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CHÀO MỪNG 30 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

C

húng ta vừa đón một mùa xuân
mới năm Kỷ Hợi 2019 với nhiều
khí thế về thành tựu kinh tế và xã
hội cả nước đều phát triển vượt bậc
các chỉ tiêu đề ra, vị thế Việt Nam
được nâng cao trên trường quốc tế.
Là năm bản lề thi đua lập thành tích
chào mừng đại hội Đảng các cấp.
Cùng chung khí thế của cả nước
năm 2019 CBCNV Tổng công ty Tín
Nghĩa hăng hái thi đua lao động
lập nhiều thành tích, hòan thành
xuất sắc nhiệm vụ để chào mừng
Tổng công ty Tín Nghĩa kỷ niệm 30
năm thành lập và phát triển. Từ một
công ty nhỏ đến nay Tổng công ty
Tín Nghĩa trở thành một trong 200
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do
tổ chức UNDP bình chọn.

văn phòng nhà xưởng kho bãi còn
đơn xơ đang được xây dựng. Cán
bộ công nhân viên lúc đó vẫn làm
việc trong văn phòng tạm thời. Trải
qua 30 năm, ngày hôm nay nhiều
công trình đã được hoàn thiện: 1
trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa hùng
mạnh tạo nền tảng cho các công ty
con không ngừng phát triển về mọi
mặt bao gồm Công ty cổ phần phát
triển khu công nghiệp Tín Nghĩa;
Công ty cổ phần khu công nghiệp
Tín Nghĩa – Phương Đông; Công ty
cổ phần Tín Nghĩa – Lào; Công ty cổ
phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên
Hòa; Công ty cổ phần xăng dầu Tín
Nghĩa; Công ty đầu tư Nhơn Trạch;
Công ty cổ phần đầu tư Tín Nghĩa –
Á Châu…

Để có được thành tích như ngày
hôm nay, kể từ khi thành lập theo
dòng chảy thời gian, Tín Nghĩa
đã trải qua một chặng đường dài
phát triển và có nhiều thay đổi.
Vào những năm đầu mới thành lập,

Trong suốt 30 năm qua, mỗi thành
viên phải cố gắng với những khó
khăn vươn lên cùng chung tay xây
dựng Công ty. Ba mươi năm cũng
chính là cột mốc quan trọng đánh
dấu sự thay đổi và trưởng thành của
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Tổng Công Ty Tín Nghĩa. Nhìn lại
chặng đường đã qua ai cũng cảm
thấy bồi hồi xúc động nhưng quan
trọng là niềm tự hào trong mỗi
người đang thắp bùng lên không
khí thi đua hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ để đón chào Lễ kỷ niệm
30 năm thành lập Tổng Công Ty Tín
Nghĩa.
Những người đã và đang, dù lâu hay
mới gia nhập vào gia đình Tín Nghĩa
đều chung một tấm lòng yêu mến
Tín Nghĩa. Vì khi chỉ có tình yêu,
có lòng yêu nghề thì không có sức
mạnh nào có thể cuốn hút chúng
ta rời khỏi gia đình lớn này. Ở đây
trong chính Gia đình này, chúng ta
tìm thấy tiếng nói chung, được thấy
tình yêu thương đồng nghiệp, được
biết những gì ta thiếu sót, được
hiểu những gì ta làm và được cống
hiến hết mình cho sự nghiệp chung.
Chúng ta biết rằng lâu nay Gia đình
Tín Nghĩa là một đại Gia đình với
truyền thống và lịch sử phát triển
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có những thăng trầm, khó khăn.
Chiếc thuyền Tín Nghĩa chao đảo
trước sóng gió của sự cạnh tranh
gay gắt giữa các doanh nghiệp,
của tình hình kinh tế bị suy thoái,
nhưng với sự đoàn kết, sự nổ
lực phấn đấu không ngừng của
toàn thể từ Ban Lãnh Đạo, cán
bộ, nhân viên làm cho Tín Nghĩa
ngày càng phát triển bền vững
và khẳng định vị thế của mình
trên thương trường. Trường tồn
mãi mãi cùng logan” Tín Nghĩa
nền tảng của Thịnh Vượng”.
Là một đơn vị hoạt động trên
nhiều lĩnh vực và có hiệu quả
của Tỉnh Đồng Nai. Ban lãnh đạo
công ty rất quan tâm đến người
lao động và tạo điều kiện cho
cán bộ công nhân viện tham
gia hoạt động phong trào, tạo
sân chơi lành mạnh cho thanh
niên. Không những thế gia đình
chúng ta còn cùng với xã hội
thực hiện chương trình từ thiện,
tiếp sức thêm nguồn sống và
niềm tin cho những hoàn cảnh
còn khó khăn bất hạnh, kém
may mắn thông qua các đợt ủng
hộ từ thiện trẻ em nghèo khuyết
tật, học sinh sinh viên nghèo
hiếu học có hoàn cảnh khó khăn,
nhận nuôi dưỡng bà mẹ Việt
nam anh hùng, xây dựng trường
học và là nhà tài trợ chính trong
chương trình chung tay vì thế
hệ tương lai của đài phát thanh
và truyền hình Đồng Nai. Đây
là một cử chỉ nhân văn cao đẹp
chạm đến trái tim của mỗi người
chúng ta, và cũng là tiếng nói
chung trong tâm hồn người Việt.
Song song đó là việc chú trọng
phát triển nguồn nhân lực trong
tương lai công ty đã đầu tư bằng
cách cử một số cán bộ - nhân
viện đi tu nghiệp nước ngoài
để nâng cao kiến thức, trình độ
nghiệp vụ để phục vụ cho sự
phát triển của công ty.
Đỗ Quốc Hưng
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa

KCN TÂN PHÚ

CHANG SHIN XÂY DỰNG NHÀ MÁY
SẢN XUẤT GIÀY DA, TẠO VIỆC LÀM
CHO HƠN 10.000 LAO ĐỘNG
KHU VỰC MIỀN MÚI

T

rong những năm gần đây, Tổng
Công ty Tín Nghĩa là điểm đến tin
cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong
và ngoài nước, ký hợp đồng thuê đất
KCN đầu tư sản xuất kinh doanh. Đầu
năm 2019, Công ty Chang Shin Việt
Nam đã ký hợp đồng thuê hơn 14ha
diện tích đất KCN Tân Phú của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, để mở rộng sản xuất
kinh doanh.
Ngày 22/02/2019, Công ty Chang Shin
Việt Nam đã làm Lễ khởi công xây dựng
nhà máy sản xuất giày da trên diện tích
14,3ha tại KCN Tân Phú. Khi đi vào hoạt
động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho hơn
10.000 lao động, góp phần phát triển

kinh tế xã hội của huyện miền núi Tân
Phú, tỉnh Đồng Nai.
Công ty Chang Shin Việt Nam đã hoạt
động tại Việt Nam từ hơn 23 năm qua
và đang tiếp tục phát triển lớn mạnh
với số lao động thường xuyên trên
dưới 32.000 công nhân, Công ty đã
được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng
huân chương lao động hạng 3 và nhiều
bằng khen về các hoạt động xã hội, môi
trường, an toàn lao động, thực hiện tốt
các chính sách của Nhà nước. Chang
Shin Việt Nam đánh dấu bước phát
triển mới bằng Lễ khởi công xây dựng
Nhà máy sản xuất Chang Shin Việt Nam
tại KCN Tân Phú. Đây là dự án đầu tư
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C
vừa được cấp Giấy Chứng
nhận đăng ký vào đầu năm
nay với tổng vốn đầu tư đăng
ký 100 triệu USD, quy mô Nhà
máy có công suất hơn 27 triệu
đôi sản phẩm/năm, góp phần
tạo thêm việc làm, thu nhập
cho cư dân địa phương và khu
vực. Dự án cũng sẽ đóng góp
đáng kể cho nguồn thu ngân
sách địa phương và góp phần
cho tăng trưởng kinh tế của
huyện Tân Phú. Tại nơi đây sẽ
hình thành một nhà máy mới,
khang trang, hiện đại, tạo nên
không gian, điểm nhấn mới
cho huyện vùng xa Tân Phú
trên con đường phát triển
theo hướng công nghiệp hóa
– hiện đại hóa. Với bề dày kinh
nghiệm trên 23 năm tại Việt
Nam trong lĩnh vực sản xuất
giày da, Chang Shin Việt Nam
sẽ xây dựng, vận hành và phát
triển thành công dự án Nhà
máy sản xuất Chang Shin tại
KCN Tân Phú, góp phần tạo
động lực, tạo cú hích mạnh
mẽ cho sự phát triển của KCN
Tân Phú nói riêng và cho sự
phát triển Kinh tế - Xã hội của
Huyện vùng xa Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai, nói chung.
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KCN Tân Phú được Tổng Công
ty Tín Nghĩa đầu tư theo
Quyết định của Thủ tướng
Chính Phủ và chủ trương của
UBND tỉnh Đồng Nai với tổng
diện tích 54ha, mục tiêu nhằm
phát triển kinh tế địa phương,
giải quyết việc làm cho người
lao động. KCN Tân Phú có lợi
thế là cơ sở hạ tầng được đầu
tư hoàn chỉnh, đồng bộ, phí
sử dụng hạ tầng hợp lý. Tân
Phú còn là địa bàn có nguồn
lao động dồi dào, chi phí lao
động vừa phải, thích hợp
cho các ngành nghề sử dụng
nhiều lao động như may mặc,
giày da, sản xuất đồ gỗ, nông
sản...KCN Tân Phú hiện nay đã
cho thuê trên 25 ha, với tổng
vốn đầu tư đăng ký 113,4 triệu
USD. Việc khởi công xây dựng
nhà máy sản xuất giày da của
Công ty Chang Shin Việt Nam
là kết quả của sự nỗ lực kêu
gọi đầu tư vào KCN Tân Phú
của Tổng Công ty Tín Nghĩa,
tạo đà cho việc thu hút nhiều
doanh nghiệp khác đầu tư
trong tương lai.
Hồng Châu
Phòng TTTT

húng tôi cam kết sẽ hỗ
trợ hết mình và phối hợp
tốt nhất với Quý Công ty để
công trình nhà máy được xây
dựng và hoàn thành đúng tiến
độ, sớm đưa vào hoạt động và
mang lại hiệu quả cho Nhà đầu
tư và cho xã hội. Tổng Công ty
Tín Nghĩa sẽ tiếp tục cải thiện
và nâng cao chất lượng các
tiện ích hạ tầng, dịch vụ trong
KCN Tân Phú để tăng cường sự
hỗ trợ, đáp ứng tốt hơn nhu
cầu phát triển, mở rộng sản
xuất kinh doanh của các nhà
đầu tư và đặc biệt là đáp ứng
nhu cầu của Công ty Chang
Shin Việt Nam.
Chúng tôi cũng mong muốn
thông qua Quý Công ty, thông
qua hiệu quả hoạt động của
Nhà máy sản xuất Chang Shin
Việt Nam tại KCN Tân Phú, để
giới thiệu, làm cầu nối cho
Tổng Công ty Tín Nghĩa và
KCN Tân Phú tiếp tục được đón
nhận nhiều nhà đầu tư khác
đến từ xứ sở “Sâm và Kim Chi”,
để cùng hợp tác kinh doanh,
cùng phát triển thịnh vượng
trên vùng đất Tân Phú xa xôi
này. Chúng tôi mong rằng Quý
vị sẽ luôn hợp tác và ủng hộ
chúng tôi để Khu Công nghiệp
Tân Phú được xây dựng và phát
triển ngày càng tốt hơn.

