng trong hàng ngũ của 
Đảng vào năm 2004 đến nay tổ 
chức đoàn đã có tới 3 Liên chi 
đoàn (Liên Chi đoàn nhà máy Sợi 
1, Liên chi đoàn Công ty Cổ phần 
May Halotexco, Liên chi đoàn 
Công ty cổ phần Vinatex Hồng 
Lĩnh, 3 Chi đoàn trực thuộc Đoàn 
Công ty (Chi đoàn nhà máy Sợi 2, 
Chi đoàn Phân xưởng Cơ Điện, 
Chi đoàn văn phòng Công ty), 
13 Chi đoàn trực thuộc các Liên 
chi đoàn với số lượng 825 Đoàn 
viên thanh niên (ĐVTN), trong đó 
có 51 Đảng viên - luôn trẻ trung, 
sáng tạo, yêu nghành, yêu nghề, 
không ngại khó khăn, đi đầu trong 
các phong trào, đóng góp nhiều 
ý kiến, sáng kiến vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty, 
tạo được niềm tin vững chắc đối 
với Đảng ủy, lãnh đạo Công ty và 
Đoàn cấp trên.

Có được những thành quả đó 
trong những năm qua Đoàn Công 
ty đã thường xuyên chú trọng công 
tác tuyên truyền, giáo dục chính 
trị, tư tưởng trong ĐVTN; coi đây 
là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên 
suốt trong quá trình chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện chương trình công 
tác đoàn và phong trào thanh 
thiếu niên, góp phần nâng cao 
nhận thức về chính trị, bồi dưỡng 
lý tưởng, phát triển nhân cách 

trong cán bộ, ĐVTN. Bên cạnh 
việc tăng cường học tập, quán 
triệt các Nghị quyết, chủ trương 
của Đảng và chính sách của Nhà 
nước, Nghị quyết của Trung ương 
Đoàn, các văn bản chế độ của 
Ngành, nội quy, quy chế, chế độ 
chính sách của Tổng Công ty và 
Công ty... tới mọi ĐVTN.  Đoàn 
Công ty đã tổ chức, tham gia 
nhiều hoạt động bổ ích như: Tìm 
hiểu các bài dự thi, mít tinh, gặp 
mặt truyền thống, hành hương về 
các địa chỉ đỏ, giao lưu văn hóa, 
văn nghệ thể thao. Vào những 
năm đầu Công ty chuyển  sang mô 
hình Công ty cổ phần, ĐTN đã tổ 
chức “Hội thi người lao động với 
mối quan hệ lao động mới”, “Hội 
thi tiếng hát ĐVTN” từ đó đã góp 
phần nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần, tôn vinh nét đẹp văn 
hóa doanh nghiệp và đẩy lùi các 
tệ nạn xã hội. 

Đặc biệt trong đợt sinh hoạt 

chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ 
Chí Minh”, “Tiếp lửa truyền thống 
- Mãi mãi tuổi hai mươi” “Tuổi trẻ 
Việt Nam học tập và làm theo lời 
Bác”, “Tuổi trẻ các Doanh Nghiệp 
học tập và làm theo lời Bác” đã 
được Đoàn Công ty triển khai thực 
hiện một cách nghiêm túc, có 
sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ, 
tạo hiệu ứng sâu rộng góp phần 
quan trọng nâng cao nhận thức 
và bồi đắp lý tưởng cách mạng và 
niềm tin cho thế hệ trẻ, tạo thành 
phong trào học tập và làm theo lời 
Bác rộng khắp trong ĐVTN. Ban 
Thường vụ Đoàn đã thành lập Ban 
chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực 
hiện và tổng kết đánh giá kết quả 
thực hiện, Đoàn cũng đã tham gia 
Hội thi “Kể chuyện về tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng 
ủy Công ty, Đảng ủy khối DN tổ 
chức.

Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đoàn các cấp trong những 

ĐẶNG THỊ HÀ - BÍ THƯ ĐOÀN 
Halotexco

TUỔI TRẺ HALOTEXCO
XUNG KÍCH - SÁNG TẠO 

ĐÓNG GÓP VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

ĐTN Halotexco tham gia họp giao ban Đoàn khối Nghệ An
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năm qua Đoàn Công ty đã phát 
động nhiều phong trào: Từ phong 
trào “Thanh niên lập nghiệp, “tuổi 
trẻ giữ nước” phong trào “Thi đua, 
tình nguyện xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc”, đến phong trào “5 xung 
kích phát triển kinh tế xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành 
cùng thanh niên trên con đường 
mưu sinh, lập nghiệp” và cuối năm 
2013 là phong trào thi đua bốn 
nhất: “Chất lượng cao nhất, sáng 
tạo nhất, tiết kiệm nhất, an toàn 
nhất” được triển khai trong thanh 
niên công nhân và lao động trẻ... 
các phong trào đều được ĐVTN 
hăng hái hưởng ứng, nhiều ĐVTN 
đã tham gia vào công tác kiểm tra, 
quản lý chất lượng sản phẩm, xử 
lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý 
trong quá trình LĐ SXKD nhằm 
tạo ra sản phẩm với chất lượng cao 
nhất, tích cực đăng ký tham gia 
các phong trào thi đua lao động 
sản xuất, phong trào “Luyện tay 
nghề, thi thợ giỏi”, đề xuất các 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất góp phần tăng 
năng suất lao động và chất lượng 
sản phẩm, đăng ký đảm nhận 
khâu khó, việc mới, những phần 
việc, công trình thanh niên gắn 
với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 
chuyên môn tại đơn vị góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, 
tăng doanh thu và thu nhập cho 
người lao động. 

