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Thu nhập luôn là mối 

quan tâm của người lao động 

nhưng làm thế nào để có 

mức thu nhập tốt thì chúng ta  

còn lúng túng. Cho nên, cách 

nhiều người thường làm nhất 

là so sánh thu nhập của mình 

với người khác theo những 

“tiêu chí” mà bản thân  nhìn 

thấy, chẳng hạn như cùng 

làm việc trong một nhóm 

hoặc một xưởng, cùng thời 

gian làm việc 8h như nhau, 

vậy mà thu nhập chênh lệch 

rất nhiều, thậm chí mức 

chênh lệch ngày càng tăng… 

thật không công bằng!? Cách 

nghĩ như vậy khiến chúng ta 

sinh lòng nghi ngờ, oán trách 

mà rất ít ai nhìn vào thực tại 

của mình để nỗ lực vượt qua 

thách thức, nâng cao năng 

lực cá nhân, yếu tố quyết 

định thu nhập.       

Năng lực cá nhân được 

hiểu là kiến thức, kỹ năng và 

thái độ hoặc tố chất mà 

người lao động cần phải có, 

được thể hiện một cách ổn 

định, đáp ứng yêu cầu công 

việc. Nó là yếu tố giúp một 

cá nhân làm việc hiệu quả 

hơn so với những người 

khác. Trong đó:   

Kiến thức được hiểu là 

những thông tin, phương 

pháp làm việc, các quy định, 

quy trình và thủ tục…mà 

người lao động cần phải hiểu 

biết, phải nắm để thực hiện 

công việc được giao. Chẳng 

hạn như kiến thức pháp luật 

về kế toán và thuế, am hiểu 

thủ tục BHXH, quy trình 

công nghệ, phương pháp 

ĐMLĐ… Như vậy, kiến 

thức không hoàn toàn đồng 

nhất với bằng cấp, có bằng 

cấp chưa hẳn là có kiến thức 

công việc. 

Kỹ năng là sự thuần thục 

những hành động, thao tác, 

thể hiện một cách ổn định 

trên cơ sở tập luyện và vận 

dụng kiến thức, để thực hiện 

những nhiệm vụ cụ thể. 

Chẳng hạn như kỹ năng 

phỏng vấn tuyển dụng lao 

động, kỹ năng soạn thảo văn 

bản, kỹ năng nấu các món 

ăn, kỹ năng bốc xếp hàng 

hóa… 

Tố chất cá nhân là những 

phẩm chất mà yêu cầu công 

việc đòi hỏi người thực hiện 

phải có. Tố chất cá nhân có 

thể thông qua quá trình rèn 

luyện nhưng chủ yếu là do 

bẩm sinh. Chẳng hạn như 

khả năng chịu áp lực công 

việc cao, khả năng quyết 

đoán, khả năng sáng tạo… 

Tất cả năng lực được 

chuẩn hóa, phù hợp với chiến 

lược SXKD và văn hóa của 

DN để áp dụng cho mọi chức 

danh công việc trong một tổ 

chức, gọi là tiêu chuẩn năng 

lực. Nó là cơ sở, là tiêu chí 

để đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc. Định kỳ, 

thông qua đánh giá mà xem 

xét người lao động đã phát 

huy được năng lực ổn định ở 

cấp độ nào để nâng lương 

tương xứng. 

Nhà máy chúng ta hiện 

nay,  tình trạng thường xuyên 

không hoàn thành nhiệm vụ, 

mặc dù có cố gắng, nói lên 

năng lực cá nhân của chúng ta 

còn yếu. Hầu hết, tuy có bằng 

cấp nhưng thiếu am hiểu các 

quy định, quy trình thủ tục 

công việc và phương pháp 

làm việc; có hành động nhưng 

thiếu sự thuần thục trong thao 

tác hoặc chưa kiên trì lặp đi 

lặp lại một cách thường 

xuyên, liên tục để đạt một 

phong độ ổn định. Một số cá 

nhân quá tự mãn vì cho rằng 

năng lực chuẩn là một ngưỡng 

cố định. Mỗi giai đoạn, tùy 

thuộc mục tiêu cụ thể mà tiêu 

chuẩn năng lực được xác định 

phù hợp với định hướng của 

tổ chức trong giai đoạn đó. 

Như vậy, nâng cao năng lực 

phải là một quá trình học và 

tập luyện không ngừng nghỉ. 

Năng lực cá nhân dậm chân 

tại chỗ, thậm chí ngày càng tụt 

hậu so với yêu cầu của thời 

đại, thì dù đến kỳ hoặc "thâm 

niên", vẫn không thể nâng 

lương. 

Vậy nên chúng ta mỗi ngày 

hãy cố gắng một chút. Khi 

bạn phải chịu sự căng thẳng, 

hãy nhớ rằng nếu vượt qua nó, 

bạn sẽ trở nên tốt hơn, giỏi 

hơn. Nếu cuộc sống này 

không có một trở ngại nào, 

chúng ta có thể bị làm hỏng, 

cả tinh thần và thể xác, bạn sẽ 

không mạnh mẽ, không giỏi 

giang như bạn vốn có thể.                  

        BGĐNM 

CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH 
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Trên thềm hội nhập, đầu tư nước ngoài 

không ngừng vào Việt Nam. Để tạo lợi thế 

cạnh tranh, chúng ta cần học tập và ứng dụng 

các công cụ quản lý mới của họ. Trả lương 

3P là một trong những công cụ đó. 

Hệ thống lương 3P là cơ chế trả lương 

mới, dựa trên các tiêu chí có sẵn được xây 

dựng sao cho các thành phần thu nhập cá 

nhân phản ánh được ba yếu tố (P1) Position –

 Vị trí công việc, (P2) Person – Năng lực cá 

nhân và (P3) Performance – Kết quả công 

việc. Dựa vào đó, người quản lý có thể bao 

quát được hiệu quả công việc của từng nhân 

viên. Tuy phức tạp, mất khá nhiều thời gian 

để xây dựng và đánh giá thường kỳ nhưng áp 

dụng hệ thống lương 3P thì doanh nghiệp và 

người lao động sẽ được nhiều ích lợi, sẽ phát 

triển bền vững. 

Trả lương 3P giúp doanh nghiệp, dựa vào 

thị trường lao động để xác định mức lương 

phù hợp với nhu cầu, từ đó có thể thu hút 

nhân tài qua chính sách lương của mình. 

Đồng thời, khuyến khích nhân viên quan tâm 

nhiều hơn đến kết quả thực hiện cuối cùng và 

có nhiều đóng góp để hạn chế các rủi ro, dẫn 

tới năng suất làm việc cao hơn và chi phí 

lương của doanh nghiệp phù hợp hơn với tình 

hình kinh doanh vào từng thời điểm. 

Trả lương 3P khắc phục được các nhược 

điểm của phương pháp trả lương truyền 

thống, như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc 

thâm niên, không phân biệt được năng lực 

thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân 

vào mục tiêu chung. Qua đó, giúp người lao 

động nhận thức rõ các vấn đề làm thế nào để 

được hưởng lương cao và thu nhập tốt hơn, từ 

đó họ có thể phấn đấu, cạnh tranh để đem lại 

hiệu quả cao cho chính bản thân, cũng như 

cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, Nhà máy chúng ta, cơ cấu tổ 

chức nhiều phòng ban, bộ phận, với nhiều 

chức danh, vị trí công việc và khá nhiều lao 

động; người lao động đã quen với mức thu 

nhập bấy lâu, khi áp dụng hệ thống 3P, một 

bộ phận lao động có thu nhập giảm so với 

trước đây sẽ dễ phản ứng tiêu cực. 

Dù có một bộ từ điển năng lực và những 

hướng dẫn kèm theo được chuẩn bị kỹ thế 

nào, thì khi đánh giá cũng ít nhiều bị yếu tố 

cảm tính chi phối. Nếu đánh giá thiếu khách 

quan, thiếu công bằng sẽ gây tình trạng mất 

đoàn kết, thiếu hợp tác. 

Khi được giao nhiệm vụ xây dựng hệ 

thống lương 3P, mặc dù đã được tập huấn 

nhưng nhóm chúng tôi vẫn lúng túng, nhiều 

trở ngại xuất hiện, phải điều chỉnh lại cơ cấu 

tổ chức và bản mô tả công việc, lựa chọn tiêu 

chí ưu tiên, phù hợp với chiến lược của Nhà 

máy… Đôi khi, mỗi từ ngữ đưa ra cũng mất 

khá nhiều thời gian để thống nhất. Bên cạnh 

đó, chúng tôi, các trưởng bộ phận, còn phải 

chu toàn hoạt động của bộ phận mình nên 

phải sử dụng cả thời gian riêng của cá nhân 

cho công việc chung. Mặc dù được sự động 

viên của cấp trên và hỗ trợ của đồng nghiệp, 

nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng vì những đánh 

giá chưa tích cực, thiếu chia sẻ. Chúng tôi 

phải tự động viên nhau để vượt qua những trở 

ngại này. 

Áp dụng thành công lương 3P đòi hỏi 

mọi người, từ lãnh đạo đến mỗi công nhân, 

phải nỗ lực hết mức và truyền thông 3P là vô 

cùng quan trọng để trên dưới đồng lòng. Trả 

lương sao cho vừa thỏa mãn mong đợi của 

nhân viên nhưng lại không gia tăng chi phí, 

xa hơn nữa là thúc đẩy được nguồn nhân lực 

phát triển là một bài toán khó.   

   Đỗ Hữu Trung-PX1 

http://hanhchinhnhansu.com/
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Chúng ta nghe nói, bàn 

tán rất nhiều về 3P. Vậy 3P là 

gì? Vì sao phải xây dựng và 

trả lương 3P? 

 Trả lương 3P là một 

phương pháp trả lương dựa 

theo ba yếu tố cơ bản, đó là vị 

trí công việc (Position-P1); 

năng lực cá nhân (Person-P2) 

và kết quả công việc 

(Performance-P3). Nhờ kết 

hợp 3 yếu tố này, phương 

pháp trả lương 3P sẽ tạo sự 

công bằng trong hệ thống 

lương thưởng, loại trừ bớt các 

yếu tố cảm tính hay cá nhân, 

đồng thời tạo động lực để 

người lao động làm việc hiệu 

quả hơn, đạt thu nhập cao hơn. 

Thực tế khi xây dựng 3P, 

Nhà máy chúng ta gặp phải 

các vấn đề sau: 

- Nhà máy đã có quá trình 

hoạt động nhiều năm, những 

vị trí, chức danh công việc đã 

được hình thành, giữ ổn định 

và duy trì mức thu nhập tăng 

đều theo từng năm. Khi đưa 

hệ thống 3P vào áp dụng, sẽ 

có một bộ phận lao động bị 

xáo trộn thu nhập. Nếu không 

được truyền thông, giải thích 

kỹ lưỡng có thể sẽ phát sinh 

những tư tưởng, phản ứng tiêu 

cực. 

- Áp dụng trả lương theo 

phương pháp 3P, Nhà máy sẽ 

phải đánh giá lại năng lực 

nhân viên để xếp lương cho 

phù hợp. Thế nhưng, dù có 

theo một từ điển năng lực và 

những hướng dẫn kèm theo 

được chuẩn bị kỹ thế nào thì 

phần đánh giá năng lực này 

cũng bị yếu tố cảm tính chi 

phối khá nhiều. Cấp trên có 

cảm tình thì đánh giá cao hơn, 

có thành kiến thì đánh giá 

thấp hơn. Chưa kể đến những 

cuộc tranh cãi giữa các bộ 

phận về việc thiếu khách 

quan, thiếu công bằng trong 

đánh giá. Trong trường hợp 

này, trả lương theo phương 

pháp 3P dễ gây ra hậu quả 

làm mất đoàn kết nội bộ. 

Trả lương sao cho vừa 

thỏa mãn sự mong đợi của 

nhân viên nhưng lại đảm bảo 

hiệu quả SXKD là một bài 

toán không đơn giản. Vì vậy, 

để thực hiện tốt chủ trương trả 

lương 3P, người quản lý cần 

phải: 

- Xây dựng các tiêu chuẩn 

công việc cho từng vị trí (P1), 

xây dựng tiêu chí để đánh giá 

năng lực từng nhân viên so 

với năng lực chuẩn của từng 

vị trí công việc (P2), đánh giá 

hiệu quả công việc của từng 

nhân viên tại mỗi vị trí cụ thể, 

những việc này phải đảm bảo 

xây dựng đúng và đánh giá 

công tâm, hết sức tránh cảm 

tính, nghĩa là người quản lý 

phải có đủ năng lực và có tâm. 

Đủ năng lực để nhìn nhận và 

xây dựng đúng các hệ thống 

tiêu chuẩn, có tâm để đối đãi  

nhân viên tương xứng với 

những gì họ đã đóng góp.    

Khi nhân viên nhận thấy 

không được nhìn nhận và 

đánh giá công bằng, họ sẽ 

không còn động lực và tinh 

thần làm việc, năng suất-chất 

lượng-hiệu quả không đạt thì 

bản thân người quản lý phải 

gánh chịu hậu quả do chính 

mình đã gây ra, bởi cũng như 

nhân viên, bất kỳ vị trí quản lý 

nào cũng có cấp trên đánh giá 

mình.     

- Chú trọng công tác 

truyền thông các cấp trong 

toàn Nhà máy để trên dưới 

cùng hiểu, đồng lòng thực 

hiện và ủng hộ, giải thích 

được các thắc mắc của người 

lao động mà trước đây chưa 

giải thích được là tại sao vấn 

đề lương các vị trí và các nhân 

viên phải khác nhau.  

- Giúp người lao động 

nhận thức rõ các vấn đề phải 

làm thế nào để đạt được mức 

lương cao và thu nhập tốt hơn, 

từ đó họ phải phấn đấu, nỗ lực 

để đem lại hiệu quả cho chính 

bản thân, cũng như cho doanh 

nghiệp. Khuyến khích nhân 

viên quan tâm nhiều hơn đến 

kết quả cuối cùng, đến mục 

tiêu chung, hạn chế các rủi ro, 

kết quả xấu nhất có thể xảy ra, 

từ đó cải thiện năng suất làm 

việc của mình, của tập thể. 

Tóm lại, 3P là phương 

pháp trả lương thúc đẩy năng 

suất - chất lượng - hiệu quả. 

Người lao động không thể đạt 

được lợi ích một cách bền 

vững khi doanh nghiệp không 

tồn tại và phát triển, đặc biệt 

trong môi trường cạnh tranh 

như hiện nay. Tuy nhiên, trả 

lương 3P là một thách thức 

đối với những người quản lý, 

đòi hỏi mỗi người quản lý 

trước mắt phải tích cực xử lý 

hài hòa lợi ích của người lao 

động và lợi ích của doanh 

nghiệp; về lâu dài phải nỗ lực 

không ngừng nghỉ để hoàn 

thiện năng lực quản lý của 

chính mình cũng như năng lực 

của đội ngũ nhân viên.        

  Lê Đình Tâm – PX3 
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Vấn đề trăn trở, vấn đề lương 

Trả sao tương xứng, phải chuyện thường? 

Mong muốn công bằng là mấu chốt 

Tạo được đòn bẫy còn khó hơn. 
  

Áp dụng 3P nhiều đổi mới 

“P đầu”, Vị trí đã có tên 

“P hai”, Năng lực cần đáp ứng 

Và rồi “P cuối”, Kết quả tròn.  
  

Tâm lý người người đều lo lắng 

Liệu rằng mình có giữ được lương ? 

Tuy nhiên, có một điều cốt lõi 

Hết lòng phấn đấu, việc thành lương! 

                                  Phạm Huy Thuận - PCĐ 

 

Trả lương 3P là phương pháp theo chuẩn 

định lượng thay vì định tính như trước nay. 

Trong 3P, tất cả được quy ra điểm số để tính 

và trả lương. Khi tất cả vị trí công việc, năng 

lực cá nhân cũng như kết quả hoàn thành 

công việc đều được quy ra điểm thì sự cảm 

tính không còn chỗ đứng trong cách trả 

lương. Qua đó, giúp người lao động nhận 

thức rõ các vấn đề làm thế nào để được 

hưởng lương cao hơn, từ đó có hướng phấn 

đấu, nỗ lực để đem lại hiệu quả cho cho chính 

bản thân, cũng như cho Nhà máy. 

Lương P1 là làm việc gì được hưởng mức 

lương công việc đó. Để trả lương theo vị trí 

công việc, Nhà máy sẽ xác định giá trị của 

công việc và quyết định mức lương cần trả 

cho công việc trong tương quan với các công 

việc khác và mức lương tương đương trên thị 

trường lao động, công việc càng có giá trị cao 

thì mức lương càng cao.  

Trả lương theo năng lực cá nhân P2 thể 

hiện cùng một công việc, cá nhân có năng lực 

tốt hơn được hưởng mức lương cao hơn. 

Nhân viên sẽ chủ động học tập, rèn luyện, 

không ngừng hoàn thiện bản thân và luôn nỗ 

lực để có năng lực tốt hơn. 

Trả lương P3 là cá nhân được hưởng 

lương theo mức độ hoàn thành công việc. Từ 

đó khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều 

hơn đến kết quả thực hiện công việc, chủ động 

tìm thêm những cách làm hiệu quả và có nhiều 

đóng góp để hạn chế các rủi ro, năng suất làm 

việc nhân viên sẽ cao hơn, hiệu quả hơn. 

Bên cạnh lợi ích của trả lương bằng 

phương pháp 3P, trong quá trình xây dựng và 

thực hiện, có không ít khó khăn thách thức rất 

cần sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo và sự 

đồng lòng ủng hộ của người lao động. Cụ thể:  

Có rất nhiều chức danh công việc trong 

khi công tác phân tích công việc chưa được 

chú trọng đúng mức, phân công chưa rõ ràng. 

