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Tháng 
9, sản lượng 

đạt hơn 24 triệu 
sản phẩm

Tiêu điểm sự kiện trong năm 2016
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Phòng ME (nay 
là R&D) cải tiến 
thành công máy 

dập, nâng cao hiệu 
quả làm việc và 

giảm chi phí.

B ổ 
nhiệm tân 

tổng giám đốc công 
ty Synopex Vietnam, 

ông Ra Hyun Chul
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Các thành viên trong gia đình Synopex Việt Nam yêu quý,rất 
vui được gặp các bạn.
Tôi  là Ra Huyn Chul, tổng giám đốc của Synopex Việt Nam 
từ năm 2017.

THÔNG ĐIỆP CỦA 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong 2 năm vừa qua,tất cả các bạn tại Synopex 
Việt Nam đã cùng đổ mồ hôi, cùng chung tay từng 
bước từng bước nỗ lực không ngừng nghỉ để góp 
phần vào sự trưởng thành của công ty như ngày 
hôm nay.Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến các bạn.
Từ năm 2017 là thời gian cho chúng ta cần chuẩn 
bị có bước nhảy vọt thứ 2 của mình.
Sau này, ngoài những sản phẩm đang sản xuất, 
chúng ta còn phải làm rất nhiều những sản phẩm 
mới nữa. Đây là thời kì quan trọng để tạo nên nền 
tảng mà qua đó chúng ta có thể tạo nên những 
sản phẩm độc quyền dựa trên việc phát triển năng 
lực kỹ thuật.

Chúng ta hãy cùng mong đợi những thử thách lớn 
mang đầy nhiệt huyết và tham gia với sự quan tâm 
rất nhiều từ các bạn.
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Ông Ra Hyun Chul, Tổng Giám Đốc Công ty Synopex Vietnam.
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MỤC TIÊU              
PHÁT TRIỂN   
của Synopex Vietnam

Thứ nhất,
Tôi dự kiến tiến hành tất cả cùng bắt 
đầu những đề án cải tiến và hoạt động 
nhóm đặc nhiệm.Các bạn có thể tự do 
đề ra những sáng kiến cải tiến  nhằm 
nâng cao hiệu quả công việc, các bộ 
phận thành lập nhóm nhỏ và vận hành 
những nhóm đó, cùng hội ý cùng hợp 
tác để thông qua các hoạt động của đội 
đặc nhiệm, tất cả mọi thành viên sẽ 
dược tham gia  các hoạt động cải tiến, 
và có thể cảm nhận được sự hữu ích 
của những hoạt động đó.

Năm 2017 tôi có vài lời về những nội dung quan trọng 
của năm muốn nói với các bạn.

BƯỚC NHẢY VỌT

Thứ hai, 
Tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động đào tạo, các 
hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo 
để các bạn có thể phát triển năng lực 
bản thân cũng như vì sự phát triển của 
công ty.
Và tôi sẽ nỗ lực để có thể làm nên một 
công ty như một gia đình, nơi chúng 
ta có thể đặt niềm tin,  nơi mọi nhân 
viên Hàn Quốc cũng như nhân viên 
Việt Nam tôn trọng lẫn nhau, thông 
qua hoạt động giao lưu và đào tạo về 
tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc.

Smart factory 

thứ hai của Synopex
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Thứ ba,
Các bạn đã tiến hành hoạt động CSR 
tích cực trong năm 2016 nên Synopex 
đã được bộ trưởng bộ thương mại trao 
giải trong năm qua.
Nhưng chúng ta không thỏa mãn vì 
điều đó, mà vẫn tiếp tục phát triển các 
hoạt động phúc lợi xã hội Việt Nam 
và cống hiến để khẳng định hình ảnh 
công ty và nỗ lực để các bạn có thể tự 
hào về công ty.

Thứ tư, 
Thành lập trung tâm nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm.Công Ty Synopex 
Việt Nam thành lập bộ phận nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm,năm đầu 
tiên chúng ta thành lập trung tâm, để 
có thể phát triển những kỹ thuật độc 
quyền của công ty Synopex Việt Nam, 
và đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của 
mình.Rồi sau 5 năm , 10 năm hay 100 
năm nữa,hãy cùng làm nên một công 
ty trưởng thành về năng lực kỹ thuật và 
có khả năng cạnh tranh cao.

Các bạn sẽ chuẩn bị để làm nên công ty nơi mà  có thể mở trái tim với những ý tưởng 
và phát triển nghiên cứu sản phẩm.Synopex Việt Nam là công ty của các bạn.

Tôi sẽ nỗ lực để làm nên một công ty tốt đẹp,nơi những trái tim của các bạn sẽ mang 
theo những ước mơ và những tầm nhìn mới.
Nhân dịp năm mới 2017 tôi xin gửi lời chúc khỏe,hạnh phúc đến tất cả các bạn nhân 
viên Synopex Việt nam cùng toàn thể  gia đình các bạn.