Phong trào “Khỏe để lập 
nghiệp và giữ nước” cũng được 
duy trì và phát triển mạnh trong 
toàn Đoàn, ĐVTN là lực lượng 
nòng cốt trong đội phòng cháy 
chữa cháy, phòng chống bão lụt;  
hăng hái tham gia lực lượng dân 
quân tự vệ, tham gia tập luyện 
nghiêm túc, một số ĐVTN đã sẵn 
sàng lên đường nhập ngũ và hoàn 
thành tốt nghĩa vụ quân sự trở về 
Công ty.

Với phương châm “Giỏi một 
nghề, biết nhiều nghề”, nhiều 
ĐVTN đã tham gia đào tạo nghề 
2, tham gia các lớp bồi dưỡng 
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trình 
độ quản lý... nhiều ĐVTN đã có 2 
đến 3 bằng Đại học và các chứng 
chỉ bổ trợ, một số đoàn viên trưởng 
thành từ tổ chức đoàn và đang là 
ĐVTN đã đảm nhận các chức vụ 
quan trọng trong Công ty. 

Ngoài ra Đoàn Công ty 
còn tham gia các hoạt động tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng 
như: Hiến máu nhân đạo, đóng 
góp xây nhà tình nghĩa, xóa nhà 
tranh tre dột nát, ủng hộ đồng bào 
bảo lụt, ủng hộ biển đảo, các hoạt 
động tình nguyện do đoàn khối 
phát động. 

Bên cạnh đó Đoàn Công ty 
luôn chú trọng tới việc cũng cố 
và nâng cao chất lượng Liên chi, 
Chi đoàn và ĐVTN, công tác phát 
triển đoàn viên; công tác xây dựng 

Đảng,  giới thiệu Đoàn viên ưu tú 
cho Đảng; chăm lo công tác thiếu 
niên nhi đồng. Thông qua các hoạt 
động phong trào đã thu hút, tập hợp 
được đông đảo ĐVTN tham gia 
vào các mặt hoạt động, đồng thời 
tranh thủ sự đồng tình, chỉ đạo của 
cấp Ủy, Đoàn cấp trên, sự ủng hộ 
giúp đỡ của chuyên môn, sự phối 
kết hợp của tổ chức Công đoàn. 
Chính vì thế trong 10 năm hoạt 
động, Đoàn Công ty Cổ phần Dệt 
May Hoàng Thị Loan luôn được 
công nhận là đơn vị vững mạnh 
xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi 
đua của Đoàn khối DN Nghệ An, 
được tặng Cờ đơn vị vững mạnh 
xuất sắc của Tỉnh Đoàn Nghệ An 
và Trung ương Đoàn tặng Giấy 
khen, Bằng khen cho tập thể và 
các cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi. 

Phát huy sức trẻ qua 10 năm 
xây dựng và trưởng thành, mỗi 
ĐVTN Công ty Cổ phần Dệt May 
Hoàng Thị Loan đã và đang ra sức 
thi đua học tập, rèn luyện, hăng 
say lao động sản xuất, quyết tâm 
thực hiện thành công mọi nhiệm 
vụ được giao, góp phần đưa sự 
nghiệp của Công ty phát triển lên 
tầm cao mới, xứng đáng với tên 
gọi Công ty mang tên Thân mẫu 
Bác Hồ - Công ty Cổ phần Dệt 
May Hoàng Thị Loan. 

CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CÁC THỜI KỲ 

TT Họ và tên Chức danh/Thời kỳ Ghi chú
1 Bùi Ngọc Thọ BT  ĐTN BKT & CBSX NM Sợi Vinh (1979-1985)
2 Nguyễn Văn Bình BT  ĐTN Nhà máy Sợi Vinh (1985-1987)
3 Nguyễn Duy Trà BT  ĐTN  Nhà máy Sợi Vinh (1987-1992) 

4 Nguyễn Tiến Quý
BT  ĐTN  Nhà máy Sợi Vinh (1992-10/1993)
BT LCĐ NM Sợi Vinh thuộc ĐTN Hanosimex (11/1993-1998)

5 Trần Quang Trung BT LCĐ NM Sợi Vinh thuộc ĐTN Hanosimex  (1998-9/2004)

6 Văn Đình Đệ BT ĐTN NM Dệt kim Hoàng Thị Loan (5/1988-4/1995)

7 Lê Văn Sơn BT ĐTN Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan (4/1995-5/2001)

8 Đặng Đức Tiến BT ĐTN Công ty  Dệt kim Hoàng Thị Loan (5/2001-3/2003)

9 Phạm Bảo Kiếm BT ĐTN Công Dệt kim HoàngThị Loan (3/2003-11/2005)

10 Đặng Thị Hà BT ĐTN Cty CP Dệt May Hoàng Thị Loan (11/2005-đến nay)
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Hiện nay, số lượng CBCNV 
của toàn hệ thống Tổng 
Công ty cổ phần Dệt May 

Hà Nội (Hanosimex) đã lên tới hơn 
4 ngàn người. Có thể nói, với lực 
lượng nhân sự thuộc vào loại đông 
đảo, Hanosimex hoàn toàn có khả 
năng tạo điều kiện phát huy cao 
nhất năng lực đội ngũ này để Tổng 
công ty phát triển nhanh và bền 
vững hơn nữa.