Do đó, phải mất nhiều thời gian để hoàn thiện 

công tác phân tích công việc, giao việc và 

đánh giá kết quả hoàn thành công việc, đòi 

hỏi người quản lý phải có năng lực quản lý 

nhân sự.  

Để trả lương 3P phải đánh giá năng lực 

nhân viên để xếp lương cho phù hợp, dù 

những hướng dẫn kèm theo được chuẩn bị kỹ 

lưỡng thì khi đánh giá cũng bị yếu tố cảm 

tính chi phối, nếu không công tâm thì sẽ bị bế 

tắc tại khâu đánh giá năng lực. Đòi hỏi cán bộ 

quản lý phải thật am hiểu công việc của nhân 

viên, nhìn việc không nhìn người và thật sự 

khách quan trong đánh giá. 

Khi áp dụng lương 3P, thu nhập của 

người lao động sẽ biến động, có tăng có 

giảm, và một số lao động bị giảm thu nhập có 

thể sẽ có phản ứng không tốt. Vì vậy, phải 

tuyên truyền, giải thích bằng nhiều hình thức 

để người lao động hiểu và ủng hộ. 

Tóm lại, trả lương theo 3P thể hiện sự 

minh bạch và hiệu quả của hệ thống quản lý, 

tạo sự công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị 

trường, loại trừ các yếu tố cảm tính hay thiên 

vị cá nhân, tạo động lực để người lao động 

làm việc hiệu quả hơn./. 

   Phan Thị Hường – P.TCHC 
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Lương 3P là gì? 

Trả lương 3P là phương 

pháp đưa ra cách chi trả thu 

nhập cho người lao động 

theo ba yếu tố cơ bản: 

Position – Vị trí công việc 

(P1); Person – Năng lực cá 

nhân (P2); Performance – 

Kết quả công việc (P3).  

Vị trí công việc (P1): 

Trong mỗi DN có nhiều vị trí 

công việc và giá trị mỗi vị trí 

đó khác nhau, vì vậy lương 

P1 của từng vị trí công việc 

sẽ khác nhau. Ví dụ: lương 

P1 của Vận hành khác lương 

của Phụ trợ hay Nhân viên 

nghiệp vụ. 

Năng lực cá nhân (P2): 

Cùng thực hiện một công 

việc, nhưng năng lực đáp 

ứng của các cá nhân sẽ khác 

nhau, vì vậy lương P2 cũng 

khác nhau. Ví dụ: cùng một 

vị trí Vận hành, lương P2 của 

Vận hành A có năng lực tốt, 

sẽ lớn hơn Vận hành B có 

năng lực kém hơn. 

Kết quả công việc (P3): 

Mỗi cá nhân hoàn thành 

công việc được giao với mức 

độ khác nhau, vì vậy lương 

P3 cũng khác nhau. Ví dụ: 

lương P3 của nhân viên A 

hoàn thành mọi chỉ tiêu công 

việc được giao sẽ lớn hơn 

nhân viên B không 

hoàn thành các chỉ 

tiêu.   

-  Lợi ích trả lương 3P? 

Đối với người lao động, 

trả lương 3P giúp mọi người 

thấy rõ tại sao lương các vị 

trí công việc và các cá nhân 

phải khác nhau. Từ đó, mỗi 

cá nhân sẽ nhận thức rõ làm 

thế nào để được hưởng lương 

cao và thu nhập tốt hơn. 

Khi trả lương P1, cá 

nhân thấy được giá trị công 

việc của mình trong toàn hệ 

thống chung. Từ đó, đặt ra 

mục tiêu phấn đấu cho bản 

thân hướng tới vị trí công 

việc cao hơn, phức tạp hơn, 

có mức lương cao hơn. 

 Khi trả lương P2, mỗi cá 

nhân sẽ thấy được năng lực 

đáp ứng công việc của mình 

tới đâu, từ đó sẽ tự học hành, 

rèn luyện để nâng cao năng 

lực của mình. Mỗi cá nhân sẽ 

thấy rõ so với chuẩn mực 

kiến thức, kỹ năng, thái độ 

mình thiếu cái gì để chú tâm 

trau dồi.  

Trả lương P3, khuyến 

khích người lao động quan 

tâm đến kết quả thực hiện 

cuối cùng. Như vậy, cá nhân 

phải luôn tìm tòi, sáng tạo 

giải pháp tốt nhất nhằm đáp 

ứng đúng thời gian, chất 

lượng để mang lại hiệu quả 

cao nhất khi thực hiện công 

việc được giao. 

Đối với doanh nghiệp, 

trả lương 3P thể hiện sự rõ 

ràng, minh bạch, công bằng 

sẽ tạo cho nhân viên luôn có 

động lực phấn đấu và tin 

tưởng gắn bó với doanh 

nghiệp. Dựa trên kết quả 

đánh giá năng lực nhân viên, 

doanh nghiệp sẽ có kế hoạch 

đào tạo hoặc thu hút nhân 

viên giỏi trên thị trường lao 

động. Như vậy, trả lương 3P 

giúp doanh nghiệp có nguồn 

nhân lực tốt để thực thi chiến 

lược SXKD. 

- Một số khó khăn trở 

ngại nào và giải pháp  

Nhà máy có nhiều lao 

động và nhiều vị trí chức 

danh công việc trong khi đó 

các cán bộ quản lý chưa có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực 

xây dựng hệ thống lương.  

Khi áp dụng lương 3P, 

việc giao chỉ tiêu công việc 

và đánh giá năng lực nhân 

viên đòi hỏi người quản lý 

phải có đủ năng lực, đặc biệt 

là kỹ năng đánh giá, đây là 

điểm còn yếu của đội ngũ 

quản lý hiện nay.  

Giải pháp duy nhất ở đây 

là cán bộ quản lý các cấp 

phải tự học tập và nỗ lực rất 

nhiều để nâng cao năng lực 

quản lý, kỹ năng đánh giá 

nhân viên của mình.  

Khó khăn, trở ngại rất 

lớn thứ ba là tâm lý ngại thay 

đổi của người lao động nói 

chung. Giải pháp của chúng 

ta là phải tổ chức truyền 

thông, giải thích, động viên 

để mọi người thấy rõ những 

lợi ích mà phương pháp trả 

lương 3P mang lại. 

 Cao Xuân Hòa – P.TCHC 
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Tiền lương không chỉ là mối quan tâm 

hàng đầu của người lao động mà còn là một 

trong những vấn đề nan giải đối với doanh 

nghiệp. Đã nói đến tiền lương thì phải thể 

hiện sự công bằng, nếu không người lao động 

sẽ cảm thấy khó chịu, bị ức chế, chán nản và 

rời bỏ doanh nghiệp. Tiền lương còn phải 

đảm bảo tính cạnh tranh nhằm thu hút lao 

động có năng lực trên thị trường lao động. 

3P là công cụ tốt để tính lương, hệ thống 

này ra quyết định dựa trên dữ kiện và số liệu 

chứ  không phải dựa vào cảm tính và đáp ứng 

được các vấn đề nói trên. 

P1, Vị trí công việc - giá trị của từng vị 

trí chức danh dựa trên các tiêu chí là sự nỗ 

lực tinh thần và thể chất; hậu quả của sai sót 

trong công việc và về môi trường làm việc…. 

P2, Năng lực cá nhân - thể hiện qua kiến 

thức về nghiệp vụ, các khả năng tốt nhất và 

khả năng tối thiểu cần có của mỗi vị trí.  

P3, Kết quả công việc- mức độ hoàn 

thành công việc của người lao động. Ở P3, 

trách nhiệm của người quản lý phải đánh giá 

xác thực kết quả công việc của nhân viên, khi 

giao việc phải ra mục tiêu để dựa vào đó đánh 

giá kết quả hoàn thành hay không hoàn thành, 

mức độ ra sao để làm cơ sở trả lương, 

thưởng, đảm bảo nguyên tắc công bằng và 

phù hợp.  

Mục đích khi áp dụng cách trả lương này, 

làm sao cho vừa thỏa mãn sự mong đợi của 

người lao động, nhưng lại không làm gia tăng 

chi phí và thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân 

lực của doanh nghiệp. Vậy điều gì sẽ xảy ra 

khi áp dụng hệ thống lương này?  

Chắc chắn về thu nhập sẽ có sự giãn cách 

rõ hơn. Lao động mà thị trường khan hiếm  sẽ 

được trả lương cao. Người tận tụy, trách 

nhiệm với công việc sẽ được thu nhập xứng 

đáng. Đây là xu thế chung. 

Lường trước những thay đổi, mỗi người 

cần xác định rõ mục tiêu của mình, thật cụ 

thể và đo lường được, sau đó lập kế hoạch 

hành động. Nếu không xác định rõ vị trí của 

bản thân, không biết mục tiêu của mình là gì 

thì rất khó thành công  và hưởng mức thu 

nhập như mong muốn.   

“Mỗi một thay đổi đều rất cần sự cố gắng 

và quyết tâm. Tâm thái hiện tại của bạn sẽ 

quyết định tương lai của chính bạn!” 

      Lê Thị Kim Chi -PTCHC 

 

 
 
 

Ở nhà máy, anh Lương thâm niên lắm 
Từ buổi đầu mở xưởng đã có anh. 
Dù ít thấy, thường thì tầm một tháng 
Anh mới về, vui phơi phới hân hoan. 
 
Nhớ ngày xưa nhiều vất vả lo toan 
Anh cũng khổ, có khi đi biền biệt. 
Nỗi nhớ anh, nhớ cồn cào tha thiết, 
Mong anh về như trời hạn mong mưa. 
 
Rồi thời gian, nhà máy đã khác xưa 
Xưởng khang trang, thêm thị trường rộng mở 
Anh Lương về, đều đặn, nhưng trăn trở 
Hội nhập rồi, phải đến lúc đổi thay... 
 
Ngành thuốc lá, trước lao động chân tay 
Hiện đại hóa đã thay dần máy móc. 
Người công nhân cũng nâng tầm trí óc, 
Có chức danh, việc phân định rạch ròi. 
 
Rồi chia thang, chia nhóm, bậc hẳn hoi, 
Cùng vị trí, chưa hẳn đều nhau hết. 
Tùy năng lực mà có phần chênh lệch 
Người giỏi giang, người yếu, người trung bình. 
 
Cứ như vậy, sao lại muốn anh Lương 
Phải đều đều với từng người khác biệt ? 
Khi cạnh tranh thị trường luôn khốc liệt 
Đòi hỏi cao, phải nỗ lực từng ngày. 
 
Nên anh Lương mỗi thời mỗi đổi thay, 
Đừng lo lắng, hết mình với công việc. 
Dồn tâm huyết, chẳng lo gì thua thiệt 
Anh Lương về sẽ "béo tốt" mãi thôi. 

Đỗ Xuân Đồng-PX2 
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Ai cũng biết “có thực 

mới vực được đạo” và dạo 

này đi đâu cũng nghe hỏi về 

lương “3P”. Vậy đó là lương 

gì và thu nhập của chúng ta 

có đủ “vực được đạo” hay 

không?  

 Lương 3P = Lương vị trí 

công việc (Position: P1) + 

Lương năng lực cá nhân ứng 

với vị trí công việc  (Person: 

P2) + Lương hiệu quả 

(Productivity: P3).  

P1: Thể hiện làm việc 

nào thì trả lương đó. Để trả 

lương P1, đầu tiên sẽ rà soát 

chức năng nhiệm vụ từng bộ 

phận và phân tích công việc 

để định danh công việc và 

định biên lao động. Kết quả 

của bước này là chuẩn hóa 

các chức danh công việc và 

gom các nhóm công việc có 

mức tương đồng, từ đó xác 

định tầm quan trọng của mỗi 

công việc đối với kết quả 

chung và quyết định mức 

lương cần trả cho từng công 

việc trong tương quan với 

các công việc khác, trong so 

sánh với mức lương phổ biến 

trên thị trường lao động. 

Công việc có giá trị cao hoặc 

vị trí công việc khó thu hút 

nhân sự trên thị trường lao 

động thì mức lương càng 

cao.  

Để dễ hiểu, có thể lấy ví 

dụ rằng: Nếu bạn dự định mở 

1 quán cafe, bạn sẽ cần tuyển 

nhân viên phục vụ, nhân viên 

pha chế, nhân viên giữ xe, 

nhân viên thu ngân. Các 

nhân viên công việc khác 

nhau sẽ có mức lương khác 

nhau và bạn sẽ phải tìm hiểu 

các quán khác trả lương cho 

các nhân viên này như thế 

nào để có thể tuyển nhân 

viên và trả lương hợp lý. 

Nhân viên pha chế giỏi 

thường rất khó tuyển và giữ 

chân, nên bạn phải chấp nhận 

trả lương 

cao hơn các quán khác để thu 

hút được người làm. Các 

lương này là lương P1. 

P2: Những vị trí công 

việc khác nhau đòi hỏi tay 

nghề, kỹ năng, trách 

nhiệm… gọi chung là năng 

lực đáp ứng, sẽ khác nhau. 

Vì vậy phải có bản mô tả 

công việc và năng lực chuẩn 

từng vị trí. Mức lương này 

có tác dụng khẳng định sự 

khác biệt về kỹ năng giữa 

nhân viên này với nhân viên 

kia. Ngoài ra, nếu ai không 

ngừng hoàn thiện năng lực, 

tay nghề đạt tiêu chuẩn cao 

hơn sẽ có nhiều cơ hội được 

bố trí vào công việc tốt hơn. 

Với ví dụ trên, nhân viên 

phục vụ phải có kỹ năng giao 

tiếp vui vẻ. Nếu quán thường 

xuyên có khách nước ngoài 

thì lại cần thêm ngoại ngữ. 

Nhân viên pha chế phải biết 

pha cafe, các thức uống giải 

khác và cocktail thông dụng, 

… Tùy theo kỹ năng đáp ứng 

đến mức nào bạn sẽ có mức 

lương tương xứng. Đây gọi 

là lương P2.  

P3: Là lương năng suất 

và thưởng theo mức độ hoàn 

thành công việc thông qua 

đánh giá các chỉ tiêu KPI 

được giao. Đây là phần 

lương mềm và do bản thân 

mỗi chúng ta tự quyết định, 

nhiều hay ít thông qua mức 

độ hoàn thành các chỉ tiêu 

được giao.  

Vẫn với ví dụ trên, nếu 

quán ngày càng vắng do 

nhân viên pha chế quá chậm 

để khách chờ lâu hoặc nhân 

viên phục vụ chỉ vui vẻ với 

bạn bè của mình chứ không 

quan tâm phục vụ tất cả 

khách thì quán mau dẹp tiệm 

vì thu không đủ chi. Muốn 

muốn duy trì quán, người 

phục vụ phải vui tươi và có 

mặt sau 1 phút khi khách 

chọn chỗ ngồi, nhân viên pha 

chế phải kịp thời có thức 

uống cho khách trễ nhất là 5 

phút, 01 phút và 05 phút gọi 

là các KPI. Nếu các nhân 

viên đáp đứng KPI tốt thì họ 

có được lương P3. 

Tóm lại, người lao động 

được khuyến khích nỗ lực 

nhiều hơn để đảm nhận được 

các công việc quan trọng hơn 

hoặc hoàn thành công việc 

với kết quả cao hơn để được 

trả lương tốt hơn. Thực hiện 

chính sách lương 3P là tạo 

động lực lao động, thúc đẩy 

khả năng lập luyện, sáng tạo 

và đổi mới nhằm mang lại lợi 

ích cho cả doanh nghiệp và 

người lao động.  

        Quốc Tuấn-PX2 
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Trong quá trình đánh giá thực hiện chiến 

lược phát triến DN nhằm điều chỉnh cho phù 

hợp với giai đoạn tới, chúng ta phải thừa 

nhận một điều không vui, đó là đội ngũ nhân 

viên nghiệp vụ thừa lượng thiếu chất, có bằng 

cấp chuyên môn nhưng năng lực công tác rất 

hạn chế. Tại sao chúng ta có đào tạo, đã qua 

thực tế làm việc nhiều năm vậy mà vẫn 

không có sự chuyển biến về chất lượng?  

Theo tôi, nguyên nhân chính đó là mỗi 

người chưa coi trọng đầu tư lâu dài và chuyên 

sâu cho nghề nghiệp; dễ dãi với chính bản 

thân mình, không cố gắng; không tự nghiên 

cứu, nắm bắt sâu chuyên môn, kỹ năng và 

kiến thức của nghề đang làm.  

Khi được giao thêm một công việc, nhân 

viên miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, không tìm 

hiểu kỹ lưỡng, thực hiện một cách qua loa 

cho xong, vì nghĩ rằng việc này lẽ ra là của 

ông A nào đó mới đúng, dẫn đến kết quả 

công việc không cao hoặc không hoàn thành 

nhiệm vụ. Khi bị nhắc nhở thì thường tìm 

nguyên nhân để bao biện, suy bì, đổ lỗi cho 

người khác mà không lấy đó làm bài học để 

rút kinh nghiệm, lần sau cố gắng hơn.  

Một số ít khác, rất thích thú khi được giao 

thêm việc, cố gắng và toàn tâm toàn ý thực 

hiện. Đặc biệt hơn, một số người còn tự tạo ra 

công việc cho mình, nhất là những lúc thiếu 

người, họ xung phong hoặc nhiệt tình giúp đỡ 

người khác hoàn thành nhiệm vụ, không phải 

họ“mua” việc vào người, mà là họ tìm cơ hội 

được làm việc ở nhiều vị trí khác nhau để 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.  