Xin cảm ơn.
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Ngày 28 tháng 12-2016 công ty 
Synopex Vietnam đã tổ chức tiệc 
cuối năm với sự tham gia rất nhiệt 
tình của các phòng ban, bộ phận 
cùng với toàn thể các cán bộ công 
nhân viên. Với các tiết mục hấp 
dẫn, thú vị, tràn đầy tiếng cười ví 
dụ: tiết mục warm-up, hài kịch 
tấm cám, múa bụng, nhảy hiện 
đại..vv đặc biệt là các tiết mục tấu 
hài kịch do các bạn công nhân 
tự biên đạo. Thay mặt cho toàn 
thể các cán bộ công nhân viên tại 
Synopex Vietnam, xin chúc mọi 
người xuân năm mới 2017 an 
khang thịnh vượng. Chúc Mừng 
Năm Mới.

Sự kiện và các hoạt động của công ty
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Trung tâm bảo trợ xã hội 1 trú tại 
xã Dục Tú- Đông Anh, Hà Nôi, nơi 
là ngôi nhà cho các trẻ em mồ côi, 
những người già neo đơn khốn khó. 
Thấu hiểu những khó khăn về cả 
vật chất và tình cảm của những con 
người này, đoàn cán bộ nhân viên 
với sự có mặt của TGĐ Kim Seang 
Kwon từ công ty Synopex Việt Nam, 
lần thứ 2 trong năm, đã đến thăm và 
trao tặng những phần quà ý nghĩa 
cho những người có hoàn cảnh nơi 
đây. Phần quà tuy nhỏ nhưng lại là 
những niềm vui được sẻ chia của 
những con người này và cả với Syn-
opex Việt Nam.
Đây là một trong những hoạt động 
CSR thường niên của công ty nhằm 
chia sẽ, giúp đỡ những con người có 
hoàn cảnh khó khăn.

Phòng ME, nay là R&D dưới sự quản lý của Mr Tùng đã 
thành công cải tiến máy dập (ảnh) mang lại lợi ích to lớn cho 
Synopex Vietnam 

Với việc mang đến sự cải tiến cho máy dập, Mr Tùng và các 
cộng sự của mình đã đem lại những hiệu quả rõ rệt của máy 
dập sau cải tiến:
+ Nâng cao được gấp đôi năng lực của máy và khắc phục 
được vấn đề thiếu hụt sản lượng do thiếu máy dập so với kế 
hoạch sản xuất.
+ Tiết kiệm cho phí đầu tư mua máy mới.

Đây là một thành công to lớn không chỉ của riêng R&D mà 
còn là tài sản vô cùng quý giá của Synopex Vietnam. 

Trước Sau



Gương mặt xuất sắc

Warehouse Team - Xuất sắc hoạt động 3R&5S

Phạm Xuân Phúc
SV003090 - R&D 

Nhân Viên Xuất Sắc

Nguyễn Quang Thọ  
SV003441 - TE

Ý Tưởng Cải Tiến Xuất Sắc

Nguyễn Văn Tiến 
SV002958 - TE

Ý Tưởng Cải Tiến Xuất Sắc

Lê Văn Nông
SV000129 - R&D 

Ý Tưởng Cải Tiến Xuất Sắc
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Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Văn Hưng
SV002034 - PBA

Line Leader Xuất Sắc

Bùi Thị Thanh Hoa
SV001159 - PBA

Nhân Viên Xuất Sắc

Trần Thị Đào
SV001980 - SMT

Nhân Viên Xuất Sắc

Nguyễn Thị Tiền
SV000127 - IQC

Ý Tưởng Cải Tiến Xuất Sắc

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
SV000622 - PBA

Nhân Viên Xuất Sắc

SHINY Team  - OQC - Xuất sắc hoạt động 3R&5S
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SYNOPEX TRONG TÔI!

Nếu có ai đó hỏi tôi bạn đang làm công ty nào. Tôi sẵn sàng trả lời rằng: “ Tôi đang làm viêc tại công ty 
Synopex Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Minh”.
 