Qua 30 năm xây dựng và 
phát triển, Hanosimex đã là một 
thương hiệu có tên tuổi. Tuy nhiên, 
Tổng Công ty chưa phải đã phát 
huy được hết tiềm năng sẵn có. Đó 
đây vẫn còn những lãng phí, nhữ ng 
thiệt hại không đáng có do sự thiếu 
hiểu biết của số ít NLĐ cũng như sự 
thiếu chặt chẽ trong khâu quản lý. 
Ông Vũ Đức Giang, khi còn là Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn DMVN, mỗi 
khi xuống thăm cá c cơ sở  củ a Ha-
nosimex, thường kiểm tra kỹ lưỡng 
nơi ăn ở của công nhân tạ i cá c nhà  
má y, kiểm tra khu vệ sinh và chân 
tình nhắc nhở cán bộ quản lý để  
thay đổi khi có sự cẩu thả trong nếp 
sinh hoạt, hay điề u kiện cơ sở vật 
chất xuống cấp. Ông Giang thẳng 
thắn nhắc nhở rằng, thành công 
của một doanh nghiệp không chỉ 
nằm ở chỉ số lợ i nhuận, mà còn 
ở chất lượng sống của người công 
nhân, sự tiến bộ của từng CBCNV 
trong DN đó.

Tại các nhà máy của Hano-
simex trong khu công nghiệp mới, 
vẫn có hiện tượng nhà xưởng vừa 
xây xong đã nứt vỡ, nhà vệ sinh 
chung thì có nhữ ng có chỗ không 
sử dụng được do sớm hỏng hóc. 
Bên cạnh đó, ý thức của người lao 

động chưa phải đã được nâng cao 
toàn diện. Một số anh chị em vẫn 
chưa chú ý đến việc giữ gìn và bảo 
vệ tài sản chung. Sự lãng phí điện, 
nước, đồ dùng tiêu hao như giấy vệ 
sinh, xà bông, tăm… ở các khu công 
cộng vẫn thường diễn ra. Có khi 
suy nghĩ của NLĐ khá giản đơn, 
rằng những thứ nhỏ nhặt như vậy 
có bỏ đi thì cũng chẳng đáng gì. 
Vì thế mỗi lần dùng họ lấy dăm cái 
tăm, cả tệp giấy ăn, mà chỉ dùng 
một cái, còn lại thì vứt bừa xuống 
sàn nhà vừa lãng phí vừa gây phản 
cảm. Nhưng tích tiểu thành đại, và 
với số lượng người sử dụng lớn như 
vậy, thì sự lãng phí sẽ cộng dồn lên 
thành con số giật mình.

Đơn cử, chỉ cần nhìn cách ăn 
của chúng ta cũng có thể thấy, ta 
nghèo mà lãng phí vô kể. Có một 
lần tôi đi vào nhà ăn của công nhân 
Hanosimex tại KCN Đồng Văn, một 
số khay cơm công nhân ăn không 
hết, để lại cả cơm, rau, đậu, trứng 
lổn nhổn trên khay. Tôi cũng từng 
để ý cách ăn của người Đức, khi họ 
đứng lên khỏi bàn, họ không chỉ ăn 
hết đĩa thức ăn, mà đĩa còn được 
họ khéo léo vét sạch. Anh J.Hajduc 
(Người Đức) cho tôi biết, ngay từ 
nhỏ, trong gia đình và ở trường, 
người Đức đã được dạy về cách ứng 
xử với thức ăn hết sức cẩn thận. 
Trước khi ăn, họ cảm tạ Đức Chúa 
đã dành thức ăn cho họ. Không chỉ 
vậy, cách làm sao trong khi vừa ăn, 
vừa làm sạch đĩa ăn của mình tốt 
nhất, tuyệt đối không bỏ lại thức ăn 
thừa, không để đĩa ăn nhem nhuốc, 
không làm phiền nhiều cho những 
người phục vụ, thu dọn bát đĩa, 
hoặc người phụ nữ trong nhà.