Và kết quả điều gì đã xảy ra? Một bên thì 

vẫn dậm chân tại chỗ, còn họ thì tiến bộ rõ rệt 

và một ngày đẹp trời “bỗng dưng” họ có tên 

trong danh sách cán bộ nguồn trước sự ngỡ 

ngàng của nhiều người. Vấn đề thực ra là, khi 

giao việc, người quản lý đã cố tình và theo 

dõi, đánh giá nhân viên qua những lần giao 

việc và âm thầm hướng dẫn, đào tạo để người 

nhân viên quen dần với áp lực công việc, giỏi  

dần theo thời gian.  

Như chúng ta đã biết, khi VN tham gia vào 

cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), hiệp định 

đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

thì việc tự do luân chuyển lao động lành nghề 

sẽ tạo ra cơ hội cho thị trường lao động VN, 

đồng thời cũng là thách thức không nhỏ khi 

một lượng lớn lao động từ các nước AEC vào 

VN sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh với lao động 

trong nước. Vậy có ai trong chúng ta tự hỏi, với 

tiềm lực tài chính như hiện tại, Nhà máy có 

thuê lao động từ các nước trong khu vực hay 

không? Vì vậy, để không thể thua ngay trên 

“sân nhà”, mỗi người chúng ta phải tự giác học 

tập, mở rộng kiến thức, không ngừng phát triển 

kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tác phong 

công nghiệp; đồng thời hãy chấp nhận thử 

thách, chấp nhận khó khăn, theo đuổi sự học 

hỏi và hợp tác tốt với mỗi người chúng ta tiếp 

xúc, xử lý tốt mỗi công việc chúng ta làm và 

rèn luyện mình ngày càng tiến bộ hơn./. 

                             Lê Thị Kim Lan - PCN 

 

 

 

 

Xưa, lương truyền thống dựa thâm niên 

Hoặc quá ưu tiên bằng cấp liền 

Không sao đánh giá năng lực thực 

Môi trường thiếu động lực vươn lên. 
 

Thu hút nhân tài lâm thế bí 

Doanh nghiệp hẹp đường…lọt thế bi ! 

Loay hoay kiểu cũ chẳng được gì  

Chiến lược, tầm nhìn rộng lối đi. 
 

Mai này dùng lương mới 3P 

Chắc hẳn nhân viên sẽ hết ỳ 

Năng lực, kết quả nào lương nấy 

Cạnh tranh khu vực nào kém chi.  
 

Lao động yêu nghề, chăm tập luyện. 

Doanh nghiệp đồng tình…sẵn sàng chi ! 

Nhân lực chất lượng, tài sản quý 

Phát triển tầm xa, chẳng mấy khi ! 

          Nguyễn Đức AnhVũ- PX1 

CHIA SẺ KIẾN THỨC 
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Xây dựng môi trường 

làm việc hợp tác và chia sẻ là 

một trong những nội dung 

chiến lược mà Nhà máy đang 

tích cực thực hiện, nhưng 

hầu như chúng ta còn rất 

ngần ngại, thụ động và nặng 

nề như bị ép buộc, phải 

chăng mọi người chưa nhận 

thấy lợi ích từ việc chia sẻ 

kiến thức? 

Thông thường muốn tìm 

hiểu một vấn đề hay kiến 

thức về lĩnh vực nào đó, 

chúng ta sẽ tìm hiểu qua sách 

vở hoặc internet. Những điều 

đó có thể được diễn đạt dài 

dòng, khó hiểu, cứng nhắc… 

Nhưng khi muốn chia sẻ lại 

những vấn đề đó, bản thân 

phải làm chủ được kiến thức 

và diễn tả lại bằng ngôn ngữ 

của chính mình để người 

nghe hiểu được những gì mà 

ta muốn truyền đạt. Vì vậy 

lợi ích đầu tiên của việc chia 

sẻ kiến thức là “Bạn sẽ thực 

sự làm chủ kiến thức và làm 

chủ vấn đề.” 

Khi chia sẻ kiến thức, có 

lẽ mọi người thường nghĩ 

rằng chỉ có người nghe là 

được lợi nhưng thực tế là 

người chia sẻ có lợi nhiều 

hơn. Điều này cũng rất dễ 

hiểu, bởi khi muốn nội dung 

kiến thức được chuẩn xác, 

bản thân người trình bày phải 

thực sự hiểu rõ bản 

chất của vấn đề, 

khái quát chúng 

thành những định 

nghĩa hay khái niệm 

đơn giản nhưng 

chính xác. Khi đó 

bộ não sẽ ghi nhớ 

bởi những lần tìm 

tòi, suy ngẫm vấn 

đề. Nó sẽ lọc đi những nguồn 

phân tích vấn đề, sàng qua 

sàng lại để cuối cùng có thể 

đưa ra được kết quả đơn giản 

nhất, dễ hiểu nhất và sẽ là cốt 

lõi của vấn đề. Ngoài ra khi 

bạn chia sẻ 1 lần, bộ não ta 

cũng sẽ được ghi nhớ thêm 

một lần. Chính điều đó cũng 

khiến ta được nhớ lâu và 

hình thành được phản xạ tự 

nhiên khi gặp vấn đề đó. Lợi 

ích tiếp theo của việc chia sẻ 

kiến thức đó là “Bạn được 

đào sâu hơn vào những hệ tư 

tưởng, những bản chất cốt 

lõi của vấn đề và hiểu nó 

theo hướng đơn giản nhất.” 

Kiến thức là vô hạn, 

không một ai dám khẳng 

định mình am hiểu hết tất cả 

các lĩnh vực, có những lĩnh 

vực chúng ta biết rõ, biết sơ 

sơ, thậm chí là mù tịt. Do đó 

sẽ có lúc chúng ta là người 

chia sẻ những vấn đề mà ta 

biết rõ, có lúc chúng ta lại 

được tháo gỡ những vấn đề 

khúc mắc bởi những người 

có am hiểu về những vấn đề 

đó. Điều đó sẽ giúp hai bên 

cùng chiến thắng, cùng phát 

triển, và đó cũng chính là lợi 

ích thứ ba của việc chia sẻ “ 

Cuộc chơi có đi có lại - tư 

duy cùng thắng.”  

Khi bạn chia sẻ cho 

người khác, nghĩa là bạn đã 

tạo ra giá trị cho họ, tạo ra 

giá trị cho xã hội rồi đó. Một 

mối quan hệ có thể bắt đầu 

chưa phải là xuất phát từ tình 

cảm, có thể xuất phát từ việc 

người này tạo ra giá trị cho 

người kia. Nhưng nó sẽ là 

khởi nguồn cho quãng thời 

gian sau này của mối quan 

hệ. Đó chính là lợi ích thứ tư 

“Đẩy mạnh mối quan hệ bền 

vững.” 

Kiến thức học được ở 

trường lớp, tự nghiên cứu 

hay tích lũy được từ kinh 

nghiệm sống, làm việc… đều 

vô cùng quý giá, mất nhiều 

thời gian và công sức để lĩnh 

hội. Đỉnh cao của việc lĩnh 

hội hay học tập đó chính là 

truyền đạt cho người chưa 

biết, giúp họ hiểu và biến họ 

thành người bạn chia sẻ. Đó 

mới là sự thành công của 

việc học, chứ không phải 

dừng lại ở việc chỉ bản thân 

mình biết, mình hiểu!  

 Phạm Võ Ngọc Duyên-PCN 
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Tháng 8 vừa qua, nhóm 

chúng tôi có chuyến đi thực 

tế tại một công ty liên doanh 

cùng lĩnh vực ngành nghề. 

Đây không đơn thuần là một 

chuyến tham quan thông 

thường, mà còn là một buổi 

học thực tế đầy bổ ích và 

thiết thực. 

Đến nơi, chúng tôi cảm 

nhận khuôn viên bên ngoài 

khu vực sản xuất rất rộng rãi 

và thoáng đãng, phải nói là 

xanh – sạch – đẹp. Chúng tôi 

được hướng dẫn và giới thiệu 

rất tận tình, được xem những 

hình ảnh rất sinh động về an 

toàn lao động, lịch sử hình 

thành và phát triển của công 

ty bạn.  

Nơi đây, an toàn lao 

động được đặt lên hàng đầu. 

Môi trường sạch sẽ, thông 

thoáng, tác phong làm việc 

chuyên nghiệp, khoa học. Họ 

đặc biệt chú trọng công tác 

đào tạo, huấn luyện và tuyên 

truyền. Toàn bộ nhân viên 

phải tham gia các khoá tái 

huấn luyện an toàn, PCCC, 

sơ cấp cứu và nâng cao nhận 

thức bệnh nghề nghiệp. Tất 

cả đều là chương trình bắt 

buộc.  

Chờ đợi nhất trong 

chuyến đi chính là phần tham 

quan trực tiếp công nghệ sản 

xuất của công ty bạn. Máy 

móc thiết bị đồng bộ, công 

nghệ tiên tiến. Dây chuyền 

sản xuất tự động hoàn toàn. 

Hệ thống cung cấp vật tư, 

nguyên liệu cũng đồng bộ. 

Quá trình sản xuất được 

kiểm soát chặt chẽ. Công tác 

bảo trì chuyên nghiệp. Nội 

dung đào tạo được cập nhật 

liên tục, sát thực tế. Hệ thống 

trao đổi thông tin được chia 

sẻ trong toàn tập đoàn. 

Nhóm chúng tôi rất hài 

lòng bởi chuyến đi đầy bổ 

ích này. Ngoài ra, nhóm còn 

rất ấn tượng về phong cách 

làm việc hiện đại của họ. 

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ 

những công nhân và kỹ thuật 

viên để học hỏi nhiều kinh 

nghiệm.  

Chuyến đi thực tế đã kết 

thúc, để lại cho chúng tôi bao 

suy ngẫm về công việc và 

những dự định sắp tới của 

mình. 

Nguyễn Anh Đào – PX1

 

 

 

Mặc dù nói về tinh thần hợp tác, ai cũng 

nghe, ai cũng biết  nhưng thực sự mỗi người 

có “ngấm” để thực hiện hay không là câu 

chuyện không đơn giản.  

Hợp tác với người khác, nó không chỉ là 

một phương pháp làm việc mà còn là sự suy 

xét thấu đáo, sự quan tâm và chia sẻ, chấp 

nhận tính khác biệt của người khác. Mỗi 

người chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để 

hài hòa lợi ích của bản thân và của người 

khác để công việc chung được suôn sẻ. Nếu 

không có tinh thần hợp tác thì không những 

cá nhân sẽ gặp nhiều khó khăn mà còn ảnh 

hưởng đến tập thể. Do đó, ai cũng cần rèn 

luyện tinh thần hợp tác, một số cách tôi góp 

nhặt được là:  

- Khi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không 

thể hoàn thành nổi nhiệm vụ, bạn có thể nhờ 

người xung quanh giúp đỡ mình một tay. 

- Khi đưa ra một quyết định, hay một yêu 

cầu nào đó, hãy đừng chỉ nghĩ đến bản thân 

mà phải nghĩ đến cả những người xung 

quanh, xem liệu quyết định hay yêu cầu của 

bạn có ảnh hưởng gì không tốt đến tập thể 

hay không. 

- Khi bạn có những nhiệm vụ phải hoàn 

thành với người khác thì hãy tin tưởng vào 

người bạn đồng hành của mình. 

- Khi bạn cảm thấy mình đang thiếu tinh 

thần hợp tác, hãy tham gia thêm những hoạt 

động tập thể để rèn luyện tư duy hợp tác cho 

mình. 

Phòng kế hoạch hiện có nhiều bộ phận, 

mỗi bộ phận, mỗi cá nhân đều là một mắc 

xích cần phải kết nối với nhau. Khi tác 

nghiệp, mỗi thành viên chúng ta hãy nhớ đến 

hình ảnh chú chim nhạn thông minh để cùng 

hợp tác tốt hơn nữa. 

          Thanh Hiếu – PKH 
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Chúng ta đang sống 

trong thời đại mới, thời đại 

phát triển của công nghệ 

thông tin (CNTT); thời đại 

mà mọi loại thông tin, số 

liệu, âm thanh, hình ảnh … 

đều được số hóa để lưu trữ, 

xử lý, chia sẻ và kết nối mọi 

người. CNTT đến với từng 

người dân, từng người quản 

lý, nhà khoa học, nông dân, 

bà nội trợ, học sinh tiểu 

học… Công nghệ len lỏi vào 

mọi lĩnh vực của cuộc sống, 

và công việc cũng không 

ngoại lệ. 

Ứng dụng công nghệ thì 

rất nhiều, không ai có thể 

phủ nhận vai trò của công 

nghệ, nhưng không có nghĩa 

là nó không có mặt trái. 

Không quá khó để tìm thấy 

những thông tin trái chiều về 

công nghệ, từ “sống ảo”, 

mạng xã hội, tự kỷ với 

smartphone, hạn chế giao 

tiếp … nhưng có phải vì thế 

mà ta hạn chế công nghệ? 

Tính hai mặt vốn là bản 

chất của cuộc sống. 

Moocphin gây nghiện nhưng 

có thể dùng giảm đau, dao 

dùng gọt hoa quả cũng có thể 

giết người. Liệu có phải vì sợ 

tai nạn giao thông mà ta 

không dám ra đường để du 

lịch? Liệu có phải vì sợ virus 

máy tính mà ta không dám 

kết nối internet để tiếp xúc 

với kho tàng tri thức của 

nhân loại? 

“Chúng ta cũng  biết rõ 

những quan ngại về mặt trái 

của công nghệ. Nhưng mặt 

trái đó không phải do công 

nghệ mà do người sử dụng 

công nghệ. Không lý gì vì 

tác động mặt trái mà kìm 

hãm công nghệ số. Ngược 

lại, phải tìm mọi cách để 

phát triển công nghệ số”, Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam 

nhận định tại hội thảo “Lợi 

ích số” 2016. 

Có hai vấn đề khi triển 

khai một giải pháp công 

nghệ vào công việc. 

Một là giải pháp triển 

khai sử dụng như thế nào là 

hiệu quả. Làm sao tăng hiệu 

quả công việc mà vẫn duy trì 

được tính kết nối trong môi 

trường làm việc. 

Hai là phát triển con 

người song song với giải 

pháp công nghệ. Khi áp dụng 

giải pháp mới vào công việc 

sẽ thay đổi cách làm việc của 

mỗi người, mỗi bộ phận và 

cả doanh nghiệp. Việc học 

cách áp dụng giải pháp có 

thể ban đầu khó khăn, nhưng 

khi thành thạo có thể tận 

dụng được hiệu quả mà nó 

mang lại. Thay đổi thói quen 

làm việc là một khó khăn đối 

với người dùng. 

Xu hướng áp dụng Số 

hóa vào DN là bước phát 

triển tự nhiên của thế giới. 

DN không tận dụng được 

hiệu quả mà công nghệ mang 

lại sẽ làm chậm quá trình 

phát triển của mình, và tụt 

hậu so với đối thủ. 

“Công nghệ là công cụ 

kỳ diệu, có thể mở ra cơ hội 

cho mình. Cần tìm cách tiếp 

cận công nghệ trong mọi 

công việc, việc nào cũng có 

thể ứng dụng CNTT được. 

Trước mặt trái của việc sử 

dụng CNTT, mọi người phải 

luôn ý thức, hình thành việc 

sử dụng công nghệ sao cho 

đúng để bảo vệ lợi ích của 

mình và của cộng đồng.” – 

Trích lời Phó thủ tướng Vũ 

Đức Đam. 

 

Huỳnh Tuấn Anh-PTCHC 
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Đâu là sức mạnh của 

con người? Có phải là sức 

mạnh cơ bắp? Chắc là 

không, vì sức mạnh cơ bắp 

là có hạn. Hay kim cương, 

vàng bạc? Đến lúc không 

còn chúng, liệu con người 

có còn sức mạnh? 

Chuyện kể vào năm 

1870, một kỹ sư tên là 

John Roebling nảy ra ý 

tưởng xây một cây cầu 

ngoạn mục nối liền New 

York với Long Island. Tuy 

nhiên, những chuyên gia 

về xây dựng cầu trên khắp 

thế giới thời ấy nghĩ rằng, 

đây là một điều bất khả thi 

và nói với Roebling hãy 

quên ý nghĩ đó đi, nó 

không thực tế nên không 

thể thực hiện được, vì chưa 

ai làm điều này trước đó. 

Roebling không thể 

quên đi hình ảnh về cây 

cầu trong tâm trí, lúc nào 

cũng nghĩ về  nó. Và sâu 

thẳm trong trái tim, ông tin 

ý tưởng ấy có thể thực hiện 

được. Ông cần phải chia sẻ 

mong muốn này với một ai 

đó. Sau nhiều thảo luận và 

thuyết phục, ông đã thành 

công trong việc làm cho 

con trai ông, Washington, 

một kỹ sư triển vọng, tin 

rằng thực tế cây cầu có thể 

xây dựng được. Người cha 

và cậu con trai xây dựng 

kế hoạch để hiện thực hóa 

những ý tưởng ban đầu, 

cũng như làm sao để vượt 

qua những trở ngại. Tràn 

đầy phấn khích và niềm 

cảm hứng, cùng với sự 

hăng say trước một thách 

thức lớn, họ thuê đội xây 

dựng và bắt đầu xây cây 

cầu trong mơ của mình. 

Dự án khởi đầu tốt đẹp. 

Nhưng chỉ sau vài tháng 

tiến hành, một tai nạn thảm 

khốc trên công trường đã 

cướp đi sinh mạng của 

John Roebling, còn 

Washington bị chấn 

thương não nên không thể 

đi lại, nói chuyện hay làm 

gì được nữa. 

- Chúng ta đã bảo họ rồi 

mà! 

- Những kẻ điên và giấc 

mơ điên khùng của họ! 

- Thật là ngu xuẩn khi 

theo đuổi những ảo tưởng 

hoang đường! 