Một công ty với nhiều người còn lạ lẫm nhưng với tôi công ty đã trở nên quen thuộc từ rất lâu. Mặc 
dù thời gian gắn bó chỉ mới 2 năm. Nhưng nơi đây giống như ngôi nhà thứ 2 của mình. Bước ra 

từ cổng trường học, còn biết bao bỡ ngỡ, những sóng gió và vấp ngã trong đời mà tôi chưa biết tới. Khi 
đến với Synopex, tôi mới hiểu mình còn rất nhiều thứ phải học mà có những cái thầy cô và trường học 
không thể cho tôi, bởi những thứ đó chỉ là lý thuyết hành trang tôi mang theo.
 Synopex, Một công ty sản xuất về linh kiện điện tử, một công ty lớn mạnh từ những khó khăn, 
với quy mô công ty ngày càng được mở rộng, số lượng công nhân viên ngày càng tăng thêm. Không 
giống với Synopex ngày nào khi còn ẩn mình sau những hàng cây bạch đàn cao cao, những bãi đất 
trống chưa có hoa lá như bây giờ. Có thể nói, Synopex đã khoác lên mình một lớp áo xinh đẹp khác 
hẳn với những gì của quá khứ.
 Chắc hẳn, mỗi người khi đi làm hay muốn tìm kiếm một con đường cho mình đều mong muốn 
được gắn bó lâu dài với nơi mình làm, muốn cống hiến hết mình vì những gì mình làm sẽ 1 phần đóng 
góp vào sự thành công to lớn của công ty. Tuy chưa được thành quả lớn lao, hoàn hảo nhưng Synopex 
đã cho tôi cơ hội được làm việc có trách nhiệm, cơ hội phát triển để hoàn thiện bản thân hơn.
 Ở đây, tôi đã có những niềm vui cùng với những người anh, người chị, người em, bạn bè đồng 
nghiệp. Tôi nhớ  những lần cùng mang đồ ăn đến, mọi người ngồi ăn uống, nói đùa, vài ba câu chuyện 
cũng làm mọi người gần nhau hơn, tôi cũng nhớ lúc công ty có hoạt động gì anh em đều bàn tán tham 
gia. Hay khi được tặng quà ai cũng vui vẻ, rạng rỡ. Có lần khi được hỏi “ Em thích gì nhất ở Synopex” 
Có bạn nói: “Em thích hoạt động sinh nhật nhất”, có bạn lại nói em thích chế độ của công ty nhất”, 
còn tôi “ Tôi thích con người ở đây nhất” Tôi cảm thấy mọi người luôn thân thiện và gần gũi,  Cuộc 
sống đôi khi đâu chỉ có niềm vui, vẫn còn những nỗi buồn những khoảng lặng riêng, những tranh cãi, 
những mâu thuẫn khi làm việc cùng nhau, những bất đồng đơn giản khi không tìm được tiếng nói 
chung, không chỉ những người bạn đồng nghiệp, công nhân viên với công ty… Nhưng rồi tất cả đều sẽ 
qua đi theo thời gian, mà có lúc vô tình nghĩ lại thấy cũng thật buồn cười…
 Synopex trong tôi cũng đẹp cũng vui cũng buồn như thế, nhưng với tôi Synopex sẽ vẫn luôn ở 
đó, cho dù có những lúc chúng ta không còn ở đó.

Tác giả: Lacoste.

CHÚNG TÔI
nói về

CHÚNG TÔI
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....Thời gian trôi qua thật nhanh! Sau hơn 2 năm xây dựng và phát triển, Synopex đã khẳng 
định được vị trí của một doanh nghiệp có: môi trường làm việc thân thiện, thu nhập ổn định 
và tạo được việc làm cho hàng ngàn lao động Việt Nam. Có được những thành quả to lớn 
ấy là sự góp sức của toàn thể công nhân viên 
công ty. Đặc biệt hơn là sự tận tâm chèo lái 
con thuyền của người Leader xuất sắc – đó là 
Tổng giám đốc Kim Seong Kwon. 
Năm mới đang đến gần, chúng ta phải 
luyến tiếc nói lời tạm biệt bác Kim. Chúc 
bác sẽ luôn thành công trên con đường mới 
và luôn là vị Tổng giám đốc đáng kính trong 
lòng mỗi nhân viên Synopex.
Tổng giám đốc mới của chúng ta, sẽ tiếp tục duy 
trì và phát huy hơn nữa những thành tựu đó. Một chút buồn chia ly, một chút vui của sự 
chào đón. Hi vọng một năm 2017 tràn đầy năng lượng, thành công và phát triển.

TIN VẮN...

Gia Đình Synopex 

Anh em trên dưới một nhà

Chung tay làm việc như là con thoi 

Người gần giúp đỡ người xa

Gia đình như vậy mới là Syno

cCon yêu lần lượt ra đời 

J7, J5 Prime là những con ngoan

Synopex yêu lắm đó, bạn ơi

Tình người bền chặt anh em một lòng

Công ty tăng trưởng vững bền

Đồng lòng dốc sức năm châu một nhà

_Tác Giả: IQC Dept_

HÀO KHÍ IQC

Ai về ghé phòng tôi đây
Con gái đá bóng hây hây má hồng

Kiểm tra tốc độ xung phong
Hoàn thành kế hoạch tốt hơn mong chờ.

