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C

húng ta đều biết rằng, thành
công trong kinh doanh
không phải là chuyện dễ dàng một
sớm một chiều. Để tạo dựng thành
công, đòi hỏi phải có sự tập trung
và nỗ lực của tất cả các thành viên
trong doanh nghiệp với sự chuẩn bị
kỹ lưỡng một chiến lược phát triển
toàn diện. Và quan trọng nhất, cần
nhận diện rõ ràng, đúng đắn các
nguồn lực và phải biết khai thác
nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển.
Các nguồn lực của Tổng Công ty Tín
Nghĩa (Tổng Công ty) đã, đang và
luôn được Lãnh đạo Tổng Công ty
nhận diện, luôn được khai thác, quản
lý, điều hành trong mọi lĩnh vực kinh
doanh. Chính điều đó, đã góp phần
tạo nên những kết quả trong hơn 30
năm hình thành và phát triển và cho
cả thế hệ kế thừa sau này.

đầu tiên là phải biết nhận diện các
nguồn lực hiện có.
Về nguồn lực vật chất: Là những nguồn
lực hữu hình trong doanh nghiệp,
đó là những vật dụng có giá trị hiện
hữu trong Tổng Công ty như những
thiết bị máy móc, nội thất trong
doanh nghiệp. Nguồn lực này đóng
một vai trò khá quan trọng trong
việc phát triển nguồn vốn cho Tổng
Công ty vì chúng ảnh hưởng trực
tiếp đến sản phẩm sản xuất ra hàng
ngày. Vì vậy, trước khi quyết định
đưa các sản phẩm văn phòng hoặc
những sản phẩm phục vụ cho nhu
cầu làm việc của Tổng Công ty, Lãnh
đạo Tổng Công ty đã luôn cân nhắc
thật kĩ, tổ chức đánh giá, lựa chọn
nhà cung cấp có uy tín và có chế độ
hậu mãi tốt để quyết định đầu tư,
mua sắm.

Nhận diện các nguồn lực của Tổng Công ty:
Nguồn lực của doanh nghiệp được
hiểu là khả năng cung cấp các yếu
tố cần thiết cho quá trình tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp. Có
những nguồn lực mà doanh nghiệp
cần chú ý và quan tâm chính là
nguồn lực vật chất, nguồn lực nhân
lực, nguồn lực tài sản và nguồn
lực thông tin. Vấn đề quan trọng
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Về nguồn lực tài sản: Là những nguồn
vốn đầu tư và phát triển của Tổng
Công ty, đóng vai trò khá quan trọng
vì có thể quyết định được khả năng
đầu tư và mức chịu lỗ trước những
khó khăn. Đẩy mạnh nguồn lực tài
sản là mục tiêu chính của Tổng Công
ty, đồng thời phải biết kết hợp khai
thác những nguồn lực còn lại đúng
hướng để không bị thâm hụt tài

chính.
Nguồn lực tài sản trong lĩnh vực kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp, bất
động sản của Tổng Công ty là quyền
sử dụng nhiều khu đất có giá trị, là
chủ đầu tư nhiều dự án có vị trí chiến
lược phát triển ngành nghề chủ lực,
nhiều dự án tiềm năng nằm trong
quy hoạch phát triển KT-XH của địa
phương và cả nước. Đất dự án phần
lớn đã được đền bù. Trong lĩnh vực
kinh doanh dịch vụ Logistics, nguồn
lực tài sản đó là mặt bằng kho, bãi,
cảng toạ lạc tại vị trí chiến lược,
thuận lợi trong kinh doanh. Trong
lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Tổng
Công ty là chủ đầu tư dự án cảng
tiếp nhận và Tổng Kho Xăng dầu tại
Phú Hữu – Nhơn Trạch, thuận lợi đầu
tư tuyến ống dẫn xăng dầu và hệ
thống trạm xăng dầu bán lẻ có vị trí
tốt. Tuy nhiên, việc khai thác nguồn
lực tài sản chưa hiệu quả, chưa tạo
sự liên kết giữa các lĩnh vực kinh
doanh chính.
Về nguồn lực nhân lực: Nguồn lực nhân
lực chính là khả năng, kiến thức,
hành vi ứng xử và đạo đức của tất cả
cán bộ, nhân viên để đẩy mạnh, duy
trì và phát triển Tổng Công ty.
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Tính đến nay, bộ máy tổ chức Tổng
Công ty được ổn định, HĐQT, Ban
TGĐ tâm huyết, có tầm nhìn chiến
lược, có năng lực triển khai thực hiện
chiến lược, có quan hệ tốt với chính
quyền và nhân dân địa phương. Đội
ngũ nhân sự chuyên nghiệp trong
các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu,
gồm kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp, kinh doanh xăng dầu, kinh
doanh dịch vụ logistics, kinh doanh
thương mại xuất nhập khẩu.Tính
chuyên nghiệp nổi bật trong lĩnh vực
đầu tư dự án và kinh doanh xuất nhập
khẩu nông sản. Tuy nhiên, nguồn lực
nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát
triển. Chất lượng nguồn nhân sự cấp
cao và cấp trung có dấu hiệu chững
lại. Thiếu nhân sự quản trị cấp trung
gian. Một số nhân viên còn bị động
trong công việc, thiếu năng động
sáng tạo.
Về nguồn lực thông tin: Là hành động
của doanh nghiệp bao gồm lập kế
hoạch, phối hợp, phát triển, tạo mới,
kiểm soát và phổ biến một cách hiệu
quả những thông tin của Tổng Công
ty. Nhờ vào quản trị thông tin chặt
chẽ, Tín Nghĩa luôn đánh giá chính
xác giá trị những thông tin được
xác lập và đảm bảo những thông tin
của Tổng Công ty đã được khai thác
tối đa và tận dụng đúng mục đích,
truyền tải đúng đối tượng mục tiêu.
Những người chịu trách nhiệm quản
lý thông tin luôn ý thức được trách
nhiệm về tính chính xác cũng như
tính bảo mật của thông tin.
…….. để khai thác các nguồn lực thúc đẩy
sự phát triển.
Từng loại nguồn lực đều đóng một vai
trò khá quan trọng trong Tổng Công
ty, nếu biết khai thác các nguồn lực
để thúc đẩy khả năng phát triển và
những nguồn lực này có sự liên kết
bền vững với nhau thì đó chính là thế
mạnh cốt yếu mà Tổng Công ty luôn
muốn hướng đến. Đó cũng chính là

vấn đề cốt lõi để tạo nên thành công
cho sự phát triển thương hiệu trong
tương lai của Tổng Công ty.
(1) Gia tăng nguồn lực tài sản để cân đối tài chính và
tối đa lợi nhuận.
Gia tăng nguồn lực tài sản là mục tiêu
chung của tất cả các doanh nghiệp
nhưng không phải doanh nghiệp
nào cũng dễ dàng đạt được mục tiêu
này. Một nhà lãnh đạo giỏi là người
biết cách sử dụng nguồn lực này của
công ty một cách hợp lý nhất, biết
tận dụng triệt để với những nguồn
lực khác để làm gia tăng lợi nhuận,
tránh mất cân đối tài chính, mất cân
đối dòng tiền.
(2) Quản lý nguồn nhân lực đúng người, đúng việc,
đúng thời điểm để đạt mục tiêu phát triển. Quản
lý nguồn nhân lực chính là sắp xếp
đúng người có kỹ năng và trình độ
phù hợp vào đúng công việc ở đúng
thời điểm thích hợp để đạt được mục
tiêu chung của công ty.
(3) Để đảm bảo nguồn lực vật chất phát triển bền
vững.
Cách đầu tiên và mang lại hiệu quả
cao nhất mà hầu hết doanh nghiệp
có thể áp dụng ngay là nâng cao
tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp. Tổng
Công ty cần tìm kiếm và ký hợp đồng
cung ứng lâu dài với những nhà cung
cấp uy tín, đảm bảo máy móc hoạt
động ổn định, không ảnh hưởng để
chất lượng sản phẩm và tiến độ sản
xuất.
(4) Quản lý nguồn lực thông tin chính xác, an toàn
để hỗ trợ Tổng Công ty phát triển
Muốn vậy, quản trị nguồn thông tin
phải đảm bảo tất cả các nguồn thông
tin do Tổng Công ty tự quản lý hoặc
được nhận từ một nhà cung cấp dịch
vụ bên ngoài đều được nhân viên
biết tới và nhận được phần việc, trách
nhiệm của mình, phải kiểm soát toàn

bộ quá trình từ tạo mới, thu thập,
truy nhập, sửa đổi, lưu trữ và xóa bỏ
thông tin. Mặt khác, cần quản trị tiêu
chuẩn thông tin và các chính sách,
tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng
cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông
tin nhằm hỗ trợ cho hệ thống thông
tin của Tổng Công ty.
Chúng ta biết rằng, dù có tài huy
động đến mức nào thì nguồn tài
sản của Tổng Công ty không phải là
vô hạn. Nguồn lực mà Tổng Công ty
huy động vào kinh doanh luôn cần
thiết phải có, tuy nhiên nguồn lực thì
có hạn, nhất là trong điều kiện huy
động có khó khăn hiện nay. Vấn đề
còn lại là Tổng Công ty phải biết kết
hợp các nguồn lực cụ thể như thế
nào để có thể tiến hành kinh doanh
một cách nhanh chóng, thuận lợi và
rút ngắn được thời gian chuẩn bị, có
kết quả kinh doanh nhanh chóng và
phát triển kinh doanh cả về bề rộng
và bề sâu. Việc sử dụng, khai thác
các nguồn lực này có hiệu quả hay
không, phụ thuộc vào tài năng, kinh
nghiệm, trình độ quản lý và bộ máy
điều hành của Tổng Công ty.
Việc huy động và sử dụng hợp lý các
nguồn lực có vai trò quyết định đến
hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi
phải thực hiện tốt ở tất cả các khâu,
các bộ phận của hoạt động kinh
doanh. Thiết nghĩ, việc huy động và
sử dụng hợp lý các nguồn lực thuộc
trách nhiệm của tập thể Hội đồng
quản trị, song về cơ bản đó là tài năng
của Tổng Giám đốc và hệ thống tham
mưu chức năng giúp Tổng Giám đốc,
cũng như sự phát huy khả năng của
các thành viên trong Tổng Công ty.
Điều này, đòi hỏi vấn đề kỷ luật, kỷ
cương trong Tổng Công ty và vấn đề
khuyến khích bằng lợi ích vật chất và
tinh thần với mọi thành viên.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý Ban TGĐ
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30 NĂM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

PHÁT TRIỂN VỚI VIỆC GIỮ GÌN 2 CHỮ TÍN NGHĨA
Năm 1997, Tín Nghĩa bắt đầu hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực hạ
tầng khu công nghiệp, đến nay đã
và đang đầu tư, khai thác 8 khu công
nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai
và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện
tích 3.500 ha. Hiện tại, các khu công
nghiệp Tín Nghĩa thu hút 285 doanh
nghiệp với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD,
góp phần giải quyết việc làm cho
hơn 120 ngàn người lao động trong
và ngoài Tỉnh.

N

gày 07/09/2019, Tín Nghĩa
tổ chức kỷ niệm 30 năm
hình thành và phát triển. Trải qua 30
năm hoạt động với nhiều khó khăn
thử thách, từ một doanh nghiệp
có vốn ban đầu chỉ khoảng 15 triệu
đồng, lao động chỉ vỏn vẹn 10 người,
cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như
không có gì, đến hôm nay, Tín Nghĩa
đã là 1 trong 3 Tổng Công ty lớn ở
tỉnh Đồng Nai với doanh thu hàng
năm trên 10.000 tỷ đồng, có hơn 25
công ty con, công ty liên kết cùng các
đơn vị trực thuộc. Thương hiệu Tín
Nghĩa được khẳng định trên phạm
vi cả nước khi trở thành một trong
100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
(theo đánh giá của VNR).
Có được những thành tựu như vậy,
trước tiên, phải nhắc đến thành quả
lao động của tập thể Ban lãnh đạo,
Cán bộ công nhân viên Tổng Công
ty Tín Nghĩa, một đội ngũ đoàn kết,
năng động, nhiệt huyết và đầy trách
nhiệm, đây chính là tài sản quý nhất,
gắn liền với thành công của Tín
Nghĩa. Cùng với chiến lược phát triển
phù hợp, đúng đắn, có nhiều cơ hội
cho người giỏi thử thách và phát triển
tương lai, cũng như văn hóa lãnh đạo,
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văn hóa Công ty là nền tảng quan
trọng để hấp dẫn nguồn nhân lực
chất lượng cao.
Bên cạnh việc chú trọng phát triển
nguồn nhân lực, Tín Nghĩa luôn quan
tâm quy trì và phát triển văn hóa Công
ty: Giữ gìn hai chữ “Tín” và “Nghĩa” với
đầy đủ ý nghĩa thật sự, như những gì
tên gọi thể hiện. Ban lãnh đạo và cán
bộ, nhân viên, người lao động trong
toàn Tổng Công ty luôn gìn giữ chữ
tín, tôn trọng khách hàng, đối tác,
hợp tác kinh doanh không chỉ vì lợi
ích mà còn quan tâm đến nghĩa tình
lâu dài, gắn bó.
Qua 30 năm hoạt động, từ một doanh
nghiệp Nhà nước, nay Tín Nghĩa đã
hoạt động theo mô hình Công ty
cổ phần có vốn Nhà nước. Hiện nay,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đang tập
trung phát triển 4 lĩnh vực chính:
Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp; Kinh doanh xăng, dầu, nhớt,
khí đốt; Kinh doanh xuất nhập khẩu,
chế biến cà phê, hàng nông sản; Kinh
doanh dịch vụ kho cảng, vận tải đa
phương thức và logistics.
Đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường:
Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp (KCN)