XÂY DỰNG MẪU NGƯỜI 
HANOSIMEX

KIỀ U MAI-MINH HƯƠNG

Để DN phát triển bền vững, 
thì chúng ta cần xây dựng từ chính 
từng NLĐ ở  vị  trí  nhỏ  tớ i lớ n. Mỗi 
NLĐ, cần có  ý thức tự giác về việc 
tiết kiệm, không chỉ nguyên phụ 
liệu trong quá trình SX, mà còn 
cả trong việc sử dụng các phương 
tiện chung ở  nhà máy. Chú ng ta 
đều hiểu rằng, những tài sản chung 
đó cũng được xây dựng nên bằng 
chính bàn tay của mỗi NLĐ, của 
từng giờ làm việc chăm chỉ. Vậy 
thì chính những gì chú ng ta làm 
ra, ta không thể lãng phí nó được, 
mà cần trân trọng, giữ ghìn, bảo vệ 
tốt nhất. Ai cũng biết, nếu những 
tài sản chung đó nhanh chóng bị 
hỏng, DN lại phải đầu tư mua mới, 
thì ắt rằng việc tăng thu nhập có 
NLĐ sẽ khó khăn hơn.

Có  mộ t thự c tế  là , hầ u hế t cá c 
DN dệ t may ở  ta phả i chấ p nhậ n 
tuyể n nhân sự  vớ i chấ t lượ ng tương 
đố i thấ p. Họ  là  nhữ ng ngườ i không 
thể  và o Đạ i họ c hoặc cá c trườ ng 
Cao đẳ ng, dạ y nghề … số  cò n lạ i là  
lao độ ng phổ  thông. Chí nh vì  vậ y, 
ngoà i việ c trì nh độ  họ c vấ n không 
cao, thì  ý  thứ c công cộ ng, ý  thứ c 
công nghiệ p củ a số  ngườ i nà y cò n 
ké m. Cá c DN dệ t may lạ i phả i tố n 
chi phí  đà o tạ o và  giá o dụ c họ  dầ n 
dầ n. Tạ i Hanosimex, nên chăng 
Công đoà n phố i hợ p sá t cá nh vớ i 
bộ  phậ n hà nh chí nh - nhân sự  
để  đà o tạ o NLĐ, giú p NLĐ thay 
đổ i lố i số ng, nâng cao ý  thứ c tiế t 
kiệ m, gắ n bó , yêu thương DN như 
nhà  mì nh, tạ o độ ng lự c chung 
mạ nh mẽ  để  cù ng nỗ  lự c phấ n 
đấ u lao độ ng ngà y mộ t năng suấ t, 
chấ t lượ ng hơn, trưở ng thà nh hơn 
để  DN thự c sự  phá t triể n nhanh, 
mạ nh, bề n vữ ng.
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ĐẸP MÃI TÊN NGƯỜI HOÀNG THỊ LOAN

MẠNH CHIẾN
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Vượt khó đi lên
(Tặng CBCNV Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan)

Mái chèo lướt sóng vượt trùng dương
Vượt khó đi lên bước dặm trường
Xưởng sợi ngày đêm reo tiếng máy
Dệt kim ca kíp rộn trời sương

Công nhân trò chuyện cười rôm rả
Quấn quýt trăng theo rọi nẻo đường
Cuộc sống đổi thay luồng gió mới
Trong ngoài êm ấm đượm tình thương

Công nhân, Giám đốc cùng hòa nhịp
Tiếng hát ngân vang tình khúc ca
Lên bổng xuống trầm lòng rạo rực
Càng yêu nhà máy, mến quê nhà

Nhà máy đi lên với tháng ngày
Vượt qua sóng gió có hôm nay
Cùng nhau hồ hởi vui ngày mới
Đời ngát hương hoa, lái vững tay

Mừng Công ty dệt may vượt khó
Sản xuất thi đua đẩy mạnh đà
Tiến mạnh tiến nhanh trên đường sáng
Dặm dài vang vọng khúc hoàn ca.

Tháng 01/2005

Ngày hội tụ
Về hưu xa cách đã bao lâu
Duyên nợ cùng nhau tự buổi đầu
Năm tháng qua dần không trở lại
Mà nay khởi sắc đẹp tươi màu.

Mà nay khởi sắc đẹp tươi màu
Vằng vặc bầu trời lấp lánh sao
Thầm lặng nhìn về thời dĩ vãng
Dòng Lam nổi sóng bến giang đầu

Dòng Lam nổi sóng bến giang đầu
Hòa nhịp triều dâng biển thét gào
Tô đẹp cho đời luôn vững bước
Mặc cho bão tố chẳng lao đao.

Mặc cho bão tố chẳng lao đao
Cuộc thế vần xoay dẫu thế nào
Đừng để phôi phai tình nghĩa cũ
Vui ngày hội tụ nắm tay nhau

Vui ngày hội tụ nắm tay nhau
Ta với tình ta vẫn dạt dào
Nợ để tóc sương buồn tẻ lạnh
Miệng đời hay dở biết sao đâu.

Mừng sinh nhật Halotexco
Mười tuổi*, Công ty đã chuyển mình
Sáng danh thương hiệu**, đất Thành Vinh
Thăng trầm từng trải bao gian khó
Sợi nhớ, sợi thương , dệt nghĩa tình
Thời cơ vận hội, đang chờ đón
Vững bước đi lên, khẳng định mình
Cán bộ, công nhân cùng phấn đấu
Tiến cùng đất nước, tới phồn vinh.