Ông Quách Văn Đức - Tổng Giám
Đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
phát biểu tại Lễ khởi công xây
dựng nhà máy Chang Shin.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

PHẤN ĐẤU NĂM 2019 DOANH SỐ 200 TỶ ĐỒNG

N

gày 18/3/2019, Công ty Cổ phần Phát triển KCN
Tín Nghĩa đã tiến hành Hội nghị người lao động
năm 2019. Tại Hội nghị, CBCNV Công ty đã thảo luận
bổ sung các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kinh
doanh năm 2019 như sau:
* Hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như
sau:
- Doanh thu thực hiện: 199,759 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 107,809 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 38,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổtức: 15%
* Tiếp tục quản lý và nâng cao khả năng điều hành để
khai thác hiệu quả các hạng mục đã đầu tư vào KCN
Tam Phước;

1. Bá Thị Phượng
2. Lê Anh Tuấn
3. Đỗ Văn Trung
4. Nguyễn Kim Ngân.
* Hội nghị đã bầu Đại biểu tham dự Hội nghị người lao
động TCT năm 2019 gồm các đồng chí:
1. Nguyễn Hiếu Lộc
2. Nguyễn Quốc Hùng
3. Khổng Thị Thu Trang
4. Huỳnh Quốc Cường
5. Lê Hải Quân
(Đại biểu dự khuyết).

* Đầu tư các dự án mới, khả thi theo định hướng kinh
doanh của Công ty.

* Tại Hội nghị người lao động năm 2019, thông qua
thỏa ước lao động tập thể được bổ sung, đại diện BCH
CĐCSTV phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
SXKD lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong
năm, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng
ứng các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 30
thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa (7/9/1989-7/9/2019).

* Hội nghị đã bầu Thành viên đại diện cho tập thể
người lao động tham gia đối thoại định kỳ như sau:

Phan Thị Tú Nhi
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

* Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ, cho thuê lại
đất, hạ tầng, kho bãi hiện có.
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HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

LÀM MỚI HÌNH ẢNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TÍN NGHĨA

N

gày 18 tháng 03 năm 2019,
Công đoàn cơ sở thành viên
Ban quản lý Các Khu Công Nghiệp
Tín Nghĩa phối hợp cùng chính
quyền đã tổ chức Hội nghị người
lao động năm 2019 tại Văn phòng
Nhơn Trạch 3.
Mặc dù là Công đoàn sinh hoạt
ghép bao gồm các đơn vị: Ban quản
lý các KCN Tín Nghĩa, Công ty TNHH
Đầu tư KCN Tín Nghĩa, Công ty CP
doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản,
Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước,
dự án Cảng Tổng hợp Phú Hữu với
số lượng đoàn viên 58 người và
việc tập hợp CBCNV tham dự gặp
không ít khó khăn nhưng năm nay
Hội nghị người lao động năm 2019
đã diễn ra trong không khí sôi nổi,
ấm cúng.
Tại Hội nghị, đại diện người sử dụng
lao động đã thông báo về kết quả
hoạt động của các đơn vị năm 2018
và kế hoạch năm 2019, đại diện BCH
công đoàn báo cáo công tác giám
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sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
tại nơi làm việc; thông báo Nội quy
lao động, Quy chế Hội nghị người
lao động, Quy chế đối thoại định kỳ
và thảo luận đóng góp ý kiến thoả
ước lao động tập thể năm 2018.
Hội nghị cũng đã tổ chức đối thoại,
nghe tham luận từ các đơn vị, bộ
phận kinh doanh về “làm mới hình
ảnh khu công nghiệp qua đa dạng
sản phẩm cho thuê đất, nhân rộng
thương hiệu tìm kiếm quỹ đất mới,
phát triển các sản phẩm phục vụ
quảng bá hình ảnh các KCN” và
cùng với đó là các ý kiến của người
lao động về các vướng mắc trong
bồi thường thu hồi đất tại các dự án
và nhận được sự giải đáp từ đoàn
chủ tịch, người sử dụng lao động.
Từ đó ghi nhận các ý kiến CBCNV
vào biên bản Hội nghị chuyển cấp
trên.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã bầu
đại biểu dự Hội nghị người lao động
Tổng Công ty 2019 với danh sách 6

người và đại diện người lao động đã
phát động thi đua năm 2019.
Trước những khó khăn thách thức
về quỹ đất khu công nghiệp cho
thuê ngày một thu hẹp và khó khăn
trong tìm kiếm các quỹ đất mới,
công tác bồi thường thu hồi đất
cũng gặp không ít trở ngại. Phương
châm: phát huy dân chủ, tập trung
trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm
cá nhân, phát huy sức mạnh đoàn
kết, đoàn viên công đoàn CSTV
BQL các khu công nghiệp Tín Nghĩa
phấn đầu hoàn thành kế hoạch sản
xuất kinh doanh Tổng Công ty giao
năm 2019 và chào mừng kỷ niệm
30 năm thành lập Tổng Công ty. Hội
Nghị người lao động năm 2019 Ban
quản lý các KCN Tín Nghĩa đã kết
thúc tốt đẹp với biểu quyết đồng
thuận, nhất trí 100% các nội dung
thông qua tại Biên bản và Nghị
Quyết của Hội Nghị.
BCH Công đoàn CSTV BQL KCN
Tín Nghĩa
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

N

gày 22/03/2019 tại Văn
phòng Công ty cổ phần Đầu
tư Nhơn Trạch đã phối hợp với Ban
chấp hành Công đoàn cơ sở thành
viên tổ chức Hội nghị Người lao
động năm 2019.
Tại hội nghị ông Phan Tuấn Kiệt –
Phó Tổng Giám đốc Công ty đã tổng
kết đánh giá kết quả tình hình sản
xuất kinh doanh năm 2018 đồng
thời nêu ra những phương hướng,
nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải
pháp thực hiện. Trong không khí
dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã
thảo luận, đưa ra những biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty và
trình bày một số đề xuất liên quan
đến quyền lợi chính đáng của người
lao động.

Ông Khương Nguyễn Đức Huy – Phó
Tổng Giám đốc Công ty – đại diện
Người sử dụng lao động đã trực tiếp
giải đáp các đề xuất, kiến nghị của
người lao động một cách thỏa đáng,
cởi mở và nhận được sự nhất trí cao
của toàn thể Hội nghị. Ông cũng
nhấn mạnh và khẳng định Công ty
luôn coi trọng nguồn nhân lực là
yếu tố quyết định, thường xuyên có
các chính sách tiền lương, thưởng
đặc cách nhằm thu hút lao động
có chất lượng cao; ngoài ra Công
ty rất chú trọng chăm lo cho người
lao động như: Công tác an toàn vệ
sinh lao động và bảo vệ môi trường,
hàng năm tổ chức cho anh em nhân
viên đi tham quan nghỉ mát, hàng
năm tổ chức khám sức khỏe định
kỳ. Thực hiện các chế độ chính sách
BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất

nghiệp…. phối hợp tốt với Ban Chấp
hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt cả
phong trào thi đua và các hoạt động
văn hóa văn nghệ, thể thao để cải
thiện điều kiện làm việc cho người
lao động nâng cao đời sống cả về
vật chất lẫn tinh thần cho người lao
động.
Hội nghị đã kêu gọi toàn thể người
lao động Công ty tích cực đóng góp
trí tuệ, công sức và tham gia phong
trào thi đua nhằm hoàn thành vượt
mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 vì
lợi ích và phát triển bền vững của
Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.
Phạm Thị Huế
Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

RÀ SOÁT, TINH GỌN LẠI BỘ MÁY
ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2019

V

ừa qua Công ty CP Thống
Nhất đã tiến hành Hội nghị
tổng kết năm 2018 & Hội nghị
người lao động năm 2018 nhằm
báo cáo trước toàn thể người lao
động về Kết quả hoạt động đầu tư
kinh doanh năm 2018 & phương
hướng nhiệm vụ năm 2019, và
được nghe Đồng chí Chủ tịch
Công đoàn cơ sở Công ty phát
động phong trào thi đua lao động
sản xuất kinh doanh đến toàn thể
người lao động với những mục
tiêu, nội dung nhằm kêu gọi toàn
thể CB-NV trong Công ty tiếp tục
phát huy tinh thần đoàn kết vượt
qua khó khăn thử thách, hăng
hái thi đua lao động sản xuất,
quyết tâm thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu kế hoạch của Công ty cổ
phần Thống Nhất đã đề ra trong
năm 2019.
Cũng trong Đại hội này Hội nghị
đã được nghe Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty phân tích và
nói rõ về kết quả hoạt động kinh
doanh năm 2018, nhìn chung các
chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành vượt
mức kế hoạch trong điều kiện
kinh tế xã hội còn gặp rất nhiều
khó khăn, qua đó đánh giá cao
sự nỗ lực của toàn thể CB-NV, tuy
nhiên cũng còn một số mặt chưa
đạt được và cần cố gắng khắc
phục và tập trung thực hiện một
số giải pháp chủ yếu nhằm đảm
bảo cho hoạt động đầu tư kinh
doanh năm 2019, cụ thể như sau :
- Đối với Dự án Khu TTDV: Tập
trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng
giai đoạn 2, đảm bảo đủ điều
kiện kinh doanh, chuyển nhượng

8

Thông tin nội bộ - Số 02/2019

quyền sử dụng đất đối với các dự
án thành phần cho khách hàng
theo đúng quy định.
- Đối với KCN: đẩy mạnh công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng
để có quỹ đất sạch để cho thuê,
song song đó cố gắng tìm kiếm
khách hàng để thu hút đầu tư đối
với quỹ đất sạch còn lại 03ha để
góp phần hoàn thành và gia tăng
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Tìm kiếm và triển khai các dự án
mới.
- Tập trung thực hiện tốt công tác
bảo vệ môi trường: kiểm soát chặt
chẽ việc xả thải của các Doanh
nghiệp không để nước thải về
Nhà máy XLNT vượt khả năng xử
lý của Trạm. Trong mùa mưa phải
thường xuyên kiểm tra hệ thống
thu gom nước thải, nước mưa của
các Doanh nghiệp đảm bảo được

tách riêng biệt không để xảy ra
hiện tượng nước thải lẫn vào hệ
thống thoát nước mưa và ngược
lại.
- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các
phòng ban chức năng Công ty
theo hướng tinh gọn, hiệu quả
nhằm nâng cao trách nhiệm trong
thực hiện nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã ghi nhận, tiếp thu
các ý kiến đóng góp quý báu và
sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty. Qua đó toàn thể
người lao động quyết tâm phát
huy những thành quả đã đạt được
trong các năm qua và phấn đấu
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
kế hoạch của Công ty trong năm
2019 đã đề ra.
Nguyễn Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất

TIN TỨC - SỰ KIỆN

HỘI THI NGÀY TẾT

H

àng năm vào dịp Tết Nguyên Đán
Công đoàn cơ sở phối hợp với Hội cựu
chiến binh và Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa tổ chức hội thi “Mừng Đảng, Mừng
Xuân”. Năm nay Hội thi cũng đã được tổ chức
với sự tham gia nhiệt tình của 15 đơn vị CĐCS
thành viên. Không khí hội thi diễn ra vui tươi,
sôi nổi và ấm cúng của toàn thể CBCNV các
đơn vị về tham dự tại Văn phòng Tổng Công
ty trong ngày 31/01/2019 vừa qua. Kết quả
hội thi Làm bánh, Cắm hoa, Tiểu phẩm, Báo
tường mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 đã được công
bố với các giải thưởng chia đều cho tất cả các
đội dự thi càng làm cho không khí ngày Tân
Niên thêm phần vui tươi, tràn ngập niềm vui.
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A

PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG
VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

n toàn, vệ sinh
lao động – Phòng
chống cháy nổ (ATVSLĐ
– PCCN) có vị trí, vai trò
rất quan trọng là bảo vệ
người lao động, yếu tố
quyết định năng suất, chất
lượng, hiệu quả sản xuất
trong các doanh nghiệp.
Trong những năm qua,
công tác ATVSLĐ – PCCN
đã được các cấp, ngành
của Tỉnh quan tâm, chỉ
đạo thực hiện. Nhận thức
trách nhiệm của người sử
dụng lao động, người lao
động về đảm bảo ATVSLĐ
– PCCN trong quá trình
sản xuất kinh doanh gần
30 năm Ban Lãnh đạo
Tổng Công ty đặc biệt chú
trọng, quan tâm chỉ đạo
toàn Tổng Công ty thực
hiện tốt công tác ATVSLĐ
– PCCN, cải thiện điều
kiện làm việc…góp phần
tích cực phát triển doanh
nghiệp và kinh tế xã hội
cho địa phương.
Ngay từ đầu năm 2019,
Tháng hành động về An
toàn, vệ sinh lao động
năm 2019 được triển khai
trên phạm vi toàn quốc,
với chủ đề “Tăng cường
đánh giá, quản lý các nguy
cơ rủi ro về an toàn, vệ
sinh lao động tại nơi làm
việc”; Theo đó, Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã phát động
hưởng ứng Tuần lễ quốc
gia về ATVSLĐ - PCCN,
nâng cao ý thức và trách
nhiệm của người sử dụng
lao động, người lao động
với công tác ATVSLĐ -
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PCCN. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, huấn luyện
ATVSLĐ - PCCN, cải thiện
điều kiện làm việc, chăm
sóc sức khỏe người lao
động, chủ động phòng
ngừa, giảm ô nhiễm môi
trường lao động, hạn chế
tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp cho người
lao động. Tổ chức các hoạt
động thanh tra, kiểm tra
ATVSLĐ - PCCN. Tổ chức
một số hoạt động chuyên
đề, xây dựng những hoạt
động cụ thể hưởng ứng
Tháng hành động về
ATVSLĐ – PCCN..v.v..
Công tác ATVSLĐ - PCCN
không chỉ dừng lại ở Tháng
hành động về ATVSLĐ –
PCCN mà phải được duy
trì thường xuyên, liên tục
theo đúng quy định của
pháp luật. Công tác thông
tin, tuyên truyền cũng cần
được đẩy mạnh để tạo nên
ý thức, thói quen tuân thủ
các quy định về ATVSLĐ –
PCCN cho người lao động.
Tăng cường thực hiện
các biện pháp kiểm soát,
phòng ngừa các nguy cơ,
rủi ro về ATVSLĐ - PCCN.
Hướng dẫn người lao
động tự đánh giá nguy cơ
rủi ro có thể xảy ra trước và
trong khi làm việc để đảm
bảo quá trình sản xuất
kinh doanh đạt hiệu quả
cao, giảm thiểu tối đa rủi
ro tai nạn lao động và cháy
nổ tại đơn vị.
Hồng Châu
P. TTTT

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG
VỀ ATVSLĐ NĂM 2019
- Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động về an toàn,
vệ sinh lao động năm 2019.
- Tuân thủ nội qui, qui trình, biện pháp làm việc an
toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình.
- Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và
tính mạng của người lao động.
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng
tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng
ngừa.
- Bảo vệ sức khỏe người lao động – Bảo vệ nguồn
nhân lực của đất nước.
- Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp
phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.
- Môi trường làm việc an toàn – Tốt cho bạn, cho
doanh nghiệp.
- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.
- Nói không với tai nạn lao động.
- Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động
thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo
Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm
việc.
- An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn.
- Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

V

UY TÍN VỚI DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

ới chiến lược phát triển hoạt
động kinh doanh, mở rộng
thị trường dịch vụ trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.
Trong hơn ba năm qua Công ty cổ
phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Tín Nghĩa, ngoài việc làm dịch vụ
bảo vệ cho các khách hàng trong
hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa
tính đến thời điểm hiện nay chúng
tôi đang hợp tác với hàng chục
khách hàng FDI tại các khu công
nghiệp trong tỉnh. Công ty luôn đạt
được chỉ tiêu về doanh số, cải thiện
thu nhập và tạo công ăn việc làm
cho hàng trăm lao động.
Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp,
uy tín của đội ngũ nhân viên làm
việc trực tiếp tại các mục tiêu cộng
với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban
Giám đốc và khả năng tiếp cận
với khách hàng rất tốt của các cán
bộ phòng nghiệp vụ kinh doanh.
Ngày 18/6/2018 vừa qua Công ty
chúng tôi tiếp tục đàm phán và
ký kết thành công hợp đồng cung
cấp dịch vụ với khách hàng dự án
SwanPark. Xin giới thiệu SwanPark
là một dự án được quản lý trực tiếp
bởi Công ty TNHH thành phố công
nghiệp mới Nhơn Trạch, nằm trong
khu đô thị Đông Sài Gòn, do tập
đoàn CFLD hợp tác liên doanh với
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
Bên cạnh việc đảm bảo tình hình
ANTT và an toàn tài sản trong phạm
vi trực giác, thì các Công ty FDI rất
chú trọng đến hình thức bên ngoài,
bởi với họ lực lượng bảo vệ chính
là bộ mặt của dự án. Nhìn vào tác
phong và sự uy nghiêm của bảo
vệ ban đầu sẽ tạo ấn tượng mạnh
mẽ đến khách hàng, đối tác mỗi khi
đến dự án để tham quan giao dịch,
chúng tôi luôn làm cho họ cảm

thấy hài lòng và tin tưởng hơn yên
tâm hơn khi họ có ý định an cư lâu
dài tại đây.
Ngay cả trong công tác báo cáo và
phối hợp công việc hàng ngày giữa
lực lượng bảo vệ và các bộ phận
quản lý tại dự án cũng phải chuyên
nghiệp hơn. Họ rất năng động và
quản lý công việc rất chặt chẽ. Để
xử lý và báo cáo các vụ việc kịp
thời, hiệu quả nhất họ đều yêu cầu
mình phải áp dụng các công nghệ
mới như Zalo, Wechat, link, các biểu
mẫu trực tiếp trên Google…với
một số người khác thì nghe có vẻ
bình thường, nhưng đối với đại đa
số nhân viên bảo vệ chúng tôi thì
quả thật là không đơn giản tí nào,
bởi hầu hết anh em bảo vệ chúng
tôi đều có trình độ văn hóa rất hạn
chế.
Trải qua gần bốn tháng quân số
bảo vệ làm cho mục tiêu này đã
tăng dần theo tiến độ hoàn thành

của các hạng mục công trình trong
dự án. Mới đầu là chỉ có bốn nhân
viên và giờ đây số lượng nhân viên
đã tăng lên vì khách hàng đã tin
tưởng và an tâm với lực lượng bảo
vệ.
Xác định Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài (FDI) là những khách
hàng tiềm năng, nên muốn có được
sự hợp tác lâu dài đòi hỏi chúng
tôi phải nỗ lực phấn đấu thay đổi
nhiều hơn nữa. Phải chỉnh chu mọi
thứ từ khâu chăm sóc khách hàng
của cán bộ các phòng ban Công
ty, cho đến đội ngũ nhân viên trực
tiếp làm việc tại mục tiêu. Hy vọng
với sự đồng tâm, hợp lực của tất
cả các thành viên trong Công ty
bảo vệ Tín Nghĩa chúng tôi sẽ sớm
chinh phục được mọi khó khăn, gặt
hái được nhiều thành công trong
tương lai.
Trần Thế Lành
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2019
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KHẲNG ĐỊNH VÀ TIẾP TỤC PHÁT HUY THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
TRONG 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÍN NGHĨA

T

rong kiếp nhân sinh, ngưỡng “ba
mươi tuổi” đã ngầm trở thành
một chuẩn mực để đo lường sự thành
công của một người - có sự nghiệp
ổn định chưa, có xe hơi, nhà cửa, hôn
nhân hay không, có nhiều tiền hay
chưa. Do đó thời đại ngày nay, những
người trẻ tuổi đặc biệt sợ hãi tuổi 30.
Họ sợ 30 tuổi mà vẫn trắng tay, họ
sợ mình không thể làm hài lòng bản
thân, cha mẹ và không nhận được sự
tôn trọng của xã hội, của cộng đồng.
Đối với Tín Nghĩa, 30 năm qua đã trải
qua nhiều bước thăng trầm và dấu
ấn đáng ghi nhớ, có lúc tưởng chừng
như không thể vượt qua được và cũng
chính sự trải nghiệm qua những thăng
trầm thử thách ấy đã tôi luyện lên một
bản lĩnh, một ý chí, một phong cách
nghề nghiệp của chúng ta, đó là luôn
vượt lên khó khăn, có những đột phá
sáng tạo, cách làm mới để vững tiến
trong mỗi chặng đường phát triển. 30
năm xây dựng và trưởng thành - đây là
cột mốc lịch sử quan trọng trong quá
trình phát triển, Tín nghĩa đã khẳng
định vị thế vững chắc của mình trong
lĩnh vực xuất khẩu cà phê, bán lẻ xăng
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dầu và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp.
Có thể khẳng định 7 thành tựu to
lớn, nổi bật mà Tín Nghĩa đã đạt được
trong 30 năm hoạt động. Đó là: (1)
Hoạt động kinh doanh tăng trưởng
cao, an toàn, hiệu quả, đóng góp cho
Ngân sách Nhà nước và sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và
của đất nước. (2) Chuyển dịch mạnh
mẽ về hoạt động kinh doanh theo
hướng đa dạng hóa, nâng cao chất
lượng dịch vụ, hướng đến khách hàng
(3) Là Doanh nghiệp luôn giữ vị trí
top 5 trong hoạt động kinh doanh
xuất khẩu cà phê. Với sứ mệnh là trụ
cột quan trọng của nền kinh tế tỉnh
Đồng Nai. Tín Nghĩa phát huy vai trò là
doanh nghiệp chủ lực, tích cực trong
hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông
sản Việt Nam. (4) Là Doanh nghiệp hội
nhập thành công thị trường quốc tế.
Từ một Doanh nghiệp chỉ tập trung ở
kinh doanh đối nội thời kỳ đầu thành
lập, đến nay Tín Nghĩa đã thiết lập
quan hệ với trên nhiều quốc gia và
vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. (5) Là
DNNN thành công trong cổ phần hóa

và lựa chọn cổ đông chiến lược, giúp
nâng cao năng lực tài chính, tạo động
lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt
động kinh doanh, hợp tác quốc tế.
(6) Xây dựng thành công môi trường
làm việc chuyên nghiệp, phát huy
hiệu quả sức mạnh nguồn nhân lực
chất lượng cao (7) Là Doanh nghiệp
tiên phong trong thực hiện công tác
an sinh xã hội, chia sẻ trách nhiệm với
cộng đồng.
Với các thành tích đặc biệt xuất sắc
trong lao động, sáng tạo, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, Tín Nghĩa đã vinh dự được
nhận nhiều phần thưởng cao quý mà
Đảng, Nhà nước trao tặng, đó là Huân
chương Lao Động hạng 2, Cờ thi đua
xuất sắc của Chính phủ.
Tín Nghĩa đã hoàn thiện chiến lược
phát triển trong giai đoạn mới, với
các định hướng lớn: Mục tiêu chiến
lược phát triển Tín Nghĩa đến năm
2021, hướng tới năm 2030: “Giữ vững
thứ hạng Top 100 trong 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 3 trong
10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
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hàng đầu của Việt Nam”. Tái cơ cấu để Tín Nghĩa
tiếp tục phát triển mạnh hơn, tập trung vào lĩnh
vực sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu
quả, sức cạnh tranh, đảm bảo thực hiện thắng
lợi tối ưu hóa doanh thu, với tốc độ tăng trưởng
nhanh, bền vững góp phần thúc đẩy việc tăng
trưởng kinh tế tỉnh Đồng Nai nói riêng và kinh
tế cả nước nói chung. Đào tạo phát triển nguồn
nhân lực, có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ,
đạo đức, đủ kiến thức, kỹ năng, tiêu chuẩn để
tiếp quản, ứng dụng, vận hành các công nghệ
mới.
Tập trung phát triển ổn định, bền vững đối với
bốn lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính: Đầu
tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh
doanh xăng dầu, gas; Kinh doanh xuất khẩu
nông sản, nhập khẩu hàng hoá, nguyên liệu sản
xuất và dịch vụ logistics.
Định hướng mô hình tổ chức quản lý:
+ Tổ chức TID theo mô hình Holding company,
không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc cung
cấp dịch vụ. Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý
theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; nâng cao sức
cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng
với các đơn vị thành viên phù hợp quy định của
pháp luật;

phương thức quản trị và
dịch vụ. Tín Nghĩa luôn khát
vọng để trở thành tế bào hạt
nhân trong cuộc cách mạng
4.0 trong cộng đồng doanh
nghiệp tại Việt Nam.
Tin tưởng rằng, Tín Nghĩa tiếp
tục phát huy truyền thống đã
đạt được, nuôi dưỡng hoài
bão, duy trì ngọn lửa khát
vọng cháy bỏng, mãnh liệt,
vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, tận dụng thời cơ phát
triển vững mạnh, hội nhập
thành công, xứng đáng với các
thế hệ đi trước và niềm tin của
Đảng, Nhà nước và của nhân
dân đối với Tín Nghĩa, tích cực
phấn đấu, làm việc quên mình,
đóng góp nhiều công sức viết
nên những trang sử vẻ vang
của Tín Nghĩa.