… 

Mọi người đều có 

những bình luận tiêu cực 

và cho rằng dự án nên hủy 

bỏ vì hai cha con Roebling 

là những người duy nhất 

biết cách xây cây cầu này.  

Mặc dù bị tàn phế 

nhưng trí óc của 

Washington vẫn minh 

mẫn, và ông vẫn mang 

khát vọng cháy bỏng là 

hoàn thành cây cầu. Tất cả 

những gì ông có thể làm 

được là… cử động một 

ngón tay. Ông quyết định 

sẽ tận dụng điều đó. Bằng 

cách cử động ngón tay, dần 

dần ông có thể giao tiếp 

được với vợ của mình bằng 

một thứ ký hiệu cử chỉ. 

Ông dùng ngón tay gõ nhẹ 

vào cánh tay vợ, ra dấu 

rằng ông muốn bà gọi 

những người kỹ sư đó một 

lần nữa. Rồi ông lại dùng 

chính cách ấy, chạm vào 

tay vợ ra ký hiệu, để bảo 

cho những kỹ sư cần phải 

làm gì. Điều đó dường như 

thật ngốc nghếch nhưng dự 

án đã được tiến hành trở 

lại. Trong suốt 13 năm, 

Washington đã “gõ” ra 

những lời hướng dẫn bằng 

cách gõ nhẹ vào cánh tay 

của vợ ông, cho đến tận 

khi cây cầu được hoàn 

thành. 

Ngày nay, cây cầu 

Brooklyn vĩ đại đứng sừng 

sững như chứng minh với 

cả thế giới rằng, bằng ý chí 

bất khuất và sự quyết tâm, 

Washington đã vượt qua 

nghịch cảnh và niềm tin là 

động lực để ông đi đến 

đích của mình.          

          



14 
 

 Trong cuộc sống và 

công việc, đôi khi chúng ta 

gặp phải những khó khăn, 

nhưng những trở ngại ấy 

dường như rất nhỏ bé nếu 

so sánh với những gì mà 

nhiều người khác phải đối 

mặt. Cây cầu Brooklyn là 

minh chứng cho những mơ 

ước tưởng chừng như 

không thể thực hiện, lại 

được hiện thực hóa với sự 

quyết tâm và kiên trì, bất 

chấp mọi thử thách. 

Hãy hiểu điều mình 

muốn làm, giữ vững ý nghĩ 

đó trong đầu, và hàng 

ngày hãy làm điều cần 

làm, và mỗi hoàng hôn, 

bạn sẽ thấy mình tới gần 

mục tiêu hơn (Elburt 

Hubbard) 

Phan T. Mộng Nguyệt - PCN 

 

Trong SXKD, thực tế 

luôn có những khó khăn. 

Chính vì vậy chúng ta 

thường nghe mỗi khi dự báo 

tình hình SXKD, vấn đề này 

luôn được nhắc nhở để định 

hướng cho hành động. Nhà 

máy chúng ta cũng vậy, luôn 

có những thay đổi mạnh mẽ. 

Từ quang cảnh chung cho 

đến những hoạt động nội bộ, 

tất cả như thể hiện một diện 

mạo mới, một sức sống mới. 

Từ đầu năm đến nay, tôi 

đã chứng kiến các đoàn 

khách đến tham quan Nhà 

máy, tất cả được tổ chức rất 

chuyên nghiệp và ở gương 

mặt của họ tôi cảm nhận 

được sự hài lòng bên cạnh vẻ 

ngạc nhiên, thích thú. Để có 

được những điều đó thì trước  

 

đó là sự chuẩn bị rất bài bản 

từ những thứ nhỏ nhất như 

sơn, kẻ lại nền nhà xưởng, 

sửa sang phòng bảo vệ cho 

đến yếu tố cuối cùng là con 

người, tất cả đều rất đồng bộ 

và chuyên nghiệp. Tất nhiên 

không phải những thay đổi 

đó chỉ dành cho hoạt động 

đón khách tham quan, mà ở 

đó cho thấy một sự quyết 

tâm và thống nhất cho một 

chiến lược đổi mới lâu dài. 

Nhà máy cũng thực hiện 

chiến lược trẻ hóa nguồn 

nhân lực và trọng dụng nhân 

tài, nhằm hướng đến một đội 

ngũ lao động trẻ trung, năng 

động, đầy nhiệt huyết và có 

tay nghề cao. Điều này rất 

phù hợp yêu cầu hiện nay, 

khi chúng ta đang cần nâng 

cao năng suất lao động, sáng 

tạo đổi mới trong 

công việc, và bối 

cảnh dân số nước 

ta đang ở độ tuổi 

dân số vàng. 

Từ khi đề ra 

chiến lược, lãnh 

đạo Nhà máy đã  

chú trọng tới yếu 

tố con người. Là  

 

một nhân viên vận hành máy, 

tôi được tham gia vào các 

buổi đào tạo cơ bản và chuyên 

sâu từ những kiến thức 

chuyên môn cho đến những 

kỹ năng mềm cần thiết trong 

công việc. Nghe lãnh đạo hay 

nói vui, người ta đã lên tới 

cung trăng rồi mà mình vẫn 

còn ở đây, như vậy mới hiểu 

sự quyết tâm đổi mới và sự 

gần gũi nhằm truyền lửa cho 

nhân viên từ lãnh đạo Nhà 

máy là rất lớn. Mặc dù thời 

gian đầu chúng tôi còn bỡ 

ngỡ, chưa quen với việc đào 

tạo chung, nhưng tôi tin từ 

đây tập thể sẽ gắn bó hơn. 

Từ khi đề ra chiến lược 

và nhận được sự hướng dẫn, 

khích lệ từ lãnh đạo Nhà 

máy, mọi người như cùng 

xác định và hướng đến một 

mục tiêu chung là thay đổi để 

hướng tới một tương lai tốt 

đẹp hơn. Là một nhân viên 

trẻ, tôi tự nhủ mình phải luôn 

nỗ lực, sáng tạo và tự tin 

trong công việc, góp phần 

tiếp bước những vinh quang 

mà thương hiệu Khatoco 

đang vươn tới. 

  Hoàng Văn Đạt – PX3 
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    Là sinh viên mới ra trường, tôi thật sự mơ 

hồ và chưa kịp định hình công việc sắp tới 

của mình. Vào Nhà máy, tiếp xúc với nề nếp 

và khuôn khổ, tôi đã dần hình thành tác 

phong làm việc trong môi trường công 

nghiệp và trở nên nghiêm túc với ý thức trách 

nhiệm cao.  

 Môi trường làm việc tại Nhà máy thân 

thiện, hòa đồng. Nhân viên mới, trước khi 

nhận nhiệm vụ đều được huấn luyện và trang 

bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. 

Tôi được các anh chị đồng nghiệp giúp đỡ và 

chỉ dẫn tận tình nên sau một thời gian ngắn 

đã hòa nhập vào "đại gia đình". Tôi nhận thấy 

bên cạnh nội quy kỷ luật lao động, Nhà máy 

có chế độ phúc lợi cực kỳ tốt và môi trường 

thúc đẩy học tập, nâng cao kiến thức, tay 

nghề. 

Tôi cảm thấy mình may mắn và chân 

thành cảm ơn mọi người. Tôi tự hứa sẽ nỗ lực 

hết mình, góp sức để xây dựng một tập thể 

phát triển.  

       Trần Hữu Trí - PX2

                                                                 

Giá trị của mỗi người 

không phải do người khác 

quyết định, mà nó được 

quyết định bởi chính bản 

thân của người đó.  

Đó cũng là điều mà tôi 

và hầu hết các sinh viên mới 

ra trường đều mong muốn, 

hy vọng và khát khao khẳng 

định được giá trị của bản 

thân mình, bằng tất cả những 

kiến thức và kỹ năng đã được 

trang bị sẵn. Với lý tưởng đó, 

tôi đã lao vào công việc với 

sự tự tin và khát khao vươn 

lên, điều đó đã giúp tôi đạt 

được một số thành công nhỏ. 

Tôi lại càng có nhiều động 

lực làm việc hơn.    

Nhưng dần dần, ngày 

càng dấn sâu hơn vào công 

việc, trải qua nhiều khó khăn, 

thách thức và nếm trải nhiều 

thất bại, tôi trở nên nhút nhát, 

tự ti, không còn sự tự tin vốn 

có ban đầu. Cứ như thế thời 

gian dần trôi qua, tôi đã đánh 

mất lý tưởng mà mình đã ôm 

ấp ngày trước.  

Từ khi tham gia hội thi 

thuyết trình do Nhà máy tổ 

chức, tôi dường như tìm lại 

được chính mình, tìm lại 

được cái mà tôi đã đánh mất, 

đã quên lãng trong suốt thời 

gian vừa qua. Hội thi được tổ 

chức nhằm mục đích thúc 

đẩy nhân viên học tập, rèn 

luyện những kỹ năng cần 

thiết cho công việc như tự tin 

giao tiếp, nói năng lưu loát 

và cách thức để trình bày 

một vấn đề…, là một sân 

chơi bổ ích, và tôi may mắn 

được tham gia.  

Khi nhận được chủ đề 

của Ban tổ chức, tôi đã chuẩn 

bị đầy đủ mọi thứ, cứ nghĩ 

rằng như vậy đã ổn thỏa hết. 

Nhưng đến lượt thi của mình, 

phút chốc bỗng nhiên cảm 

xúc khác lạ dâng trào, tôi run 

rẩy, sợ hãi, mất kiểm soát… 

Tôi  trình bày nội dung của 

mình giống như đọc thuộc 

lòng vậy… Tôi đã được 

những lời nhận xét chân 

thành từ Ban Giám khảo, 

đúng như những gì tôi đã thể 

hiện trong bài thi của mình. 

Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị loại… 

nhưng một lần nữa tôi lại 

may mắn được chọn vào 

vòng trong, điều đó như cho 

tôi một cơ hội để sửa sai. 

Trước khi chuẩn bị mọi thứ 

để vào vòng trong, tôi đã 

nhận được những lời khuyên 

quý giá từ một người thầy 

của tôi, thầy đã chỉ cho tôi 

những khuyết điểm và chia 

sẻ thêm kinh nghiệm để khắc 

phục sai lầm. Ngồi ngẫm 

nghĩ, tôi tự hỏi tại sao mình 

lại trở nên hèn nhát, thấp 

kém như vậy? Trước kia, tôi 

đâu như thế, tôi cần phải lấy 

lại sự tự tin vốn có, niềm tin 

tưởng vào bản thân và trở lại 

với chính tôi!... Ngày đó 

cũng đến, sự trở lại lần thứ 

hai để đứng trước mọi người, 

trình bày phần thi của 

mình… và lần này tôi đã sửa 

chữa được những sai lầm. 

Tôi tự tin, lưu loát khẳng 

định được nội dung, chính 

kiến và quan trọng hơn hết… 

tôi đã biết mình cần phải làm 

gì.  

Cuộc sống luôn cho bạn 

cơ hội thứ hai, đó được gọi 

là ngày mai. 

 
Trần Quốc Bảo - PX2
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Thời gian 

gần đây, xã 

hội xôn xao 

về hàng loạt sự việc xảy ra 

gây hậu quả nghiêm trọng 

nhưng hầu hết đều được lý 

giải “đúng qui trình”. Kết 

quả của những việc làm 

“đúng qui trình” đó là không 

đạt mục tiêu, vô trách nhiệm 

và kém hiệu quả.  

Qui trình thực ra do con 

người làm ra, qui trình không 

có tội nhưng họ vẫn đổ lỗi 

cho qui trình và thường hay 

dùng cụm từ “đúng qui trình” 

để biện minh, trốn tránh 

trách nhiệm, đổ lỗi cho 

người khác.  

Nhà máy của chúng ta, 

có rất nhiều qui trình đã được 

áp dụng từ cấp Nhà máy đến 

cấp bộ phận. Vậy qui trình 

có cần thiết hay không? 

Qui trình có thể được 

hiểu là trình tự thực hiện các 

bước công việc đã được qui 

định, nhằm đạt được mục 

tiêu cụ thể của một hoạt 

động. Qui trình được xây 

dựng từ thực tế công việc đòi 

hỏi và có thể áp dụng phù 

hợp trong một giai đoạn nhất 

định hay lâu dài, nhưng 

không phải là bất biến. Nếu 

phát hiện qui trình sai thì 

chỉnh sửa, không còn phù 

hợp phải cải tiến. Nếu qui 

trình đúng nhưng con người 

cố ý làm sai thì không nên để 

họ tham gia qui trình. 

Qui trình giúp cho tổ 

chức vận hành và kiểm soát 

hoạt động của hệ thống tốt 

hơn. Qui trình hỗ trợ cho 

người quản lý kiểm soát chất 

lượng và tiến độ công việc. 

Qui trình còn giúp cho nhân 

viên làm đúng ngay từ đầu, 

biết được các bước thực hiện 

công việc, phối hợp với ai, 

làm theo những thủ tục, 

hướng dẫn nào, thời gian cần 

hoàn thành … để đạt kết quả 

tốt nhất. Làm đúng qui trình 

sẽ tránh được sự tùy tiện, 

làm theo cảm tính. Tránh 

được tình trạng người được 

giao việc không biết làm như 

thế nào. Tránh được việc làm 

thừa hay thiếu dẫn đến không 

đạt kết quả tốt. Ngoài ra còn 

giúp cho nhân viên khi tiếp 

nhận công việc mới dễ dàng 

hơn, ít mất thời gian hướng 

dẫn công việc của người 

quản lý. Do vậy, qui trình 

thật sự cần thiết và mang lại 

hiệu quả nếu có qui trình 

chuẩn, người thực hiện qui 

trình với tinh thần trách 

nhiệm cao, đặt hiệu quả công 

việc và lợi ích chung lên 

trên.     

    Nguyễn Ngọc Nhất-PCN 

Nếu như facebook có ứng dụng nhắc nhớ  

“Ngày này năm xưa” thì bản thân tôi cũng tự 

setting một chế độ tương tự như vậy. 

Tròn một năm kể từ khi bước chân vào 

Nhà máy. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu 

đặt chân đến nơi đây, những con người lần 

đầu gặp gỡ, cố gắng nhớ mặt, nhớ tên từng 

người, nhớ các lối đi trong Nhà máy… tất cả, 

cho đến hôm nay, đã thành thân quen. 

Một năm trải qua với rất nhiều điều thật 

sự đáng nhớ, tham gia hội thi thuyết trình, tìm 

kiếm hướng dẫn viên tiềm năng, trở thành 

trưởng nhóm sinh hoạt chuyên đề, tham gia 

ban tổ chức các hội thi cắm hoa, nấu xôi…, 

đến việc ca hát biểu diễn trên sân khấu… Dù ở 

vị trí, vai trò, công việc nào, thông qua đó tôi 

cũng đã học tập và trưởng thành hơn rất nhiều. 

 

Bản thân tôi luôn tâm niệm một điều rằng, 

không nhất thiết phải làm công việc đúng 

chuyên môn, quan trọng là được làm công 

việc đúng với sở thích của mình. Như vậy mới 

có được sự đam mê, gắn bó với công việc. 

Trong những giai đoạn đầu tiên, khi chưa xác 

định được công việc yêu thích của mình thì 

sức mạnh duy nhất mà tôi có chính là niềm 

đam mê được thử thách, rèn giũa qua thời 

gian. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, niềm 

đam mê đó cần lắm sự định hướng, hướng 

dẫn, quan tâm, hỗ trợ của các anh chị quản lý 

cấp trên, đồng nghiệp. 

Nếu như tục ngữ Việt Nam có câu “Đi 

một ngày đàng, học một sàng khôn” thì tôi có 

câu “Đi một năm đàng, học nhiều sàng khôn”. 

Và vẫn còn rất nhiều “sàng khôn” khác để tôi 

học hỏi và nỗ lực từng ngày, từng ngày… 

                    Lê Thị Minh Hiếu – PTCHC 
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Để có thể đáp ứng tốt 

yêu cầu làm việc ngày càng 

cao, nhân viên cần phải luôn 

trao dồi cho bản thân 3 yếu 

tố (KSA): 

- Kiến thức chuyên môn 

(Knowledge) 

- Kỹ năng làm việc 

(Skill) 

- Thái độ làm việc 

(Attitude) 

Nếu như kiến thức và kỹ 

năng có thể được học hỏi 

thông qua môi trường bên 

ngoài thì thái độ lại đến từ 

chính bản thân chúng ta. 

Thái độ là thứ chúng ta phải 

tự mình rèn luyện, bồi đắp 

cho mình suốt cuộc đời. Một  

nhân viên có năng lực tốt 

không thể thiếu một thái độ 

làm việc chuyên nghiệp. 

Làm việc trong môi 

trường sản xuất công nghiệp 

như Nhà máy, tôi càng nhận 

thức rõ sự cần thiết của thái 

độ làm việc chuyên nghiệp 

ảnh hưởng như thế nào đến 

công việc của mình. Một 

nhân viên có thái độ làm việc 

chuyên nghiệp sẽ tạo hiệu 

ứng domino tích cực đến các 

nhân viên khác và ngược lại. 

Tuy nhiên, mỗi nhân viên có 

những công việc ưu tiên khác 

nhau và để công việc được 

thông suốt thì việc hợp tác 

chia sẻ giữa các nhân viên là 

điều cần thiết. Nắm bắt xu 

thế này, chúng tôi thường 

xuyên có những buổi sinh 

hoạt chia sẻ kinh nghiệm 

hoặc thảo luận theo chuyên 

đề như Quản lý tài sản cố 

định; Quy trình thanh toán; 

kỹ năng giao tiếp ứng xử… 

nhằm giúp nhau nâng cao 

thái độ làm việc chuyên 

nghiệp. Qua đó, các thành 

viên đã có chuyển biến tích 

cực hơn, tinh thần trách 

nhiệm hơn và sẵn sàng hợp  

tác với nhau.  