Năm 2011, Tín Nghĩa triển khai đầu
tư, kinh doanh khu nhà xưởng cho
thuê theo tiêu chuẩn Nhật Bản với
tổng diện tích 18 ha, hiện đang thu
hút hơn 40 doanh nghiêp với tổng
vốn đầu tư 36 triệu USD. Trong đó,
có 28 doanh nghiệp Nhật, còn lại là
các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc
và các nước Châu Âu. Trong thời gian
tới, khu nhà xưởng sẽ trở thành “Làng
doanh nghiệp Nhật Bản”, nơi tập
trung phần lớn Khách hàng Nhật Bản
đến để đầu tư phát triển sản xuất.
Trong thời gian tới, Tín Nghĩa tiếp
tục hoàn thiện hạ tầng các khu công
nghiệp, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút
đầu tư. Đồng thời, mở rộng các KCN
đã lấp đầy, giúp khai thác lợi thế về
quy mô, giảm chi phí; Kết hợp phát
triển KCN với Khu dân cư gần kề và
xây dựng các công viên cây xanh có
quy mô thích hợp, cùng với Khu dân
cư, phát triển Chợ phục vụ KCN. Chú
trọng phát triển sản phẩm dịch vụ
mới: Nhà xưởng cho thuê trong KCN,
khu phố chợ, văn phòng cho thuê
trong khu thương mại, dịch vụ KCN,
các dịch vụ khác cho các nhà đầu tư.
Cung cấp dịch vụ trọn gói cho nhà
đầu tư tại các KCN từ khi thành lập
cho đến suốt quá trình hoạt động.
Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí đốt
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Trong lĩnh vực xăng dầu, khởi đầu từ
năm 1999 với chỉ 1 trạm xăng dầu,
đến nay Tín Nghĩa đã trở thành đơn
vị dẫn đầu về bán lẻ xăng dầu trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai với mạng lưới
bán lẻ hơn 50 trạm. Phương châm
bán hàng đảm bảo “Đúng chất lượng,
đủ số lượng, văn minh, lịch sự” đã tạo
nên uy tín thương hiệu xăng dầu Tín
Nghĩa, được người tiêu dùng đánh
giá cao. Nhằm phát huy hơn nữa
thế mạnh trong lĩnh vực xăng dầu,
Tín Nghĩa đang triển khai Dự án đầu
tư xây dựng Tổng kho xăng dầu Phú
Hữu có sức chứa 180.000 tấn và cầu
cảng có thể tiếp nhận tàu 40.000 tấn
trên diện tích 20 hecta tại xã Phú Hữu,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 21/05/2019, Tổng Công ty Tín
Nghĩa được Bộ Công Thương cấp
Giấy phép kinh doanh xuất, nhập
khẩu xăng dầu theo quyết định số
28/GPXD-BCT, trở thành Thương
nhân dầu mối nhập khẩu trực tiếp
xăng đầu đầu tiên của tỉnh Đồng Nai,
đây là bước ngoặc quan trọng cho dự
án phát triển xăng dầu bền vững của
Tổng Công ty, tạo tiền đề cho sự phát
triển toàn bộ hệ thống xăng dầu Tín
Nghĩa. Thực hiện nhập khẩu trực tiếp
xăng dầu, Tín Nghĩa sẽ đóng góp lớn
cho ngân sách Nhà nước trong thời
gian tới.
Kinh doanh xuất nhập khẩu, chế biến cà
phê, hàng nông sản
Trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu
cà phê, nhiều năm liền Tín Nghĩa nằm
trong Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê hàng đầu Việt Nam. Liên tục
từ năm 2003 đến nay, Tín Nghĩa được
Bộ Công Thương công nhận là doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam.
Vào năm 2018, Tín Nghĩa đã khánh
thành Nhà máy chế biến cà phê hòa
tan đưa vào hoạt động, với công suất
giai đoạn 1 là 3.200 tấn/năm, đến
cuối năm 2021 sẽ là 10.000 tấn/năm,
tổng vốn đầu tư cho các giai đoạn
khoảng 100 triệu USD, sử dụng thiết
bị công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Sản phẩm chủ lực là Cà phê rang xay,
Cà phê hòa tan; đặc biệt là Cà phê
hòa tan theo công nghệ Sấy Lạnh
(Freezed Dried). Sản phẩm của nhà
máy phần lớn sẽ được tiêu thụ ở thị
trường Bắc Mỹ, Châu Âu và một số
nước thuộc Châu Á Thái Bình Dương.
Kinh doanh dịch vụ kho cảng, vận tải đa
phương thức và logistics
Logistics cũng là lĩnh vực hoạt động
chính, hình thành từ rất sớm (năm
1999) của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Với hàng trăm ngàn mét vuông kho
(có cả kho ngoại quan), với lực lượng
phương tiện vận tải hùng hậu, cùng
đội ngũ CBNV được đào tạo chuyên
môn, giàu kinh nghiệm, Tín Nghĩa
cung cấp dịch vụ logistics trọn gói
bao gồm dịch vụ kho cảng, vận tải đa
phương thức và các hoạt động hậu
cần trong địa bàn Tỉnh và vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam.
Hiện nay, đang triển khai dự án mở
rộng hệ thống kho và điểm thông
quan tại Nhơn Trạch, đầu tư xây dựng
Cảng Tổng hợp Phú Hữu và Khu Dịch
vụ - Thương mại – Logistics, mở rộng
dịch vụ logistics hàng không, dịch
vụ hàng chuyển phát nhanh phục
vụ cho thương mại điện tử, bao gồm
tải hàng không, kho bãi.v.v. đáp ứng
tối đa nhu cầu ngày càng cao và đem
đến sự hài lòng cho khách hàng theo
phương châm tối ưu hóa thời gian
phục vụ và chi phí.
Hài hòa giữa kinh doanh và trách nhiệm cộng
đồng:
Trên “hành trình” đi đến thành công,
Tổng Công ty Tín Nghĩa luôn đặc biệt
quan tâm đến trách nhiệm đối với
cộng đồng và xã hội. Các hoạt động
hướng đến cộng đồng và xã hội nổi
bật như: Xây dựng nhà tình thương,
tình nghĩa; xây dựng Trường mẫu giáo
Nhơn Nghĩa, Thành Nghĩa; tặng xe
cứu thương cho bệnh viện các huyện
trong Tỉnh; góp đá xây dựng Trường
Sa, Biển đảo quê hương; thăm, tặng
quà các gia đình chính sách, trung
tâm nuôi dưỡng cha mẹ liệt sỹ; ủng hộ

Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ
xóa đói giảm nghèo, Quỹ học bổng
tỉnh Đồng Nai, Quỹ “học giỏi sống
tốt”, Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo, Quỹ
Đền ơn đáp nghĩa.v.v. Bên cạnh đó,
Tín Nghĩa còn phối hợp với Đài PTTH
Đồng Nai thực hiện liên tục trong 9
năm qua chương trình “Chung tay
vì thế hệ tương lai” và chương trình
“Chung lòng Chung sức”. Qua 30
năm, Tổng số tiền mà Tổng Công ty
Tín Nghĩa đóng góp cho cộng đồng
xã hội hơn 300 tỷ đồng.
Đặc biệt, nhân dịp chào mừng 30 năm
thành lập Tổng Công ty, Tín Nghĩa đã
tài trợ và phối hợp cùng Chính quyền
địa phương xây dựng 100 căn nhà
tình thương, nhà đại đoàn kết cho
các đối tượng tại các huyện trong
tỉnh Đồng Nai và huyện Đất Đỏ, tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu; Trao học bổng Chắp
cánh ước mơ cho các em học sinh,
sinh viên các tỉnh Đông Nam Bộ và
sửa chữa Trường mẫu giáo Nhơn
Nghĩa, ngôi trường mà Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã xây dựng vào dịp Kỷ
niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty.
Có thể nói, yếu tố tạo nên sự thành
công của Tín Nghĩa, chính là sứ mệnh,
tầm nhìn, năng lực quản trị và điều
hành tốt; với chiến lược phát triển
đúng đắn cùng sự đoàn kết quyết
tâm của tập thể CBCNV Tín Nghĩa. Đó
chính là “nội lực” quan trọng giúp Tín
Nghĩa vượt qua thử thách, khó khăn
trên con đường phát triển và hội
nhập.
Kỷ niệm 30 năm thành lập Tín Nghĩa,
mục tiêu kỳ vọng của toàn thể cán
bộ, nhân viên, người lao động Tổng
Công ty “10 năm kế tiếp Tín Nghĩa
sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế
mạnh với sự phát triển bền vững; đạt
Top 50/500 Doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam, để thương hiệu Tín Nghĩa
không chỉ có ở phạm vi Quốc gia mà
còn vươn ra tầm Quốc tế; Giá trị văn
hóa Tín Nghĩa tiếp tục được bảo tồn
và phát triển”.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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PHÁT BIỂU CỦA ÔNG HỒ THANH SƠN – PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TÍN NGHĨA PHẢI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TIÊN TIẾN, TÁI CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN,
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

C

ó thể nói, 30 năm hình thành
và phát triển của Tổng Công
ty Tín Nghĩa cũng gắn liền với quá
trình 30 năm đổi mới phát triển của
đất nước nói chung, của tỉnh Đồng
Nai nói riêng. Suốt 30 năm qua, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã đồng hành,
cùng cộng đồng doanh nghiệp
chung tay đóng góp trong quá trình
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
nhà và tập thể lãnh đạo, công nhân,
người lao động của Công ty đã đoàn
kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ
động khắc phục khó khăn, thách
thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Những ngày đầu mới thành lập, Tổng
Công ty phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức nhưng với tinh thần
trách nhiệm và quyết tâm cao, các thế
hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người
lao động đã cùng nhau đoàn kết, nỗ
lực xây dựng và phát triển Tổng Công
ty thành một doanh nghiệp lớn,
không ngừng phát triển cả về quy
mô, nhân sự, khẳng định vị thế của
mình trong sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và hội
nhập quốc tế; đến nay Tổng Công ty
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đã trở thành một doanh nghiệp lớn
của tỉnh, với vốn điều lệ trên 2.000
tỷ đồng và hơn 1.000 cán bộ, nhân
viên. Tổng Công ty có tốc độ tăng
trưởng nhanh, doanh số những năm
gần đây đạt trên 10.000 tỷ đồng/năm
cùng với khoản nộp ngân sách và lợi
nhuận trên 100 tỷ đồng/năm; không
chỉ đóng góp tích cực cho sự phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, giải
quyết việc làm cho người lao động,
Tổng Công ty còn thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao, đã bảo toàn, phát triển
vốn sở hữu, tham gia vào những dự
án, lĩnh vực trước đây tỉnh khó thu
hút đầu tư. Trong quá trình phát triển,
Tổng Công ty đã nêu cao tinh thần
tự lực, tự cường, tích cực chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho cán bộ,
công nhân, người lao động và quan
tâm chăm lo công tác xã hội, chia
sẽ với cộng đồng, thông qua nhiều
chương trình, hoạt động đền ơn, đáp
nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Với những
thành tích đạt được trong quá trình
xây dựng và phát triển, có nhiều tập
thể, cá nhân người lao động và kể cả
Tổng Công ty đã được Chủ tịch Nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Thủ tướng Chính phủ và Ủy Ban Nhân
Dân tỉnh Đồng Nai tặng thưởng Huân
chương lao động và bằng khen.
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy Đồng
Nai, Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen
ngợi sự nỗ lực phấn đấu và chúc
mừng những kết quả, thành tích mà
Tổng Công ty đã đạt được, đồng thời,
cũng biểu dương, chúc mừng cán bộ,
công nhân, người lao động đã đoàn
kết, đổi mới, sáng tạo, tạo điều kiện
vững chắc để phát triển Tổng Công ty.
Hiện nay, trong xu thế của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư; xu
hướng toàn cầu hóa, mức độ cạnh
tranh ngày càng gay gắt; nước ta nói

chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng
đang trong thời kỳ tích cực, chủ động
hội nhập quốc tế. Để tiếp tục thành
công với mô hình Công ty cổ phần
có vốn Nhà nước và kinh doanh đa
ngành trong thời gian tới, Tôi xin lưu
ý và chia sẻ một số nội dung để các
đồng chí nghiên cứu, tập trung thực
hiện tốt trong thời gian tới, như sau:
Thứ nhất, bên cạnh nhiệt huyết, nhạy
bén của tập thể lãnh đạo, cần sự đoàn
kết, quyết tâm của toàn thể đội ngũ
cán bộ, nhân viên, người lao động để
triển khai thực hiện hiệu quả các kế
hoạch, mục tiêu mà Tổng Công ty đề
ra; đồng thời, kịp thời đầu tư, trang bị
những công cụ hiện đại, giúp tối ưu
thời gian cũng như tăng năng suất
lao động và áp dụng hệ thống quản
trị mới tiên tiến, hiệu quả, đảm bảo
Tổng Công ty hoạt động theo khuôn
khổ quy định của pháp luật Việt Nam,
phù hợp với quy định, thông lệ quốc
tế.
Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện
chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh
doanh phù hợp, hiệu quả; cần xác
định mục tiêu, định hướng, giải pháp
phát triển trong ngắn hạn, trung hạn,
dài hạn; xác định các lĩnh vực thế
mạnh, thương hiệu của Tổng Công
ty để tập trung phát triển và kịp thời,
mạnh dạn thực hiện tái cơ cấu ngành
nghề hoạt động sản xuất kinh doanh,
tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình
hình thực tế, nhất là tập trung củng
cố, cơ cấu lại mạng lưới hoạt động
theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt
động của các Công ty thành viên,
đơn vị trực thuộc và tập trung nguồn
lực, giải pháp nhằm tháo gỡ, xử lý
các vướng mắc đối với các dự án khó
khăn, chưa hiệu quả.
Thứ ba, cần có giải pháp nâng cao hiệu
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quả đầu tư, góp vốn và sức cạnh tranh của
Công ty; lựa chọn đối tác, cổ đông chiến
lược thực sự có năng lực, tâm huyết để
đồng hành cùng phát triển.
Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy
Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng
Đảng, đoàn thể trong Tổng Công ty; quan
tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp
lý; bố trí nhân lực phù hợp; tạo lập môi
trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả,
giữ chân và thu hút người tài vì sự phát
triển của Tổng Công ty. Ngoài ra, Tổng
Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần,
trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và thực
hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội.
Để xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng
giàu đẹp, văn minh đòi hỏi phải có sự
quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự cố gắng,
nỗ lực không ngừng của các tầng lớp
nhân dân và đóng góp tích cực của cộng
đồng doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng, với
những thành quả đạt được cùng với quyết
tâm và nỗ lực không ngừng trên nền
tảng truyền thống tốt đẹp và bề dày kinh
nghiệm trong suốt 30 năm qua, tập thể
lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên,
người lao động Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ
luôn nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, vượt qua
khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng
Tổng Công ty ngày càng phát triển lớn
mạnh, tiếp tục khẳng định và giữ vững
vị thế của mình trong cộng đồng doanh
nghiệp không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn
trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục
vươn mạnh ra khu vực và thế giới, đóng
góp tích cực, hiệu quả, thiết thực hơn nữa
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung,
xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo
tỉnh, niềm tự hào của Đồng Nai và các
danh hiệu mà Nhà nước trao tặng. Tỉnh
ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh luôn tin tưởng
và đặt nhiều kỳ vọng vào Tổng Công ty
trong quá trình phát triển, trên nền tảng
giá trị cốt lõi của chữ “Tín” và “Nghĩa” theo
đúng tên gọi của Tổng Công ty, thể hiện
qua phong cách làm việc chuyên nghiệp,
qua sự tôn trọng, thực hiện các giá trị, cam
kết, giữ uy tín trong mọi quan hệ giao dịch
và hợp tác; tận tâm, nghĩa tình, hướng tới
những giá trị nhân văn và vì lợi ích của các
bên cũng như mục tiêu cùng phát triển.

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG QUÁCH VĂN ĐỨC
– PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM

XIN TRI ÂN LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY, UBND TỈNH
ĐỒNG NAI QUA CÁC THỜI KỲ VÀ CÁC KHÁCH HÀNG,
ĐỐI TÁC QUAN TÂM, HỖ TRỢ, HỢP TÁC TỐT ĐẸP
TRONG SUỐT 3 THẬP KỶ QUA

V

ào ngày này, cách đây 30
năm, Công ty Dịch vụ Sản
xuất Kinh doanh Tổng hợp Đồng Nai
(gọi tắt là Proseco) được thành lập,
trực thuộc Ban Tài chính Tỉnh ủy, với
nhiệm vụ làm kinh tế, tạo nguồn thu
bổ sung cho ngân sách hoạt động
của Đảng bộ Tỉnh. Ba năm sau đó,
Công ty được chuyển đổi thành Công
ty TNHH với tên gọi là Tín Nghĩa.
Thành lập trong bối cảnh những
năm đầu của công cuộc đổi mới đất
nước sau thời kỳ bao cấp, khởi đầu
CBCNV Công ty chỉ đếm vừa đủ trên
đầu ngón tay, hầu hết anh em chưa
có kinh nghiệm gì về kinh doanh,
mua bán. Vốn liếng, tài sản thì cũng
chẳng có bao nhiêu. Vậy mà, với
lòng quyết tâm, với sự hăng hái, anh
em đã không quản khó khăn, vất vả,
cùng lao vào công việc để gầy dựng
công ty. Từ những gợi ý của các chú,
các anh lãnh đạo và từ những suy
nghĩ, tính toán của mình, anh em
công ty – từ trên xuống dưới, mỗi
người mỗi việc – bắt tay vào triển
khai các hoạt động SXKD, vừa làm,

vừa học. Chúng ta đã làm đủ thứ
nghề, từ sản xuất đến mua bán, xuất
nhập khẩu rồi làm dịch vụ, có những
lúc lặn lội lên rừng, khi lại tìm xuống
biển, chuyện gì làm được thì làm,
miễn sao tạo ra được doanh thu và
lợi nhuận. Cực khổ, gian nan, thậm
chí hiểm nguy, nhưng mọi người vẫn
vui vẻ, gắn bó với công việc. Làm sao
chúng ta quên được những lúc băng
rừng, lội suối, dầm mình trong mưa
bão, những giờ phút sinh tử trên đất
bạn Campuchia. Làm sao chúng ta
quên được những người bạn Đài
Loan với những lô hàng hải sản xuất
khẩu cùng những giờ phút chông
chênh ngoài biển trên bè ốc hương;
Làm sao chúng ta quên được những
đêm cùng nhau thức đến tận khuya,
trực màn hình theo dõi giá cà phê,
theo dõi tin Bra-xin sương giá... và
còn nữa, …còn nhiều nữa… những
kỷ niệm khó quên, nhắc hoài không
hết!
Rồi cùng với xu thế phát triển của
nền kinh tế cả nước, Công ty Tín
Nghĩa cũng ngày một phát triển đi
lên, ngành nghề kinh doanh được
Thông tin nội bộ - Số 06/2019
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mở rộng, cán bộ nhân viên ngày một
đông, doanh thu tăng trưởng nhanh
chóng. Từ chỗ chỉ gia công sản xuất
đồ gỗ, xuất nhập khẩu uỷ thác và kinh
doanh bán lẻ với vài trạm xăng dầu,
một cửa hàng tự chọn, đến nay Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã khẳng định được
vị thế của mình trong các lĩnh vực,
ngành nghề kinh doanh lớn như: Đầu
tư kinh doanh hạ tầng KCN; Xuất khẩu
cà phê, nhập khẩu nguyên liệu sản
xuất; Kinh doanh xăng dầu, gas đốt
và Kinh doanh dịch vụ logistic. Ngày
nay, với hàng chục công ty thành viên,
công ty liên kết, với mức doanh thu
hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm, Tín
Nghĩa đã trở thành một Tổng Công ty
có quy mô lớn, có thương hiệu uy tín,
được khẳng định không chỉ ở trong
nước mà còn được biết đến trên thị
trường quốc tế. Với những thành tích
và những đóng góp đáng kể cho địa
phương và cả nước, Tổng Công ty Tín
Nghĩa được trao tặng nhiều danh hiệu,
giải thưởng có giá trị, nhiều năm liền
được các Tổ chức có uy tín bình chọn
vào Top các doanh nghiệp hàng đầu
cả nước trong nhiều lĩnh vực. Cùng với
những thành quả đạt được trong hoạt
động SXKD, với tinh thần trách nhiệm
cao đối với cộng đồng, xã hội, trong
những năm qua Tổng công ty cũng đã
đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các
hoạt động xã hội, từ thiện.
Đạt được thành tựu như ngày hôm
nay, chúng ta ghi nhớ công lao to lớn
của các Chú, các Anh Chị, nguyên là
lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, những
người đã dành nhiều tâm huyết, công
sức cho Công ty từ ngày đầu thành
lập. Chúng ta không thể nào quên
công đức của chú Ba Bá, người đã
đặt viên đá đầu tiên xây dựng nền
tảng cho Tín Nghĩa hôm nay. Chúng
ta không thể nào quên ơn nghĩa của
chú Năm Trang, chú Năm Bình, những
người đã ân cần chỉ bảo, tận tâm, tận
lực giúp đỡ, ủng hộ Công ty từ những
bước đi chập chững ban đầu. Chúng
ta luôn ghi nhớ công lao to lớn của chị
Mười Hoàng, anh Hai Quân, anh Mười
Thành, anh Võ Văn Một, anh Đinh
Quốc Thái, những người đã luôn nhiệt
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tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho
Công ty trong những ngày gian khó.
Chúng ta cũng không thể nào quên
công ơn của các anh chị lãnh đạo Tỉnh
uỷ, Ủy ban Tỉnh qua các thời kỳ, những
người luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ
hết lòng cho Tín Nghĩa.
Chúng ta luôn ghi nhớ sự đồng cam
cộng khổ, sự sẻ chia và công lao đóng
góp của tất cả các Anh, Chị, Em từ
những ngày đầu lập nghiệp. Làm sao
quên được những kỷ niệm với anh
Lữ Cán Cường, anh Khánh Râu, anh
Lâm Râu, những người anh em đã
cùng nhau lên rừng, xuống biển, vượt
qua bao thử thách, hiểm nguy để tìm
hướng làm ăn, kinh doanh, cùng góp
sức tạo nên những nốt nhạc khởi đầu
cho bài trường ca Tín Nghĩa.
Thành quả ngày hôm nay của Tín
Nghĩa có phần đóng góp rất lớn của
Quý khách hàng, đối tác và nhà đầu
tư. Quý vị là những người ơn, người
bạn đồng hành đã cùng Tín Nghĩa
đi qua những bước thăng trầm suốt
chặng đường dài phát triển. Chúng
ta luôn ghi nhớ ơn nghĩa của Ông
Thái Đức Tam – Công ty Great Veca và
Ông Tsai Chang Po – Công ty Johnson
Wood, những người anh, người bạn
đã tận tình dìu dắt, giúp đỡ cho Tín
Nghĩa từ những năm đầu khởi nghiệp.
Xin chân thành tri ân Quý khách hàng
và đối tác vì sự quan tâm, ủng hộ và
hợp tác tốt đẹp đã dành cho Tín Nghĩa
trong suốt 3 thập kỷ qua.
Đạt được thành tựu như ngày hôm
nay, chúng ta ghi nhận và đánh giá
cao công lao to lớn của các anh chị
lãnh đạo và CBNV công ty qua các
thời kỳ, những người đã cống hiến
cả tuổi thanh xuân, đã dâng trọn bầu
nhiệt quyết cho quá trình xây dựng và
phát triển của Tổng Công ty Tín Nghĩa
trong suốt 30 năm qua.
Hôm nay, mừng sinh nhật lần thứ 30
của Tín Nghĩa, chúng ta phấn khởi,
tự hào trước những thành tựu đã
đạt được trong thời gian qua, chúng
ta vui mừng, hãnh diện với những gì

đang có. Tuy nhiên, chúng ta cũng
cần phải nhìn nhận với nhau rằng,
bên cạnh những thuận lợi và cơ hội,
phía trước chúng ta vẫn còn nhiều
khó khăn, thách thức, nhất là trong
bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ
- Trung và nguy cơ suy thoái kinh tế
toàn cầu như hiện nay. Để có thể vượt
qua khó khăn, thách thức, nắm bắt kịp
thời những cơ hội tốt, đòi hỏi chúng
ta phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa,
quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa,
mà điều cốt yếu là cần phải duy trì và
phát huy sự đoàn kết, thống nhất cao
trong nội bộ, một truyền thống quý
báu của Tín Nghĩa trong mấy chục
năm qua. Mỗi người, tuỳ theo vị trí
công tác, tuỳ theo tính chất công việc
của mình, hãy vì sự nghiệp của Tổng
Công ty, vì uy tín của Tín Nghĩa mà
làm việc hết mình, với tinh thần trách
nhiệm cao nhất. Tôi tin rằng với tinh
thần đó, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi và
vận hội mới rồi sẽ tiếp tục đến với Tín
Nghĩa.
Năm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm
ngày thành lập công ty trong bối cảnh
không chỉ có khó khăn, ảnh hưởng từ
bên ngoài mà tình hình bên trong
cũng đang có nhiều thay đổi. Đó là
những thay đổi có tính chất căn bản,
có thể nói như là một sự chuyển mình,
lột xác. Từ năm 2016, Tổng Công ty đã
hoàn tất thành công quá trình cổ phần
hoá và đã trải qua hơn 3 năm hoạt
động theo mô hình công ty cổ phần.
Chúng ta cũng đang tiếp tục tái cấu
trúc Tổng Công ty với việc hình thành
những công ty chuyên ngành, hoạt
động theo hướng chuyên nghiệp, an
toàn và hiệu quả hơn. Về tổ chức bộ
máy, có thể nói chúng ta đang trong
giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh
đạo. Theo đó, một số anh chị trong
Ban TGĐ và Giám đốc các phòng ban
đã và sắp hoàn thành sứ mệnh của
mình, rời khỏi nhiệm sở, và thay vào
đó sẽ là những cán bộ trẻ, có năng
lực, có tâm huyết, tiếp tục gánh vác
trọng trách của những người đi trước.
Đây là những thay đổi mang tính chủ
động và tích cực, phù hợp với quy luật
phát triển. Chúng ta hoàn toàn có thể
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hy vọng vào tiền đồ sáng lạn của Tín
Nghĩa, bắt nguồn từ sự chuyển động
của ngày hôm nay.
Đến với buổi lễ hôm nay, mỗi người
trong chúng ta có thể có những tâm
tư, tình cảm khác nhau, nhưng tôi tin
rằng tất cả chúng ta đều có chung
một niềm hân hoan và tự hào về sự
phát triển và lớn mạnh không ngừng
của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong
suốt 30 năm qua. Đây là dịp để chúng
ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ, chia sẻ
nhau niềm vui, nỗi buồn trong thời
gian cộng tác và gắn bó với Tín Nghĩa
suốt chặng đường đã qua, đồng thời
động viên nhau, nắm chắc tay nhau
để cùng hướng về tương lai với niềm
tin và hy vọng. Trong tâm tư và tình
cảm đó, chúng ta hãy cùng nhau
chúc mừng ngày sinh nhật công ty
với thật nhiều niềm vui và cảm hứng.
Để tổ chức buổi lễ chu đáo, trang
trọng như ngày hôm nay, bên cạnh
sự nỗ lực của CBNV trong công tác
chuẩn bị, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt
tình của các đơn vị, cá nhân là khách
hàng, đối tác của Tín Nghĩa. Tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến
Ông Lee Chen Tien (Lý Chấn Thiên),
Chủ tịch Công ty Wagon VN và các
cộng sự, những người đã tích cực,
nhiệt tình trong việc thiết kế, dàn
dựng và tài trợ bộ phim về Tín Nghĩa
30 năm và toàn bộ kỷ niệm chương
dành tặng cho CBNV Tín Nghĩa. Xin
cảm ơn Nghệ sĩ nhân dân Giang
Mạnh Hà, đã sáng tác, dàn dựng
Chương trình văn nghệ cho buổi lễ
thật hoành tráng, ấn tượng. Xin cảm
ơn Đại tá Phan Tùng Sơn, Phó Tổng
biên tập Báo Quân đội Nhân dân VN,
đã nhiệt tình hỗ trợ, đảm nhận vai trò
Người dẫn chương trình cho buổi lễ
hôm nay. Tôi ghi nhận và đánh giá
cao nỗ lực của các anh chị em lãnh
đạo và CBNV Tổng Công ty, đã dành
nhiều tâm trí, công sức cho công tác
chuẩn bị và tổ chức thành công buổi
lễ. Và xin cảm ơn các anh chị lãnh
đạo, các phóng viên Báo đài đã quan
tâm đến dự lễ và đồng hành cùng Tín
Nghĩa trong sự kiện này.