30 năm là một quãng thời
gian không dài so với lịch sử
phát triển của doanh nghiệp
trên thế giới, so với các doanh
nghiệp hàng nhiều trăm năm
tuổi, nhưng là cả cuộc đời
cống hiến của mỗi người. Với
Tín Nghĩa, con số 30 năm của
chúng ta còn có nhiều ý nghĩa
hơn nữa khi đây chính là giai
đoạn chuyển mình mạnh mẽ
để phát triển và tỏa sáng trong
tương lai. Với độ trưởng thành,
chín chắn của tuổi 30, Tín
Nghĩa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn
luyện đạo đức, kỹ năng nghề
nghiệp để cùng Tổng Công
ty gìn giữ và phát huy những
truyền thống tốt đẹp mà Tín
Nghĩa đã xây dựng được trong
suốt thời gian 30 năm qua.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ

VÌ SAO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI
ĐỒNG NAI SẮP HẾT ĐẤT CHO THUÊ?

+ Đầu tư tài chính dài hạn vào các Công ty con
hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh được
xác định trong chiến lược của TID. TID tiếp tục
nắm giữ cổ phần chi phối, tối thiểu 51% vốn
điều lệ tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực
kinh doanh hạ tầng KCN, kinh doanh xăng dầu,
dịch vụ logistics.
+ Hình thành các Tổng Công ty trong các lĩnh
vực ngành nghề chính: Tổng Công ty Thương
mại; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển KCN; Tổng
Công ty Năng lượng Tín Nghĩa và Tổng Công ty
cổ phần Logistics Tín Nghĩa
Có thể nói, những thành quả của tỉnh Đồng Nai
qua 30 năm đổi mới có sự hiện diện và dấu ấn
rất lớn của của các doanh nghiệp nói chung, đặc
biệt là Tín Nghĩa. Tên gọi Tín Nghĩa cũng chính
là sứ mệnh từ khi sinh ra, đó là thúc đẩy công
cuộc chuyển đổi và sự phát triển của nền kinh
tế - xã hội trên nền tảng bền vững, thịnh vượng
của dân tộc Việt Nam theo phương châm uy tín
và nghĩa tình.
Trước những thuận lợi và thách thức của cuộc
cách mạng 4.0, cuộc cách mạng này hứa hẹn
sẽ làm thay đổi căn bản mô hình hoạt động,

Đ

ồng Nai là địa phương
đứng đầu cả nước về
quy mô xây dựng khu công
nghiệp (KCN) nhưng hiện nay
diện tích của các KCN sắp lấp
đầy diện tích nhờ nhiều nhà
đầu tư trong và ngoài nước mở
rộng sản xuất.
Theo quy hoạch, Đồng Nai

hiện có 35 KCN, trong đó 31
KCN có dự án đang hoạt động.
Nhiều KCN hiện nay đã lấp đầy
diện tích, nhiều KCN đã gần
hết đất nhưng vẫn tiếp tục có
nhà đầu tư chọn Đồng Nai làm
nơi sản xuất. Đơn cử như ngày
22/2/2019, vừa qua, tại KCN
Tân Phú do Tổng công ty Tín
Nghĩa đầu tư đã có thêm một
Thông tin nội bộ - Số 02/2019
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đã lấp đầy nhà xưởng. Để đáp ứng
nhu cầu của các DN, nhiều KCN hiện
nay đã xin điều chỉnh, mở rộng thêm
diện tích để đón nhà đầu tư.
Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
hiện có 6 KCN điều chỉnh mở rộng
thêm diện tích, gồm KCN Long Đức,
KCN An Phước, KCN công nghệ cao
Long Thành (huyện Long Thành),
KCN Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc),
KCN Tân Phú (huyện Tân Phú) và KCN
Amata TP. Biên Hòa.
Đơn cử, KCN Xuân Lộc diện tích gần
110 ha, mở rộng thêm 200 ha; KCN
Long Đức dự kiến điều chỉnh lên 580
ha. KCN Amata đầu tư hạ tầng hơn 10
triệu USD, các DN đã đầu tư gần 3 tỷ
USD và không còn diện tích để xây
dựng thêm nhà máy. Do vậy, Công
ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa
đã kiến nghị mở rộng thêm 180 ha,
nâng tổng diện tích lên 513 ha.

nhà máy sản xuất giày da do Công
ty Chang Shin Việt Nam đầu tư được
khởi công trên diện tích 14,3ha.
Ông Quách Văn Đức, Tổng giám đốc
Tổng công ty Tín Nghĩa cho biết, KCN
Tân Phú là một KCN miền núi thuộc
vùng sâu, vùng xa được Tín Nghĩa
đầu tư theo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ với tổng diện tích
50ha, mục tiêu nhằm phát triển kinh
tế địa phương. KCN Tân Phú hiện nay
đã cho thuê 25 ha, chiếm 75% đất
công nghiệp cho thuê, tổng vốn đẩu
tư 113,4 triệu USD. Đầu năm 2019,
Công ty Chang Shin Việt Nam khởi
công xây dựng nhà máy sản xuất giày
da sẽ là lực đẩy thu hút thêm nhiều
DN lớn khác đầu tư vào đây.
Tổng Công ty Tín Nghĩa hiện quản
lý 8 KCN với tổng diện tích trên
3.500ha. Một số KCN đã được đầu tư
hạ tầng và hoàn thành việc cho thuê
như KCN Nhơn Trạch 3 giai đoạn 1,
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KCN Tam Phước, KCN Bàu Xéo. Hiện
tại, các KCN của Tín Nghĩa đã thu hút
hơn 270 DN với tổng vốn đầu tư 6 tỷ
USD, tạo việc làm cho hơn 100.000
lao động trong và ngoài tỉnh Đồng
Nai.
“Tổng công ty Tín Nghĩa luôn tuân
thủ nguyên tắc “Phát triển KCN phải
mang tính ổn định, bền vững và
đóng góp cho sự phát triển của kinh
tế xã hội địa phương” nhưng đảm bảo
theo quy hoạch chung, mang tính lâu
dài và đầu tư đồng bộ để phát huy
tối đa công năng sử dụng. Nhờ đó đã
có nhiều DN, tập đoàn lớn trong và
ngoài nước chọn các KCN của công ty
để đầu tư sản xuất kinh doanh”, ông
Quách Văn Đức nhìn nhận.
Theo ông Cao Tiến Sỹ, Trưởng Ban
quản lý Các KCN Đồng Nai, các DN
thuộc lĩnh vực FDI sẽ tiếp tục đầu tư
vào Đồng Nai. Tuy nhiên, trong 31
KCN đang hoạt động, thì gần 20 KCN

Theo đánh giá của các DN, các KCN
của Đồng Nai hiện có sức hút mạnh
mẽ với giới đầu tư trong và ngoài
nước nhờ hạ tầng về giao thông hiện
đại, gần các bến cảng và thuộc khu
vực kinh tế trọng điểm Đông Nam
bộ. Gần đây, nhiều dự án lớn về giao
thông huyết mạch nối qua địa bàn
Đồng Nai như Sân bay quốc tế Long
Thành, các đường cao tốc Bến Lức Long Thành, Dầu Giây - Liên Khương,
Biên Hòa - Vũng Tàu đang hình thành
đã thu hút nhiều DN trong và ngoài
nước chọn lựa đầu tư.
“Ngoài hạ tầng được đầu tư bài bản
và có lợi thế về địa hình, địa lý, các
chính sách về thu hút đầu tư tại KCN
của Đồng Nai luôn nhất quán, thủ tục
hành chính đơn giản và DN được hỗ
trợ nhiều về các dịch vụ hậu cần giúp
cho nhiều DN, nhất là DN thuộc lĩnh
vực FDI chọn nơi này để bỏ vốn đầu
tư”, ông Trịnh Thanh Huy, Phó Giám
đốc Công ty May mặc Kiwon có vốn
đầu tư của Hàn Quốc tại KCN Biên
Hòa 2 chia sẻ.
Trần Thế
(Báo Công Thương)
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XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
CHỜ TÍN HIỆU THỊ TRƯỜNG

iá cà phê xuất khẩu được dự báo
có thể tăng trở lại vào giữa năm
2019...
Theo ước tính của Bộ Công Thương, xuất
khẩu cà phê tháng 1/2019 đạt 175.000 tấn,
trị giá 305 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và
tăng 10,6% về trị giá so với tháng 12/2018,
nhưng lại giảm tương ứng 12,8% và 22,2% so
với cùng kỳ. Dự báo, tháng 2/2019, xuất khẩu
cà phê sẽ giảm mạnh cả lượng và giá trị do
rơi vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán; giá cà
phê xuất khẩu đang ở mức thấp nhưng có thể
sẽ quay đầu tăng trở lại vào giữa năm.
Tháng 1/2019, giá xuất khẩu cà phê
trung bình ở mức 1.743 USD/tấn, giảm
2,7% so với tháng 12/2018, giảm 10,7%
so với cùng kỳ 2018.
Thị trường tiếp tục ảm đạm
Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây
Nguyên ngày đầu tuần sau đợt nghỉ Tết
11/2/2019 không đổi sau đợt giảm giá
liên tiếp. Giá thấp nhất ở mức 32.800
đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất
33.500 đồng/kg tại Đắk Lắk. Các tỉnh
còn lại ở mức giá 33.400 đồng/kg. Tại
cảng Tp.HCM, giá cà phê xuất khẩu loại
2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức 1.445
USD/tấn (FOB), trừ lùi 85 USD/tấn.
Theo các chuyên gia, căng thẳng
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc
chưa có triển vọng rõ rệt khiến giá hai
sàn cà phê kỳ hạn tiếp tục sụt giảm kéo
theo đà giảm giá trong nước tuần qua.
Theo báo cáo lượng mưa tốt ở các vùng
cà phê arabica chính của Brazil trong
vài ngày qua cũng góp phần kéo giảm
giá sàn kỳ hạn tại New York.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê
thế giới (ICO) (cập nhật ngày 6/2), trong
tháng 12/2018, thế giới xuất khẩu 10,43
triệu bao cà phê, tăng 0,9% so với tháng
12/2017. Tính chung trong 3 tháng