Công ty tròn 10 tuổi (24/9/2004-24/9/2014)

** Thương hiệu HALOTEXCO/HANOSIMEX

  Xuân Phan

Cái tên - Dáng đứng
Một thời từ buổi sơ khai
Vượt qua gian khó, miệt mài xây lên
Hoàng Thị Loan - một cái tên
Mười năm đổi mới làm nên bao điều…
Công lao chẳng quản sớm chiều
Thi đua phấn đấu lập nhiều thành công
Hoà cùng Đất nước non sông
Giờ đây cuộc sống cộng đồng nâng cao
Mỗi người như một vì sao
Làm cho Doanh nghiệp ngọt ngào không gian
Thoi đưa khung cửi hân hoan
Lòng người rạng rỡ, cung đàn thêm vui
Sẻ chia hương vị ngọt bùi
Đường đi chỉ tiến, không lùi vươn xa
Cho đời thắm nụ, tươi hoa
Cái tên dáng đứng đậm đà Việt Nam.

Trường Thi, ngày 10/8/2014
Cao Thị Nga

(Nguyên Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công 
ty Dệt kim Hoàng Thị Loan)

CHÙM THƠ:  BÁC TRẦN LONG BIÊN
CBCC nghỉ hưu (đã mất)
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CẢM TÁC

Công ty tổ chức nghỉ Thiên Cầm
Hội ngộ chân thành với chữ “Tâm”
Xây dựng tô hồng nên nghĩa cả
Phát huy truyền thống mối tình thâm
Kinh doanh sản xuất luôn tăng trưởng
Hạch toán giao lưu đã vượt tầm
Tân cựu tự hào nhiều thắng lợi
Công lao rạng rỡ mãi vang âm.

XÚC CẢM 
NGHỈ MÁT BIỂN CỬA LÒ

----------------

Tắm mát vui chơi biển Cửa Lò
Người người khéo liệu với hay lo
Công ty hoạt động nhiều màu sắc
Xí nghiệp kinh doanh thắng lợi to
Cán bộ - Công nhân luôn phấn khởi
Anh em - bầu bạn vẫn reo hò
Chúc mừng thành tích giành đa dạng
Rạng rỡ cháu con của Bác Hồ.

(Nhân dịp Công ty  CP Dệt May 
Hoàng Thị Loan tổ chức cho CBCC nghỉ hưu)

TÌNH CẢM

Chân thành cởi mở thật là hay
Tình cảm thủy chung đẹp tháng ngày
Sản xuất đẫy đà luôn tìm hướng
Kinh doanh hạch toán liệu đường quay
Tân làm cựu nghỉ luôn trăn trở
Cán liệu công lo rất đắm say
Gặp mặt tất niên đầy phấn khởi
Chúc mừng đại thắng đến xuân này.

THƠ MỪNG THỌ BÁC ĐẶNG ĐÌNH GIAI

Xuân Đinh Hợi - Nắng vàng rực rỡ   
Hai Bác mừng Thượng thọ Tám mươi
Thế gian được những bao Người
Công tư tròn vẹn, tình đời thắm Xuân
Trải qua bao cuộc phong trần
Để  nay hai Bác đạt phần thanh cao
Tình thơ, trí lực dồi dào 
Với Công ty Bác vẫn vào làm thơ 
Động viên thế hệ bây giờ
Đưa Công ty vững ngọn cờ đi lên
Chung lòng sau trước xây nên
HALOTEX (.co), tiếp vững bền lòng son
Nhớ lời Thơ Bác Mừng Xuân 
Nôm na, Cháu hoạ mấy vần góp vui
Chúc Hai Bác khoẻ, yêu đời
Xuân về lại đón Bác vào … làm Thơ !

Xuân Phan
Ngày 22/2/2007 (Mồng 6 Tết)

MỪNG NGÀY HỘI NGỘ

Xa bạn lâu ngày luôn ngóng trông
Giờ đây gặp lại thoả lòng mong
Hai tay xiết chặt vui tình bạn
Một tiếng chào nhau thắm  cõi lòng
Vui tết nơi đây lòng rạo rực
Đón xuân sắp tới dạ thong dong
Ta mong sống được nhiều năm nữa
Chung hưởng vinh hoa với cộng đồng

*
 *      *

Xa cách những ngày mãi ngóng trông
Bây giờ trở lại thoả lòng mong
Cỏ cây cảnh vật dường thay đổi
Máy móc xưa rồi còn nữa không
Lãnh đạo công nhân đều trẻ hoá
Tinh thần làm việc vẻ tiên phong
Thi đua sản xuất nhiều hàng hoá
Đất nước mạnh giàu ta hưởng chung.

Phan Đình Tần
Ngày 15/1/2004

MỪNG NHÀ MÁY SỢI VINH
(Nhân dịp Xuân 2004 Giáp Thân)

Sợi Vinh hòa nhịp khúc hành ca
Xí nghiệp cấp cao tại tỉnh nhà
Lắm lúc khó khăn không bỏ dỡ
Nhiều khi trở ngại cũng đi qua
Kinh doanh đúng hướng thu nhiều lợi
Sản xuất tăng nhanh được đẩy đà
Máy tốt -Người tài - Cầm lái vững
Xuân về thắng lợi nở nhiều hoa.