Ra sân thi đấu bất ngờ
Đoàn kết, sức khỏe, dồi dào tình thân

Làm việc kết quả miễn chê,
Ngang tài ngang sức sợ gì các anh.

Ai về nhớ nhé phòng em
Thân thương chào đón nghĩa tình thiết tha.

_Tác Giả: Nguyễn Thị Tiền  
IQC Dept_
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Góc Văn Hóa

Tết Việt 
và 
Hàn

Những nét 
tương đồng

Buổi tối trước khi đón 
giao thừa, người Hàn 

Quốc thường tắm bằng 
nước nóng để tẩy trần.  
Theo một truyền thuyết 
dân gian Hàn Quốc, nếu 
ai ngủ trong đêm giao 
thừa thì họ sẽ bị bạc trắng 
cả long mi và đầu óc kém 
minh mẫn khi thức dậy vào 
sáng hôm sau. Những nghi 
lễ cúng Phật, Thần linh và 
Tổ tiên sẽ được tiến hành 
thời khắc giao thừa. Vào 
sáng đầu tiên của năm mới, 
họ mặc trang phục truyền 
thống Hanbok và trưởng 
nam trong gia đình sẽ tiến 
hành nghi lễ cúng Tổ tiên 
(còn được gọi là “Ch’a-
rye”). Mâm cỗ đặt lên bàn 
thờ có khoảng hơn 20 món, 

trong đó có “Tteok-kuk” 
(được hiểu là món canh 
bánh gạo) – đây là món 
ăn truyền thống mà người 
Hàn Quốc thường ăn trong 
năm mới giống như Bánh 
Chưng của Việt Nam vậy. 
Cả gia đình sẽ quây quần 
bên nhau và cùng nhau 
thụ lộc những đồ ăn vừa 
cúng Tổ tiên. Sau đó, họ 
sẽ đi chúc Tết hàng xóm, 
người thân, đi thăm mộ 
tổ tiên. Người Hàn Quốc 
hay người Việt Nam đều 
coi Tết cổ truyền là dịp để 
các thành viên xa gia đình 
trở về đoàn tụ trong sự yêu 
thương và chúc nhau bằng 
những lời tốt đẹp nhất.

_Sưu tầm_



15Synopex
Tạp chí

Ảnh: Sưu tầm.
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Trong các dịp tết, lễ hội, những trò chơi dân gian là điều 
không thể thiếu bởi phải có những trò chơi thì con người 

mới vui vẻ, hòa nhập và gần gũi hơn với nhau. Người lớn thì kéo 
co, thi vật, trẻ em thì nhảy dây, chơi chuyền... Trò chơi dân gian 
không đơn thuần là những trò vui tiêu khiển mà nó chứa đựng 
những nét đẹp văn hóa và mang giá trị truyền thống dân tộc.

Góc Văn Hóa

Trò chơi dân gian ngày tết
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Với trẻ em Hàn Quốc, Tết còn là dịp chúng được thỏa sức tham gia 
vào các trò chơi dân gian tổ chức tại những nơi công cộng như: kéo 

co, thả diều, bập bênh, yutnori (di chuyển các quân cờ trên bàn cờ, lấy gậy 
làm xúc xắc), tubo (ném mũi tên vào bình), jegichagi (đá cầu)… Hầu hết 
những trò chơi, lễ hội văn hóa trong ngày Tết đều dành cho trẻ em. Tuy 
nhiên, cha mẹ các em và du khách đều có thể tham gia một cách vui vẻ.

_Sưu tầm_
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Sức khỏe - Đời Sống

CHĂM SÓC SỨC KHỎE MÙA 
LẠNH ĐÚNG CÁCH
Vào mùa đông, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc xuống thấp, trời rét đậm, một số nơi còn có băng tuyết đã ảnh hưởng 
rất lớn tới sức khỏe con người, nhất là những người có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang 
thai... Chăm sóc sức khỏe đúng cách khi trời lạnh sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh lây nhiễm.

Vệ sinh thân thể.

Tạo thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt là một 
trong những cách phòng tránh dịch bệnh đơn 

giản và ít tốn kém nhất. Những công việc vệ sinh 
hàng ngày tưởng rất đơn giản như tắm, rửa mặt, 
rửa tay... cần thiết nhưng không phải ai cũng biết. 
Giữ gìn vệ sinh đôi tay: Giúp chúng ta có thể phòng 
tránh được nhiều bệnh lây nhiễm. Cần rửa tay 
thường xuyên, đúng cách. Đặc biệt cần rửa tay trước 
khi ăn và rửa tay ngay sau khi đi vệ sinh. Thường 
xuyên cắt móng chân, móng tay để loại bỏ các tác 
nhân gây bệnh cho chúng ta như: trứng giun, các 
vi khuẩn gây bệnh... Về mùa đông cần đi găng tay, 
đi tất để giữ ấm chân, tay và tránh bị nhiễm lạnh.