đầu tiên của niên vụ 2018/19, tổng
khối lượng xuất khẩu cà phê của cả
thế giới tăng 8,1% lên 30,91 triệu bao.
Trong đó, xuất khẩu cà phê arabica của
Colombia tăng 5% lên 3,97 triệu bao,
xuất khẩu cà phê robusta tăng 4,5% lên
10,28 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu cà
phê arabica của những nước khác giảm
6,4% xuống 4,96 triệu bao.
Tại thị trường Hàn Quốc - Nhà nhập
khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam,
năm 2018, nhập khẩu cà phê của Hàn
Quốc từ Việt Nam giảm 13,5% về lượng
và giảm 22,6% về trị giá. Thị phần cà
phê của Việt Nam trong tổng nhập
khẩu của Hàn Quốc năm 2018 giảm
xuống 19%, so với mức 21,9% năm
2017, khiến Việt Nam “nhường” vị trí số
1 cho Brazil trở thành nhà cung cấp cà
phê lớn thứ 2 cho Hàn Quốc.
Giá nhập khẩu bình quân cà phê của
Hàn Quốc năm 2018 ở mức 4.024 USD/
tấn, giảm 2,2% so năm 2017. Trong đó,
giá nhập khẩu giảm ở hầu hết các thị
trường (Brazil giảm 11,2%, xuống mức
2.792 USD/tấn, Việt Nam giảm 10,5%,
xuống mức 1.923 USD/tấn, Columbia
giảm 9,4%, xuống mức 3.348 USD/tấn).
Giá cà phê giảm, nông dân hạn chế bán ra
Hiện nay, giá cà phê được người nông
dân bán ra ở quanh mức 34.000 đ/kg.
Nhìn chung thị trường cà phê trong
nước đang trong tình trạng ảm đạm,
người mua và người bán đang cố gắng
chờ cơ hội.
Trong khi đó, các hợp đồng xuất khẩu
cà phê là những hợp đồng ký dài hạn
nên doanh nghiệp vẫn phải mua để
xuất khẩu nhưng cũng chỉ xuất khẩu
cầm chừng chứ không đẩy mạnh bán
ra vì giá cả khá bấp bênh. Nhìn chung,
lượng cà phê xuất khẩu trong tháng
2/2019 được dự báo có khả năng giảm
sâu hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam
(Vicofa), Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc Intimex Group, năm
nay, xuất khẩu cà phê có khó khăn vì
giá cà phê tiếp tục xuống không có lợi
cho người nông dân.
Theo nhận định của Vicofa, sản lượng
cà phê năm nay dự kiến mất mùa và
mất khoảng 20% sản lượng, giá cà phê
lại đang giảm nên bà con không muốn
bán ra; vì vậy, xuất hiện xu hướng nông
dân giữ cà phê lại để chờ giá, vì theo
nhận định vào khoảng giữa năm 2019
giá cà phê có thể quay đầu tăng trở lại,
nên bà con muốn chờ cơ hội giá lên
mới bán.
Cà phê có xu hướng tăng giá vào giữa
năm là do người dân không chịu bán ra
nên lượng cà phê xuất khẩu sẽ không
đủ cho các nhà máy chế biến, thời điểm
này lại rơi vào cuối vụ cà phê của Brazil
và sương muối thường xuất hiện ở vụ
cà phê tiếp theo ở Brazil, điều đó không
tốt cho ngành cà phê nói chung nhưng
có lợi về giá cà phê đối với người trồng.
“Thị trường cà phê đang chịu áp lực bởi
các nhà đầu tư, họ tìm cách ép giá cà
phê xuống và tạo thông tin cho rằng
Việt Nam và Brazil được mùa. Do thị
trường có nhận định theo xu hướng đó
nên các nhà đầu tư tài chính trên sàn
ép giá thị trường xuống. Đó là nguyên
nhân chính ảnh hưởng đến giá cà phê.
Nếu thực tế cà phê bị mất mùa nông
dân sẽ không bán ra thì cung sẽ không
đủ cầu, và xu hướng thị trường sẽ quay
đầu tăng giá. Nhiều khả năng vào giữa
năm nay giá cà phê sẽ tăng trở lại”, ông
Nam chia sẻ.
Nguồn: http://vneconomy.vn
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TÌNH THƯƠNG

CUỘC SỐNG
LÀ SỰ HY SINH THẦM LẶNG

H

òa chung không khí tặng quà ủng hộ
người nghèo đón Xuân Kỷ Hợi do Tổng
công ty Tín Nghĩa phát động, chiều ngày
26/01/2019 ICD Biên Hòa thăm và tặng 45
phần quà cho lớp học tình thương phường
Long Bình Tân. Tròn 20 năm ICD Biên Hòa gắn
bó và đồng hành với lớp học. Với tấm lòng sẻ
chia, cảm thông và thương mến “lá lành đùm
lá rách “những phần quà nhỏ của các anh chị
trao cho các em mong muốn bù đắp một
phần nhỏ cho các em có được một cái tết ấm
áp và đúng nghĩa.
Đây là chương trình đã được Công ty quan
tâm và thực hiện trong nhiều năm qua, lớp
học tuy có quy mô nhỏ nhưng đầy ắp tình
thương của các cô giáo và sự quan tâm của
cộng đồng, trong đó Công ty CP Logistics Tín
Nghĩa và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Tín
Nghĩa nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó
khăn được trang bị những kiến thức nền tảng
trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cuộc sống của
các em tuy còn nhiều khó khăn phía trước
nhưng với tấm lòng của xã hội hy vọng các
em sẽ nhận thức về cuộc sống đầy đủ hơn để
có thể thay đổi tương lai của mình.
Phan Thị Huệ
ICD Biên Hòa
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hiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải
thương nhau cùng
Câu ca dao từ thưở còn đi học
cứ vang lên trong đầu tôi trong
chuyến đi gần 03 tiếng đến xã Gia
Canh, huyện Định Quán để thăm
một nhân vật trong chương trình
Chung lòng Chung sức.
Có lẽ khi vào làm Tín Nghĩa, tôi mới
được tham gia các chương trình
thiện nguyện nhiều như vậy. Và
mỗi câu chuyện trong mỗi chuyến
đi đều để lại trong lòng tôi một
chút gì đó về những số phận con
người kém may mắn trong cuộc
sống. Nhân vật chính hôm nay là
bà Nguyễn Ngọc Tuyến – một quá
phụ ở xã Gia Canh, huyện Định
Quán. Câu chuyện của bà có thể
cách đây từ 10 năm, bà có một
cuộc sống yên bình như bao người
khác ở chốn quê yên bình, tuy
nhiên, vào một ngày của tháng 04,
bà nhận được tin dữ khi nghe con
bà- anh Phong, bị té dàn giáo, gãy
2 đốt cột sống trong lúc phụ hồ tại
Sài Gòn và chẩn đoán ban đầu anh
không thể đứng dậy được nữa.

Bà đã phải vay mượn khắp nơi để
cứu sống và chữa trị tốt nhất cho
con mình, mọi thứ dường như
càng trở nên khắc nghiệt hơn khi
chính lúc này, con dâu bà có lẽ
không chịu nổi những khó khăn
trong cuộc sống, cũng bỏ đi, để lại
người chồng và đứa cháu nội cho
bà chăm sóc. bà phải thu sếp mọi
thứ trong gia đình để lên Sài Gòn ở
hẳn nuôi con, những ngày nằm liệt
khiến các dây thần kinh chân anh
Phong tê cứng, không thể cử động
được, để giúp con vận động trở lại,
ngày nào bà cũng cùng con tập
luyện và suốt gần 03 năm luyện tập
cho con, anh Phong con trai bà đã
có thể ngồi xe lăn tự di chuyển, có
lẽ không hạnh phúc nào hơn được
nhìn thấy con mình khỏe mạnh.
Nhìn lại hành trình gần 03 năm
cùng con, 03 năm xem bệnh viện là
nhà và cả những bữa đói vì không
đủ tiền trang trải chi phí, mới thấy
không đơn giản là phép màu, mà
chỉ có thể là tình thương con vô bờ
bến mới làm được những điều kỳ
diệu đến thế.
Còn đối với Khánh Hưng, đứa cháu
ruột của bà, kể từ ngày mẹ bỏ cha
con em đi, nỗi đau dường như vẫn

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG
còn hiện hữu nơi vách nhà
trống trải và trên gương mặt
đượm buồn của đứa trẻ thơ
ngây. Tuy tuổi nhỏ nhưng em
luôn cố gắng để đền đáp, chia
sẽ sự hy sinh lớn lao của bà nội
đã dành trọn cho mình, Khánh
Hưng luôn giữ vững quyết tâm
học giỏi cũng như quán xuyến
mọi việc trong gia đình, xong
những giờ tan học, Hưng còn
phụ bà chăm sóc cho hai con
bò - được nhà nước hỗ trợ gia
đình em trong diện xóa đói
giảm nghèo. Dẫu cuộc sống
còn nhiều thiếu thốn, khó
khăn, nhưng em biết rằng mình
phải cố gắng nhiều hơn nữa vì
kỳ vọng của những người thân
yêu, cố gắng đạt được những
khát khao, ước mơ, hoài bão
của chính mình.
Có thể số tiền 20.000.000 đồng
mà TCT Tín Nghĩa trao cho bà
chỉ giúp cho nhà đình nhỏ ấy
bớt đi phần nào sự bất hạnh
trong cuộc sống, tuy nhiên nó
thể hiện sự đồng cảm to lớn
đối với những mảnh đời kém
may mắn trong cuộc sống. Và
khi chia sẽ với chúng tôi, bà chỉ
mong ước một điều nhỏ nhoi
khi bà yên nghỉ, con bà, cháu
bà sẽ vượt lên nghịch cảnh để
có một cuộc sống an vui, yên
bình.
Chuyến đi kết thúc trong buổi
sáng, tuy nhiên, những trăn
trở về những mảnh đời kém
may mắn cứ đọng mãi trong
chúng tôi - những người tham
gia, thực hiện chương trình.
Hy vọng, trong tương lai, sẽ có
nhiều mạnh thường quân hơn
nữa cùng chung tay với Tổng
Công ty Tín Nghĩa tạo dựng
một tương lai tốt đẹp hơn cho
cộng đồng và xã hội.
Hồng Long
Phòng TTTT
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T

ôi muốn kể tiếp câu chuyện còn
dang dở khi viết về những chuyến
từ thiện của Tổng Công ty.
Một ngày cuối năm, khi tất cả mọi việc
đều trở nên gấp rút để chuẩn bị cho Tết
Nguyên đán cận kề, tôi lại được phân
công đại diện Công ty Cổ phần Xăng
dầu Tín Nghĩa thực hiện tiếp chương
trình chung lòng chung sức- một
chương trình thiện nguyện do Đài phát
thanh truyền hình tổ chức và Tổng Công
ty Tín Nghĩa là nhàtài trợ chính.
Và rồi sắp xếp nhanh các công việc còn
dang dở, tôi cùng đoàn đi tiếp hành
trình về vùng đất Cẩm Mỹ thân yêu.
Được MC, các anh chị của Đài truyền
hình cho biết thêm về hoàn cảnh và tận
mắt chứng kiến cảnh cơ cực mà hai cha
con nhân vật được tài trợ đang gánh
chịu thì mới cảm hết những khó khăn.
Đúng là không ai có thể biết được và có
thể chọn cho mình một kiếp sống khi
vướng phải bệnh tật. Tôi muốn nói đến
nhân vật hôm nay Anh Lầy Thành Cơ –
sinh năm 1982 hiện cư ngụ tại xã Xuân
Tây - huyện Cẩm Mỹ, đây là hộ nghèo và
có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
này. Năm 2017 vừa qua do cuộc sống
khó nghèo vợ anh đã bỏ 2 cha con anh
ra đi biền biệt, bản thân anh Cơ đang bị
khối u dưới đùi làm đau nhức do hoàn
cảnh khó khăn không được chửa trị mà
khối u này đến nay đã di căn sang nhiều
vùng khác trên cơ thể như mặt, tay,
vùng cổ. Được biết Bác sỹ chẩn đoán
không thể mổ được. Anh có một đứa
con trai mới 4 tuổi. Do không có điều
kiện gởi nhà trẻ nên hàng ngày anh Cơ
vừa đi làm thuê, làm mướn phải dẫn con

theo chăm sóc. Mong ước của anh có
một số tiền để lo cho đứa con nhỏ và để
kéo dài sự sống cho mình.
Nhìn hai cha con đen nhẻm bùn đất,
nhà cửa thì tạm bợ vách không ra vách,
nhem nhuốc những mùi bùn lầy và
phân trâu bò xung quanh, đủ cảm nhận
cái khó khăn trước mắt mà hai cha con
phải chịu. Ngồi tạm chiếc ghế khập
khểnh để quay hình, chúng tôi phải cố
gắng lắm mới không bị té ngã. Họ sống
trong cảnh thiếu thốn đủ thứ trên vùng
đất khô cằn, sỏi đá, xung quang chỉ có
mấy cây điều nằm ngã nghiêng dưới
cái nắng như thiêu đốt. Căn nhà trống
hoắc không có lấy một cái bàn, cái tủ để
trưng bày mời khách, thiệt tình sao mà
lắm gian nan!!!
Tương lai đi về đâu?
Tôi hiểu rằng, dù thế nào, hai cha con
cũng phải vượt qua số phận. Khi đoàn
chúng tôi ra về với số tiền nhỏ nhoi đã
trao tay; anh vẫn phải bươn chải để tìm
cái ăn từng bữa và chống chọi với căn
bệnh quái ác đang đeo đuổi. Bất chợt
thấy lòng mình nặng trĩu những nỗi
niềm.
Không biết đứa bé rồi sao nếu lỡ anh
mất đi vì bệnh tật? Cầu mong điều đó
sẽ không xảy ra.
Trách nhiệm xã hội là trách nhiệm
không của riêng ai. Tôi chỉ mong hai cha
con sẽ may mắn được nhiều nhà hảo
tâm giúp đở để vơi chút nào khó khăn;
có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ
hơn, khỏe mạnh hơn.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT NGUYÊN ĐÁN