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TÍN NGHĨA LUÔN LÀ TẤM GƯƠNG THÀNH CÔNG
CHO CÁC DOANH NGHIỆP MỚI

N

ăm 2007, công ty chúng tôi
được thành lập tại Khu công
nghiệp Nhơn Trạch 3 thuộc sở hữu của
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ngành nghề
chính là cung cấp giải pháp về kết cấu
khung thép tiền chế. Chúng tôi đã hoạt
động được 11 năm và đã cung cấp thành
công giải pháp kết cấu khung thép tiền
chế cho tất cả các nước Đông Nam Á
và các quốc gia như Úc, Bangladesh, Sri
Lanka và Maldives.
Công ty TNHH Kirby SouthEast Asia khởi
đầu kiến tạo dự án cánh đồng xanh vào
năm 2007 và kể từ khi bắt đầu đi vào
sản xuất năm 2008 công ty đã đạt tốc
độ tăng trưởng trung bình hàng năm là
13%. Chúng tôi xin ghi nhận sự hỗ trợ
mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Tổng công
ty Tín Nghĩa cùng với các cơ quan ban
ngành địa phương. Chúng tôi rất tin
tưởng rằng KCN Nhơn Trạch 3 của Tổng
Công ty Tín Nghĩa sẽ là một địa điểm
đầu tư phù hợp nếu quý vị đang tìm
cho mình một môi trường thân thiện
và minh bạch với nhiều cơ hội mở rộng
kinh doanh. Hàng năm chúng tôi đều
mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh,
và chỉ trong một vài năm qua chúng tôi
đã đầu tư hơn 3 triệu USD để mở rộng
hoạt động. Chúng tôi không ngần ngại
khi nói rằng: “Tổng Công ty Tín Nghĩa

thật tuyệt vời và rất dễ dàng cho các tổ
chức doanh nghiệp hợp tác kinh doanh”.
Nhân sự kiện quan trọng kỷ niệm 30
năm thành lập Tập đoàn Tín Nghĩa, thay
mặt cho Công ty Kirby SouthEast Asia,
chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin
gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự thành
công của Quý Công ty trong thời gian
tới. Kính chúc tất cả quý vị tham gia sự
kiện này nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Chúng tôi mong rằng Tập đoàn Tín
Nghĩa sẽ đánh dấu nhiều cột mốc thành
công và sẽ trở thành đơn vị điển hình
cho các khu công nghiệp khác. Thành
công là kết quả từ sự làm việc chuyên
cần của một đội ngũ tập thể dưới sự chỉ
đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo. Chúng
tôi kính chúc quý Công ty gặt hái nhiều
thành công lớn và đạt được nhiều kết
quả kinh doanh tốt đẹp. Chúc đội ngũ
của quý Công ty luôn trở thành một
tấm gương thành công cho các doanh
nghiệp mới.
Chúng tôi tin rằng với sự quyết tâm, nỗ
lực và cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh
đạo và toàn thể nhân viên, Tổng Công ty
Tín Nghĩa sẽ tiếp tục đạt được thành tích
vượt trội hàng năm và trở thành một
doanh nghiệp chuẩn mực của thành
công.
Thông tin nội bộ - Số 06/2019
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PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC TUẤN VINH
- TỔNG GIÁM ĐỐC COFCO INTERNATIONAL VIỆT NAM

TÍN NGHĨA LÀ MỘT ĐỐI TÁC
THỦY CHUNG, SON SẮC

H

ôm nay chúng ta gặp
nhau ở đây chung vui
cùng Tổng Công ty Tín Nghĩa
nhân kỷ niệm 30 năm thành
lập của tập đoàn. Ba mươi năm
là một quãng thời gian không
ngắn. Đặc biệt trong ngành kinh
doanh nông sản chưa hề thiếu
thử thách thì 30 năm là một hành
trình đủ dài.
Vào ngày này 30 năm trước, vào
năm 1989 mạng World Wide Web,
hay ngày nay được biết dưới cái
tên ngắn gọn hơn là internet, ra
đời. Kể từ đó thế giới đã thay đổi
với một tốc độ không ngừng, cả
về môi trường kinh doanh, cách
thức kinh doanh, công nghệ thực
hiện công việc. Và nhất là thói
quen của con người đã thay đổi
rất rất nhiều.
Nói như vậy để thấy, rất nhiều
thứ đã thay đổi trong 30 năm
qua. Nhưng nói đến Tín Nghĩa là
nói đến những giá trị không thay
đổi trong suốt thời gian này, ít ra
là với cá nhân tôi trong quá trình
gần 20 năm kinh doanh cà phê,
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đó là một tập đoàn có nền tảng
tài chính vững mạnh, được quản
trị chuyên nghiệp, có hệ thống
quản lý rủi ro tốt, và nhất là uy
tín cao.
Đối với COFCO, Tín Nghĩa đã luôn
là một đối tác thủy chung son
sắt và vô cùng quan trọng, của
COFCO mà tiền thân là Noble
Coffee trong suốt 17 năm chúng
tôi có mặt tại Việt Nam. Ngoài
mảng café truyền thống thì
chúng tôi cũng vui mừng mở ra
việc hợp tác với Tín Nghĩa trong
mảng ngũ cốc và thức ăn gia
súc mà COFCO vừa mở ra ở thị
trường Việt Nam trong năm nay.
Cảm ơn Ban lãnh đạo Tín Nghĩa,
cảm ơn anh Đức, anh Nhơn, chị
Hạnh về sự hợp tác tốt đẹp này.
Xin chúc cho Tổng Công ty Tín
Nghĩa đạt được nhiều thành
công hơn nữa trong giai đoạn
chuyển mình quan trọng này và
vươn lên trở thành một tập đoàn
kinh tế quan trọng hàng đầu của
Việt Nam trong tương lai gần.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Tín Nghĩa nhận Huân chương Lao động Hạng 2 của Chủ tịch nước

Nghi thức cắt bánh sinh nhật mừng Tín Nghĩa 30 năm hình thành và phát triển
Thông tin nội bộ - Số 06/2019
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UBND Tỉnh Đồng Nai trao tặng bức trướng 30 năm xây dựng và phát triển cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Đại biểu, Lãnh đạo Tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Cán bộ, Nhân viên chụp ảnh lưu niệm
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UBND Tỉnh Đồng Nai trao tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp cho sự hình thành và phát triển
Tổng Công ty Tín Nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Tặng Kỷ niệm chương cho Cán bộ, Nhân viên có thâm niên công tác từ 25 năm đến 30 năm

UBND Tỉnh Đồng Nai trao tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp cho sự hình thành và phát triển
Tổng Công ty Tín Nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Thông tin nội bộ - Số 06/2019
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CÙNG CÁC CHÁU VUI TẾT TRUNG THU 2019

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA MANG NIỀM VUI
ĐẾN VỚI CÁC CHÁU

C

hăm lo và hỗ trợ học bổng
cho các cháu thiếu nhi mồ côi,
khuyết tật trong tỉnh Đồng Nai nhân
dịp Tết Trung thu là hoạt động thiện
nguyện mang tính truyền thống của
Tổng Công ty Tín Nghĩa trong nhiều
năm qua. Năm nay, Tổng Công ty Tín
Nghĩa tiếp tục thực hiện chương trình
“Cùng các cháu vui Tết Trung Thu” với
nhiều hoạt động như tặng học bổng,
tặng quà, vui chơi, giải trí đầy ý nghĩa
dành cho các cháu thiếu nhi mồ côi,
khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chương trình “Cùng các cháu vui Tết
Trung thu năm 2019” đã được tổ chức
vào ngày 14/09/2019, tại Eros Palace –
số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân
Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chương trình đón Trung thu năm nay
có các tiết mục biểu diễn văn nghệ,
xiếc, ảo thuật thật vui nhộn, đặc sắc
do nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch; đội xiếc,
đội văn nghệ thiếu nhi đến từ TP.HCM
biểu diễn đã mang lại một ngày hội
đặc biệt cho các em nhỏ. Ngoài các tiết
mục văn nghệ, Ban tổ chức còn trao
nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực
dành cho các em như: Tài trợ học bổng,
hỗ trợ nuôi dưỡng hơn 1.000 cháu có
hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi, khuyết tật
đang được nuôi dưỡng ở các trường,
viện, trại mồ côi tại tỉnh Đồng Nai. Ban
tổ chức cũng đã trực tiếp trao hơn
1.000 phần quà, bánh Trung thu cùng
với 10.000 quyển tập học sinh cho các
cháu trong dịp này.
Các Trường, Viện, Trại chăm sóc trẻ em
mồ côi khuyết tật trong tỉnh Đồng Nai
được Tổng Công ty Tín Nghĩa tài trợ
gồm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ
côi khuyết tật; Trung tâm nuôi dạy trẻ
khuyết tật tỉnh Đồng Nai, Nhà nuôi trẻ
mồ côi Chùa Diệu Pháp; Cô nhi viện
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Hoa Mai; Cơ sở Bảo trợ xã hội cô nhi
Thiên Bình; Trung tâm Bảo trợ huấn
nghệ cô nhi Biên Hòa.
Trên bước đường 30 năm hình thành
và phát triển, Tổng Công ty Tín Nghĩa
là doanh nghiệp luôn đồng hành với
công tác xã hội từ thiện, nhằm chia sẻ
với cộng đồng những khó khăn, mất
mát, bất hạnh trong cuộc sống, trong
đó có các em thiếu nhi, nhất là những
trẻ em kém may mắn. Chương trình
“Cùng các cháu vui Tết Trung thu năm
2019” được thực hiện từ nguồn kinh
phí vận động từ cán bộ công nhân
viên, các Công ty con là thành viên
của Tổng Công ty Tín Nghĩa, các khách

hàng, đối tác và bạn bè thân thiết của
Tín Nghĩa đóng góp.
Chương trình “Cùng các cháu vui Tết
Trung thu” là một trong rất nhiều hoạt
động xã hội, từ thiện của Tổng Công
ty trong thời gian qua. Với những hoạt
động hướng về cộng đồng đầy tình
người và đậm chất nhân văn, Tổng
Công ty Tín Nghĩa hy vọng sự đóng
góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần
cùng xã hội làm vơi đi những nỗi đau,
khó khăn của những mảnh đời bất
hạnh xung quanh ta
Hồng Châu
Phòng TTTT
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HỌC BỔNG
“CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” 2019

500 TRIỆU ĐỒNG
CHO 65 HỌC SINH,
SINH VIÊN
ĐÔNG NAM BỘ

N

gày
25/09/2019
tại
Trường Đại học Đồng Nai,
Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn
Đồng Nai tổ chức lễ trao học bổng
“Chắp cánh ước mơ” 2019. Đồng
hành cùng chương trình này là nhà
tài trợ Tổng Công ty Tín Nghĩa, đây
là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt
động từ thiện chào mừng 30 năm
thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Nhằm hỗ trợ kịp thời các học sinh,
sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai và sinh viên vùng Đông
Nam Bộ có hoàn cảnh khó khăn
thêm điều kiện tiếp tục đến lớp,
Tổng Công ty Tín Nghĩa phối
hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức trao
tặng 65 suất học bổng cho học
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn. Đây là những tấm gương
vượt khó, vươn lên trong học tập
đã được giới thiệu trên Báo Tuổi Trẻ
kể từ ngày 20/09.
Với tổng trị giá 500 triệu đồng, 65
suất học bổng năm nay được trao
cho các học sinh, sinh viên của tỉnh
Đồng Nai và 6 Tỉnh Thành thuộc
Đông Nam Bộ. Trong đó, TP. HCM,
Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương,
Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận có
30 học bổng dành cho sinh viên
năm 1, năm 2 (mỗi Tỉnh, Thành 5
học bổng). Riêng tỉnh Đồng Nai có
30 học bổng cho học sinh và 5 học

bổng cho sinh viên. Mỗi học bổng
cho học sinh là 5.000.000 đồng,
sinh viên là 10.000.000 đồng.
Học bổng “Chắp cánh ước mơ”
thuộc chương trình “Vì ngày mai
phát triển” của Báo Tuổi Trẻ và đây
là học bổng lần thứ 497. Ra đời từ
năm 1988, sau 32 năm phát triển
và hoạt động liên tục (1988-2019)
đến nay chương trình “Vì ngày mai
phát triển” của Báo Tuối Trẻ đã hỗ
trợ cho 62.303 học sinh sinh viên.
Tổng cộng đã có 495 chương trình
(trong đó có 327 chương trình học
bổng, giải thưởng). Tổng giá trị mà
chương trình đã huy động được
tương đương 14.239 lượng vàng
(hơn 341 tỉ đồng).