Đối với vệ sinh răng miệng: Vệ sinh răng miệng hàng 
ngày giúp phòng bệnh sâu răng cũng như các bệnh 
khác liên quan đến răng miệng. Cần chải răng sau mỗi 
bữa ăn là biện pháp bảo vệ răng lý tưởng nhất. Tuy 
nhiên, có thể chải răng ít nhất 2 lần/ngày (buổi sáng 
sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ). Chải 
răng đúng cách, vệ sinh lưỡi, súc miệng bằng nước 
muối nhạt ấm để loại bỏ vi khuẩn giúp hơi thở thơm 
tho và phòng bệnh hô hấp rất tốt. Đối với người lớn 
nên dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần/ ngày (vào cuối 
ngày) để loại bỏ những mảng bám khó chịu ở những 
kẽ răng, nơi mà bàn chải không thể chải tới được.

Tắm rửa đúng cách: Cần rửa mặt và cổ vào mỗi 

buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, thực hiện 
tốt biện pháp vệ sinh cá nhân này sẽ giúp hạn 
chế mụn trên da mặt. Đối với vệ sinh cơ thể, tắm 
hàng ngày để loại bỏ các tế bào chết trên cơ thể, 
sạch vi khuẩn. Vào mùa đông, phải tắm bằng 
nước ấm, tắm nơi kín gió để tránh bị lạnh cơ thể.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi không lao động nặng 
có thể hai ngày tắm một lần nhưng vẫn phải thay 
quần áo lót. Không tắm nước quá nóng vì sẽ làm cho 
mạch máu dưới da bị giãn nở, lượng lớn máu sẽ dồn 
về dưới bề mặt da làm cho máu lưu thông đến tim bị 
thiếu đột ngột, gây ra hiện tượng co mạch máu. Đối 
với người cao tuổi nếu co mạch kéo dài khoảng 15 
phút sẽ bị nhồi máu cơ tim. Không nên tắm quá lâu, 
cọ rửa quá mạnh sẽ làm tổn hại đến tế bào da và lớp 
vảy trên da, từ đó phá vỡ tuyến phòng vệ tự nhiên của 
da, làm da dễ bị nhiễm trùng. Không nên tắm ngay 
sau khi ăn, cũng không nên tắm khi đang đói vì có thể 
gây ra hạ đường huyết. Chú ý khi tắm vào mùa lạnh 
nên tắm từ dưới chân rồi lan dần, nên dùng nước ấm. 
Sau khi tắm xong, nếu muốn ra ngoài nên mặc đồ ấm, 
đội mũ, khăn để tránh bị nhiễm lạnh, tránh gió lùa.

Thường xuyên phải giặt sạch quần áo, không 
được mặc quần áo còn ẩm chưa khô. Hàng ngày, 
cần thay quần áo lót. Mùa đông nên chọn trang 
phục tối màu, mặc nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể.
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Trong bữa ăn hàng ngày cần 
bổ sung đầy đủ 4 nhóm 

chất cơ bản bao gồm: protein 
(chất đạm), glucid (chất bột), 
lipid (chất béo) và vitamin - 
khoáng chất. Trừ một số người 
mắc bệnh cần ăn kiêng theo 
chỉ định của bác sĩ còn đối với 
người lao động nặng, người cao 
tuổi, trẻ em vào mùa đông, cơ 
thể cần được cung cấp lượng 
tinh bột, chất đạm, chất béo, vi-
tamin nhiều hơn so với những 
mùa khác trong năm để chống 
rét. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng 
hoàn hảo trong mùa đông 
chính là bổ sung các thực phẩm 
chứa nhiều tinh bột như: cơm, 
ngũ cốc, mỳ, bí đỏ hay khoai 
tây. Các thực phẩm giàu pro-
tein ít chất béo sẽ giúp duy trì 
một trọng lượng khỏe mạnh. 
Một số lựa chọn protein lành 
mạnh bao gồm: các loại hạt, 
các loại đậu, trứng, cá, thịt lợn 
nạc, thịt gà, thịt bò, sữa ít chất 
béo và các sản phẩm đậu nành.