ĐÃ TRAO TẶNG
3.500 PHẦN
QUÀ, TRỊ GIÁ
HƠN 1 TỶ ĐỒNG

C

ông tác thiện nguyện từ lâu đã
như là truyền thống trong nét
văn hoá của Tín Nghĩa, cơ hội có thể
giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn,
thiếu thốn, cơ nhỡ,…là việc thường
xuyên, liên tục đã được duy trì nhiều
năm qua, đặc biệt là vào dịp Tết
Nguyên Đán.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, giữa
những tất bật của công việc kinh
doanh cuối năm, cũng là lúc Tổng
Công ty Tín Nghĩa, CĐCS Tổng Công
ty và các Công đoàn thành viên cũng
tất bật trong công tác chăm lo Tết
cho người nghèo, người mù, những
hoàn cảnh neo đơn,.. góp phần tiếp
nối truyền thống nghĩa tình, tương
thân tương ái, lá lành đùm lá rách
của Tổng Công ty đã được thực hiện
trong suốt 30 năm qua. Năm nay,
công tác này càng có ý nghĩa hơn
trong việc đánh dấu bước ngoặc 30
năm hình thành và phát triển của
Tổng Công ty.
Dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi vừa qua,
Tổng Công ty đã phối hợp cùng các
Công ty con trong hệ thống trao tặng
3.500 phần quà Tết cho người nghèo,
người mù trong Tỉnh với giá trị tương
đương hơn 01 tỷ đồng. Những món
quà được trao trân trọng và kịp thời
đến tay những hoàn cảnh cần được
giúp đỡ, giúp họ có được niềm vui
đón xuân mới với tinh thần lạc quan,
phấn khởi hơn, vì bên cạnh họ luôn
có những tấm lòng thiện nguyện từ
CBCNLĐ Tín Nghĩa.
Nguyễn Thị Thuý
Ban Từ Thiện CĐCS TCT
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHUNG TAY CÙNG VỚI “ĐIỀU ƯỚC THỨ 7”

T

ối 11/3/2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức Gala trao giải Fair Play 2018 cho
các Cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam có những hành động đẹp trong bóng đá, đến tham dự có đại diện Lãnh
đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Lãnh đạo UBND TP. HCM và Báo Pháp luật TP. HCM, chương trình đã được phát
sóng trực tiếp trên HTV và nhiều Báo Đài khác tham dự đưa tin.
Giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM khởi xướng và tổ chức từ năm 2012, nhằm tôn vinh những hành
động và nghĩa cử đẹp, cao thượng của giới bóng đá Việt Nam. Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 20 đề cử
từ giới chuyên môn và người hâm mộ chuyển đến, qua đó xét chọn ra 5 đề cử xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó,
4 tuyển thủ U23 Việt Nam gồm Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải tham gia chương
trình “Điều Uớc Thứ 7”, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi đã đăng
quang giải Fair Play 2018. Đồng hành chia sẻ cùng với gia đình em Tom, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã hỗ trợ cho em
Tom 10 triệu đồng để có thêm điều kiện chữa trị bệnh.
Lan Anh
P. TTTT
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HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2019”
Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ
có riêng một ngày để được xã hội quan
tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả
trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy
sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh
phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng
nhận được sự tôn trọng và quan tâm
hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế
giới, chia sẻ với họ những khó khăn
trong công việc và gia đình.

L

ịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong
trào của nữ công nhân ngành dệt
nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày
8/3/1857, các công nhân ngành dệt
đứng dậy chống lại những điều kiện
làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại
thành phố New York. Hai năm sau, cũng
trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa
Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn
đầu tiên đã được bảo vệ và giành được
một số quyền lợi.
Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908,
15.000 phụ nữ diễu hành trên các
đường phố New York đòi tăng lương,
giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ
con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa
Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là
ngày 28/2/1909.
Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại Hội
nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc
tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại
biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền
bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị
là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề
nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để
nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên
toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định
chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ
nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ
nữ với những khẩu hiệu: “Ngày làm việc
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8 giờ”, “Việc làm ngang nhau”, “Bảo vệ bà
mẹ và trẻ em”.
Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành
ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao
động trên toàn thế giới, là biểu dương ý
chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên
thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc,
dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì
quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi
đồng.
Ở Việt Nam, ngày phụ nữ 8-3 là ngày
mà đàn ông thể hiện tình cảm với phụ
nữ, người mẹ, người vợ của mình bằng
cách tặng hoa, quà, và gửi những lời
chúc. Từ lâu, ngày Quốc tế phụ nữ cũng
đã du nhập vào Việt Nam và được nhiều
người đón nhận.
Đây được coi là ngày mà những người
yêu thương, nhất là đàn ông bù đắp
tình yêu cho người phụ nữ, bù đắp sự hi
sinh âm thầm, vất vả của họ trong cuộc
sống. Những người mẹ, người vợ, và
người phụ nữ nói chung luôn là những
người giàu đức hi sinh, chịu đựng, vì
gia đình là trên hết. Từ khi mang bầu,
sinh con, chăm con đến tất cả những
việc làm sau này, không ai không đáng
ca ngợi hơn phái đẹp. Vì họ là những
người bản lĩnh và giàu lòng vị tha hơn
bao giờ hết.

Không ai có thể phủ nhận vai trò và
trách nhiệm to lớn của người phụ nữ
thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ,
vừa tham gia lao động xã hội, đóng
góp sức lực của mình vào sự phát triển
của đất nước, không những thế họ còn
giữ một thiên chức cao cả là một người
mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa
con và nuôi dạy chúng thành người.
Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định
mình là phái đẹp chứ không còn là phái
yếu như trước kia.
Hướng đến kỷ niệm 109 năm ngày
Quốc tế Phụ Nữ 8/3, nhằm tạo điều
kiện giao lưu thắt chặt mối đoàn kết
trong chị em Phụ nữ toàn Tổng Công
ty, Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã tổ chức ôn lại truyền thống
ngày Quốc tế phụ nữ đồng thời thăm
hỏi, đã tổ chức buổi gặp mặt và nói
chuyện Chuyên đề về “Luật dân sự, Luật
hôn nhân và gia đình” do luật sư Trương
Thị Hoà làm diễn giả, và tặng quà cho
CBCNV nữ trong Tổng Công ty. Chúc
các Chị em luôn hạnh phúc, xinh đẹp,
là người mẹ mẫu mực, người vợ đảm
đang luôn giữ lửa cho hạnh phúc gia
đình và cùng nhau phấn đấu thực hiện
nhiệm vụ chung của đơn vị.
Trên tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn
kết và gắn bó; các hoạt động nhân dịp
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã khép lại
với bao niềm vui, hân hoan phấn khởi
trong nữ CBCNV Tổng công ty.
Đinh Thị Mỹ Trinh
Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa

ĐOÀN THỂ

HỘI THI
“TÀI NĂNG NHÍ TÍN NGHĨA”
CHÀO MỪNG 30 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
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HỘI THI “TÀI NĂNG NHÍ TÍN NGHĨA” NĂM 2017
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HỘI THI
“TIẾNG HÁT MÃI XANH TÍN NGHĨA”
CHÀO MỪNG 30 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
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HỘI THI “TIẾNG HÁT MÃI XANH TÍN NGHĨA”NĂM 2016
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ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

PHÁT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
“NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN, NGÀY CHỦ NHẬT XANH ”
NĂM 2019

T

hực hiện theo phát động của Đoàn khối Doanh
nghiệp Tỉnh trong tháng Thanh niên 2019, Đoàn
Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa đã phát động hoạt động
tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật
xanh” đến các Chi đoàn. Các Chi đoàn đã hưởng ứng
nhiệt tình hoạt động trên với nhiều chương trình có ý
nghĩa thiết thực, cụ thể như:
Chi đoàn Công ty CP XNK Chế biến Nông sản thực
phẩm Đồng Nai (Donafoods) đã huy động các bạn
Đoàn viên tham gia dọn dẹp, vệ sinh các kho hàng, nhà
xưởng, sân bóng rổ. Với tinh thần, nhiệt huyết của các
bạn đoàn viên trẻ, công việc tuy hơi bụi bặm, nhưng
dường như đã không còn quá khó khăn. Mọi việc diễn
ra suôn sẻ, mang đến môi trường sạch sẽ, ngăn nắp cho
Công ty mà đã lâu các bạn đoàn viên chưa có dịp để tụ
tập và làm một điều gì đó ý nghĩa cho doanh nghiệp
mình đang công tác. Với hoạt động này trong tháng
Thanh niên, sự hưởng ứng từ phong trào mang đến sự
gắn kết giữa các bạn đoàn viên và lợi ích thiết thực cho
doanh nghiệp. (kèm hình ảnh)
Chi đoàn Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: treo băng
rôn với khẩu hiệu Tích cực hưởng ứng “Ngày thứ bảy
tình nguyện” năm 2019 vào các ngày 15/3/2019 đến
17/3/2019 cùng với hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh,
sắp xếp nơi làm việc, thu gom giấy vụn gây quỹ đoàn
vào ngày 15/3/2019. (kèm hình ảnh)
Chi đoàn Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: treo băng rôn
với khẩu hiệu Tích cực hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình
nguyện” năm 2019 cùng với hoạt động ra quân dọn
dẹp vệ sinh tại Khu nhà mẫu thuộc Khu dân cư do Công
ty đang đầu tư thực hiện. (kèm hình ảnh)
Chi đoàn Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa: treo băng rôn
với khẩu hiệu Tích cực hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình
nguyện” năm 2019 cùng với hoạt động ra quân dọn
dẹp vệ sinh, sắp xếp nơi làm việc tại Văn phòng Công ty
và các Trạm xăng dầu. (kèm hình ảnh)
Lan Anh
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty
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KẾT QUẢ SỔ SỐ
ĐẦU XUÂN 2019

GIẢI THƯỞNG

KẾT QUẢ

Giải đặc biệt 1204
Giải nhất

8877

Giải nhì

8856, 2057

Giải ba

5298, 8545

Giải khuyến 0877, 1877, 2877, 3877, 4877, 5877, 7877,
khích
0204, 2204, 2204, 3204, 4204, 5204, 6204, 7204, 8204

C

hương trình sổ số đã trở thành một phần không thể thiếu
vào mỗi dịp tất niên hàng năm. Đây là chương trình do Đoàn
Thanh niên Tổng Công ty đăng kí thực hiện hàng năm nhằm
mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho CBCNV đồng thời
góp phần xây dựng nguồn quỹ thực hiện các chương trình của
Đoàn Cơ sở TCT cũng như các chương trình của Đoàn cấp trên.
Năm nay Đoàn Cơ sở phát hành 9.000 tờ với mệnh giá 10.000đ/
tờ được phân bổ cho các Chi đoàn trong toàn hệ thống. Bước đầu
tuy hơi lo lắng về khối lượng phân bổ cho các chi đoàn có nhiều
quá hay không, tuy nhiên các chi đoàn đã sớm báo về việc hoàn
thành bán theo kế hoạch. Thay mặt cho BCH Đoàn Cơ sở xin chân
thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các Chi đoàn và các đơn vị
để Đoàn Cơ sở có thể hoàn thành mục tiêu.
Xin thông báo về kết quả sổ số mừng xuân Kỷ Hợi ngày 31/1/2019
để toàn thể CBCNV đều biết và nhanh chóng nhận giải thưởng
trúng giải.
Thông tin nội bộ - Số 02/2019
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THƠ