CHÙM THƠ BÁC ĐẶNG ĐÌNH GIAI
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Trong thời kỳ hội nhập và với 
xu thế toàn cầu hóa hiện nay 
thì ngoại ngữ - phổ biến là 

tiếng Anh có một vai trò vô cùng 
quan trọng. Vì thế, Đảng và Nhà 
Nước đã có mối quan tâm đặc 
biệt đến vấn đề dạy và học ngoại 
ngữ. Ngày 30/9/2008 Thủ tướng 
Chính phủ đã ký quyết định số 
1400/QĐ-TTg, phê duyệt Đề 
án “Dạy và học ngoại ngữ trong 
hệ thống giáo dục quốc dân” (gọi 
tắt là đề án ngoại ngữ 2020). Mục 
tiêu chung của đề án là “Thực 
hiện đổi mới toàn diện việc dạy 
và học ngoại ngữ trong hệ thống 
giáo dục, trong đó có giáo dục 
đại học, nhằm đảm bảo đến năm 
2015 đạt được bước tiến rõ rệt về 
trình độ, năng lực sử dụng ngoại 
ngữ của nguồn nhân lực, nhất là 
đối với một số lĩnh vực ưu tiên…”. 
Đặc biệt, mục tiêu cụ thể có nêu 
rõ: “Đối với các ngành học không 
chuyên ngữ, sau khi tốt nghiệp 
sinh viên phải đạt trình độ tối 
thiểu bậc 3 theo khung năng lực 
ngoại ngữ...” (khung Châu Âu 
chung).

Ngoại ngữ  là cửa sổ để tiếp 
cận trí thức của nhân loại  

Thực tế khi biết được nhiều 
ngoại ngữ ta có thể đọc, tham 
khảo các sách nước ngoài từ đó 
biết thêm nhiều điều thú vị trên 
thế giới. Ngoài ra việc học thành 
thạo một thứ tiếng khác ngoài tiếng 
mẹ đẻ sẽ giúp bạn trong cùng một 
vấn đề có cách xử lý và diễn đạt 
khác nhau, nâng cao kỹ năng nói 
và viết của mình được chính xác 
hơn, thông minh hơn và sáng tạo 
hơn. Ngoại ngữ giúp cho chúng ta 
khám phá được thêm nền văn hóa 
và tri thức của  một quốc gia nào đó 
trên thế giới. 

Một nghiên cứu đã cho thấy, 
việc có thể nói, nghe và nghĩ được 
bằng hai ngôn ngữ và dùng hai 
ngôn ngữ hàng ngày làm khả năng 
chú ý đối với mọi thứ xung quanh 
giúp chúng ta làm việc tốt hơn 
đồng thời nghiên cứu đã cho thấy 
việc thạo hai ngôn ngữ giúp não bộ 
đỡ bị lão hóa, giảm thiểu việc mất 
trí nhớ khi về già.Việc học ngoại 
ngữ yêu cầu ở bạn rất nhiều kỹ 
năng, chính vì thế trong quá trình 
trau dồi ngoại ngữ ấy, bạn đã nâng 
cao kỹ năng sống cùng kỹ năng học 
tập trong nhiều lĩnh vực khác. Học 
ngoại ngữ giúp nâng cao suy nghĩ, 
lập luận, tư duy sáng tạo, khả năng 
giải quyết vấn đề.

Bạn không biết hoặc không 
giỏi ngoại ngữ bạn cũng không thất 
nghiệp nhưng bạn sẽ không thể sở 
hữu một vị trí, một công việc tuyệt 
vời với một thu nhập tốt, đặc biệt 
trong thời đại kinh tế mở cửa tại 
đây. Nếu bạn thành thạo ngoại ngữ 
cộng với việc làm chủ những kỹ 
năng cần thiết trong cuộc sống và 

công việc thì tất cả mọi thứ sẽ nằm 
gọn trong tầm tay bạn.

Thái độ của thanh niên ngày 
nay với việc học ngoại ngữ.

Trong bối cảnh hội nhập hiện 
nay, sự giao tiếp với người nước 
ngoài ngày càng trở nên phổ biến 
và dễ dàng hơn trong giao tiếp công 
việc, nhưng đáng tiếc là tuyệt đại 
bộ phận thanh niên chưa nhận 
thức được tầm quan trọng của ngoại 
ngữ, nhiều bạn trẻ còn thờ ơ trong 
việc học ngoại ngữ. Có nhiều lý do 
khác nhau như: Bận việc gia đình, 
cuốn vào vòng xoay “Cơm áo gạo 
tiền” mà lãng quên, không “văn 
ôn võ luyện”. Một điều dễ nhận 
thấy ngoại ngữ nếu không sử dụng 
thường xuyên sẽ rơi rớt dần cả  từ 
vựng lẫn ngữ pháp đều sẽ quên hết. 

Nhiều bạn thanh niên thừa 
nhận trong những năm học cấp 
3, đặc biệt là trong môi trường 
đại học được học một ngoại ngữ, 
nhưng đến khi xin được việc làm 
thì không quan tâm đến việc trau 
dồi ngoại ngữ, khi cơ quan cho đi 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ 
VÀ THÁI ĐỘ CỦA THANH NIÊN

 MINH HƯƠNG

(Ảnh có tính chất minh họa)
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du lịch nước ngoài muốn nói vài 
câu giao tiếp tiếng Anh, nhưng cứ 
bập bẹ mẽ mãi không phát ra được 
- quả là rất đáng tiếc.