Ngoài đạm, vitamin cũng giúp 
cơ thể tăng sức đề kháng, chống 

lại bệnh tật. Vitamin A có tác 
dụng ổn định màng tế bào da 
trên cơ thể, tăng cường chức 
năng hệ thống miễn dịch. Khi 

cơ thể thiếu vitamin A, khả 
năng chống lại virut của tế bào 
giảm, chức năng bảo vệ niêm 
mạc đường hô hấp cũng theo 
đó yếu đi, dễ dẫn đến viêm 
nhiễm đường hô hấp. Do đó, 
hàng ngày nên bổ sung các loại 
thực phẩm giàu vitamin như: 
trứng, gan, sữa, rau lá sẫm màu 
(rau ngót, mùng tơi, rau muống, 
cải ngọt, bí đỏ, cà rốt...). Trái 

cây màu vàng hoặc da cam như 
xoài, đu đủ, chuối, cam, hồng 
chín... cũng chứa nhiều vitamin 
A và tiền vitamin A. Ngoài ra, 

nên chú ý bổ sung thêm các loại 
đồ ăn thức uống có hàm lượng 
vitamin C cao như: cam, chuối, 
xoài, quýt, bưởi, rau xanh... vì 
vitamin C có công dụng tăng 
cường thể lực và phòng chống 
virut lây nhiễm, hỗ trợ sự hình 
thành kháng thể, tăng cường sức 
đề kháng toàn diện cho cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng trong mùa đông

Một số lưu ý đối với người cao tuổi

Người cao tuổi nên ăn thức ăn nấu chín kỹ, mềm, dễ tiêu, như cháo thịt, các món hầm... Chia thành nhiều 
bữa nhỏ. Buổi sáng và trưa nên ăn thức ăn giàu calo và bữa tối ăn nhẹ nhàng hơn. Đối với người cao 
tuổi tránh ăn quá no, uống quá nhiều vào bữa tối vì có thể là nguyên nhân mất ngủ do đầy bụng chướng 
hơi, do đi tiểu nhiều. Nếu không có việc cần thiết, nên tránh đi ra ngoài trời lạnh. Nếu không có nhà vệ 
sinh trong nhà, nên dậy trước, mặc đủ ấm, mở cửa từ từ cho quen với nhiệt độ thấp bên ngoài sau đó 
mới ra để tránh cơ thể người cao tuổi không đáp ứng kịp dẫn đến tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim.

Đối với tập luyện vẫn cần duy trì đều đặn giúp cho cơ thể khí huyết lưu thông, tinh thần sảng 
khoái... Khi tập thể dục cũng phải chọn chỗ kín gió, ấm áp, thậm chí có thể tập ngay trong nhà khi 
thời tiết quá lạnh. Chú ý chỉ tập luyện sao cho vừa sức và không nên cố tập khi thời tiết quá lạnh.

Nguồn: Sưu tầm.
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câu chuyện cuộc Sống

HAI TẤN 
BI KỊCH

Bi kịch thứ nhất:

Ông cụ tám mươi bảy tuổi, có tám người con - sáu trai hai gái, thế nhưng hai mươi ngày trời ông gần như nằm 
cấp cứu một mình. Tết nhất đến nơi rồi, sao ông không ở nhà với con cháu mà hưởng phúc lại vào đây nằm 
cho khổ thân. Xin thưa rằng sau hơn bảy mươi năm lao lực khổ sở, cái ông có được là sáu căn nhà cho sáu anh 
con giai, chút ít của hồi môn cho hai cô con gái về nhà chồng và bệnh viêm phổi mãn tính nó hành ông mỗi 
khi trái gió trở trời, nó bắt ông vào đây để ông thấm thía hết sự hiếu thảo của tám cái “của để dành”. Trừ anh 
con trai thứ năm, không có đứa con nào ngó ngàng đến ông. Chúng nó còn đang mải tranh cướp nhau mảnh 
đất 250m2 mà anh út đang ở với bố để tiện việc “phụng dưỡng”. Thật là một đám hiếu tử. Vậy anh út đâu? Xin 
thưa rằng anh ấy còn đang bận chạy chọt làm sổ đỏ cho cái mảnh đất màu mỡ mãi không chịu đứng tên mình. 
Bố nằm viện, kệ! Đã có y tá với bác sĩ lo rồi. Hai mươi đêm ngày ông một mình ôm ngực, còn ít hơi tàn nào 
đành dốc cả ra mà ho. Ông khạc nhổ, ông đái ị ra bô ngay tại giường... ai thấy cũng phải nhăn mặt mà tránh 
cho xa! Con đẻ ông còn không muốn đến gần thì nói gì đến con dâu, các cháu. Cái thìa ông ăn bữa này qua 
bữa khác đóng cặn không rửa. Mấy người nhà khác thấy ông thế ai cũng lắc đầu. Người tốt thì thỉnh thoảng 
mua hộ ông suất cơm, đổ giúp ông cái bô chứa chất thải và đờm dãi. Người độc miệng thì quở “Tôi mà thế này 
thì tôi chết đi cho rồi”. Ông thều thào: “Mấy thằng kia (tức con trai ông) nó cũng mong tôi chết. Nhưng mà tôi 
cứ sống, xem có đứa nào dám cầm dao đâm chết tôi không...”. 26 tết, bác sĩ đồng ý cho ông ra viện. 27 tết tôi 
vẫn nghe thấy tiếng ông ho khù khụ ở phòng bên cạnh. Hỏi ra mới hay chưa có ai chịu đến đón ông cụ về...