Bước Đổi Thay Của Tân Phú

Tình
Đồng Đội
Dù đi khắp nẻo phương trời
Vẫn luôn ghi nhớ nụ cười khi xưa
Nhớ từng cái bữa giữa trưa
Bữa cơm đạm bạc chứa chan Nghĩa Tình
Cái nghề bảo vệ chúng mình
Mồ hôi nước mắt nghĩa tình đậm sâu
Sông sâu ai bắt nhịp cầu
Tình đồng nghĩa đội khắc sâu trong lòng
Mai này còn gặp nhau không
Nhưng luôn vẫn nhớ vẫn mong tháng ngày
Cho dù cuộc sống đổi thay
Nhưng tình đồng đội ngày ngày khắc ghi
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa

Tân Phú vùng núi quê tôi
Từng bước phát triển đi lên đẹp giàu
Tân Phú thật đáng tự hào
Có khu công nghiệp góp phần đổi thay
Nhà máy xí nghiệp hình thành
Nhân dân biết đến tuyên truyền cùng nhau
Người người lần lượt xin vào
Thế là bảo vệ đến ngày tuần tra
Dân cư sống quanh hàng rào
Có chợ phát triển phong trào càng tăng
Nhiệm vụ lại thêm nhọc nhằn
Tuần tra trật tự thêm phần gian nan
Còn thêm vừa trực vừa tuần
Vệ sinh quét rác hàng ngày gian truân
Chẳng quản thời tiết năng mưa
Luôn luôn công việc không ngừng nghỉ ngơi
Khó khăn cùng với gian nan
Giữ gìn trật tự chờ hỏi bất an
Nào là tụ tập đám đông
Nào là trật tự giao thông an toàn
Nhiệm vụ bảo vệ lu bù
Khi xảy ra việc luôn luôn sẵn sàng
Gọn gàng nhanh nhẹn hàng đầu
Xông vào sự việc đối đầu hiểm nguy
Anh em mật phục nhiều khi
Đêm khuya vắng vẻ vẫn đi lặng thầm
Những khi trời nóng hầm hầm
Có mặt khắp nẻo nhiều lần mưa tuôn
Đội trưởng luôn tỏ ngọn nguồn
Luôn luôn có mặt tỏ tường việc chung
Anh em luôn quyết một lòng
Làm tốt nhiệm vụ hàng ngày được giao
Tuy là công việc chất chồng
Cả đội giữ vững ngày ngày bình yên
Để cho Tân Phú đổi thay
Góp phần xây dựng phồn vinh Tỉnh nhà.

Trần Quang Trại
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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GÓC CHIA SẺ

ICD BIÊN HÒA DẤU ẤN 20 NĂM

N

ăm 2019 Công ty tôi rộn ràng lắm,
mọi thành viên của Công ty đều
kiêm nhều việc hơn, nhộn nhịp, tất bật để
đón chào tuổi 20.
Với tôi đã hơn 15 năm tôi làm việc tại nơi
đây nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như
ngày đầu mới vào làm. Năm nay ngay từ
ngày đầu năm khách hàng đã nhộn nhịp
lấy hàng tại các kho chứa hàng của Công
ty. Chuẩn bị chào đón 20 năm sinh nhật
Công ty chắc hẳn sự nhộn nhịp, tấp nập
ngày đầu năm sẽ làm cho sinh nhật Công
ty thêm ý nghĩa. Tuổi 20 căng tròn, tràn
đầy sức sống nó sẽ rất khác biệt so với tuổi
25, 30 nhiều lắm, nó không chỉ là sự kiện
30 năm thành lập, mà còn là dấu son đánh
mốc Công ty đang chuyển mình rất mạnh
mẽ.
Hàng ngày với công việc bận rộn nhưng
chúng tôi cảm thấy vui và tự hào với sự
chuyển biến tích cực trong ngôi nhà mà
mình và anh em đang ngày đêm chung
sức. Ngày càng nhiều khách hàng đánh giá
cao và lựa chọn Công ty mình là nhà cung
cấp chiến lược, doanh thu không ngừng
tăng, định mức, chi phí được kiểm soát. Từ
đó hiệu quả, thu nhập anh em trong Công
ty và có mình cũng tăng lên.
Doanh thu hiệu quả, thu nhập tăng cao
đồng nghĩa anh em chúng tôi đảm nhận
nhiều công việc, nhưng lòng nhiệt thành
chúng tôi cũng tăng không kém. Những ai
đến Công ty cũng ngạc nhiên, thán phục,
với sự nhiệt huyết, tình cảm của tất cả cán
bộ công nhân viên. Đoàn kết xây dựng
Công ty ngày càng bền vững trong tương
lai, 20 năm là chặng đường mà Ban Giám
Đốc và tập thể Nhân viên trong Công ty
đã cùng hướng đến. Nền tảng đó chúng
ta sẽ cùng nhau cố gắng phát huy và tôi có
một niềm tin sâu sắc rằng Công ty sẽ ngày
càng phát triển hơn nữa.
			
Võ Tấn Hải
ICD Biên Hòa

NIỀM VUI TỪ SỰ TẬN TÂM VỚI NGHỀ
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hìn lại gần hai năm trôi qua,
mỗi chặng đường đã qua luôn
ghi lại dấu ấn về sự hình thành và
phát triển của Công ty CP DVBV CN
Tín Nghĩa. Đặc biệt hơn nó còn là
những kỷ niệm, niềm vui, niềm tự
hào. Mỗi khi chúng tôi hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao và ngược lại
sự buồn tủi khi thất bại, sự vất vả, mồ
hôi lẫn nước mắt, sự căng thẳng và
quyết tâm trước những thử thách
hàng ngày và hàng giờ.

không còn rụt rè, nhút nhát nữa mà
ngược lại tôi thấy mình tự tin, năng
nổ hơn, mạnh dạn trong giao tiếp
với khách hàng, quan sát nhạy bén
và linh hoạt, bình tĩnh hơn khi xử lý
những tình huống ngoài ý muốn.
Cũng chính vì cái nghề công tác
bảo vệ đã cho tôi trở thành một con
người chân chính, văn hóa Tín Nghĩa
cho tôi thấy rằng trong cái xã hội này
vẫn còn những điều tốt đẹp đang
chờ chúng tôi ở phía trước.

Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì
con người và cuộc sống càng phức
tạp bấy nhiêu. Cuộc sống thời nay, xã
hội thời đại nhiều vụ trộm, cướp, xảy
ra liên tục, bọn tội phạm chúng ngày
càng tinh vi và liều lĩnh hơn. Chúng
vì những đam mê mà mất hết lý trí, vì
tham vọng, lợi ích cá nhân, sẵn sàng
ra tay lấy đi tính mạng con người khi
bị phát hiện mình đang phạm tội.

Bởi vậy trong cuộc sống mọi người
đừng nên đánh giá một ai đó qua cái
nghề của họ. Trong khi chưa biết hay
chưa hiểu về họ hãy tận mắt chứng
kiến và trải nghiệm công việc của
họ rồi mình sẽ cảm nhận được. Hãy
tôn trọng và thông cảm cho chúng
tôi, một cái nghề luôn đương đầu
với những khó khăn, nguy hiểm để
đem lại sự an tâm, bình yên cho mọi
người.

Những ngày tháng vừa qua chúng
tôi những người làm công tác bảo vệ
tại Công ty bảo vệ luôn tận tâm trong
công việc, làm việc không ngừng
nghỉ, quyết tâm bám sát, đoàn kết,
kết hợp trong ngoài, hỗ trợ lẫn nhau
đối phó lại các tệ nạn xã hội.
Thơi gian trôi qua thật nhanh tôi chợt
thấy mình già dặn hơn rất nhiều. Tôi

Bảo vệ Tín Nghĩa chúng tôi
Luôn luôn vững bước trông coi
gác tuần
Hết lòng hết dạ ân cần
Tận tâm uy tín tảo tần phát huy.
Đội bảo vệ KCN NT3
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2019
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TÍN NGHĨA VÀ NIỀM TIN TRONG TÔI
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ghề là cái nghiệp, lựa chọn
một nghề cũng hết sức khó
khăn, phức tạp , cần một chút may
mắn, nhân duyên đưa đẩy và sau đó
là lòng yêu nghề. May mắn là tôi đã
gặp nhân duyên của mình từ những
ngày đầu tiên bước chân vào đời…

gia đình Tín Nghĩa. Tôi được các
đồng nghiệp và anh chị lãnh đạo
hướng dẫn, đào tạo trở thành anh
nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
với phương châm bán hàng “ Đúng
chất lượng, đủ số lượng, văn minh
lịch sự”.

Tốt nghiệp xong PTTH, thi rớt đại
học bối rối, phân vân không biết sẽ
phải làm gì, học tiếp đại học hay ở
nhà làm rẩy phụ giúp ba mẹ…

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã 15
năm gắn bó với công việc tôi đã thật
sự trưởng thành. Tôi thật sự yêu quý
công việc của mình, toàn tâm toàn
ý gắn bó với công việc, luôn mong
muốn làm tất cả những điều có thể
mang lai hiệu quả cho công việc.
Thời gian trôi qua, tôi đã có thêm rất
nhiều kinh nghiệm trong công việc,
về cách ứng xử và cả những kỹ năng
sống mà không trường lớp nào dạy.
Đó chính là ngọn lửa đam mê cống
hiến, với tinh thần đoàn kết tạo nên
sức mạnh tập thể, với định hướng
cao độ về phục vụ khách hàng, luôn
luôn tìm hiểu nhu cầu của khách
hàng, lắng nghe những phản ánh
của khách hàng về phong cách

Bỗng nhiên thằng bạn thân đang
làm nhân viên bán xăng của Cty CP
XD Tín Nghĩa thông báo có TXD của
Tín Nghĩa mới xây dựng xong, đang
tuyển nhân viên bán hàng. Dự định
sẽ nộp hồ sơ xin việc, vào làm tạm
một thời gian trong lúc lựa chọn
công việc thích hợp để theo đuổi.
Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời
đều có cái duyên. Và cái duyên lớn
nhất đã đến khi tôi chính thức trở
thành một thành viên mới trong
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phục vụ, tính hiệu quả trong công
việc để tạo niềm tin cho khách hàng
tin tưởng gắn bó hợp tác lâu dài với
công ty.
Và cũng từ đây tôi có thêm một trái
tim chứa đầy tình yêu thương, nơi
đây mọi người đối xử với nhau thật
chân thành, luôn quan tâm, chia sẻ
những khó khăn trong công việc và
cuộc sống. Chắc chắn sẽ còn mãi
trong tim chúng tôi những tiếng
cười trong giờ làm việc, những buổi
lên ca bán hàng cùng ăn cơm chung,
những buổi xuống ca bán hàng gặp
nhau trong quán cà phê và râm ran
những câu chuyện đời thường, sẽ
không thể nào quên những bó hoa,
cái bắt tay chúc mừng sinh nhật,
những lời động viên khi ốm đau, lời
chúc hay lời chúc mừng vào ngày
đầu năm mới…Chúng tôi đã cùng
kề vai sát cánh bên nhau cùng đồng
tâm hiệp lực trong công việc và
trong cả cuộc sống. Đây chính là văn
hóa Tín Nghĩa của chúng tôi.
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15 năm cũng đủ để khẳng định
sự trưởng thành, lớn mạnh vì sự
phát triển bền vững và những
thành tích đã đạt được của
Công Ty CP XD Tín Nghĩa. Từ vài
TXD ban đầu đã phát triển lên
đến hệ thống hơn 40 TXD với
thương hiệu Tín Nghĩa có uy tín
nhất trong lĩnh vực xăng dầu tại
tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân
cận. Ngoài việc kinh doanh xăng
dầu còn kinh doanh phát triển
thêm các ngành hàng gas đốt
và nhớt. Mỗi thành viên trong
gia đình Tín Nghĩa đã và đang
cố gắng hết sức mình để làm
thật tốt từng vị trí công việc của
mình, vì mục đích đưa gia đình
Tín Nghĩa của chúng ta phát
triển mạnh mẽ hơn nữa. Giữa
thời buổi thị trường đang ngày
càng cạnh tranh gay gắt thì việc
khẳng định và giữ vững thương
hiệu Tín Nghĩa thật sự là một
quá trình nỗ lực không ngừng
nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể
cán bộ công nhân viên công ty.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa đã và đang là niềm gắn
kết hy vọng cho tất cả thành
viên. Hy vọng về một TÍN NGHĨA
phát triển mạnh mẽ hơn nữa
trong tương lai, hy vọng về một
cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất
cả mọi thành viên gia đình Tín
Nghĩa. Trên đà phát triển chung,
chắc chắn chúng ta sẽ thấy được
một Tín Nghĩa phát triển hơn và
vươn xa hơn. Mỗi người chúng
ta hãy cùng chung tay góp sức
cống hiến sức trẻ, tài năng của
mình vì sự phát triển chung của
một TÍN NGHĨA vững bền với
thời gian và là nền tảng thịnh
vượng hơn trong tương lai.
Lê Văn Nga
Công Ty Cp Xăng Dầu Tín Nghĩa