Thông thạo tiếng Anh sẽ có 
cơ hội cống hiến nhiều hơn 

Xuất phát từ thực tiễn,Tổng 
Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội 
của chúng ta cũng như bao công ty, 
doanh nghiệp khác trong Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và ngành Dệt 
May Việt Nam đều đã hội nhập 
đầy đủ nền kinh tế thế giới; khách 
hàng chúng ta đều là người nước 
ngoài đến đàm phán, đặt hàng 
trong khi hầu hết đoàn viên thanh 
niên của chúng ta ở các phòng ban 
nghiệp vụ đều có cơ hội tiếp cận 
với  khách hàng để giới thiệu, hỗ 
trợ đàm phán, tính giá thành và 
thực hiện các thủ tục nhập khẩu 
thì lại rất hạn chế về khả năng 
ngoại ngữ. Đây là một thiệt thòi 
rất lớn cho doanh nghiệp và chính 
bản thân các bạn, giá mà chúng ta 
thông thạo ngoại ngữ thì sẽ thuận 
lợi hơn cho công việc chuyên môn 
và có điều kiện tốt hơn trong việc 
đem lại giá trị cho doanh nghiệp. 

Theo tôi, thanh niên chúng 
ta đại diện cho tầng lớp tri thức 
trẻ, dễ tiếp thu và hấp thụ cái mới 
và cập nhật tri thức tiên tiến của 
thế giới.Chúng ta đang đứng trước 
nhiều vận hội mới của đất nước; 
các hiệp định song phương, đa 
phương các FTA, đăc biệt lợi ích 
được mang lại cho ngành dệt may 

rất lớn từ Hiệp định Đối tác Kinh 
tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), 
nếu các bạn đoàn viên, thanh niên 
tranh thủ thời gian để ôn luyện 
và học thêm ngoại ngữ tiếng Anh 
sẽ thuận lợi hơn trong công việc, 
đáp ứng rất tốt sự đòi hỏi của Tập 
đoàn và ngành Dệt May Việt Nam, 
nên chăng lãnh đạo Tổng Công 
ty cổ phần Dệt May Hà Nội cũng 
cần tạo điều kiện, khuyến khích 
CBCNV trong hệ thống Tổng Công 
ty học tập nâng cao ngoại ngữ tiếng 
Anh; có thể  hỗ trợ một phần kinh 
phí để mời thầy, mở lớp học thêm, 
đầu tư thiết bị kỹ thuật cho lớp học 
tiếng Anh cho cán bộ nghiệp vụ 
và đoàn viên thanh niên ở các vị 
trí trong doanh nghiệp mà thường 
xuyên phải tiếp xúc với người nước 
ngoài để họ có điều kiện nâng cao 
khả năng giao tiếp và làm việc với 
khách hàng. 

Lãnh đạo Công ty cũng nên 
khuyến khích và có cơ chế thưởng 
cho cán bộ tự học thêm văn bằng 
tiếng Anh nhằm tạo thêm động 
lực phấn đấu cho CBCNV và đoàn 
viên thanh niên để họ phấn khởi tự 
nguyện  thu xếp thời gian học tập 
nâng cao vốn ngoại ngữ tiếng Anh, 
khi đó cán bộ, đoàn viên thanh 
niên  sẽ có nhiều cơ hội đóng góp 
vào sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp.

 

Thư giãn
KHÔNG BAO GIỜ PHỤ EM
Đêm tân hôn, chà ng thỏ  thẻ  

vớ i nà ng: “Em yêu, anh xin hứ a 
mộ t điề u là  anh sẽ không bao giờ  
phụ  em!”.

Tân nương sung sướ ng mỉm 
cườ i. Sá ng hôm sau thứ c dậ y, nà ng 
tất bật lo cơm nướ c. Đến lúc chuẩ n 
bị  đi là m, nà ng nó i:

- Anh ơi! Vào đây phụ  em 
mộ t tay kẻo muộn giờ  là m mất.

Anh chà ng nhăn nhó :
- Sao em lại mau quên thế!  

Đêm hôm qua anh đã  nó i gì  nhỉ?
    - !!!!!
GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA
 Hoa hậu ấy rất gữu đúng lời 

hứa, nếu  đăng quang sẽ bỏ hết 
tiền thưởng để làm từ thiện giúp 
đỡ người già, yếu, tàn tật.

- Thật vậy à! Bây giờ cô ấy 
ra sao?

- Cô ta chấp nhận lấy một 
ông chồng tỷ phú 70 tuổi và chân 
hơi yếu

- !!!!!
Chống chế 
Khách hàng hỏi  nhân viên 

phục vụ: 
-”Sao ở đây nhà hàng các 

anh cho ít canh thế?”.
- Thưa ông, chúng tôi muốn 

khách hàng có thể vừa ăn, vừa 
ngắm hình ảnh đẹp ở đáy bát.

- !!!!!
ĐÃ ĐI LẤY CHỒNG!
Khách quen tìm đến văn 

phòng của vị Giám đốc, tỏ ra bất 
ngờ vì  thấy ông này đang chăm chú 
gõ công văn các loại trên máy tính.