Bi kịch thứ hai: 

Bà cụ bảy mươi bảy tuổi ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm, sinh được ba cô con gái nay chỉ còn hai, mỗi tội cô nào cũng nghèo. 
Cả đời cụ xoay vần trong cái nghèo cái khổ. Chứng thần kinh bao năm nay làm chân tay bà lúc nào cũng run rẩy. 
Thêm cái bệnh hen phế quản mãn tính nó lôi bà vào đây nằm mười bốn ngày. Mười bốn ngày dài dằng dặc, bà 
ho, bà thở rít, bà lo đến số tiền càng ngày càng to phải tiêu ngoài bảo hiểm. Mười bốn ngày ròng rã bà nghe cô 
con gái thứ hai, nay đã năm mươi ba tuổi, vừa chăm mẹ, vừa than vãn. Cô buồn cảnh nhà nghèo, sắp Tết rồi mà 
ko có đồng ra đồng vào. Cô giận hai ông con rể biết mẹ ốm đã ko góp đồng nào còn trách cô “cho bà đi viện làm 
gì, để đấy khắc... tự khỏi”. Cô trách đứa em gái vào viện trông mẹ được bốn ngày mà không chịu bỏ tiền mình, 
lại còn kể nghèo kể khổ rồi nhất định đòi về. Cô phiền thằng con giai hai mốt tuổi đầu mà chỉ biết ăn bám, nay 
lại dẫn đâu về một cái bụng chềnh ềnh đòi “cưới gấp”. Cô than mình hay bị suy nghĩ thành ra mất ngủ, bà cụ thì 
rên rẩm suốt ngày đau đầu ko chịu nổi. Cô bực nỗi phải bỏ vườn cam đang rộ quả để vào viện hầu mẹ. Hai chữ 
“hầu mẹ” nặng như chì, xát muối vào lòng người mẹ khốn khổ. Cô say sưa nói như thể cả trăm năm mới gặp 
được một người mà kể lể. Có lúc đến đoạn cao trào, cô khóc sụt sùi. Cô không để ý đến bà mẹ già khổ sở đang 
ngồi ôm đầu lặng lẽ chảy nước mắt. Ai hay bà cụ khóc vì nỗi gì! Bà khóc thương con hay vì giận bản thân mình 
càng ngày càng vô dụng, làm khổ đứa con gái đang thao thao bất tuyệt kia... Một buổi trưa, bà cụ đang mơ màng 
bỗng giật mình thức giấc vì bàn tay cô con gái đang sờ lần túi mẹ tìm tiền. “Còn tiền đâu nữa mà tìm”. “Mấy trăm 
ngàn người ta biếu bà buổi sáng đâu, bà đưa đây, để còn đi mua cơm mua thuốc cho bà chứ!”... Chao ôi là buồn...

Nguồn: Sưu tầm.
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Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu 
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) 
Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế 
Yêu một cô , giờ cô ấy có chồng 
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng 
Nên giấu kín những điều suy tư, không kể về giấc mộng 
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có 
được 
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn 
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng 
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có 
được 
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc 
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn ....... 
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn 
Và cảm thấy mình như người có lỗi 
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói 
Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn ) 
Mà có trách chi những phút xao lòng 
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ 
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng 
Đừng có trách chi những xao lòng ........

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

Tác giả: Thuận Hữu.

MR.VIET SMT

Câu chuyện: Càng vội càng chậm

Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:

– Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?

– Có lẽ 10 năm.

– Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu?

Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:

– Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.

Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:

– Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian 
ngắn nhất.

– Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm – Vị sư phụ mỉm cười.

Lời bình : Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công.
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ER -  CÔNG ĐOÀN

Chung   một 
Chung   một
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ER -  CÔNG ĐOÀN
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vòng tay
mái nhà
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Cùng Học HànTiếng

góc Vui

 
 세배돈 / 

세뱃돈
Tiền lì xì

se-be-tôn/se-bet-ton

매화 hoa maime-hoa

    제야 
Đêm giao 

thừa
chê-ya

       송
년회 

Lễ tất niên, liên 

hoan cuối năm

sông-nyon-hue

새해 / 신
년 
Năm mới
se-he/sin 

nyon

무궁화: 
hoa dâm 

bụt, quốc 
hoa Hàn 

Quốc
mu kung 

hoa

연꽃

 Hoa sen
yon-kkot

불꽃을 쏘

아올리다 

Bắn pháo 
hoa

bul-kkot-

ưl-ssô a ôl 
lita

만사여의

Vạn sự như 
ý

man-sa-
yo-i

새해 복 많이 받으세요 
Chúc năm mới an khang, thịnh vượng

se-he-bok-man-i-bat-u-sê-yo
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Hỏi Đáp

góc Vui

Cách tính thưởng thâm niên như thế nào?