Tuy nhiên, ở một phạm 

vi rộng hơn, đôi khi sự hợp 

tác giữa các cá nhân chưa 

được nhịp nhàng, làm công 

việc chưa thông suốt, hiệu 

quả công việc chưa cao. Thế 

giới ngày nay đã hội nhập, 

các quốc gia hợp tác để cùng 

phát triển. Do đó, để nâng 

cao hiệu quả công việc, 

chúng ta không thể nằm 

ngoài sự vận động của xu thế 

chung. Để rèn luyện thái độ 

làm việc chuyên nghiệp – 

chia sẻ hợp tác, mỗi thành 

viên phải là một bánh răng, 

không những chủ động quay 

đều mà còn phải ăn khớp 

theo một tốc độ chung. 

 Vì vậy, mỗi thành viên 

hãy tiếp tục nâng cao kiến 

thức, kỹ năng và nhất là rèn 

luyện thái độ làm việc 

chuyên nghiệp – chia sẻ hợp 

tác mỗi ngày để nâng cao 

hiệu quả trong công việc. 

 Đoàn  uốc  uỳnh – P.KT  

 

Đầu tiên xin gởi lời chúc mừng đến đội 

bóng nữ Nhà máy, đã chiến thắng trong trận 

chung kết để lần thứ 3 liên tiếp nhận giải vô 

địch bóng đá mini của Tổng công ty. Đó là sự 

nỗ lực, kiên trì luyện tập khi vừa hoàn thành 

tốt công việc chuyên môn đồng thời phải tập 

luyện không ngừng trên sân bóng. Và không 

kém cạnh khi đội bóng nam của chúng ta 

cũng đạt hạng 3. 

Vậy là đã kết thúc một mùa hội thao sôi 

động và đầy cuốn hút, bởi tuy chỉ là giải nội 

bộ nhưng không khí không kém phần náo 

nhiệt trên sân vận động, khi các thành viên 

thuộc tất cả đơn vị đều nô nức tham gia cổ vũ 

tạo nên bầu không khí nhiệt huyết và vô cùng 

sôi nổi.  

Kết thúc mùa hội thao, chúng ta hy vọng 

rằng càng có thêm nhiều hoạt động hay và ý 

nghĩa mà qua đó nâng cao tinh thần thể dục 

thể thao, đồng thời là tình đoàn kết giữa các 

thành viên. 

   Lý Hoàng Ân – PX2 

TÂM TƯ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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 Năm vừa qua là năm 

đầu tiên nhà máy thực hiện 

Chiến lược phát triển DN 

giai đoạn 2015-2020, đánh 

dấu sự thay đổi trong tổ 

chức, đặc biệt là thay đổi về 

cơ cấu lao động và hiện tại 

lao động của Nhà máy đang 

ở độ tuổi “vàng”. 

Đây là một thế mạnh, tuy 

nhiên, để phát huy được thế 

mạnh "vàng" của đội ngũ, 

vẫn còn là mối quan tâm rất 

lớn của các cấp lãnh đạo. Đó 

chính là làm thế nào để tạo 

được sự kết nối giữa các thế 

hệ lao động, sự kế thừa giữa 

thế hệ trẻ với thế hệ đi trước 

và ngược lại? Phải tạo dựng 

được “văn hóa học hỏi” 

trong DN. 

Học hay học tập, học 

hành, học hỏi là quá trình 

tiếp thu cái mới hoặc bổ 

sung, trau dồi các kiến thức, 

kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, 

nhận thức hoặc sở thích và có 

thể liên quan đến việc tổng 

hợp các loại thông tin khác 

nhau (Theo từ điển VN). 

Như vậy, văn hóa học 

hỏi trong DN là một tập thể 

có cùng một tinh thần phát 

triển, nghĩa là “tiếp thu, bổ 

sung, trau dồi kiến thức, kỹ 

năng, kinh nghiệm” lẫn nhau 

và đóng góp vào sứ mệnh, sự 

phát triển của DN.  

Đó không chỉ là tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

mà còn là việc nuôi dưỡng 

suy nghĩ về thái độ, ý thức, 

nhận thức và áp dụng vào tổ 

chức, chia sẻ kiến thức, kinh 

nghiệm cho người khác.  

Thế hệ trẻ thường thích 

ứng nhanh, nhiều sáng tạo, 

phong phú trong ý tưởng, 

nhưng lại thiếu kinh nghiệm, 

thiếu kỹ năng trong thực hiện 

công việc. Thế hệ đi trước có 

kinh nghiệm, nhiều kỹ năng 

nhưng thường theo lối mòn 

trong suy nghĩ và chậm bắt 

kịp sự phát triển về công 

nghệ hiện đại.  

Vì vậy dù là ai, ở bất cứ 

vị trí nào cũng cần thường 

xuyên học hỏi, trau dồi kiến 

thức, kỹ năng. Nhưng để học 

hỏi, cần phải có ý thức, 

phương thức và thái độ đúng 

đắn. Học ở bất kỳ ai, ở bất kỳ 

nơi đâu và ở bất cứ lúc nào, 

trên cơ sở tiếp thu, kế thừa 

và chọn lọc. 

Với thế hệ trẻ, để có thể 

tiếp nối, phát triển cần có thái 

độ và ý thức học hỏi đúng 

đắn. Trước hết, đó là thái độ 

tôn trọng đồng nghiệp và công 

việc. Sự ích kỷ, tự mãn, kiêu 

căng sẽ 

luôn gây 

cản trở cho 

việc học 

hỏi.  Với 

tâm lý ngại 

hỏi, che 

giấu sự 

không biết 

của mình, hoặc tự xem mình 

giỏi hơn người khác, xem 

thường công việc người khác, 

chỉ muốn làm 

những việc chuyên môn cao 

nên không cần lắng nghe 

những chia sẻ, góp ý của 

người khác… Thái độ này sẽ 

làm cho chúng ta ngày một 

yếu kém hơn và không thể 

hòa nhập vào tổ chức. Hoặc 

chính sự ích kỷ của chúng ta, 

muốn thu gom kinh nghiệm 

của người khác nhưng lại 

không muốn chia sẻ cho ai 

điều gì hoặc rạch ròi, tính toán 

vụn vặt cũng sẽ không mang 

lại hiệu quả trong việc học hỏi 

lẫn nhau. 

Và, đối với thế hệ đi 

trước, nên rộng lòng, lắng 

nghe những ý kiến, ý tưởng 

của người trẻ để giúp chúng 

ta có cái nhìn mới hơn, năng 

động hơn trong suy nghĩ và 

cách làm. Tránh áp đặt và 

bảo thủ, dẫn đến sự tụt hậu, 

già cỗi của bản thân. 

Sự học hỏi trong đời 

người sẽ không bao giờ là 

đủ. Trong bước đường hội 

nhập, dù ở cương vị nào 

chúng ta cũng phải ra sức 

học tập, rèn luyện./. 

    Anh Thư - PTCHC  
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Ra trường với khối kiến 

thức về chế tạo máy, hành 

trang của tôi chỉ là lý thuyết. 

Sau gần 15 năm làm việc, 

trải qua nhiều vị trí, từ phụ 

trợ cho đến kỹ thuật máy, tôi 

nhận ra một điều: muốn làm 

việc hiệu quả thì điều tiên 

quyết phải có là tinh thần cải 

tiến. Cải tiến để giải quyết 

những phát sinh của thực tế 

công việc, cải tiến từ những 

việc nhỏ nhất, những điều 

không có trong lý thuyết đã 

học. 

Với tôi, sáng kiến – cải 

tiến không chỉ đơn giản là 

tìm cách giải quyết những 

phát sinh, tìm đáp án cho 

những sự cố pan máy.. mà là 

chọn lọc những kiến thức, kỹ 

năng để  thay đổi các bước 

công việc, để thao tác vận 

hành đơn giản hơn, chính xác 

hơn… 

Điều quan trọng, theo 

tôi, đó chính là bản thân mỗi 

người có chịu thay đổi, tìm 

ra những giải pháp để cải 

thiện năng suất hay không. 

Tôi luôn tự nhủ, chìa khóa 

thành công trong công việc 

của mình là phải luôn suy tư, 

tìm ra hướng đi mới dựa trên 

nền tảng những kinh nghiệm 

đã đúc kết của bản thân và 

của những người đi trước. 

May mắn của tôi là được 

vào làm việc ở Phân xưởng 

này từ lúc mới bước chân 

vào Nhà máy. Tôi nhận thấy 

môi trường nơi đây luôn 

khuyến khích mỗi người lao 

động  trau dồi kỹ năng và 

kiến thức chuyên môn, chủ 

động nghiên cứu, đề xuất các 

phương pháp mới, quy trình 

tiên tiến để phù hợp hơn với 

xu hướng sản xuất công 

nghệ, quản trị hiện đại. Và 

tinh thần cải tiến, không ngại 

thay đổi cũng chính là một 

trong những giá trị cốt lõi 

của DN. Năng lực làm việc 

của người lao động cũng 

được đo đạc, đánh giá thông 

qua chính những cải tiến đó. 

Tuy nhiên, còn một phần 

không nhỏ người lao động 

chưa có tinh thần cải tiến, 

ngại thay đổi, chỉ muốn duy 

trì rập khuôn theo phương 

pháp cũ, giải quyết công việc 

nhanh chóng, sao cho sản 

xuất được nhiều hàng hóa 

hoặc đạt lợi ích trước mắt. 

Vẫn biết rằng, năng suất là 

mục tiêu quan trọng, nhưng 

có những thời điểm chúng ta 

nên tạm gạt năng suất sang 

một bên, để bình tâm đánh 

giá, tìm cách làm mới, 

phương pháp mới, đảm bảo 

chất lượng sản phẩm và năng 

suất một cách lâu bền hơn.  

Lợi ích cá nhân gắn liền 

với lợi ích DN. Nếu mỗi 

người lao động có tinh thần 

cải tiến, mạnh dạn đổi mới 

thì tất cả sẽ cùng phát triển 

một cách bền vững.    

      Nguyễn Duy Khuê- PX2
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Thế là thấm thoát đã trôi 

qua một năm rồi đó nhỉ, kể 

từ ngày Nhà máy đánh trống 

khai trương đón năm mới. 

Phân xưởng của tôi với 

những biến động, với nhiều 

điều mới nhằm hoàn thành 

mục tiêu kỳ vọng của năm.  

Bên cạnh nhiệm vụ sản 

xuất, phân xưởng còn thực 

hiện nhiều nhiệm vụ khác, 

như: cải tạo toàn bộ nền nhà 

xưởng, đồng nghĩa với việc 

di dời máy móc, sắp xếp lại 

dây chuyền máy sao cho 

gọn gàng, hợp lý mà không 

ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất; hoàn thiện hệ 

thống an toàn lao động… 

Đây thật sự là nỗi lo lắng 

của anh em trong phân 

xưởng, mặc dù không ai nói 

với ai nhưng nét mặt và ánh 

mắt của mỗi người thể hiện 

rõ điều ấy.  

Có những giai đoạn, 

tình hình sản xuất đòi hỏi 

thực hiện kế hoạch di dời cả 

dây chuyền với nhiều cụm 

máy chỉ trong vòng hai 

ngày. Làm sao đây? Bản 

thân tôi đã cảm thấy lúng 

túng, khó hoàn thành nhiệm 

vụ nhưng đúng lúc đó một 

lời động viên thân thuộc - 

một bàn tay ấm áp của một 

đồng nghiệp đã nắm chặt 

tay tôi… 

Ngoảnh mặt nhìn lại 

phân xưởng đã thay màu, 

đổi áo, gọn gàng, sạch 

đẹp… là kết quả vun đắp 

của biết bao bàn tay đồng 

đội thuộc phân xưởng.  

Giờ đây, chuẩn bị kế 

hoạch để bước sang năm 

mới, những diễn biến tình 

hình kinh tế hội nhập bên 

ngoài và điều kiện cụ thể 

của phân xưởng đòi hỏi bản 

thân của mỗi chúng ta 

không nên tự mãn với 

những gì mình đạt được.  

Tôi được biết, trong 

gian đoạn hiện nay các bộ 

phận đang tập trung xây 

dưng hệ thống lương 3p gì 

đó, hiểu một cách đơn giản 

là trả lương theo vị trí công 

việc, năng lực và hiệu quả 

công việc. Vì vậy, mỗi 

người càng phải nỗ lực, 

không ngừng tự học hỏi, rèn 

luyện kỹ năng, nuôi dưỡng 

thái độ và tư duy tích cực để 

nâng cao năng lực cá nhân, 

ngày càng làm tốt công việc 

của mình. 

        Nguyễn Đức Tiến-PX1 
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Thuật ngữ 5S không còn 

mấy xa lạ, nhắc đến hầu hết 

sẽ hiểu ngay theo nghĩa tiếng 

Việt S1 là Sàng lọc; S2 là Sắp 

xếp; S3 là Sạch sẽ; S4 là Săn 

sóc, giữ gìn; S5 là Sẵng sàng, 

kỷ luật. Dẫu vậy, để thực hiện 

nó một cách nhuần nhuyễn và 

trở thành tự giác thật không 

hề dễ dàng. 

Khi 5S được thực hiện 

đúng cách, nó sẽ tạo ra một 

môi trường làm việc thông 

thoáng, có thể nhìn thấy cái gì 

không đúng trật tự, quá trình 

nào đang bị đình trệ hay tắc 

nghẽn, có thể cho phép ra 

quyết định một cách nhanh 

chóng. Trong cuốn Gemba 

Kaizen, ông Masaaki Imai 

cho rằng "việc tổ chức nơi 

làm việc tốt giúp giảm thiểu 

lỗi cho quá trình đến 50%", 

điều đó cũng lý giải vì sao 5S 

lại quan trọng, nó đặt nền 

tảng cho toàn bộ hệ thống sản 

xuất tiết kiệm tối ưu.  

Hiện nay ở các phân 

xưởng, việc thực hiện 5S rất 

tốt, mang lại hiệu quả thiết 

thực thông qua các chương 

trình hành động, cụ thể như 

cải tạo nền, qui hoạch kho bãi, 

sắp xếp lại máy móc thiết bị, 

xây dựng hệ thống thông 

tin… tuy nhiên ở bộ phận văn 

phòng, chưa thấy ý thức thực 

hiện 5S, có chăng là chỉ dọn 

dẹp nhà cửa khi có khách tới 

chơi hay những dịp lễ tết. Hay 

nói đúng hơn, việc 5S văn 

phòng chỉ được thực hiện khi 

có sự phàn nàn hay chỉ đạo 

của lãnh đạo. Chính vì vậy, ta 

không bao giờ nhận ra lợi ích 

của việc thực hiện 5S hàng 

ngày, đó là giúp hạn chế việc 

tìm kiếm, giảm thời gian đi lại 

hay di chuyển để lấy tài liệu 

hay công cụ làm việc, giảm 

thiểu thời gian máy hỏng hóc, 

các mối nguy về an toàn, cải 

thiện quy trình công việc, 

giảm lỗi và tối ưu hoá không 

gian làm việc. Những lợi ích 

này sẽ góp phần vào những 

cải tiến tổng thể về năng suất, 

chất lượng, chi phí, thời gian 

giao hàng, an toàn và cả về 

đạo đức tại nơi làm việc.  

Thiết nghĩ, bộ phận văn 

phòng của bất cứ tổ chức nào 

cũng chính là cơ quan đầu 

não, việc thực thi điều lệ, 

chính sách, qui định phải là 

tiên phong, gương mẫu. 

Trong bối cảnh Nhà máy ra 

sức đốc thúc, kêu gọi người 

lao động hãy chung tay làm 

việc một cách tận tâm, 

chuyên nghiệp thúc đẩy nâng 

tầm DN thì mỗi nhân viên 

văn phòng cần ý thức, trách 

nhiệm hơn trong việc thực 

hiện 5S tại nơi làm việc. Hãy 

bắt đầu từ những việc nhỏ 

nhặt nhất như sắp xếp bàn 

ghế ngay ngắn; chứng từ gọn 

gàng, qui cũ; máy tính được 

dọn dẹp thường xuyên, loại 

bỏ file thừa, sắp xếp file có 

khoa học; giữ vệ sinh chung; 

ý thức chấp hành; phân bố 

công việc hợp lý; nhắc nhở 

đồng nghiệp, tiết kiệm... 

Hình ảnh Nhà máy được 

nâng tầm, vang xa một phần 

nhờ vào những cố gắng, tận 

tâm, nhiệt thành trong công 

việc của mỗi chúng ta và sẽ 

càng đẹp hơn, chuyên nghiệp 

hơn khi mỗi thành viên chúng 

ta ý thức, trách nhiệm và thực 

hiện thường xuyên công việc 

5S tại nơi làm việc của mình. 

Có nhiều cách nghĩ và tranh 

luận cho hai từ “chuyên 

nghiệp”, nhưng có điều chắc 

chắn rằng, người chuyên 

nghiệp phải là người làm việc 

có khoa học từ những việc 

tưởng chừng như nhỏ nhất./. 

 Nguyễn  uân Hiệ  – P.KH 
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Thật sự, kế toán không 

phải là một nghề hấp dẫn đối 

với tôi. Những con số, những 

quy định, những công thức 

nhàm chán không mang đến 

cho tôi một niềm say mê 

hứng khởi. Tuy nhiên, theo 

nghĩa “duyên” mà nhiều 

người thường nhắc đến, tôi 

đã gắn bó với nghề được hơn 

hai năm. Thời gian hai năm 

quả thật là dài, tưởng chừng 

nắm bắt được hết các vấn đề 

của một nghề nhưng thật 

sự… chỉ là tôi mới lướt qua 

những kiến thức sách vở của 

nghề. Càng làm, tôi càng 

phát hiện được nhiều thứ thú 

vị và mới mẻ hơn những gì 

được học, những thứ tưởng 

chừng nói ra là giải quyết 

được nhưng khi đưa vào tình 

huống cụ thể của thực tế nơi 

mình làm mới thấy được 

những khó khăn, cần phải 

linh hoạt cũng như học hỏi 

rất nhiều từ những đồng 

nghiệp có kinh nghiệm lâu 

năm trong nghề.  