Dù xuất hiện với nhiều tên gọi
khác nhau như: Tiếp sức đến
trường, Gieo mầm tri thức, Chắp
cánh ước mơ, Điểm sáng ngành y,
hay Đồng hành cùng người thầy…
Song, phát triển giáo dục - vun đắp
những mầm xanh cho tương lai
luôn là tiêu chí chính của chương
trình. “Vì ngày mai phát triển” còn
được xem là chiếc cầu nối kết nối
vạn tấm lòng của bạn đọc Báo Tuổi
Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm
lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, những
nhân tài của đất nước vững bước
vào đời. Những bạn trẻ vượt khó,
học giỏi đã không đơn độc khi
nhận được sự đồng hành.
		
Trung Dân
Báo Tuổi Trẻ
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PHÁT BIỂU CỦA BÀ ĐẶNG THỊ THANH HÀ - CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
TẠI LỄ TRAO HỌC BỔNG “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” 2019

GÓP PHẦN TẠO NÊN MỘT XÃ HỘI TỐT ĐẸP HƠN
TRONG TƯƠNG LAI

H

ôm
nay
ngày
25/09/2019, Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Báo Tuổi Trẻ và Tỉnh
đoàn Đồng Nai phối hợp thực
hiện chương trình trao học bổng
“Chắp cánh ước mơ” 2019 cho các
em học sinh, sinh viên của tỉnh
Đồng Nai và 6 tỉnh miền Đông
Nam Bộ. Chương trình “Chắp
cánh ước mơ” là một trong chuỗi
sự kiện chào mừng kỷ niệm 30
năm ngày thành lập Tổng Công ty
Tín Nghĩa.
Tham gia chương trình trao học
bổng “Chắp cánh ước mơ” 2019,
Chúng tôi lấy làm vinh dự được
đồng hành cùng chương trình “Vì
ngày mai phát triển” của báo Tuổi
Trẻ và được chọn là nhà tài trợ
của chương trình trao học bổng
hôm nay để góp phần phát triển
sự nghiệp giáo dục, nâng bước
cho các em có hoàn cảnh khó
khăn theo đuổi ước mơ học tập,
vươn tới tương lai tươi sáng hơn,
chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ
Việt Nam, những nhân tài của đất
nước tiếp tục vững bước vào đời.
Những bạn trẻ vượt khó, học giỏi
sẽ không đơn độc khi nhận được
sự đồng hành của Chúng tôi.
Chương trình trao học bổng
“Chắp cánh ước mơ” 2019 lần này
sẽ trao tặng 65 suất học bổng
với tổng trị giá 500 triệu đồng.
Mỗi học bổng cho học sinh là
5.000.000 đồng, sinh viên là
10.000.000 đồng. Trong đó, tỉnh
Đồng Nai có 30 học bổng cho
học sinh và 05 học bổng cho sinh
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viên. Riêng Bình Thuận Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM, Tây Ninh
và Bình Phước có 30 học bổng dành cho sinh viên năm 1, năm 2, mỗi Tỉnh
thành được trao 05 học bổng trong đợt này.
Ngày 07/09/2019 vừa qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã long trọng kỷ niệm
30 năm thành lập Tổng Công ty. Trong suốt thời gian qua, Tổng Công ty Tín
Nghĩa hoạt động theo hướng phát triển bền vững, không chỉ phát triển
kinh tế mà còn thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, dành sự
quan tâm đặc biệt cho công tác xã hội từ thiện. Chương trình “Chắp cánh
ước mơ” 2019 hôm nay là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa cao đẹp nhất
trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và phát
triển Tổng Công ty Tín Nghĩa. Sự hợp tác với Báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn
Đồng Nai thực hiện chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” 2019
luôn được chúng tôi coi trọng hàng đầu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong sự phát triển bền vững của Tổng Công ty. Chúng tôi sẽ không ngừng
củng cố, nâng cao hợp tác hơn nữa để góp phần tạo nên một xã hội tốt
đẹp hơn trong tương lai.
Với ý nghĩa cao đẹp đó, Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các cháu học
sinh, sinh viên của tỉnh Đồng Nai và 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ luôn nỗ lực,
quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, lao động sáng tạo để
xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
của gia đình, xã hội và của những nhà tài trợ đã dành cho các cháu.
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI:

C

TÔN VINH TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC NĂM 2018

hào mừng ngày Doanh
nhân Việt Nam (13/10),
UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ
tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”,
“Doanh nhân xuất sắc” tỉnh Đồng
Nai lần thứ VII vào ngày 10/10/2019
tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh
Đồng Nai. Tại buổi lễ tôn vinh, có
24 doanh nghiệp và 17 doanh nhân
xuất sắc được UBND Tỉnh tặng cờ,
bằng khen. Trong số đó, Tổng Công
ty Tín Nghĩa được vinh dự đón nhận
danh hiệu “Doanh nghiệp xuất
sắc”. Tại buổi lễ, Tổng Công ty còn
được vinh dự nhận Bằng khen của
UBND Tỉnh đối với Doanh nghiệp
xuất khẩu uy tín tỉnh Đồng Nai theo
bình chọn của Bộ Công thương.
Trong những năm qua, mặc dù tình
hình kinh tế xã hội còn nhiều khó
khăn, nhưng với sự nỗ lực, phấn
đấu, đoàn kết của tập thể CBCNV,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đạt nhiều
thành tích xuất sắc trong hoạt động
kinh doanh, liên tục nhiều năm liền
đạt danh hiệu tập thể lao động xuất
sắc, được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua
xuất sắc và Bằng khen qua các năm,
đồng thời được Tỉnh ủy Đồng Nai
tặng cờ thi đua xuất sắc 05 năm liền.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh
doanh, Tổng Công ty còn tích cực
tham gia công tác xã hội từ thiện
như hàng năm đóng góp, ủng hộ
Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ
em, Quỹ học bổng tiếp bước cho trẻ
em đến trường,…với tổng kinh phí
ủng hộ trên 5 tỷ đồng/năm. Đồng
thời, thông qua dự án phát triển
cà phê bền vững, Tổng Công ty đã
hỗ trợ và mang lại nhiều lợi ích cho
người nông dân với giá thu mua cà
phê tốt hơn, hướng dẫn kỹ thuật
canh tác để đạt năng suất cao, môi

trường thân thiện. Công tác chăm lo
cho người lao động luôn được Tổng
Công ty quan tâm chú trọng, thu
nhập của người lao động năm sau
cao hơn năm trước. Công tác đào
tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ được chú ý quan
tâm. Các điều kiện làm việc, an toàn
lao động, vệ sinh môi trường cũng
luôn được đảm bảo.
Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập,
Tổng Công ty đã được Chủ tịch
Nước tặng thưởng Huân chương
Lao động Hạng 2 (lần thứ 2) và được
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng
Bức trướng cho tập thể đạt thành
tích xuất sắc trong xây dựng và phát
triển Tổng Công ty.
Cùng với danh hiệu “Doanh nghiệp
xuất sắc” của Tổng Công ty, trong dịp
này, ông Quách Văn Đức, Tổng Giám
đốc cũng được UBND tỉnh Đồng Nai
tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân
xuất sắc” tỉnh Đồng Nai.
Với cương vị là Tổng Giám đốc, ông
Quách Văn Đức luôn đề ra những
giải pháp tích cực, quyết liệt trong

công tác chỉ đạo điều hành hoạt
động kinh doanh của Tổng Công ty;
Chủ động đi trước đón đầu trong
việc xây dựng chiến lược phát triển
đa ngành giúp Tổng Công ty Tín
Nghĩa đạt được tốc độ tăng trưởng
nhanh và luôn hoàn thành, vượt các
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng
năm. Mạnh dạn tái cơ cấu tổ chức,
tạo điều kiện phát huy năng lực của
CBCNV, đặc biệt là cán bộ trẻ, luôn
được tạo điều kiện thuận lợi để phát
huy tiềm năng và tạo cơ hội thăng
tiến; Công tác đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực luôn được quan
tâm, chú trọng, tìm kiếm thu hút
nhân tài về làm việc cho Tổng Công
ty; chăm lo đời sống cho người lao
động, đảm bảo thu nhập năm sau
cao hơn năm trước. Cùng với tâm
huyết phát triển Tổng Công ty Tín
Nghĩa trở thành tập đoàn lớn mạnh
và xây dựng một đội ngũ nhân sự
thật sự mạnh, năng động, nhiệt
huyết nhằm đưa Tổng Công ty Tín
Nghĩa ngày càng phát triển, vươn
tầm Quốc tế.
Loan Anh
Phòng TCNS
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TÍN NGHĨA
THUỘC TOP 500 DOANH NGHIỆP
CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM
2019 – PROFIT 500

V1000 2018 – TOP 1000
DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM 2018
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính
về công bố danh sách 1000 doanh nghiệp
đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam (V1000), căn cứ số liệu về nộp thuế
trên hệ thống thông tin quản lý, Tổng cục
Thuế đã tổng hợp và đưa ra các tiêu chí để
lựa chọn, xác định V1000. Đây là năm thứ 3
liên tiếp Tổng cục Thuế công bố danh sách
này.
Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế,
tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã
nộp của các doanh nghiệp trong danh sách
V1000 năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu
ngân sách về thuế thu nhập doanh nghiệp,
tăng 8,3% so với tổng số thuế thu nhập
doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp
thuộc danh sách V1000 năm 2017.

N

gày 25/9/2019, Vietnam
Report phối hợp cùng Báo
VietnamNet công bố Bảng xếp
hạng Profit500 – Top 500 doanh
nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt
Nam năm 2019 - nhằm tôn vinh
các doanh nghiệp có khả năng
tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở
thành những cột trụ cho sự phát
triển của nền kinh tế Việt Nam,
đồng thời góp phần giới thiệu
thương hiệu doanh nghiệp Việt tới
cộng đồng kinh doanh trong nước
và quốc tế.
Trong bảng xếp hạng Profit500
năm nay, dẫn đầu về số lượng
doanh nghiệp vẫn thuộc về các
ngành Xây dựng, vật liệu xây dựng,
bất động sản (23,9%), ngành Thực
phẩm Đồ uống (11%), ngành Tài
chính (10,8%), ngành Điện (8,6%),
chiếm áp đảo so với các nhóm
ngành còn lại
Trong năm 2019, mặc dù còn
nhiều khó khăn, nhưng nền kinh
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tế Việt Nam đã có mức tăng trưởng
ấn tượng trở lại. Trong bối cảnh đó,
tình hình hoạt động của các doanh
nghiệp Việt Nam đã có nhiều khởi
sắc, khả năng sinh lời tăng, năng
lực cạnh tranh có nhiều cải thiện.
Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch về
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
doanh giữa các doanh nghiệp FDI
và doanh nghiệp trong nước và
giữa các ngành.
Năm 2019, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã vinh dự được xếp hạng
209/500 Top 500 Doanh nghiệp
có lợi nhuận tốt nhất, xếp hạng
118/500 Top 500 Doanh nghiệp tư
nhân có lợi nhuận tốt nhất. Ngoài
ra, trong bảng xếp hạng năm nay,
một công ty con của Tổng Công ty
Tín Nghĩa là Công ty CP Phát triển
KCN Tín Nghĩa cũng đã vinh dự
được xếp hạng 444/500 trong Top
500 Doanh nghiệp có lợi nhuận
tốt nhất Việt Nam.
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT

Theo thống kê, 1.000 doanh nghiệp nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong
năm 2018 có hoạt động kinh doanh thuộc
nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, một
số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong
V1000 năm 2018 như: Công nghiệp chế biến
chế tạo 33,37%; Tài chính, ngân hàng và bảo
hiểm 18,78%; Bất động sản 10,74%…
Trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu
nhập doanh lớn nhất trong năm 2018, các
doanh nghiệp có trụ sở chính tập trung chủ
yếu tại các tỉnh/thành phố lớn như Tp.HCM
(34,1%), Hà Nội (34,7%), Bình Dương (3,9%),
Đồng Nai (4,9%).
Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt
động kinh doanh, đầu tư trong 2018, Công
ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cũng đã vinh dự
góp mặt trong danh sách này với thứ hạng
893/1000. Trong bối cảnh nền kinh tế đang
còn nhiều khó khăn, thách thức, việc nằm
trong danh sách V1000 2018 là minh chứng
rõ ràng nhất cho thấy Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân
sách Nhà nước, định hướng đúng đắn trong
hoạt động kinh doanh, đóng góp vào công
cuộc phát triển chung của đất nước.
Hồng Châu
Phòng TTTT

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾT QUẢ CUỘC THI TÍN NGHĨA TRONG TÔI

H

ướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty (07/9/1989 – 07/9/2019), nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, ghi
nhận những tâm tư, tình cảm của cán bộ, công nhân viên trong quá trình hình thành và phát triển trong
suốt 30 năm, Ban Truyền thông Sự kiện đã tổ chức cuộc thi “Tín Nghĩa trong tôi”, Cuộc thi đã được sự hưởng ứng của
các cán bộ, công nhân viên không chỉ trong văn phòng Tổng Công ty mà còn của các đơn vị thành viên, với nhiều
bài viết hay, ý nghĩa, đã khắc họa sâu sắc những kỷ niệm, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công nhân viên trong suốt 30
năm qua…
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT

STT

BÀI THAM GIA

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

GIẢI

1

Hồi ức về Tín Nghĩa

Nguyễn Văn Liễu

Thường trực Đảng ủy
Tổng Công ty

Giải nhất

2

Một thoáng nghĩ về

Nguyễn Thị Hồng

Công ty CP Tín Khải

Giải nhì

3

Giữ mãi áo xanh
ước mơ

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Giải nhì

4

Một thời để nhớ

Trần Thị Thanh Hương

Công ty CP LPG Tín Nghĩa

Giải ba

5

Những kỷ niệm
không quên

Phan Ngọc Thùy Linh

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Giải ba

6

Nông sản đồng hành
cùng Tín Nghĩa

Nguyễn Ngọc Nhân

Văn phòng Tổng Công ty

Giải ba

7

Tín Nghĩa niềm tự
hào trong tôi

Trần Thị Mai Phương

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Giải khuyến khích

8

Tín Nghĩa trong tôi

Nguyễn Kim Ngân

Công ty CP Phát triển
KCN Tín Nghĩa

Giải khuyến khích

9

“Tín Nghĩa”
trong trái tim tôi

Lê Nguyễn Diễm Hằng

Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa

Giải khuyến khích

10

Tín Nghĩa trong tôi

Phạm Thị Huế

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Giải khuyến khích

11

Niềm tin

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa

Giải khuyến khích

Nguyễn Thị Thuý
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HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 04/10” NĂM 2019

H

ưởng ứng “Ngày toàn dân
phòng cháy và chữa cháy 04/10”
năm 2019, Đội hình PCCC Văn Phòng
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức huấn
luyện đội hình chữa cháy và tham gia
Hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-CATPC07 ngày 30/8/2019 của Công an tỉnh
Đồng Nai; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày
06/9/2019 của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH
Tp Biên Hòa về việc tổ chức các hoạt
động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng
cháy và chữa cháy 04/10” năm 2019.
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các
hoạt động của Hội thao kiểm tra nghiệp
vụ PCCC&CNCH hưởng ứng “Ngày toàn
dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”
năm 2019, Công an Tp Biên Hòa tổ chức
huấn luyện các đội hình chữa cháy.
Ngày 28/9/2019 Đội hình PCCC Văn
Phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa tích cực
tham gia thi đấu tại Sân nhà thi đấu thể
dục thể thao tỉnh. Tham gia Đội hình
“Máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra nước
đầu lăng”. Gồm 01 máy bơm chữa cháy
khiêng tay, 07 đội viên, 01 chỉ huy, 01
điều khiển máy bơm và 05 đội viên chạy
số và băng rôn, khẩu hiệu...Đội hình
tham gia nghiêm túc chấp hành mọi nội
quy, quy định của ban tổ chức.
Để các hoạt động nhân ngày 04/10/2019
hàng năm ngày càng đi vào nề nếp, trở
thành phong trào nhằm hạn chế sự gia
tăng về số vụ cháy, nổ và thiệt hại do
cháy nổ gây ra, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã thường xuyên tổ chức kiểm tra an
toàn PCCC, tích cực tham gia công tác
PCCC, hàng năm trao dồi nghiệp vụ
PCCC, kịp thời phát hiện và có biện pháp
khắc phục các sự cố xảy ra.
Thanh Loan
Phòng HCQT
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ĐOÀN THỂ

TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA

LUÔN TIN TƯỞNG,
ĐỒNG HÀNH
CÙNG SỰ NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
CỦA TỔNG CÔNG TY

(Trích phát biểu của anh Trịnh
Nguyên Nam – Bí thư Đoàn cơ sở
Tổng Công ty tại Lễ kỷ niệm 30 năm
thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa)

H

ôm nay, ngày 7/9/2019, tại Lễ
kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa, tôi lấy làm vinh
dự lớn đại diện cho lực lượng lao động
trẻ, là lực lượng kế thừa sự nghiệp của
Tổng Công ty Tín Nghĩa khi nhận được sự
tin cậy, tín nhiệm của Ban lãnh đạo Tổng
Công ty và được thay mặt cho hơn 1.700
CBCNV Tổng Công ty Tín Nghĩa phát biểu
cảm tưởng trong buổi Lễ này.
Trải qua chặng đường nhiều thăng trầm,
với những thuận lợi và không ít khó
khăn, thử thách để có những sự thay đổi
lớn về tầm vóc, cũng như vị trí của Tín
Nghĩa trên địa bàn. Trong những ngày
đầu thành lập, trong giai đoạn đất nước
bắt đầu thời kỳ đổi mới, với bao trăn trở,
suy nghĩ, tập thể lãnh đạo Tổng Công ty
đã đặt ra câu hỏi: Làm gì thiết thực nhất
cho mỗi người lao động và đóng góp
thật nhiều cho đất nước? Làm gì để đạt
hiệu quả cao nhất trong khi tiềm năng
có hạn?
Trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề
ấy, với số vốn ban đầu khoảng 15 triệu
đồng, lao động chỉ vỏn vẹn 10 người, cơ
sở vật chất kỹ thuật hầu như không có
gì, chúng ta cảm thấy rằng con đường đi
đến bến bờ ước mơ còn rất dài và lắm
chông gai. Chỉ có sự bền chí, quyết tâm,
sự hy sinh của toàn thể CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa mới có được thành
quả vinh quang như ngày nay. Chúng tôi
cảm thấy vô cùng tự hào khi được làm
việc, cống hiến và là thành viên của đại

gia đình Tín Nghĩa.
Tổng Công ty Tín Nghĩa ra đời khi
trong chúng tôi có nhiều người còn
rất nhỏ, chúng tôi hiểu rằng để có
ngày hôm nay, nhiều thế hệ cha anh
đã lao động quên mình khắc phục
khó khăn, gian khổ, đoàn kết một
lòng chung tay xây dựng Tín Nghĩa
giàu mạnh, chúng tôi rất tự hào về
truyền thống vẻ vang ấy. Chúng tôi
dần lớn lên và vinh dự được làm việc
tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, tại đây
chúng tôi cảm nhận được sự quan
tâm, chăm lo của Tổng Công ty dành
cho CBCNV từ chính sách tiền lương,
chế độ bảo hiểm được đảm bảo đến
việc tạo ra nhiều hoạt động văn hóa,
thể thao nhằm nâng cao đời sống
tinh thần cho nhân viên, Tín Nghĩa
là một tập thể đoàn kết, các thành
viên có tinh thần gắn bó và hợp tác
tốt với nhau, Tín Nghĩa luôn tạo môi
trường cho tất cả CBCNV nhất là lực
lượng trẻ phát huy hết năng lực, khả
năng sáng tạo và thăng tiến trong
công việc. Ngoài ra, ở Tín Nghĩa luôn
nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các
cấp lãnh đạo và đồng nghiệp khi gia
đình có hữu sự hoặc biến cố trong
cuộc sống. Điều đó, đã tạo nên giá trị
văn hóa truyền thống tốt đẹp của Tín
Nghĩa, là giá trị cốt lõi gắn chặt giữa
các thành viên với nhau, tạo điều
kiện cho CBCNV cống hiến nhiều hơn
và đưa Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày
càng phát triển bền vững hơn.
Ở thời điểm chuyển giao thế hệ, như
tâm ý của Lãnh đạo Tổng Công ty, dần
chuyển giao sự nghiệp cho thế hệ trẻ.
Chúng tôi hiểu rằng, Tổng Công ty
cần lắm một thế hệ thanh niên thế
kỷ 21 sống có hoài bão, lý tưởng; cần
lắm một thế hệ lao động trẻ gắng sức

học tập, đem tri thức làm hành trang
lập nghiệp và phụng sự tổ quốc; cần
lắm những người biết lao động sản
xuất giỏi, làm giàu chính đáng; cần
lắm những người biết chia sẻ, chung
tay vì cộng đồng, để trở thành những
người chủ tương lai của đất nước,
xứng đáng với các thế hệ đi trước,
xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy
và Ban lãnh đạo Tổng Công ty.
Thế hệ trẻ chúng tôi có những điều
kiện thuận lợi: được đào tạo kiến thức
chuyên môn tốt; được sự quan tâm và
tin tưởng của lãnh đạo các cấp; được
tạo cơ hội tiếp nhận sự nghiệp, cơ đồ
to lớn của Tín Nghĩa, đã giúp tuổi trẻ
chúng tôi thêm niềm tin và luôn tự
hứa với chính mình phải tiếp tục cống
hiến sức lực và trí tuệ, xứng đáng với
thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng
là cánh tay đắc lực của Đảng, là lực
lượng nòng cốt trong xây dựng Tổng
Công ty. Lớp lao động thế hệ trẻ ngày
nay tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo
của Đảng bộ Tổng Công ty và Lãnh
đạo Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có
nhiều hơn nữa cơ hội học tập và phấn
đấu, được khẳng định chính mình,
góp phần đưa Tổng Công ty vươn cao
hơn và xa hơn trong tương lai.
Với sức mạnh truyền thống tốt đẹp
của Tổng Công ty, với lý tưởng cao
đẹp, bằng trí tuệ và sự năng động,
tuổi trẻ Tín Nghĩa hôm nay luôn tin
tưởng vào sự nghiệp tươi sáng của
Tổng Công ty và chúng tôi xin hứa sẽ
phát huy vai trò đoàn kết, lòng dũng
cảm vượt khó, nỗ lực phấn đấu, sáng
tạo trong công tác và lao động sản
xuất, tiếp tục làm giàu thêm truyền
thống, sự phát triển giàu đẹp để viết
tiếp những trang sử hào hùng của Tín
Nghĩa.
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ĐOÀN THANH NIÊN TÍN NGHĨA

THAM GIA
TỔNG KẾT 25 NĂM
PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN HÈ
TỈNH ĐỒNG NAI
(1994 – 2019)

HỌP MẶT 20 -10
20 -10 điểm hẹn lại đến, ngày
của Phụ nữ Việt Nam và năm
nào cũng vậy Công ty cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa đều tổ chức
họp mặt chị em. Phái nữ của Cty
Xăng dầu luôn được ưu ái quan
tâm từ Ban Giám đốc Công ty,
tạo điều kiện cho Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở thành viên tổ
chức một buổi họp mặt cho chị
em phụ nữ rất thân mật. Trong
buổi họp mặt, các chị em phụ
nữ đã chia sẻ cho nhau những
mẫu chuyện hay, những bài học
quý từ cuộc sống gia đình, làm
sao cho “cơm lành canh ngọt”;
truyền lửa cho nhau khi gặp khó
khăn trong nuôi dạy con cái và
hướng đến một thế hệ con em
thành đạt. Trong từng nụ cười
ánh mắt hạnh phúc về gia đình,
cũng còn đâu đó những tâm tư
cần gửi gắm đến các anh. Tuy
vậy, chị em vẫn bao dung khi
chốt lại câu chuyện đời mình thật đáng trân trọng.
Trong khi chị em bàn luận cùng
nhau, thì bên trong các anh em
đã chuẩn bị rất nhiều món ăn để
phục vụ cho ngày đặc biệt này.
Sự quan tâm và tình thương ấm
áp đã mang đến cho gia đình
Xăng dầu một ngày tràn ngâp
tiếng cười, những món ngon
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hấp dẫn và đặc biệt là học hỏi
rất nhiều kinh nghiệm quý từ
các bà mẹ từng trải, có thâm
niên nuôi dạy con thành đạt.
Phụ nữ Việt Nam xứng đáng với
8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng
“Anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang” và phụ nữ Công
ty Xăng dầu chúng tôi ngày nay
cũng “Trung hậu, đảm đang”
như vậy. Ngày 20/10 là dịp để
tôn vinh những giá trị truyền
thống tốt đẹp của phụ nữ Việt
Nam, qua đó khẳng định vai
trò của phụ nữ và những đóng
góp của nữ giới vào sự nghiệp
xây dựng và phát triển xã hội,
đất nước. Ngày nay, phụ nữ đã
có những bước tiến quan trọng
trong việc khẳng định vị thế trên
các mặt của đời sống xã hội. Đã
có những nữ doanh nghiệp xuất
sắc được tôn vinh và đứng ở vị
trí cấp cao. Họ không chỉ giỏi về
hoạt động bên ngoài mà còn
giỏi quán xuyến gia đình. Và chỉ
có phụ nữ, những bông hoa với
tấm lòng bao dung vì gia đình
mới làm nên những điều kỳ tích
cho xã hội.
Tôi yêu tất cả các chị.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

N

gày 27/09, Đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa tham gia Lễ Tổng kết 25
năm phong trào tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 1994 - 2019 do Tỉnh đoàn Đồng Nai
tổ chức.
Tại buổi Lễ, đã diễn ra các hoạt động nhằm
đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện các
phong trào tình nguyện như: Chương trình
Tiếp sức mùa thi, chiến dịch ‘Mùa hè xanh’,
chiến dịch ‘Kỳ nghỉ hồng’, chiến dịch ‘Hành
quân xanh’, chiến dịch ‘Hoa phượng đỏ’.
Qua đó, Đoàn cở sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
được Tỉnh đoàn Đồng Nai tuyên dương, khen
thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân vì đã có nhiều
thành tích xuất sắc trong phong trào thanh
niên tình nguyện như: Thực hiện có hiệu quả
chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”; Đóng góp xây dựng
nhà nhân ái, khu vui chơi cho các cháu thiếu
nhi, hiến máu tình nguyện,...
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ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