  Công ty lấy ngày 1/1 hàng năm làm ngày chốt danh sách những người làm việc từ đủ 1 
năm trở lên để thưởng. Trả thưởng vào tháng 6 và T12 của năm chốt danh sách. Từ đó về sau cứ T6 
và T12 sẽ được nhận thưởng. Mỗi lần 1.000.000đ (1 năm 2tr). Chỉ trả thưởng cho những người còn 
làm việc đến ngày trả thưởng
Ví dụ: Bạn A vào công ty ngày 7/1/2015 >> 1/1/2016 bạn chưa đủ 1 năm. Vậy đến 1/1/2017 bạn mới 
được đủ đk thưởng. Bạn sẽ nhận thưởng vào T6/2017 và T12/2017 và các năm sau đó

Tại sao quên chấm vân tay 1 lần cũng bị trừ chuyên cần?

  Công ty quản lý gần 1500 công nhân. Việc chấm công và tính lương sẽ mất rất nhiều 
thời gian và ko chính xác nếu không có hệ thống. Muốn sử dụng hệ thống hiệu quả thì cần phải có ý 
thức của người sử dụng. Việc các bạn chỉ quên 1 lần, nhưng có khoảng 100 người như vậy mỗi ngày 
sẽ ảnh hưởng nhiều đến hệ thống, báo cáo. Do vậy công ty buộc phải đưa ra quy định chặt chẽ hơn 
sau hơn hai năm nhắc nhở mà không hiệu quả. Mỗi người nên ý thức được trách nhiệm cũng như 
quyền lợi của mình trong việc chấm công hàng ngày

Chất lượng bữa ăn đêm chưa tốt?

  Công ty luôn cố gắng để đa dạng hóa thực đơn và nâng cao chất lương bữa ăn. 
Một số biện pháp như: Cho Leader chấm điểm, khảo sát thường xuyên và thay đổi thực đơn...
Tuy nhiên việc các bạn làm đêm, thay đổi giờ giấc sinh hoạt dẫn đến việc ăn uống cũng kém 
ngon hơn một chút. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với nhà bếp để cải thiện hơn 
nữa
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góc Vui

 BA ĐIỀU ƯỚC  

Một người đàn ông da đen bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả 
cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát.

Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: “Thượng Đế ơi cứu con!”

Tức thì Thượng Đế hiện ra và nói “Ta cho con 3 điều ước!”

Mừng quá, không ngần ngại, anh ước:

– Thứ nhất : Cho con được làm người da trắng. Thứ hai : Lúc nào cũng có 
một phụ nữ ngồi trong lòng. – Thứ ba : Lúc nào con cũng có nuớc uống.

” OK!” – Thượng Đế mỉm cười, và BÙM!!! Anh bỗng biến thành…”cái 
toilet nữ”

ĐÃ BẢO LÀ ĐIÊN...
 
Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có 
một người điên trốn khỏi trại tâm thần!

- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?

- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù 
xù!

- Ông ta bị hói?

- Đúng vậy.

- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?

- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên rồi mà!

CHUYỆN BẤT THƯỜNG.

Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom 
cô vợ trẻ.

Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.

Một tuần trôi qua êm ả.

Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm:

- Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không 
thấy đến.

Đời bạc lắm...kệ 
cười trước đã!

        _NSƯT Hoài Linh_
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góc Vui

TÔI CÓ NÓI GÌ ĐÂU!!!  

Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. 
Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm 
hỏi: “Mày tên gì?”

Phạm nhân B vội nói:

- Dạ, tôi tên Ali.

Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức 
giận:

- Tao không hỏi mày, thích ăn đạn à.

Phạm nhân C sợ quá tè ra quần kêu nhanh:

- Nhưng, tôi có nói gì đâu.

ĐẦU TRỌC RẼ NGÔI  

Ông bố mù cho tiền đứa con trai đi cắt tóc. Đứa 
con vốn tính ham chơi nên tiêu hết tiền.

Về đến nhà bố hỏi:

- Mày cắt tóc đâu cho bố xem nào?

Đứa con không biết làm sao đưa đại cái mông ra 
cho bố sờ.

- Ừ! Mùa hè cạo trọc cho mát nhưng sao vẫn rẽ 
ngôi giữa thế này?

THẤY HẾT RỒI HẢ? 

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, 
biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt 
bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho 
nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng 
rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt 
nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải “Thấy hết rồi 
nha ! Thấy hết rồi nha !”. Cô gái bực quá bèn xách 
con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái 
tội nói bậy. Vài hôm sau, xếp của cô gái nọ lại nhà 
chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của 
vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: “Bộ cũng thấy rồi 
hả ?”

Thấy rồi 
nha!!!!!!!!!!!!!!!
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