- Ủa? Cô thư ký xinh đẹp đâu 
rồi mà ông phải làm những việc 
vặt vãnh thế này?

-  Cô ấy đã đi lấy chồng rồi 
nên tôi phải quán xuyến luôn!

- Lấy ai vậy?
- Lấy tôi, chứ còn ai nữa
- !!!!!
RẺ GẤP ĐÔI
Cảnh sát  giao thông nói với 

lái xe:
- Đèn xi nhanh và đèn pha 

của anh  đều cháy, phạt hai trăm 
nghìn đồng.

- Bà vợ ngồi ở ghế sau nhanh 
nhảu  nói với lên: - Anh thấy chưa, 
vậy mà tiệm sửa xe đòi những bốn 
trăm nghìn...

- !!!!!
MINH HƯƠNG

(Sưu tấm)

(Ảnh có tính chất minh họa)
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LÊ CẢNH TÙNG

Công ty cổ phần May 
Halotexco được thành lập 
trên cơ sở 2 nhà máy May 

của Công ty cổ phần Dệt May 
Hoàng Thị Loan ( Halotexco) đó là 
Nhà máy May và nhà máy May 
Thời trang. 

Trong những năm qua, Công 
ty cổ phần May Halotexco đã có 
những đóng góp không nhỏ vào 
thành công chung của Công ty cổ 
phần Dệt May Hoàng Thị Loan, 
CBCNV -  LĐ ngành May luôn nỗ 
lực hết sức mình để duy trì sản 
xuất, tìm kiếm đủ việc làm cho 
người lao động. đặc biệt là trong 
giai đoạn khủng hoảng của nền 
kinh tế thị trường vừa qua, các 
đơn hàng may tuy không lớn, số 
lượng nhỏ lẻ, nhưng nhờ sự năng 
động của Lãnh đạo Công ty trong 
từng giai đoạn mà sản xuất vẫn 
được duy trì đều, vượt qua không 
ít những khó khăn để đưa Công ty 
phát triển như ngày hôm nay.

Từ các Các phân xưởng sản 
xuất 

Với khẩu hiệu “Tư tưởng 
thông - công việc tốt”, đến với 
các phân xưởng sản xuất chúng ta 
dễ dàng bắt gặp được sự hối hả, 
khẩn trương của mọi người hoà 
cùng tiếng máy rộn ràng. Trong 2 
năm qua, Công ty đã đầu tư nhiều 
máy móc thiết bị hiện đại, tiên 
tiến để từng bước mở rộng sản 
xuất và tăng năng suất lao động.

Đầu tháng 7 năm 2014, 
Công ty đã ký hợp đồng tư vấn về 
xây dựng chuyền Lean với Viện 
Năng suất Việt Nam, nhằm tinh 
gọn lại các công đoạn thừa, thao 
tác thừa, tạo ra môi trường làm 
việc thật sự hiệu quả cho công 

nhân. Từng bước tăng năng suất 
lao động, tăng hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, từng bước nâng cao 
thu nhập cho người lao động. Năm 
2014 Công ty đã đầu tư khắc phục 
máy Thêu 20 đầu, 12 đầu để đáp 
ứng sản xuất trong công ty và triển 
khai thêu gia công nhằm thu hồi 
vốn sau đầu tư nâng cấp. 

Đến các tổ chức đoàn thể
Cùng chung sự chỉ đạo của 

Đảng ủy Công ty cổ phần Dệt May 
Hoàng Thị Loan, định hướng phát 
triển xuyên suốt đến năm 2020, 
Đảng bộ bộ phận Công ty May 
trên cơ sở đó vạch ra những hướng 
phát triển phù hợp với từng thời 
kỳ, nhằm đưa công ty phát triển 
đúng lộ trình.  Bên cạnh đó, đóng 
góp những thành công nhất định 
vào sự phát triển công ty trong 
thời gian qua, BCH Công đoàn đã 
tuyên truyền làm tốt công tác tư 
tưởng đối với người lao động, gần 
gũi, chia sẻ những lúc CBCNV LĐ 

gặp khó khăn, hoạn nạn. Hàng 
năm, Công đoàn đều phát động 
những phong trào thi đua thiết thực 
nhằm tăng năng suất, tạo ra không 
khí thi đua lao động sản xuất trong 
các đơn vị. Tổ chức các giải thể 
thao chào mừng các ngày lễ lớn 
và các ngày kỷ niệm của Công ty, 
nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, 
học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn 
nhau với mục tiêu “Khỏe để lao 
động sản xuất và cống hiến”. 

Với định hướng đúng cho 
sự phát triển bền vững của Công 
ty, chúng ta tin tưởng vào sự điều 
hành có hiệu quả từ HĐQT, Ban 
Điều hành Công ty, với sự đồng 
thuận cao từ người lao động, sự hỗ 
trợ của các tổ chức Đoàn thể, nhất 
định Công ty CP May Halotexco 
sẽ gặt hái được nhiều thành công 
hơn nữa, góp phần vào thành 
công chung của toàn hệ thống 
Hanosimex.

ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH CÔNG 
CỦA DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN
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