T

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

hấm nhuần tư tưởng Hồ
Chí Minh, trong Bản di chúc
thiêng liêng của Người: “Đoàn viên
thanh niên ta nói chung là tốt, mọi
việc đều hăng hái xung phong, không
ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng
cần phải chăm lo giáo dục đạo đức
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành
những người thừa kế xây dựng chủ
nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời
sau là một việc rất quan trọng và rất
cần thiết”, Đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa thường xuyên quan tâm,
đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục truyền thống, bồi dưỡng
lý tưởng cách mạng cho đoàn viên
thanh niên, coi đó là nhiệm vụ
trọng tâm xuyên suốt của công tác
Đoàn và phong trào thanh niên ở
đơn vị.
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
công tác giáo dục truyền thống, bồi
dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn
viên, thanh niên, Đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa luôn gắn với việc
thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU
ngày 17/2/2017 của Đảng uỷ Tổng
Công ty Tín Nghĩa về thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, và các Nghị quyết, chỉ
đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối về
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị Khoá XII.
Với những việc làm cụ thể như: Đã tổ
chức học tập, quán triệt đến 100%
đoàn viên, thanh niên Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị Khoá XII, các
chuyên đề học tập và làm theo Bác
hằng năm, gắn với chương trình, kế
hoạch tổ chức học tập, quán triệt của
Đảng uỷ và các chi bộ trong hệ thống
Tín Nghĩa. Qua học tập, đoàn viên,
thanh niên Tín Nghĩa đa số đã quán
triệt được tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Để cụ thể hoá việc
học tập tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành
Đoàn cơ sở phân công người sưu tầm
những bài viết của Bác về tư tưởng,
đạo đức, phong cách của người cách
mạng, những tấm gương học tập và
làm theo Bác để đăng lên Bản tin nội
bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa, đây là

một kênh thông tin quan trọng đến
với người đọc, nhất là các bạn trẻ của
Tổng Công ty.
Giáo dục đoàn viên thanh niên
tưởng nhớ đến công ơn của thế hệ
đi trước đã hy sinh xương máu cho
nền độc lập, thống nhất đất nước
thông qua các chương trình như:
hằng năm nhân các dịp lễ lớn của
đất nước tổ chức viếng nghĩa trang
liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà cho các
Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức cho
đoàn viên thanh niên về nguồn tham
quan Chiến khu rừng Sác, chiến khu
Minh Đạm,...
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Vận động đoàn viên tham gia các
Hội thi tìm hiểu về truyền thống,
lịch sử như: Nhân ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ
chức hội thi hái hoa dân chủ tìm
hiểu về Đoàn, đồng thời tham dự
Hội trại truyền thống hàng năm
do Khối Doanh nghiệp tổ chức;
Cùng HCCB tổ chức các chuyến
về nguồn nhân ngày 22/12 hàng
năm; Hội thi viết “50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh”; Kể chuyện làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Tham dự tọa đàm ‘Nhớ về Bác,
lòng ta trong sáng hơn’ tại Văn
miếu Trấn Biên,...
Thực hiện đăng ký công trình
thanh niên làm theo lời Bác, mỗi
Chi đoàn đã thực hiện ít nhất 1
công trình thanh niên; Phát động
đoàn viên thanh niên thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh tại đơn vị; tổ chức
buổi nói chuyện “Đảng với thanh
niên, thanh niên với Đảng”.
Có 100% đoàn viên đăng ký và
đánh giá việc thực hiện Chương
trình rèn luyện đoàn viên hàng
năm; học tập 06 bài học lý luận
chính trị.
Thường xuyên sinh hoạt trung
kiên, bồi dưỡng và giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem
xét kết nạp hàng năm, hiện nay
số lượng trung kiên Đoàn giới
thiệu cho Đảng là 28, có 42 đảng
viên trẻ đang tham gia sinh hoạt
đoàn.
Tổ chức phát động phong trào
“phát huy sáng kiến, sáng tạo,
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nâng cao kỹ năng tay nghề” trong
tuổi trẻ Tín Nghĩa. Hằng năm tổ
chức hội thi hùng biện “Tuổi trẻ
Tín Nghĩa phát huy sáng kiến,
sáng tạo”, qua đó đã có nhiều đề
tài mang lại lợi ích thiết thực, tiết
kiệm thời gian, tài chính, vật tư,
nguyên vật liệu, làm lợi cho đơn
vị.
Tổ chức chương trình giao lưu
văn hóa văn nghệ, thể thao,
nâng cao sức khỏe, tinh thần cho
đoàn viên thanh niên qua các hội
thi như: “Tiếng hát mãi xanh Tín
Nghĩa”, “Tài năng nhí”, hội thao
văn thể truyền thống hàng năm,
giải bóng đá mini, cầu lông, cờ
tướng,...
Vận động đoàn viên tham gia
các công tác chung tay với cộng
đồng như: ‘Chung tay bảo vệ chủ
quyền biển đảo Tổ quốc’, hỗ trợ
nhân dân vùng bị thiệt hại do
thiên tai do bão lũ miền Trung;
ủng hộ chương trình nhà ở “Mái
ấm công đoàn”; vận động đóng
góp ủng hộ xây dựng Khu tưởng
niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa; vận
động đóng góp ủng hộ Quỹ “ Bảo
trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai “; đóng
góp xây dựng nhà tình thương,
nhà nhân ái cho các hộ nghèo
và gia đình chính sách; tham gia
hiến máu tình nguyện.
Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa có được những kết quả
như trên, là do một số kinh
nghiệm như sau:
Một là: Bám sát chức năng nhiệm
vụ của Đoàn cơ sở được ghi
trong Điều lệ Đoàn, Đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã chủ

động xây dựng và thực hiện Quy
chế phối hợp, tranh thủ sự giúp
đỡ của Đảng uỷ, lãnh đạo doanh
nghiệp, Đoàn cấp trên và phối
hợp chặt chẽ với các tổ chức
Công đoàn cơ sở, Hội cựu chiến
binh Tổng Công ty, qua đó tạo
sự đồng thuận, đồng lòng cao
trong thực hiện nhiệm vụ. Phong
trào Đoàn phải gắn với nhiệm vụ
chính trị của đơn vị, phải thực
hiện những việc làm thiết thực,
cụ thể từ những việc nhỏ nhất.
Hai là: Nêu cao vai trò nêu gương,
nhất là người đứng đầu, Ban
Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn
cơ sở phải là người đi đầu, gương
mẫu trong tư tưởng, đạo đức,
phong cách và hành động, thực
sự là điển hình tiên tiến trong
học tập và làm theo Bác để cho
đoàn viên, thanh niên học tập,
noi theo.
Ba là: Cán bộ Đoàn, nhất là người
đứng đầu phải được bồi dưỡng
lý luận chính trị, trình độ chuyên
môn, nhất là kỹ năng công tác
đoàn, gắn với việc bố trí công tác
chuyên môn phù hợp, tạo điều
kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở
vật chất để tổ chức phong trào.
Tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh’ do
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ
chức, Đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa được khen thưởng tập
thể và 01 cá nhân.
				
BCH Đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHUNG
TAY
XOA DỊU
NỖI ĐAU

N

hững ngày đầu tháng 9
hàng năm, lớp lớp học
sinh cả nước cắp sách đến trường,
nhưng đâu đó, vẫn còn những mảnh
đời bất hạnh, những em nhỏ chịu
nhiều thiệt thòi trong cuộc sống
và con đường đến trường, đến lớp
đối với các em cũng còn lắm những
nhọc nhằn, gian lao,… Nhằm hỗ
trợ các em có hoàn cảnh khó khăn,
Chương trình Chung lòng Chung
sức của Đài Truyền hình Đồng Nai
lần này đã đưa Công ty CP Cảng
Container Đồng Nai (ICD Đồng Nai)
đến với 02 em Lê Thị Xuân Thuyền
và Phùng Hoàng Thủy Tiên tại huyện
Cẩm Mỹ.
Lê Thị Xuân Thuyền, học sinh lớp
7/3 trường Trần Phú, xã Xuân Đông,
huyện Cẩm Mỹ là một trường hợp
không được may mắn như các bạn
cùng trang lứa. Cha bỏ đi biệt xứ,
mẹ lặn lội mưu sinh nơi xứ người
và có gia đình mới. Lớn lên trong sự
thương yêu, chăm sóc của ông bà
nội, nhưng ông bà của Thuyền tuổi
đã cao, tiền kiếm được chủ yếu từ
công việc gia công hạt điều và một

ít rau màu có được từ khu vườn
nhỏ. Mặc dù thu nhập bấp bênh
và không nhiều, nhưng ông
bà nội luôn động viên, khuyến
khích tinh thần cho Thuyền
trong học tập. Trước hoàn cảnh
ấy, Thuyền đã không ngừng nỗ
lực, cố gắng hơn nữa và những
nỗ lực không ngừng ấy đã mang
về cho em thành tích học sinh
giỏi trong nhiều năm liên tiếp.
Sinh ra và lớn lên, ai không
mang trong mình những giấc
mơ đẹp, với cô học trò người
Hoa, Phùng Hoàng Thủy Tiên
học lớp 9/5 trường THCS Trần
Hưng Đạo hiện đang cư ngụ tại
xã Bảo Bình – huyện Cẩm Mỹ,
cũng có những ước mơ như
vậy, nhưng ước mơ của em thật
đơn giản là hàng ngày được
cắp sách đến trường như bạn
bè cùng trang lứa. Cha mẹ mất
sớm, Thủy Tiên sống nhờ tình
yêu thương của ông bà ngoại,
nhà chỉ có 2 công đất trồng
chuối và 3 con dê giống, đây
chính là nguồn thu nhập để ông

bà nuôi sống gia đình và nuôi
Tiên ăn học. Không còn cha mẹ,
ông bà ngoại và người cậu út đã
trở thành điểm tựa vững chắc
cho Tiên trước những thử thách,
khó khăn của cuộc sống. Suốt
8 năm học vừa qua, Tiên luôn
là học sinh khá, giỏi của nhà
trường. Nhưng điều trăn trở của
Thủy Tiên là không biết mình có
tiếp tục được con đường đến
trường nữa hay không.
Đến với Chương trình, chúng tôi
đã trao cho mỗi em một phần
học bổng trị giá 10.000.000
đồng, tuy giá trị không cao và
cũng chỉ phần nào giúp các
em giải quyết những khó khăn
trước mắt, nhưng đó như một
sự động viên của chúng tôi để
các em cố gắng hơn nữa, đạt
những thành tích tốt hơn nữa
trong tương lai.
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT
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TÍN NGHĨA – MỘT TẤM LÒNG

T

iếp nối tinh thần “Lá lành
đùm lá rách”, nhằm xoa
dịu những khó khăn về vật chất,
tinh thần cho những mảnh đời
bất hạnh thông qua sự quan tâm,
chia sẻ,… tháng10/2019, Công ty
Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa đã phối hợp với
Đài Truyền hình Đồng Nai thực
hiện chương trình Chung lòng
Chung sức tại huyện Xuân Lộc,
tỉnh Đồng Nai.
Nhân vật chính của hôm nay là
2 em Nguyễn Tất Công Luân và
Nguyễn Quốc Thương, cả 2 em
đều ngụ tại xã Suối Cát, huyện
Xuân Lộc, có hoàn cảnh khó
khăn trong cuộc sống, nhưng
vẫn nỗ lực để có thể bám lớp,
bám trường,…Đến với chương
trình, Công ty đã trao tặng 2 phần
học bổng cho hai em, mỗi phần
10.000.000 đồng.
Nhân vật đầu tiên mà chúng tôi
tiếp xúc chính là em Nguyễn
Tất Công Luân tại trường THCS
Nguyễn Hiền. Luân có người ông
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đi bộ đội, hoạt động trong vùng
bị phơi nhiễm chất độc dioxin,
cha em là thế hệ thứ 2 cũng bị
xác định phơi nhiễm chất độc da
cam. Vì di chứng chất độc màu da
cam, cha em đã qua đời cách đây
hơn 1 năm, bản thân Luân cũng
đang mang trong mình di chứng
của chất độc này. Từ lúc sinh ra,
Công Luân đã xác định khiếm
khuyết về trí tuệ và chậm tiếp
thu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên mẹ em phải gửi lại 03 anh
em Luân cho bà nội chăm sóc để
tha phương kiếm sống, kiếm tiền
gửi về cho các con ở quê nhà. Dù
việc học đối với em gặp nhiều khó
khăn, khả năng tiếp thu không
được như các bạn cùng lớp,
nhưng với sự cảm thông của thầy
cô, chia sẻ của bạn bè, Công Luân
đã từng bước vượt qua, liên tục cố
gắng trên con đường học tập.
Trường hợp thứ hai là em Nguyễn
Quốc Thương, học sinh 1/C
Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi.
Lớn lên trong cảnh thiếu thốn
tình thương, cha mất sớm khi em

mới chập chững biết đi, mẹ bỏ đi
khi cha vừa mới mất, tuổi thơ của
em là những năm tháng sống nhờ
sự yêu thương của ông, bà nội, …
Thương có 2 anh trai nhưng cũng
chỉ lớn hơn Thương vài tuổi nên
cũng không giúp được nhiều,
cuộc sống của cả gia đình chỉ
dựa vào nguồn thu ít ỏi từ công
việc phụ hồ của ông nội Thương.
Những tháng ngày thiếu thốn
luôn là điều mà gia đình nhỏ ấy
gặp phải, nhưng ông bà Thương
luôn tìm mọi cách để cả 3 anh em
có thể đến lớp, đến trường để có
một tương lai tươi sáng hơn.
Dù phần quà mà chúng tôi trao
tặng cho 2 em không nhiều,
nhưng hy vọng với những gì mà
chúng tôi làm sẽ giúp cho các em
có thêm điều kiện tiếp tục trên
con đường học vấn cũng như có
thêm nghị lực, vững bước trên
con đường phía trước.
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT
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TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG
CHO CÁC HỘ NGHÈO Ở HUYỆN XUÂN LỘC

hân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành
lập Tổng Công ty Tín Nghĩa, thể hiện
tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá
rách”; sáng ngày 13/9/2019, Tổng Công ty Tín
Nghĩa phối hợp cùng với Ủy Ban Nhân Dân các
xã Xuân Hưng, Xuân Hiệp, Lang Minh, Xuân Thọ
và Xuân Bắc tổ chức “Lễ trao nhà tình thương”
cho 05 hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số với trị
giá mỗi căn nhà Tổng Công ty Tín Nghĩa hỗ trợ
50.000.000 đồng.
Đây là hoạt động ý nghĩa của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, góp phần thực hiện chính sách xóa đói
giảm nghèo, an sinh xã hội của Đảng, Nhà Nước
và chủ trương của Tổng Công ty về hoạt động
hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương, nhằm
giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong
cuộc sống, tiếp thêm động lực để ổn định đời
sống gia đình và yên tâm phát triển kinh tế.
Đến dự buổi lễ có đại diện Tổng Công ty Tín
Nghĩa, đại diện chính quyền địa phương các xã
và quý bà con hàng xóm.
Các hộ được trao nhà gồm có:
1/ Hộ ông Nguyễn Văn Cách sinh năm 1942, là hộ
nghèo cư trú tại ấp 2A, xã Xuân Hưng, huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
2/ Hộ bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1975, là hộ
nghèo cư trú tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp,
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
3/ Hộ bà Lâm Kim Phượng, sinh năm 1968, là hộ
nghèo cư trú tại ấp ấp Đông Minh, xã Lang
Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
4/ Hộ bà Thị Hương, sinh năm 1985, là hộ dân tộc
thiểu số, cư trú tại ấp Thị Trung, xã Xuân Thọ,
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