Chân ướt chân ráo vào 

nghề, tôi được bắt đầu với 

những phần hành kế toán từ 

đơn giản đến hơi phức tạp, tự 

ý thức được mình nên làm gì, 

hành động ra sao, tôi dần dần 

chịu khó nắm bắt và hòa 

nhập vào môi trường mới. 

Bằng sức trẻ, sự năng động, 

chịu khó học hỏi, cộng với 

tinh thần lạc quan, dễ hòa 

đồng, tôi dần vượt qua cảm 

giác trống trải, bị cô lập ở 

nơi làm việc. Tôi dần tìm 

thấy niềm vui, được đồng 

nghiệp tin tưởng, tôn trọng, 

hỗ trợ hết mình trong công 

việc và học hỏi thêm nhiều 

điều mới.  

Nghề kế toán không phải 

đơn giản. Làm kế toán nhiều 

người cứ bảo khô khan, toàn 

con số. Nhiều lúc công việc 

bù đầu, stress nặng vậy mà 

mình chẳng bỏ nó được. Hơn 

nữa, nhiều người nghĩ rằng 

những người làm công việc 

văn phòng như chúng tôi lúc 

nào cũng sướng, làm việc 

theo giờ hành chính, ngồi 

trong văn phòng mát lạnh, 

chỉ ngồi một chỗ với cái máy 

tính, được đi tiếp khách 

hàng, được trưng diện những 

bộ cánh công sở đẹp, được 

ăn thức ăn ngon,... Nhưng 

đằng sau vẻ bề ngoài tiện 

nghi là những giờ phút căng 

thẳng cao độ khi đến những 

kỳ quyết toán, những đợt 

thanh tra kiểm tra, những báo 

cáo gấp, đặc biệt là các báo 

cáo quản trị. Mỗi lần làm 

xong quyết toán, hoàn tất 

một báo cáo, hay hoàn thiện 

lại một phần hành kế toán 

cho tốt hơn và nhìn thấy nó 

vận hành hoàn chỉnh, trơn tru 

theo ý mình, bản thân tôi 

cảm thấy hài lòng như vừa 

chinh phục được thử thách 

của chính mình. Mỗi lần như 

thế, tôi lại cảm thấy tự tin 

hơn và sẵn sàng nghênh đón 

thêm những điều mới. Đôi 

khi, mình cũng cảm thấy tủi 

thân. Với các nghề khác, tầm 

đầu năm mới họ có thể ung 

dung lượn phố, cùng gia đình 

vui vẻ đi đây đi đó. Thời 

điểm ấy mình vẫn còn mê 

mải vùi đầu với công việc. 

Gạt qua những điều đó, nghề 

kế toán mang đến cho tôi 

những niềm vui, những 

người đồng nghiệp dễ mến. 

Tôi học được tính nhẫn nại, 

sự cẩn thận, tỉ mỉ trong tất cả 

mọi công việc trong đời 

sống, cẩn thận và làm đúng 

ngay từ lúc bắt đầu. Nghề kế 

toán cũng giúp tôi hoạch 

định kế hoạch tài chính cho 

bản thân và gia đình trong 

tương lai xa.  
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 Lúc vào ngưỡng cửa đại 

học, không biết chọn nghề 

nào mà chỉ nghĩ đơn giản, 

con gái không đi sư phạm thì 

làm kế toán cho khoẻ lại 

nhàn, được ngồi văn phòng 

mát mẻ, khỏi phải dầu dãi 

nắng mưa… Sau bao năm, 

tôi rút ra một điều, nghề 

nghiệp là một cái duyên, 

mình không chọn nghề thì 

nghề cũng chọn mình. Bất cứ 

nghề nào cũng có khó khăn. 

Thành công phải đi từ vất vả 

gian khó, và tình yêu nghề, 

gắn bó với nghề cũng bắt đầu 

từ đấy. Khi đã thực sự yêu 

thích đam mê, nghề sẽ giúp 

bạn duy trì năng lượng và 

luôn tràn đầy hứng khởi để 

vượt qua mọi trở ngại, thách 

thức. Thái độ cầu tiến và làm 

việc chăm chỉ sẽ giúp bạn 

nhanh chóng phát triển lên 

các tầm cao mới. Hãy gạt bỏ 

quan niệm "sao bao nhiêu 

năm cũng chỉ là nhân viên 

quèn". Kế toán là nghề dạy 

nghề, những va chạm thực 

tiễn giúp ta học hỏi được rất 

nhiều điều. 

 Hãy luôn vững tin nếu 

bạn đang theo đuổi một 

nghề, một công việc tại Nhà 

máy. Biết bao điều mới luôn 

chờ đón bạn. 

Nguyễn Minh Ph ng - PKT

 

 

 

 

Sáng sớm, mở mail thấy có thư 
15 giờ chiều ngày thứ Tư 
Địa điểm: tại phòng họp Nhà máy 
Ai không tham dự, báo cho Thư. 
 

Điện thoại để ở chế độ rung 
Hạn chế ra ngoài, trừ…đau bụng 
Vui lòng không được đi dự trễ 
Đề nghị chấp hành quy định chung. 
 

Thành phần gồm các trưởng bộ phận 
Trước khi dự họp nhớ chuẩn bị 
Nội dung rõ ràng và súc tích 
Chú trọng giải pháp và ngăn ngừa. 
 

Một tuần có đến mấy cuộc họp 
Nào họp chuyên môn, họp giao ban 
Họp nhóm, cộng thêm với họp khẩn 
Họp sáng, họp luôn cả buổi chiều. 
 
Người ta đi họp có phong bì 
Còn tôi đi họp chẳng có chi 
Mỗi lần có thông báo đi họp 
Băn khoăn chẳng biết có chuyện gì. 
 
90 phần trăm chắc… bị la 
Còn 10 phần trăm là nhắc nhở 
Triển khai công việc cho quý tới 
Định hướng công việc trong tương lai. 

Đi họp mà sao chẳng thấy vui 
Đến thở cũng chẳng dám ra hơi 
Đôi khi chỉ có 1 người nói 
Còn lại tất cả chỉ…ì thôi. 
 
Nghĩ đi rồi cũng phải ngẫm lại 
Người nói chắc không hề sướng chi 
Việc giao, chẳng làm, gây hậu quả  
Không họp, sao khắc phục kịp thời. 
 
Toàn cầu, cạnh tranh đã biết rồi 
Áp lực đè nặng, trong lẫn ngoài  
Năng lực quản lý, nghe nhắc mãi  
Thái độ, sao vẫn còn thờ ơ.  
 
Vậy để từ nay không sợ họp 
Tự giác làm việc đúng quy trình 
Gạt bỏ mọi tư duy hạn hẹp 
Cùng nhau hợp tác vì cái chung. 
 
Thời nay, đòi hỏi người quản lý 
Chuyên nghiệp, rèn luyện không nghỉ ngừng   
Hội nhập, không chỉ là cố gắng  
Năng lực, ở kết quả sau cùng. 
 
Để rồi mai đây khi đi họp 
Vui vẻ như thể được tăng lương 
Tôi nay đâu chỉ phong bì nhỏ  
Phần thưởng lớn, tương lai mới đang chờ.  
     
   Hồ Thúy Ngọc - PCN 
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Sau 365 ngày chờ đợi, 

cuối cùng giải bóng đá 

thường niên đã được tổ chức. 

Một tuần tranh tài của các 

đội bóng là một tuần các cổ 

động viên cuồng nhiệt “mất 

ăn mất ngủ”, theo từng giây 

phút quả bóng lăn, nghẹt thở 

theo từng trận cầu và vỡ òa 

biết bao cảm xúc.  

Cả hai đội bóng nam, nữ 

của Nhà máy đều thi đấu hết 

mình, để lại những trận cầu 

đẹp.  

Giải đấu kết thúc với bao 

dư âm đọng lại, những hồi ức 

đẹp khó quên. Để lại phía 

sau những tiếng reo cổ vũ 

đầy cuồng nhiệt, những bước 

lao chạy trên sân, những vết 

thương và  những giọt mồ 

hôi in trên quả bóng, tình 

đồng đội và quyết tâm chiến 

thắng.  

Giải đấu cũng cho tôi 

nhiều bài học bổ ích. Mỗi cá 

nhân là một mắc xích quan 

trọng của tập thể. Mỗi thành 

viên phải không ngừng rèn 

luyện, giữ vững phong độ, 

làm việc hăng say, sẵn sàng 

đón đầu thách thức, quyết 

tâm “đứng dậy” sau mỗi thất 

bại. Có như vậy, tập thể mới 

vững mạnh, “khó khăn nào 

cũng vượt qua, nhiệm vụ nào 

cũng hoàn thành”. 

Có nhiều ý kiến khác 

nhau về phần thưởng, chuyến 

du lịch của hai đội bóng. 

Riêng tôi suy nghĩ rằng Nhà 

máy rất nhân văn, có nhiều 

cơ hội thăng tiến và hưởng 

lợi cho tất cả mọi người. 

Những cá nhân giỏi chuyên 

môn thì được trả lương cao, 

được tôn vinh khen thưởng 

mỗi quý, được cơ hội tham 

quan học tập trong và ngoài 

nước, được thăng tiến… 

nhưng Nhà máy cũng không 

quên tôn vinh những cá nhân 

có năng khiếu, tích cực tham 

gia và có nhiều đóng góp cho 

hoạt động phong trào.  

Có lẽ Nhà máy thấu hiểu 

nhu cầu của người lao động 

là rất phong phú, trước tiên 

là những nhu cầu thiết yếu 

như ăn uống, đi lại và các 

tiện nghi vật chất, kế đến là 

nhu cầu được làm việc trong 

môi trường an toàn, được 

bảo vệ, được chia sẻ và yêu 

thương. Trên nữa là nhu cầu 

biết ơn, tự trọng và được 

người khác tôn trọng. Khi 

mỗi người được phát huy hết 

khả năng tiềm ẩn của mình 

thì bản thân sẽ có nhu cầu 

đem niềm vui, hạnh phúc đến 

cho người khác. Hành trình 

mà Nhà máy đang phấn đấu 

để giữ gìn và xây dựng văn 

hóa DN cũng đang vận động 

theo hướng này, vì mục tiêu 

con người quyết định sự tồn 

tại và phát triển của Nhà 

máy.  

Vì vậy, tôi không nghĩ 

ngợi quá nhiều về phần 

thưởng của hai đội bóng. Tôi 

tự nhủ rằng mình phải luôn 

xứng đáng với những gì đã 

được nhận từ Nhà máy, mà 

cụ thể là phải hoàn thành thật 

tốt nhiệm vụ được giao; luôn 

trau dồi năng lực, tích cực 

học tập để không ngừng tiến 

bộ và sẵn sàng với bất cứ 

nhiệm vụ nào Nhà máy phân 

công.          

Lê Thị Bảo Trân- PKT 
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Khi những chùm hoa đỏ 

rực chớm nở trên nhành 

phượng vĩ, khi tiếng ve bắt 

đầu kêu râm ran, đó là thời 

điểm báo hiệu mùa hè đến. 

Mùa hè mang theo cái nắng 

nóng chói chang như đổ lửa 

cùng những cơn mưa rào bất 

chợt. Và mùa hè là dịp cho 

những kỳ nghỉ mát và là thời 

điểm lý tưởng để tổ chức các 

hội thao. 

Nhằm tạo bầu không khí 

vui tươi, hứng khởi sau chuỗi 

ngày miệt mài làm việc, tạo 

cơ hội cho người lao động 

thể hiện khả năng cũng như 

tạo môi trường giao lưu, học 

hỏi, mùa hè năm nay, bên 

cạnh những hoạt động 

thường niên, Nhà máy tổ 

chức hội thao Hè 2016 với 

hoạt động nổi bật là “game 

show” phòng cháy chữa 

cháy. 

Với sự tham gia của 8 

đội, thi cả hai phần lý thuyết 

và thực hành, dưới sự đánh 

giá công tâm của các chuyên 

gia về PCCC, 

là các chiến 

sĩ công an 

PCCC của tỉnh 

nhà, các cá nhân tham gia đã 

có động lực mạnh mẻ để nắm 

vững kiến thức và kỹ năng 

PCCC.  

Ở vòng thi lý thuyết, với 

cách trả lời trực tiếp từng câu 

hỏi, cùng với những ý kiến 

bổ sung của ban giám khảo, 

các đội thi cũng như cổ động 

viên đều nhớ và hiểu sâu hơn 

những kiến thức cơ bản 

PCCC so với cách học thuộc 

lòng những tài liệu khô cứng 

trước đây.  

Với phần thi thực hành, 

các đội phải tiến hành dập tắt 

đám cháy, cứu người ở 

trường hợp cháy giả định. 

Đây là cơ hội để các cá 

nhân nâng cao kỹ năng ứng 

phó khi có đám cháy xảy ra. 

Đan xen vào giữa các phần 

thi là những tiết mục văn 

nghệ “cây nhà lá vườn” 

nhưng không kém phần 

chuyên nghiệp. Phần thi kéo 

co giữa các đội “xanh lè 

xanh lét” và “đỏ kè đỏ kẹt”, 

cách giới thiệu hóm hỉnh của 

MC, làm cho mọi người 

nhiều phen cười muốn vỡ 

bụng... 

Kết quả dù cao hay thấp, 

các đội thi đều…có giải! Và 

điều quan trọng hơn,  thông 

qua hội thao năm nay, Nhà 

máy đã tạo ra một sân chơi 

mới mẻ và bổ ích cho người 

lao động, vừa bổ sung kiến 

thức và kỹ năng với “liều 

lượng” phù hợp, vừa giúp tái 

tạo tinh thần lao động để có 

năng lượng hoàn thành tốt 

công việc.  

Phan T. Mộng Nguyệt - PCN 
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Ông bà ta có câu nói rất hay “Nước xa 

không cứu được lửa gần”, dù lực lượng, 

phương tiện ở xa có hiện đại và chuyên nghiệp 

đi nữa, cũng không bằng lực lượng tại chỗ, tuy 

không chuyên nghiệp nhưng có thể dập tắt và 

quan trọng hơn, có thể ngăn ngừa được những 

mối nguy hiểm khi nó mới nhen nhóm. Qua đó, 

chúng ta thấy rằng, Nhà máy rất quan tâm đến 

công tác an toàn, PCCC, với mục tiêu cuối 

cùng là vì sự an toàn cho con người.  

Khác với các năm, hội thao Hè 2016 có 

phần thi lý thuyết là kiến thức về PCCC. Tôi 

rất ấn tượng với MC của chương trình. Với lối 

dẫn thân thiện, lém lỉnh, anh đã tạo cho chương 

trình thêm phần hồi hộp, gây cấn từ lúc bắt đầu 

đến phút cuối. Nhìn chung, các đội nắm vững 

lý thuyết về PCCC. 

 Sang phần thực hành, tôi rất ấn tượng với 

anh bạn đóng vai người bị nạn. Vai này gần 

như không ai có thể cạnh tranh với anh ta, bởi 

ngoài cân nặng ra, vai diễn của anh cũng rất … 

chuyên nghiệp. Ở phân đoạn người số 5 chạy 

dích-dắc luồn qua 5 cọc lửa, đến khay xăng 

đang cháy và dập tắt lửa, rồi vác người bị nạn, 

chắc hẳn ai cũng nhìn thấy khi người số 5 vừa  

kề vai vô là anh ta ôm cổ và lật người sang để 

được vác, chạy về đích rất gọn gàng và nhanh 

chóng. Vai người bị nạn rất chuyên nghiệp, có 

người còn ví như …xác chết, tôi thấy cũng đúng. 

Ở phần thi thực hành, các đội thao tác rất nhanh 

và chính xác, gần như là chuyên nghiệp.  

Hội thao Hè 2016 rất sôi động, giúp cho mọi 

người có những giây phút cười vui thoải mái và 

quan trọng hơn là ý nghĩa thiết thực của công tác 

PCCC đối với hoạt động sản xuất của Nhà máy.  

Tôi có ý kiến nhỏ, trong khâu tổ chức, chúng 

ta nên có 2 dây xịt nước và phân công người xếp 

ống nước sau khi xịt, nhằm giúp cho chương 

trình ít bị gián đoạn hơn và các đội  không phải 

mất sức, khi tới phần thi của mình phải ra xếp 

ống nước cuộn tròn xong, rồi mới thi. 

               Võ Minh Luân - PCĐ 

Trở thành thông lệ, cứ mỗi 

thứ Hai đầu tiên của tháng, Nhà 

máy tổ chức lễ chào cờ.  

Lần đầu tiên tham dự lễ 

chào cờ tại NM, tôi bồi hồi… 

Cảm xúc thuở còn ở trường với 

những ký ức đẹp của tuổi học 

trò, hình ảnh chào cờ quen 

thuộc năm nào lại ùa về. 

Buổi chào cờ diễn ra mau 

chóng. Tuy ngắn nhưng chị em 

chúng tôi nắm được tình hình 

hoạt động của NM và những 

định hướng sắp tới của BGĐ. 