SỰ GẮN KẾT ĐƯỢC
HUN ĐÚC QUA THỜI GIAN

B

ản thân tôi là đã sống và công
tác qua nhiều đơn vị, công ty
nhưng khi được vào Công ty Xăng dầu
Tín Nghĩa tôi mới cảm nhận niềm vui và
hạnh phúc và coi đây như là gia đình
thứ 2 của tôi. Năm 2015 tôi được Công
Ty CP xăng dầu Tín Nghĩa nhận vào
công tác qua giới thiệu của một người
bạn, những ngày đầu vào làm việc với
tôi thật khó khăn, bù lại tôi đã tìm được
bao niềm vui trong công việc, được sự
dìu dắt của quản lý trong khu vực, anh
em làm chung trong trạm cùng với đó
là sự cố gắng của bản thân nên tôi đã
nhanh chóng hòa cùng môi trường làm
việc. Bởi nơi đây tôi luôn được sự giúp
đỡ tận tình, giúp nhau cùng tiến bộ,
tất cả mọi người đều vì công việc với
không khí đòan kết yêu thương.
Phải nói rằng cứ sau mỗi năm kinh
doanh vất vả với bao thử thách nhưng
công ty vẫn luôn quan tâm chăm sóc
coi trọng đến đời sống tinh thần vật

chất của CBCNV, các chế độ chính sách
được duy trì ổn định, đời sống luôn
được cải thiện, năm sau luôn cao hơn
năm trước, ở mái nhà chung Tín Nghĩa
luôn được lãnh đạo quan tâm và tạo
điều kiện để học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là lớp
trẻ luôn được tin tưởng và phát huy hết
năng lực của bản thân trong công việc.
Hơn khi nào hết trong tôi luôn muốn
được gắn bó lâu dài với mái nhà chung
của Tín Nghĩa vì đây là tổ ấm thứ 2 của
mình, tôi nguyễn sẽ quyết tâm và cố
gắng nổ lực hết mình trong công việc
để hoàn thanh công việc được giao
nhằm cho sự phát triển của Công Ty
Tín Nghĩa, tôi rất hãnh diện và tự hào
mỗi khi giới thiệu với ai đó rằng mình là
người của Tín Nghĩa.
Đàm Khắc Quyến
- Công ty CP Xăng dầu Tín nghĩa
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T

THẺ BHYT VÀ CHÍNH SÁCH BHYT NĂM 2019 CÓ
NHIỀU ĐIỂM MỚI BẠN NÊN BIẾT

hẻ BHYT và chính sách BHYT
từ năm 2019 có nhiều thay đổi
người tham gia nên biết để thuận lợi
cho quá trình khám, chữa bệnh.
Không in thời hạn sử dụng trên thẻ
BHYT
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết
sang năm 2019, sẽ không in, cấp
mới thẻ BHYT mà cơ quan bảo hiểm
xã hội sẽ cấp nối tiếp giá trị sử dụng
thẻ trong dữ liệu.
Như vậy, người tham gia BHYT vẫn
tiếp tục sử dụng thẻ đã được cấp
năm 2018; đây cũng chính là lý do
trên thẻ BHYT năm 2018 đã không
còn ghi thời hạn sử dụng của thẻ
mà chỉ ghi ngày bắt đầu có giá trị sử
dụng.
Bên cạnh đó, tại Công văn 384/
BHXH-CSXH về triển khai các quy
định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm xã hội Việt Nam cũng khẳng
định, sẽ triển khai thực hiện thẻ
BHYT điện tử thay cho thẻ giấy ngay
trong năm 2018. Do đó, sẽ không
còn tiền lệ mỗi năm cấp thẻ BHYT
một lần như trước đây, thay vào
đó, tất cả các thông tin về quá trình
tham gia BHYT sẽ được cập nhật
trên thẻ điện tử.
Để biết giá trị sử dụng thẻ, người
tham gia có thể chủ động tra cứu
trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam
theo mã số ghi trên thẻ; danh sách
cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối
tượng... hoặc có thể gọi điện thoại
trực tiếp đến tổng đài theo số 1900
96.96.68 để được giải đáp. Trên cơ
sở minh bạch thông tin tra cứu thẻ
BHYT, người tham gia BHYT có thể
chủ động được thời gian, địa điểm
để quyết định đăng ký tiếp tục tham
gia BHYT cho phù hợp.
Cấp lại thẻ BHYT trong 24 giờ
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Cũng từ năm 2019, thời hạn giải
quyết cấp thẻ BHYT rút từ 7 ngày
xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi
thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông
tin, thời gian giải quyết không quá 2
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo
quy định.
Từ ngày 1/1/2019, thời gian giải
quyết cấp thẻ BHYT được thực hiện
trong ngày (24 giờ).
Cũng theo lộ trình trên, trường hợp
thay đổi thông tin sổ BHXH, thẻ
BHYT sẽ được BHXH Việt Nam xử lý
không quá 2 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định. Với người
tham gia đang điều trị tại các cơ
sở khám chữa bệnh, việc thực hiện
trong ngày. Việc cấp lại, đổi thẻ được
thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý
thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

- Người hoạt động không chuyên
trách ở xã, phường, thị trấn;
- Người đang hưởng trợ cấp bảo
hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Người lao động nghỉ việc hưởng
trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc
Danh mục bệnh cần chữa trị dài
ngày;
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ
việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm
xã hội hàng tháng.
- Người tham gia BHYT hộ gia đình.
Khi lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu
đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/
tháng, mức đóng BHYT háng tháng
của các đối tượng trên là 67.050
đồng/tháng, thay cho 62.550 đồng/
tháng như trước.

Tăng mức đóng BHYT với nhiều đối
tượng

Điều kiện để được hưởng 100% chi
phí khám, chữa bệnh

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ
sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng
theo Nghị quyết 70/2018/QH14.
Trong khi đó, Luật Bảo hiểm y tế quy
định, mức đóng BHYT hàng tháng
của các đối tượng sau đây bằng
4,5% mức lương cơ sở. Cụ thể như:

Theo điểm d, khoản 1 Điều 14 của
Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trường
hợp chi phí cho một lần khám, chữa
bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ
sở thì người bệnh được BHYT chi trả
100% chi phí khám, chữa bệnh.
Từ nay đến 30/06/2019, chi phí khám
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chữa bệnh thấp hơn 208.500 đồng
thì được người bệnh được BHYT
chi trả 100% chi phí (tương ứng
với 15% của mức lương cơ sở 1,39
triệu đồng/tháng).
Nhưng từ ngày 01/07/2019, chi
phí khám chữa bệnh thấp hơn
223.500 đồng thì người bệnh
mới được hưởng quyền lợi nêu
trên (tương ứng với 15% của
mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/
tháng).
Điều chỉnh giá khám bệnh BHYT
từ 15/01/2019
Từ ngày 15/01/2019, Thông tư
39/2018/TT-BYT chính thức có
hiệu lực, trong đó quy định cụ
thể về giá khám, chữa bệnh BHYT
giữa các bệnh viện cùng hạng trên
toàn quốc.
Cụ thể, giá khám bệnh BHYT được
điều chỉnh như sau:
- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I: 37.000 đồng/lượt (tăng 3.900
đồng);
- Bệnh viện hạng II: 33.000 đồng/
lượt (tăng 3.400 đồng);
- Bệnh viện hạng III: 29.000 đồng/
lượt (tăng 2.800 đồng);
- Bệnh viện hạng IV, Trạm y tế xã:
26.000 đồng/lượt (tăng 2.700
đồng).
Bên cạnh đó, giá ngày giường
bệnh Hồi sức cấp cứu là 441.000
đồng với bệnh viện hạng đặc
biệt; 411.000 với bệnh viện hạng
I, 314.000 với bệnh viện hạng II,
272.000 với bệnh viện hạng III và
242.000 với bệnh viện hạng IV.
Cũng từ ngày 15/01/2019, Bộ Y tế
cũng áp dụng khung giá khám,
chữa bệnh mới với người không
có BHYT./.
PV/VOV.VN

CẦN LÀM GÌ VỚI CƠ QUAN THUẾ
KHI NLĐ ĐỔI CMND SANG CCCD?

H

iện nay việc người lao động
(NLĐ) chuyển đổi chứng
minh nhân dân (CMND) sang thẻ
căn cước công dân (CCCD) là rất
phổ biến. Theo đó, nếu có phát sinh
thay đổi như vậy thì người lao động
có phải thực hiện thủ tục gì với cơ
quan thuế hay không?
Khi NLĐ đã đăng ký thuế với cơ
quan thuế mà chuyển đổi CMND
sang CCCD thì đồng nghĩa với việc
một trong những thông tin trong
hồ sơ đăng ký thuế đã nộp trước
đó đã có sự thay đổi. Theo đó, trong
thời hạn 10 ngày làm việc kể từ
ngày phát sinh thông tin thay đổi,
NLĐ tiến hành thủ tục thay đổi
thông tin đăng ký thuế thông qua
tổ chức chi trả thu nhập hoặc tự
mình thực hiện.
Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký
thuế:
a) NLĐ thay đổi thông tin trực tiếp
với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:
+ Tờ khai Điều chỉnh thông tin
đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban
hành kèm theo Thông tư 95/2016/
TT-BTC;
+ Bản sao không yêu cầu chứng
thực thẻ CCCD hoặc giấy CMND
còn hiệu lực.
b) NLĐ thay đổi thông tin qua tổ
chức chi trả thu nhập:
Tổ chức chi trả thu nhập lập Tờ khai
đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân
có thu nhập từ tiền lương, tiền
công thông qua cơ quan chi trả thu
nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban
hành kèm theo Thông tư 95/2016/
TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào

ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”
và ghi các thông tin đăng ký thuế
có thay đổi.
Mức phạt chậm nộp
Trường hợp chậm thông báo thay
đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký
thuế so với thời hạn quy định sẽ bị
xử phạt như sau:
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp
hồ sơ thông báo thay đổi thông tin
trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ
quan thuế quá thời hạn quy định từ
01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết
giảm nhẹ.
- Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có
tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt
tối thiểu không thấp hơn 400.000
đồng hoặc có tình tiết tăng nặng
thì mức tiền phạt tối đa không quá
1.000.000 đồng đối với hành vi nộp
hồ sơ thông báo thay đổi thông tin
trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ
quan thuế quá thời hạn quy định
từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường
hợp trên).
- Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có
tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt
tối thiểu không thấp hơn 800.000
đồng hoặc có tình tiết tăng nặng
thì mức tiền phạt tối đa không quá
2.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
+ Nộp hồ sơ thông báo thay đổi
thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế
quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
+ Không thông báo thay đổi thông
tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
Nguồn: https://khoinghiep.
thuvienphapluat.vn
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