5/ Hộ ông Nguyễn Ngọc Tốt, sinh năm 1945, là hộ nghèo cư trú tại
ấp 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh
Đồng Nai.
Tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ - Tổng Công ty Tín Nghĩa trao
05 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số
cũng gửi lời động viên, nhắn nhủ các hộ gia đình chí thú làm
ăn để vươn lên thoát nghèo. Sau khi nhận nhà các hộ gia đình
đã phát biểu bày tỏ lòng tri ân đến nhà tài trợ, chính quyền địa
phương đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình có một mái nhà
khang trang đồng thời hứa sẽ phấn đấu làm ăn để thoát khỏi
cái nghèo đeo bám bao năm nay.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2019
1. Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày
16/8/2019 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban
hành sửa đổi Thông tư số 26/2016/TT-BXD
hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo
trì công trình xây dựng
a) Ngày áp dụng: 01/10/2019.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:
- Việc quan trắc xây dựng công trình
trong quá trình thi công xây dựng
được thực hiện trong các trường
hợp sau: (1) Thực hiện theo quy
định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn
kỹ thuật, biện pháp thi công đã
được phê duyệt; (2) Thực hiện khi
công trình có biểu hiện bất thường
cần phải được quan trắc phục vụ
việc đánh giá, xác định nguyên
nhân để có biện pháp xử lý và ngăn
ngừa sự cố công trình trong quá
trình thi công xây dựng.
- Nhà thầu thi công xây dựng công
trình có trách nhiệm thực hiện công
tác quan trắc trong các trường hợp
trên và theo quy định của hợp đồng
xây dựng. Ngoài ra, chủ đầu tư có
thể lựa chọn nhà thầu độc lập với
nhà thầu thi công xây dựng để thực
hiện một số công tác quan trắc
trong quá trình thi công xây dựng
công trình.
2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính
phù về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
a) Ngày áp dụng: 01/10/2019.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:
Nghị định này quy định về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử
dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn
nhà nước ngoài ngân sách và dự án
đầu tư theo hình thức đối tác công
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tư (PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư,
tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng,
giá gói thầu xây dựng, định mức và
giá xây dựng, chi phí quản lý dự án
và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh
toán và quyết toán hợp đồng xây
dựng, thanh toán và quyết toán vốn
đầu tư xây dựng công trình; quyền,
nghĩa vụ và trách nhiệm của người
quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà
thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư
vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây
dựng.
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước
pháp luật trong các trường hợp
sau đây: (1) Không thực hiện đúng
nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều 29 và
các điều khoản khác có liên quan
của Nghị định này trừ trường hợp
bất khả kháng; (2) Làm tăng chi phí
của dự án, dự án chậm tiến độ gây
thất thoát, lãng phí do lỗi của chủ
đầu tư trong công tác điều hành, sử
dụng không hiệu quả vốn đầu tư,
giải ngân vốn không kịp thời.
- Nhà thầu thi công xây dựng chịu
trách nhiệm trước pháp luật trong
các trường hợp sau đây: (1) Không
thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại
khoản 2 Điều 31 và các điều khoản
khác có liên quan của Nghị định
này; (2) Bồi thường cho chủ đầu tư
và các bên có liên quan những thiệt
hại gây ra do lỗi của nhà thầu (nếu
có) theo quy định của hợp đồng và
pháp luật có liên quan.
c) Văn bản liên quan:
Nghị định nảy thay thế Nghị định
số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015
của Chính phủ về quản lý chi phí

đầu tư xây dựng công trình.
3. Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày
30/8/2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định về trị giá hải quan đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu.
a) Ngày áp dụng: 15/10/2019.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:
Thông tư này sửa đổi, bổ sung 13
Điều; bãi bỏ khoản 15 Điều 1; thay
thế nội dung Phụ lục 01 và bổ sung
01 mẫu tại Phụ lục 02 của Thông tư
số 39/2015/TT-BTC.
- Thông tư cung cấp một số hướng
dẫn mới đáng chú ý liên quan đến
giá trị hải quan: (1) Chứng từ cần
thiết để xác định trị giá hải quan
theo phương pháp trị giá giao dịch;
(2) Trị giá hải quan đối với hàng hóa
thay đổi mục đích sử dụng để tiêu
hủy; (3) Trị giá hải quan đối với máy
móc, thiết bị nhập khẩu có phần
mềm điều khiển kèm theo; (4) Trị
giá hải quan đối với phương tiện
trung gian chứa phần mềm ứng
dụng dùng cho thiết bị xử lý dữ liệu.
4. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày
08/08/2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành hướng dẫn việc trích lập và xử
lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn
kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải
thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại
doanh nghiệp.
a) Ngày áp dụng: 10/10/2019 và
áp dụng từ năm tài chính 2019.
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b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:
Thông tư này hướng dẫn việc trích
lập và xử lý các khoản dự phòng
giảm giá hàng tồn kho, dự phòng
tổn thất các khoản đầu tư, dự
phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi
và dự phòng bảo hành sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ, công trình xây
dựng làm cơ sở xác định khoản chi
phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
theo quy định.
- Liên quan việc xử lý đối với các
khoản đầu tư đã trích lập dự phòng:
Khi chuyển nhượng khoản đầu tư đã
được trích lập dự phòng theo quy
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều
5 Thông tư này, khoản chênh lệch
giữa tiền thu từ chuyển nhượng
khoản đầu tư với giá trị ghi trên sổ
kế toán được sử dụng nguồn dự
phòng đã trích lập của khoản đầu tư
này bù đắp; phần còn thiếu doanh
nghiệp ghi nhận vào chi phí trong
kỳ; phần còn thừa doanh nghiệp
ghi giảm chi phí trong kỳ.
c) Văn bản liên quan:
Thông tư này bãi bỏ Thông tư số
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ
trích lập và sử dụng các khoản dự
phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn
thất các khoản đầu tư tài chính, nợ
phải thu khó đòi và bảo hành sản
phẩm, hàng hóa, công trình xây
lắp tại doanh nghiệp; Thông tư số
34/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011
của Bộ Tài chính về việc sửa đổi
Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày
07/12/2009; Thông tư số 89/2013/
TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009
và các văn bản khác quy định về
trích lập và sử dụng các khoản dự
phòng trái với quy định của Thông
tư này./.
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H

iện nay tại Mỹ các tiến sĩ
tâm lý đã có những nghiên
cứu lớn phát minh ra những công
cụ nhận diện thế mạnh của con
người thông qua phương pháp DISC
(Dominance – Influence – Steadliness
– Conscientiousness); Công cụ đánh
giá 7 yếu tố tạo động lực và thúc đẩy
truyền cảm hứng – Motivators
Có thể nói những phần thưởng về tiền
hay lời khen ngợi chỉ là những hooc
môn hạnh phúc tức thời. Động lực
sâu xa bên trong mỗi con người mới
là những tiềm ẩn chưa được khám phá
Để đạt được những bước đột phá mới trong
cách quản lý về con người, người quản lý cần:
* Khám phá nội lực bản thân – bức phá
thành công
* Tạo đòn bẩy nhân sự - phối hợp sức
mạnh đội ngũ
* Phát triển mối quan hệ gia đình – tạo
thế hệ kế nhiệm
Để đạt được những bước phát triển
toàn diện cho một doanh nghiệp, đội
ngũ nhân sự chất lượng cao – không
chỉ trình độ chuyên môn mà chính tư
duy nhận thức và yếu tố truyền động
lực liên tục sẽ là mấu chốt phát triển

năng lực sẵn có trong mỗi con người.
Trong một doanh nghiệp không nên
chỉ trích, đố kỵ, phán xét để tạo áp lực
cho mọi người. Nếu người khác bị áp
lực thử hỏi kết quả công việc có còn
đạt được chất lượng như mong muốn.
Quyền lực hãy đi đúng với hướng đi
cần thiết vì cái chung. Doanh nghiệp
cần chủ động định hướng sứ mệnh
tầm nhìn, hệ giá trị văn hóa và đảm
bảo tuyên bố rộng rãi cho tất cả cán
bộ nhân viên toàn công ty nhận biết.
Mọi người trong doanh nghiệp đều
có quyền nhận biết và xác định mình
đang làm việc cho mục đích cao cả nào
ngoài việc tìm thu nhập. Sứ mệnh của
đơn vị không chỉ gói gọn trong hiệu
quả kinh doanh mà cần phải vươn tầm
ra cộng đồng. Ít nhất cũng cần đảm
bảo tăng trưởng hiệu quả tiền lương
ấn định % tăng mỗi năm. Đây là một
cách tạo động lực làm việc và thu hút
nguồn nhân lực, bởi người lao động có
quyền và trách nhiệm được cống hiến
mà họ không phải lo lắng và chần chừ
khi dồn hết tâm sức cho một sứ mệnh
chung mà tất cả mọi người đều nhận
biết và thấu hiểu.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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T

ại công sở quyền lực luôn
có nhiều dạng khác nhau.
Biết được có những dạng quyền lực
nào ở công sở sẽ giúp bạn có cách
ứng xử phù hợp hơn và dễ có được
thành công hơn.
“What Keeps Leaders Up At Night”
(tạm dịch: “Điều gì khiến các nhà
lãnh đạo bận tâm hàng đêm?”)
Dưới đây là 7 dạng quyền lực ở
công sở:

1

. Quyền lực pháp lý

Đây là dạng quyền lực mà người có
chức vụ cao nắm quyền kiểm soát
đối với người ở cấp thấp hơn trong
một tổ chức.
Nếu bạn sở hữu quyền lực này,
điều quan trọng là bạn phải hiểu là
quyền lực này được trao cho bạn,
và cũng có thể được tước khỏi tay
bạn. Bởi thế, đừng lạm dụng nó.

2

. Quyền lực cưỡng ép

Kiểu quyền lực này nằm trong tay
người có thể đe dọa hoặc ép buộc
người khác làm theo ý mình. Quyền
lực cưỡng ép không thể giành
được sự tôn trọng và trung thành
của người khác trong dài hạn. Đây
là kiểu quyền lực mà bạn không
nên sử dụng. Xét cho cùng, bạn
không thể xây dựng được niềm
tin của người khác bằng quyền lực
cưỡng ép. Bạn có thể hình dung về
nó giống như kiểu một người thích
dọa dẫm, bắt nạt đồng nghiệp ở
công sở.
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3

. Quyền lực chuyên môn

Quyền lực này nằm
trong tay những
người sở hữu
những kỹ năng
hoặc hiểu biết
cao hơn người
khác. Tuy nhiên, để
duy trì địa vị và ảnh
hưởng, những người
có quyền lực chuyên
môn cần tiếp tục học tập
và cải thiện các kỹ năng và
hiểu biết của mình.

4

. Quyền lực thông tin

Đây là dạng quyền lực mà người
nắm giữ có trong tay những thông
tin được người khác cần đến hoặc
muốn có. Quyền lực thông tin chỉ
mang tính ngắn hạn, không nhất
thiết có ảnh hưởng tới độ tin cậy
của người sở hữu.
Quyền lực này không giữ được lâu,
vì cuối cùng, thông tin “bí mật” kia
cũng sẽ được công bố. Bởi vậy,
không nên xem quyền lực thông
tin như một chiến lược dài hạn.

5

. Quyền lực khen thưởng

Kiểu quyền lực này là một người
khuyến khích, thúc đẩy người khác
làm theo ý mình bằng cách tăng
lương, thăng chức, thưởng… cho
họ.

6

. Quyền lực quan hệ

Đây là kiểu quyền lực trong đó một
người giành được ảnh hưởng nhờ
được ưu ái hoặc đơn giản chỉ là có

mối
quan
hệ quen
biết với một
nhân vật quyền lực khác. Nói cách
khác, quyền lực này dựa trên cơ
sở các mối quan hệ. Khi bạn thân
thiết với một nhân vật quyền lực
khác thì điều đó sẽ đem đến cho
bạn quyền lực. Và những người có
trong tay quyền lực này là những
người xây dựng được những liên
minh quan trọng với người khác
và bản thân họ cũng có một quyền
lực mạnh mẽ.

7

. Quyền lực tư vấn

Quyền lực này là khả năng truyền
tải sự chấp thuận hoặc thông qua
mang tính cá nhân đối với một
sự vật, sự việc hay vấn đề nào đó.
Đây là quyền lực nằm trong tay
những người có uy tín, chính trực,
và những phẩm chất tốt đẹp khác.
Quyền lực tư vấn là dạng quyền
lực có giá trị nhất. Những người
có quyền lực tư vấn ở mức cao có
thể ảnh hưởng mạnh tới bất kỳ ai
ngưỡng mộ và tôn trọng họ.
Phan Thị Lợi (Sưu tầm)
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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