Do đặc thù công việc, 

chúng tôi luân phiên nhau tham 

dự. Vào ngày chào cờ, chúng 

tôi đi làm từ sáng sớm tinh mơ 

để kịp 

chuẩn bị 

bữa ăn 

sáng. Chị em làm việc với tinh 

thần khẩn trương, tác phong 

công nghiệp. Từ khâu sơ chế 

thực phẩm đến chế biến, chia 

thức ăn. Chúng tôi đều tuân thủ 

quy trình  nghiêm ngặt và khép 

kín để đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. Mọi người ăn cũng 

giống như mình ăn vậy, phải 

thật sạch để đảm bảo sức khỏe 

cho mình và mọi người nữa, 

cách nghĩ như vậy nên chúng 

tôi thật sự vui khi thấy cán bộ 

công nhân viên ăn ngon và hết 

suất. Chị em làm việc với nụ 

cười luôn rạng rỡ trên môi.  

Tháng chín lại về, theo kế  

hoạch, số lượng được phục vụ 

sẽ giảm, đồng nghĩa với việc 

quy mô của nhà ăn cũng giảm 

theo. Chúng tôi sẽ phải chia tay 

bếp ăn thân yêu  để đón nhận 

công việc mới. Con người vốn 

thường e ngại trước cái mới, 

gắn bó rồi thì sợ phải lìa xa. 

Nhưng cuộc sống là vậy, không 

có gì là bất biến. Chúng ta phải 

biết đón nhận cái mới thì mới 

tiến bộ và phát triển được.  

Và lúc này đây, một lần nữa 

những tiếng hô vang sau buổi lễ 

chào cờ lại văng vẳng bên tai tôi 

“Quyết tâm, quyết tâm”; “Sẵn 

sàng, sẵn sàng”. Chị em thầm 

nhủ, dù ở đâu cũng sẽ làm tốt 

công việc của mình, dù về đâu 

nhưng trong lòng sẽ luôn hướng 

về nhau. 

  Huỳnh T. Yến Vy-B  Nhà ăn
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Đối với người lao động 

chúng tôi, quanh năm miệt 

mài với máy móc, vật tư, có 

được một ngày tham gia hội 

thao, một sân chơi lành mạnh 

do Nhà máy tổ chức thật 

giống như một liều thuốc bổ 

tinh thần! 

Từ lúc PX nhận được 

thông báo Nhà máy tổ chức 

hội thao, các cuộc bàn tán 

như nóng hẳn lên… 

Hội thao lần này có 

nhiều thay đổi trong nội 

dung, đặc biệt là thi kiến 

thức và kỹ năng PCCC. Thi 

thực hành thì các em đã từng 

được tập huấn nhưng thi lý 

thuyết sẽ thế nào đây? Dù có 

mới lạ nhưng các thành viên 

được chọn tham gia tỏ ra rất 

tâm huyết và vui vẻ.  

Vậy là PX đã có 2 đội, 

đội thi PCCC sẽ học cả lý 

thuyết và tập thực hành theo 

lịch đăng ký, đội kéo co phải 

cố gắng “bảo vệ thành công” 

chức vô địch đã có từ năm 

ngoái.  

Những ngày chuẩn bị 

Hội thao cũng là những ngày 

giải bóng đá nam – nữ Tổng 

công ty diễn ra, Hội thao 

cũng có văn nghệ, …Vậy 

nên lực lượng nhân sự của 

PX, vốn chỉ vừa đủ, nay phải 

trải mỏng cho các hoạt động. 

Anh chị em tự nhủ, không 

sao, chỉ một thời gian thôi rồi 

đâu sẽ về lại đó. Mệt một 

chút nhưng sẽ bù lại bằng 

những niềm vui! Mỗi người 

cố gắng thêm một chút để 

góp phần vào thành công 

chung của Hội thao. 

Có tham dự Hội thao 

năm nay mới thấy hết được 

sức mạnh, niềm vui từ sự 

đồng lòng của các thành 

viên.  

Phần thi lý thuyết, bên 

cạnh sự “thuộc bài” của các 

vận động viên là những tiếng 

hò la cổ vũ áp đảo từ các cổ 

động viên của PX. 

 

Để bảo vệ chức vô địch  

môn kéo co, đội ngũ cổ động 

viên đã dàn thành hàng ngoài 

trời nắng, cùng nhau cổ vũ 

vang trời… những tiếng hò 

la cổ vũ ấy như đã tiếp thêm 

sức mạnh và lần nữa, PX tôi 

vô địch môn kéo co!  

Hội thao – Hè 2016 khép 

lại nhưng niềm vui trong 

lòng người lao động như vẫn 

còn tràn đầy… Những nỗ lực 

và sự đồng lòng của tất cả 

thành viên đã mang lại thành 

quả ngọt ngào! 

Mong rằng lãnh đạo NM 

luôn cố gắng để tạo những 

sân chơi thiết thực, bổ ích 

cho CBCNV. Mỗi lần tham 

gia phong trào là mỗi lần anh 

chị em có dịp gần nhau hơn, 

chia sẻ với nhau nhiều hơn. 

Đặc biệt, những kiến thức 

PCCC của Hội thao năm nay 

rất thiết thực cho mỗi người, 

không chỉ cho công việc mà 

còn cho gia đình./. 

Kiều Thị Thanh Hân – PX3 
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Theo hành trình các Hội thi kỷ niệm những 

ngày lễ lớn,  Nhà máy chúng ta đã có thêm nhiều 

câu chuyện đẹp. 

Khi có dịp thưởng thức những chiếc bánh 

dày, sản phẩm từ Bp Nhà ăn, chúng ta sẽ “Sao 

mà ngon quá vậy!”, vị thơm ngọt, mềm mại cùng 

độ dẻo mịn của lúa nếp kết quyện với nhau, tạo 

nên sự tinh tế ít nơi đâu sánh kịp.  

Đây chính là thành quả của quá trình “Tầm 

sư học đạo”, mày mò tìm tòi trên mạng, “gọi điện 

thoại cho người thân”, “ trợ giúp của khán giả”… 

gắn với năm lần bảy lượt thực hành thất bại mới 

may mắn đạt được. 

Dạo ấy, Nhà ăn đăng ký thi làm bành dày 

nên sớm nào cũng vậy, chị Hai Lan mỗi lần đi 

tập thể dục về đều lân la làm quen bà cụ bán bánh 

dày đầu ngõ - “Bà ơi bán cho con ít bánh dày”. 

Đến bữa, chị Hai ngán bánh dày quá - “ Bà ơi 

bán cho con ít chả giò”…, để rồi “Bà ơi, cơ quan 

con biểu thi làm bánh dày, nhờ bà chỉ giúp tụi 

con với”, “Bà ơi, tụi con xin học để đi thi thôi 

chứ nghề này vất vả lắm không ai làm nổi đâu bà 

ạ…!”- giọng chị Hai tha thiết. 

Thì ra bà cụ đi nhờ xe ôm, chở thúng bánh 

dày đến bán đầu ngõ nhà chị Hai Lan, có nghề 

làm bánh dày truyền thống từ năm 1968. Và 

“hữu duyên trái đất thì tròn”, chị Hai đem chuyện 

xin học làm bánh than thở tâm sự cùng chị bán 

giò lụa cho bếp ăn Nhà máy mà không ngờ - “Bà 

cụ đó là mẹ của em”- chị bán chả giò thốt lên. Và 

rồi bà cụ đã đồng ý nhận lời truyền dạy cách làm 

bánh dày trong nỗi mừng vui khôn xiết của đội 

thi bánh dày Nhà ăn. 

Vậy là từ những buổi đầm đìa mồ hôi vật lộn 

với cối đá nặng mấy chục ký, cùng chày giã mười 

mấy hai chục ký lô mà chẳng ra ngô khoai gì…, 

đã ra đời những chiếc bánh dày trắng tròn xinh 

xắn ngon lành - Giải nhì Hội thi chào mừng kỷ 

niệm 30 năm thành lập Khatoco, cùng đến tham 

dự Festival biển và cả Lễ hội Yang bay nữa chứ! 

Có một điều đặc biệt khi chứng kiến các chị 

nặn bánh dày- chúng ta sẽ thấy nghẹn- bởi cơm 

nếp giã xong phải nặn bánh lúc còn nóng khiến 

đôi tay các chị đỏ rực rát bỏng, có chị vừa nặn 

bánh vừa hít hà như ăn phải ớt.  

Những trải nghiệm lý thú, bổ ích từ các Hội 

thi đã giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức, kỹ 

năng cuộc sống, nết cần cù chịu khó, tính năng 

động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, lòng quyết 

tâm… vì mục tiêu chung. 

Và chúng ta không những có thể học hỏi mọi 

lúc, mọi nơi, không chỉ cố gắng kết nối - học tập 

ở những người thành đạt, mà còn học được nhiều 

điều quý báu từ những con người bình dị quanh 

ta. 

      Nguyễn Mai Bảo Vy- B  Nhà ăn 

 

Anh yêu em như những buổi vào ca 

Như những buổi tay anh làm búa nguội 

Anh yêu em mỗi khi cầm cán giũa 

Lời ngọt ngào như răng giũa cắt phôi 

Anh yêu em làm sao cho hết được 

Tính mili cũng chỉ được phần nghìn 

Anh yêu em cẩn thận dấu trong tim 

Còn hơn hẳn mỗi khi rà mặt phẳng 

Anh yêu em chẳng khác vit pulong 

Tình xiết chặt má Êto còn kém 

Cũng có lúc anh giận hờn như lửa 

Đứng gần anh chẳng khác bễ lò rèn 

Nói với em những lời như búa tạ 

Giận hờn nhau chẳng khác lúc hỏng phôi 

Làm đầu anh quay cuồng như mâm cặp 

Óc rối mù phoi tiện cũng kém xa 

 

Anh lại yêu như buổi đầu vạch dấu 

Như những buổi đầu đứng cạnh máy khoan 

Đi tìm em như tìm đường tâm chuẩn 

Dò Eke nhìn thật kỹ thật tinh 

Anh lại yêu mỗi khi cầm thước cặp 

Đẩy từ từ hai mỏ xích lại nhau 

Tình yêu anh lấp lánh ánh lửa hàn. 

Có những khi tất cả hóa thân vào 

Những đường cong khi cắt, lúc hàn 

Những co, cút, ống vuông tròn các loại 

Tạo thật nhiều những sản phẩm đáng yêu 
 

Thôi em nhé tình người thợ cơ khí 

Đến với em chỉ những mỡ những dầu 

Em hiểu cho đời anh cùng cỗ máy 

Sau buổi vào ca cho sản phẩm ra lò!!! 

                    Lê Văn Thắng-PCĐ (S.tầm) 
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Hội thao “Hè 2016” vừa 

diễn ra thành công tốt đẹp.  Đây 

là một hoạt động rất bổ ích và ý 

nghĩa do Công đoàn Nhà máy tổ 

chức. Bên cạnh việc củng cố, 

truyền đạt kiến thức về PCCC thì 

đây cũng là một cuộc thi đấu vô 

cùng gây cấn giữa các Bộ phận 

với nhau. Với thành tích hết sức 

ấn tượng trong hai phần thi lý 

thuyết và thực hành, đội PX3 đã 

giành được chiến thắng thuyết 

phục. 

Tuy chỉ là một cuộc thi 

phong trào, nhưng để đạt thành 

công này là cả một quá trình tập 

luyện và chuẩn bị rất kỹ lưỡng 

của PX, từ việc họp đội, triển 

khai học lý thuyết, tập luyện thực 

hành… tất cả đều được tiến hành 

rất nghiêm túc và bài bản. 

Ở phần thi lý thuyết, tài liệu 

đã được phổ biến nhưng nội dung 

tương đối dài, đặc biệt là trả lời 

trực tiếp trước khán giả nên rất dễ 

bị yếu tố tâm lý. Đội 

đã chọn ra cho mình 

“đấu pháp” hợp lý và 

bấm chuông đúng 

thời điểm. Do đó, Đội 

kết thúc phần thi với 

số điểm khá cao. 

Trở ngại nhất là phần thi 

thực hành. Sau khi được BTC tập 

huấn, thành tích tốt nhất của Đội 

trong quá trình tập luyện chỉ là 

1ph40s, kém thành tích các đội 

khác tới 30s. Một cuộc họp đội 

nhanh chóng diễn ra, các thành 

viên cố gắng xác định nguyên 

nhân làm giảm thành tích thi đấu. 

Nguyên nhân là ở giai đoạn thực 

hiện phun nước đúng mục tiêu, 

để đầy thùng nước rất khó khăn 

và mất rất nhiều thời gian. Qua 

quá trình tìm hiểu cũng như tham 

khảo cách thi đấu của các đội 

khác, đội rút ra nhiều kinh 

nghiệm: tư thế đứng, cách cầm 

và điều chỉnh vòi phun hợp lý, vì 

vòi phun có áp lực nước rất lớn, 

tạo áp lực nước vừa đủ…. 

Giải nhất chung cuộc là kết 

quả xứng đáng dành cho Đội. 

Đây là thành quả của sự chăm 

chỉ, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, 

không ngừng học hỏi, tìm tòi, cải 

thiện để đi đến thành công. 

Trong thực tế công việc 

cũng vậy, đôi lúc phải đối mặt 

với những khó khăn, những vấn 

đề phát sinh trong sản xuất. 

Chính lúc ấy đòi hỏi phải có sự 

tìm tòi, hợp tác, thảo luận để đưa 

ra hướng giải quyết tốt nhất, và 

quan trọng hơn cả là phải luôn 

giữ tinh thần đoàn kết, sẵn sàng./. 

Trần Th  Nhân – PCN

 

Ở xóm tôi có một gia đình rất đặc biệt đó là 

nhà anh Lương chị Ví, không biết họ bên nhau từ 

khi nào nhưng nghe đồn từ lâu lắm rồi từ khi tôi 

còn chưa được sinh ra. Anh Lương vì cuộc sống 

phải đi làm xa nhà mỗi tháng mới về một lần, mỗi 

lần gặp nhau chị Ví mừng khôn xiết. Tháng này, 

anh Lương về muộn có mấy ngày mà chị Ví mong 

chồng như trời hạn mong mưa. 

Chị Ví thường tâm sự, công việc dạo này khó 

khăn, anh Lương lo lắng thấy gầy sộp và xanh xao 

đi nhiều, chị Ví thương chồng lắm. Đêm đến vợ 

chồng thường hay ngồi trước hiên nhà tâm sự, cái 

sự đời sao mà khổ thế để cho vợ chồng xa cách cả 

tháng mới được gặp nhau.  

Chú Thưởng thì lâu lâu mới về nhà một lần. 

Chú Thưởng là em cùng cha khác mẹ với anh 

Lương, chú ấy hay vi vu bay nhảy chỉ đến khi có dịp 

lễ, tết thì mới về thăm gia đình, những lúc ấy thật vui 

và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, chú Thưởng hẹn về 

nhưng lại thất hẹn làm chúng tôi buồn mấy ngày.  

 

Nghe nói sắp tới công ty có nhiều thay đổi lớn, 

vì vậy anh Lương chú Thưởng cũng bị ảnh hưởng 

không ít. Anh Lương sẽ được trả công theo vị trí 

công việc, năng lực và mức độ hoàn thành. Tuy vất 

vả tập luyện để tay nghề thuần thục hơn, phải động 

não suy nghĩ tìm cách giải quyết công việc tốt hơn 

và quan tâm nhiều hơn đến đồng nghiệp và môi 

trường xung quanh nhưng hi vọng anh sẽ quen dần 

và không còn lo lắng. Chú Thưởng có khả năng sẽ 

đi nước ngoài,  hi vọng công việc bên ấy suôn sẻ để 

chú thường xuyên về với chúng tôi hơn. Mà chú 

Thưởng có về được lâu đâu, mỗi lần về phải lo cho 

mấy đứa cháu hóa đơn háu ăn: hóa đơn điện, hóa 

đơn nước, hóa đơn nợ…rồi chú ấy lại  đi. Chị Ví 

hay than với tôi rằng, không biết bao giờ cho vợ 

chồng chị được ở bên nhau mãi mãi không rời. 

Hạnh phúc của một gia đình phụ thuộc rất lớn 

vào thu nhập của các thành viên trong gia đình. 

Mỗi chúng ta phải hiểu và không ngừng nỗ lực 

trong công việc, tránh chây lười, ỷ lại thì mới giữ 

được ổn định về thu nhập, là tiền đề cho hạnh phúc 

của mỗi gia đình và cá nhân. 

      Hồ Ngọc Nhân - PX3
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Lâu nay, nói đến 

ATVSLĐ, PCCN chúng ta 

thường mặc định đó là trách 

nhiệm của “ai đó”, là việc 

của Ban an toàn, của đội 

PCCC, của An toàn vệ sinh 

viên…chứ không phải là 

trách nhiệm của chính mỗi 

người lao động. 

Ai cũng mong muốn 

mình được an toàn, được làm 

việc trong môi trường an 

toàn nhưng có bao giờ tự hỏi 

phải làm gì để có được sự an 

toàn đó? 

Đám cháy lớn bắt đầu từ 

tia lửa nhỏ! 

Nhiều vụ tai nạn lao 

động đã xảy ra có thể do bất 

cẩn của người lao động hoặc 

thiếu quan tâm của người 

quản lý thậm chí bản thân 

người lao động thiếu ý 

thức… Dù xuất phát từ 

những nguyên nhân khác 

nhau nhưng hậu quả chung 

đều là thiệt hại về của cải và 

con người. 

Kết quả điều tra các vụ 

tai nạn lao động đã chỉ ra 

một sự thật: “làm tắt” là 

nguyên nhân rất nhiều vụ tai 

nạn. Không tuân thủ quy 

trình, không xem xét đánh 

giá rủi ro, bỏ bước, bỏ qua 

quy định an toàn… đều có 

thể dẫn đến những nỗi đau 

suốt đời không chỉ với người 

bị nạn mà cả với những 

người liên quan. 

Khi làm tắt mà chưa có 

hậu quả xấu gì xảy ra, một số 

người thường xem đó là một 

thành công! Và vì chưa có 

chuyện xảy ra, người ta cảm 

giác rằng có thể thay thế 

cách làm đúng, đã được kiểm 

nghiệm an toàn theo quy 

trình, bằng cách làm nhanh 

với ý nghĩ sẽ không có vấn 

đề gì … cho đến khi xảy ra 

sự cố thì mọi thứ đã muộn! 

Trong thực tế, nhiều khi 

việc làm tắt không hẳn vì tiết 

kiệm thời gian, công sức mà 

bởi do các quy định làm việc 

an toàn dễ gây cảm giác 

“phiền phức”. Do đó, để bỏ 

qua các vấn đề các “phiền 

phức” này, chúng ta làm 

nhiều cách như dùng dụng cụ 

không phù hợp, thay vì mất 

công đi lấy đúng dụng cụ; 

vận hành máy mài, máy cắt 

không đeo kính bảo vệ mắt, 

do quên lấy khi chuẩn bị 

dụng cụ; bỏ qua các công tắc 

an toàn được trang bị do cảm 

thấy rầy rà khi điều chỉnh 

máy… 

Cách làm đúng quy trình 

có thể mất nhiều thời gian 

hoặc “phiền phức” hơn, tuy 

nhiên đó là cách làm đã được 

nghiên cứu và thực nghiệm 

đảm bảo bạn được bảo vệ khi 

thao tác. Cách làm việc an 

toàn không phải lúc nào cũng 

là làm ngắn nhất, tiết kiệm 

nhất. 

Nếu mỗi người trong 

chúng ta vẫn còn tư duy “làm 

tắt”, hoặc có cảm giác bị 

“phiền phức” đối với các 

công tắc an toàn, thiết bị bảo 

vệ cá nhân, công cụ dụng cụ 

được trang bị và đặc biệt là 

những Quy định an toàn khi 

làm việc thì nguy cơ xảy ra 

tai nạn là điều không thể 

tránh khỏi và hậu quả sẽ 

không thể lường hết được. 

Vì mỗi gia đình bình 

yên, vì một Nhà máy làm 

việc an toàn, hãy luôn nhớ 

rằng: Đảm bảo an toàn lao 

động là trách nhiệm của mỗi 

người chúng ta. Khi thực 

hiện công việc hãy nghĩ về 

an toàn, có an toàn mới thực 

hiện công việc! 

Phan Châu Anh – PTCHC 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ 
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Trong thực hiện mục tiêu 

chiến lược, Nhà máy đã rất 

chú trọng đến phát triển nguồn 

nhân lực – “vốn quý” của DN.  

Bằng nhiều hình thức và 

tùy thời điểm, các hoạt động 

có thể hướng đến đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng mềm cho nhân 

viên, có thể là sân chơi để 

khuyến khích rèn luyện sức 

khỏe hoặc thể hiện niềm đam 

mê, sáng tạo ở các môn nghệ 

thuật… 

Nhìn chung, các hoạt 

động, phong trào được Nhà 

máy tổ chức thời gian qua đã 

quy tụ đông đảo CBCNV 

tham gia và cổ vũ - qua đó đã 

kết nối, khơi dậy tiềm năng, 

lòng nhiệt thành của các cá 

nhân, các bộ phận trong Nhà 

máy góp phần tạo động lực 

nâng cao hiệu quả công việc. 

Tuy nhiên, cùng với 

những thành quả tích cực mà 

các hoạt động, phong trào 

mang lại là những vấn đề phát 

sinh từ việc cử người tham 

gia, tổ chức sắp xếp lao động, 

hình thức động viên, khen 

thưởng... Đây là chuyện 

không mới nhưng lâu nay 

chúng ta hãy còn lúng túng, 

chưa nhất quán trong cách 

nghĩ và cách thực hiện. 

Trong buổi đối thoại định 

kỳ Quý 3/2016, lãnh đạo Nhà 

máy đã quán triệt các vấn đề 

trên, thống nhất phương cách 

thực hiện trong thời gian tới. 

Trước hết, phải hiểu 

phong trào mang tính “xã hội 

hóa” chứ không “chuyên môn 

hóa”, cá nhân và các bộ phận 

tham gia hoạt động phong trào 

không nên chạy theo thành 

tích, việc tham gia không nên 

chỉ chuyên dành cho một hoặc 

vài cá nhân. Các bộ phận cần 

tạo điều kiện để các cá nhân 

có cơ hội khám phá và phát 

triển những khả năng tiềm ẩn 

của mình.  

Việc cử người tham gia 

và phân bổ số lượng người 

tham gia cho mỗi bộ phận 

phải dựa trên kế hoạch 

SXKD, khả năng, sở trường 

và những điều kiện công việc 

của cá nhân trong thời điểm 

phát động.  

Chế độ cho người tham 

gia phong trào đã được quy 

định cụ thể trong Thỏa ước 

lao động tập thể, Quy định 

đánh giá xếp loại. Tuy nhiên, 

cùng với các chế độ về vật 

chất là các chế độ tinh thần, 

trưởng các bộ phận và Công 

đoàn cần có sự quan tâm đến  

thành viên tham gia phong 

trào và cả người được bố trí 

bổ sung đảm trách công việc. 

Giữ vững tinh thần đoàn kết 

trong bộ phận để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ Công đoàn năng 

lực còn nhiều hạn chế, chưa 

đáp ứng kịp với bước thay đổi 

của Nhà máy; các phong trào 

tổ chức cần hướng đến những 

vấn đề thiết thực, những vấn 

đề mà người lao động cần 

được trang bị trong môi 

trường hội nhập đang diễn ra. 

Với định hướng của lãnh 

đạo NM, “những vấn đề phát 

sinh khi tham gia các hoạt 

động, phong trào ở NM” đã 

được cụ thể hóa, tạo được sự 

nhất quán từ trưởng các bộ 

phận và Công đoàn. Hy vọng 

sắp đến sẽ không còn những 

cá nhân, bộ phận “bị tham 

gia” khi nhiệm vụ sản xuất 

đang cao điểm, không còn 

những đòi hỏi “chế độ” đối 

với người tham gia phong 

trào, công bằng hơn trong 

đánh giá giữa người trực tiếp 

tham gia phong trào và người 

được phân công “gánh 

vác”công việc cho đồng đội. 

   Kiều Tuấn Hải – PTCHC 
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Bằng nhiều hình thức, những năm qua 

Công đoàn Nhà máy (CĐNM) đã thực hiện 

tốt chức năng chăm lo đời sống, sức khỏe cho 

NLĐ; nắm bắt nguyện vọng chính đáng của 

các đoàn viên, CĐNM đã chủ động phối hợp 

với chính quyền, từng bước nâng cao chất 

lượng hội nghị người lao động và đối thoại 

định kỳ tại nơi làm việc theo quy định. 

Nhưng trong diễn biến hội nhập sắp tới, yêu 

cầu cạnh tranh đòi hỏi NLĐ trong các doanh 

nghiệp phải trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn và thích ứng tốt với biến 

động của thị trường. Vì vậy, không phải ngẫu 

nhiên mà trong định hướng, BGĐ đều nhắc 

tới hoạt động và vai trò của công đoàn. 

Chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận rằng, 

hiện tại trình độ, năng lực của cán bộ CĐ NM 

chưa đáp ứng kịp đòi hỏi của công tác công 

đoàn trong thời kỳ mới. Nhiều hoạt động 

công đoàn còn bị xơ cứng, chưa trở thành sân 

chơi thu hút đông đảo người tham gia và 

chưa thật sự tạo điều kiện phát triển năng 

khiếu, sở trường của người lao động. 

Thời gian gần đây, nhờ sự định hướng 

kịp thời, các hoạt động đã có chuyển biến tích 

cực. Các phong trào đi vào thực tế, các đoàn 

viên có thể vận dụng những kỹ năng từ các 

hội thi vào công việc cũng như đời sống hàng 

ngày, do vậy phong trào được nhiều người 

ủng hộ. Mặc dù tham gia ngoài giờ làm việc 

nhưng nhiều người rất nhiệt tình từ tập luyện 

cũng như cỗ vũ, chẳng hạn như những vận 

động viên của hai đội bóng nam nữ, vận động 

viên hội thao Hè 2016, những “thuyết trình 

viên”,“diễn viên” hay “MC”… trong những 

buổi sinh hoạt chuyên đề.  

CĐNM đã không ngần ngại khen thưởng 

tùy theo tính chất và quy mô của từng cuộc 

thi, tuy nhiên vẫn chưa thể “bao” hết được. 

Vì vậy, chuyến du lịch Bà Nà vừa rồi, ngoài 

sự tham gia của các nhà “đồng tài trợ”, gồm 

Tổng công ty, CĐNM và “Nhà hảo tâm”, 

thưởng cho 2 đội bóng đạt thành tích, còn có 

sự đóng góp từ anh em với tinh thần “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm” thì mới đủ kinh 

phí để các bạn “lên xe”. 

CĐNM quyết tâm trong thời gian tới sẽ 

tích cực cải tiến nội dung và hình thức hoạt 

động để phù hợp hơn với nhu cầu người lao 

động và theo đúng chiến lược phát triển của 

Nhà máy. Đặc biệt, chú trọng hoạt động đào 

tạo để giúp người lao động nâng cao nhận 

thức và kỹ năng nghề nghiệp, ứng phó tốt với 

hoàn cảnh kinh tế-xã hội nhằm giữ được việc 

làm và ổn định đời sống.  

Để tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, 

mỗi người lao động cần thay đổi suy nghĩ,  

hành động tích cực và cùng hướng về kết quả 

sau cùng, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực 

cho doanh nghiệp; Ban chấp hành CĐNM 

phải nâng cao năng lực công tác, chú trọng 

đổi mới, sáng tạo. Quá trình này, CĐNM rất 

mong nhận được sự đồng hành và chia sẻ từ 

lãnh đạo và các đoàn viên. 

                       Lê Thị Kim Chi – PTCHC 
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Trở thành một đảng viên 

là cả một quá trình nỗ lực 

phấn đấu trên các mặt công 

tác, thể hiện là một nhân viên 

ưu tú, được đồng nghiệp tín 

nhiệm. Khi đã được đứng 

trong hàng ngũ của Đảng, thì 

kể từ thời gian đó đảng viên 

phải nêu cao hơn nữa vai trò 

tiên phong, gương mẫu trong 

việc chấp hành các chủ 

trương, đường lối của Đảng, 

được cụ thể hóa vào doanh 

nghiệp bằng chiến lược phát 

triển DN, kế hoạch SXKD và 

các chính sách lao động. 

Người đảng viên dù ở bất cứ 

cương vị nào, cũng đều phải 

thực hiện hai vai trò, vừa là 

người lãnh đạo, cũng vừa là 

người phục vụ.  

Vai trò lãnh đạo là tuyên 

truyền chủ trương, đường lối 

của Đảng, mà những chủ 

trương này khi được cụ thể 

hóa vào điều kiện cụ thể của 

doanh nghiệp SXKD, thể 

hiện thành chiến lược phát 

triển doanh nghiệp, kế hoạch 

SXKD hàng năm, các dự án 

và các chính sách lao động, 

các quy định của doanh 

nghiệp. Mỗi đảng viên muốn 

thực hiện tốt vai trò này thì 

trước tiên, bản thân mình 

phải nắm rõ nội dung, mục 

đích các 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp, 

cũng như 

những lợi 

ích mà 

những 

hoạt động 

này đem 

lại cho 

doanh nghiệp và cho người 

lao động, từ đó mới có thể 

giải thích, vận động mọi 

người ủng hộ, chấp hành 

hoặc hướng dẫn quần chúng 

thực hiện tốt các chương 

trình, các dự án. 

Vai trò phục vụ là nắm 

bắt nhu cầu, tâm tư của 

người lao động, xem họ cần 

những gì về điều kiện làm 

việc, về môi trường lao động, 

về đời sống và các chính 

sách an sinh … để đáp ứng 

kịp thời, phục vụ tốt hơn, 

giúp người lao động có điều 

kiện làm việc an toàn và ổn 

định, nhằm đạt năng suất tốt 

nhất, lợi ích cao nhất. Để làm 

tốt vai trò này, mỗi đảng viên 

phải hòa đồng, gần gũi và 

thực sự quan tâm người lao 

động; tích cực đóng góp ý 

kiến cho cấp ủy và chính 

quyền, xem việc phục vụ 

người lao động là niềm vui 

công việc, là phẩm chất của 

đảng viên. 

Ở cơ quan hay trong 

cộng đồng nơi cư trú, quần 

chúng luôn nhìn vào đảng 

viên để học tập, noi theo. 

Thực tế hiện nay, bên cạnh 

các đảng viên không ngừng 

học tập, rèn luyện nâng cao 

phẩm chất, thì cũng còn 

không ít đảng viên xem nhẹ 

vai trò thứ hai đó là phục vụ 

quần chúng. Biểu hiện rõ nhất 

là xa rời quần chúng, thiếu 

gần gũi quan tâm quần chúng 

– những công nhân hàng 

ngày làm việc bên cạnh mình. 

Bản thân thiếu tính tự giác, 

buông lỏng công việc. Khi 

đồng nghiệp cần đến mình hỗ 

trợ thì tránh né, xem đó 

không phải là trách nhiệm 

của mình - trốn tránh trách 

nhiệm. Nói nhiều mà không 

làm được nên tính nêu gương 

bị lu mờ… Vẫn còn đó những 

đảng viên chỉ biết tám chuyện 

trên bàn nhậu, tám chuyện 

trên internet chứ không biết 

sử dụng internet cho công 

việc... cứ như thế thì lấy gì để 

phục vụ quần chúng? 

Học và làm theo tấm 

gương của Bác vào công việc 

SXKD thực tế của Nhà máy 

hiện nay, mỗi đảng viên nên 

mạnh dạn nhận lấy những 

khó khăn, thách thức, quyết 

tâm thực hiện những mục 

tiêu đã đề ra. Thực hiện chủ 

trương đổi mới, tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước của 

Đảng, chúng ta không được 

thờ ơ như người ngoài cuộc 

trước những thay đổi của 

Nhà máy. Mỗi đảng viên hãy 

không ngừng học hỏi, biết 

lắng nghe và chia sẻ./. 

Hoàng Tuấn Nam-PX1 
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Thực ra, phương thức tự 

chọn món ăn chỉ mới được thử 

nghiệm vào ca chiều, vài tuần 

gần đây, nhằm giúp công nhân 

có điều kiện đa dạng món ăn, 

phù hợp hơn với nhu cầu của 

cá nhân. Nếu như các xưởng 

sản xuất cần những sáng kiến 

mới nhằm tăng năng suất lao 

động, giảm thiểu chi phí,... thì 

ở Nhà ăn chúng tôi cũng cần 

có những ý tưởng mới về 

phương thức phục vụ, về cách 

quản lý và mua thực phẩm... 

với mục đích anh chị em công 

nhân được đáp ứng đầy đủ 

chất dinh dưỡng trong bữa ăn 

kết hợp được lựa chọn món ăn 

theo sở thích.  

Nhà ăn là nơi thực hiện 

các chế độ chăm sóc, bồi 

dưỡng cho người lao động, 

đảm bảo sức khỏe lao động 

nhằm hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Sắp tới, chúng tôi 

dự định sẽ áp dụng chọn món 

ăn ở ca 3, lúc đó công nhân có 

thể chọn món ăn vừa phù hợp 

với sở thích của mình, vừa 

đảm bảo đủ chất dinh dưỡng 

để có sức làm việc trọn ca. 

Hình thức này tuy mới mẻ 

nhưng rất khả quan, mặc dù 

chúng tôi cũng gặp nhiều khó 

khăn, vất vả. Từ khâu sơ chế 

phải làm thêm món, khâu bếp 

núc phải tăng ga cật lực nấu 

nướng sao cho kịp thời gian, 

rồi phân loại thức ăn cho các 

khay,... Mặc dù vậy, chúng tôi 

xác định chất lượng phục vụ 

là hàng đầu nên đã cố gắng, 

nỗ lực thực hiện.  

Về phía công nhân, 

nhiều người vẫn còn bỡ ngỡ 

dù có các hướng dẫn và bảng 

ghi thực đơn cho từng cụm 

khay. Tình trạng, nhiều người 

phải mở nhiều khay rồi mới 

lựa chọn được, có người thay 

đổi sự lựa chọn của mình 

nhiều lần,... Thời gian đầu, 

Nhà ăn cũng cảm thông vì đây 

là phương thức khá mới mẻ. 

Nhưng chúng tôi cũng muốn 

nhắn gửi đến anh chị em công 

nhân, nên nhanh chóng chọn 

khay để không làm mất thời 

gian của người kế tiếp. Và 

hơn hết, Nhà ăn mong muốn 

sự hợp tác và ủng hộ của anh 

chị em trong Nhà máy. Mọi 

người, xin đừng ngần ngại 

chia sẻ và góp ý kiến để chúng 

tôi hoàn thiện công việc của 

mình. Hy vọng cách làm mới 

này ngày càng được hoàn 

chỉnh và mọi người hài lòng 

hơn với bữa ăn của mình.  

Nguyễn T. Anh – BP Nhà ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Ban biên tập BTNB chân thành cảm 

ơn sự quan tâm của tất cả bạn đọc, đặc 

biệt chúng tôi ghi nhận sự hưởng ứng 

tích cực của các bạn và trân trọng tất 

cả bài viết tham gia BTNB. 

Địa chỉ: Đường Trường Sơn - Bình Tân - Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.3888148     Fax: 058.3881112 
Email: nmtlkh@khatoco.com    Website: thuoclakhanhhoa.com 

Mọi góp ý và bài viết tham gia BTNB 

xin vui lòng gửi về Ban biên tập BTNB 

email: 

chauthikimloan@khatoco.com 

 


