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N

ăm Canh Tý 2020, cả thế giới khốn khó
chống đỡ trước đại dịch Covid-19 hoành
hành, gây tổn thất rất lớn về nhân mạng
và kinh tế. Cho dù Việt Nam là một trong số ít quốc
gia đã phòng, chống dịch covid-19 rất tốt, thực
hiện được mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch
vừa nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thế
nhưng cả nước vẫn có 101,7 nghìn doanh nghiệp
buộc phải ngừng hoạt động, kéo theo biết bao
người lao động mất việc làm.
Trong bối cảnh chung đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa
cũng không là ngoại lệ, do những khó khăn của đại
dịch Covid đã liên tục tác động tiêu cực, làm ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của
Tổng Công ty. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống
đã tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh của hơn 30 năm
lập nghiệp làm nên thương hiệu Tín Nghĩa, Ban
Tổng Giám đốc đã vững vàng, quyết liệt và năng
động đưa ra các quyết sách và giải pháp cụ thể
để đối phó với tình thế đầy khó khăn. Đồng thời,
toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đã
thể hiện sự đồng thuận cao, chung sức chung lòng
cùng Ban Lãnh đạo Tổng Công ty vượt qua những
thách thức đầy khó khăn nhất trong suốt cả năm
2020.
Vì lẽ ấy, chúng ta có quyền tự hào về các kết quả,
thành tích đã đạt được trong năm 2020, với 1.500
tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Thương hiệu Tín
Nghĩa tiếp tục được khẳng định khi duy trì Top 50
Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc và nhiều chương
trình, giải thưởng uy tín đã được trao tặng như:
Thương hiệu Quốc gia, Giải Vàng Chất lượng Quốc
gia, Doanh nghiệp Bền vững, Doanh nghiệp vì
người Lao động, Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín.
Chúng ta còn tự hào hơn cho dù phải đối đầu với

hàng loạt khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh
doanh, song Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn tiếp tục
duy trì thực hiện nhiều chương trình hướng đến
cộng đồng đầy tính nhân văn và cũng đã trở thành
truyền thống của Tổng Công ty trong hàng chục
năm qua.
Năm 2020 còn ghi dấu một sự kiện đặc biệt của
Tổng Công ty, đó là Đại hội Đảng bộ Tổng Công
ty Tín Nghĩa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã
thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho định hướng
chiến lược phát triển 5 năm tới của Tổng Công ty
(2021-2025).
Năm Tân Sửu 2021 là một năm rất có ý nghĩa lịch sử
với đất nước ta: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển
của đất nước, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn
chiến lược cho tương lai đất nước. Năm 2021 lại là
năm “Trâu Vàng” mà trong quan niệm dân gian là
con vật đại diện cho sự chăm chỉ và kiên trì, không
chỉ là “đầu cơ nghiệp” mà còn giúp con đường sự
nghiệp thăng tiến. Đại gia đình Tín Nghĩa đã có bề
dày kinh nghiệm và bản lĩnh vượt qua rất nhiều
ghềnh thác khó khăn. Tín Nghĩa luôn tiến về phía
trước với sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hành động
cùng tư duy năng động, đổi mới trên tinh thần biết
lắng nghe, cầu thị và cầu tiến.
Sắc xuân trong năm “Trâu Vàng” đang đến. Hy vọng,
năm Tân Sửu 2021, Tín Nghĩa sẽ khởi sắc hơn và
thăng tiến nhiều hơn trong sản xuất - kinh doanh,
xây dựng thương hiệu.

Ban Biên Tập
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1.

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 –
2025 thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho định hướng chiến lược phát triển 5
năm tới của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2.

1.500 tỷ đồng là số tiền nộp Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tổng
Công ty Tín Nghĩa.

3.

Tổng Công ty Tín
Nghĩa tiếp tục đạt Top 50
Doanh nghiệp Việt Nam
xuất sắc năm 2020, theo
bình chọn của VNR.
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4.

Tín Nghĩa tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu qua các giải
thưởng lớn được trao tặng trong năm 2020: Thương hiệu Quốc gia, Giải
Vàng Chất lượng Quốc gia, Doanh nghiệp Bền vững, Doanh nghiệp vì
người Lao động, Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín.

5.

Khởi công xây dựng Tòa nhà Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại
khu đất Rạp hát Nam Hà (cũ) với tên gọi TINNGHIA PLAZA – Mở đầu cho
bước phát triển mới trong lĩnh vực Bất động sản của Tín Nghĩa.
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6.

Dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhưng Công ty CP Tín Nghĩa Phương Đông vẫn dẫn đầu về thu hút đầu tư, cho thuê hạ tầng trong hệ
thống các khu công nghiệp của Tín Nghĩa.

7.

Công tác xã hội từ thiện trong năm 2020 được Tín Nghĩa quan
tâm đặc biệt với tổng mức chi cho các hoạt động gần 8 tỷ đồng, nguồn
được đóng góp từ tấm lòng chung tay góp sức của tất cả Cán bộ công
nhân viên Tín Nghĩa.
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KINH TẾ
XÃ HỘI 2020-2021

N

ăm 2020 là năm đầy khó khăn và thách
thức cả bên ngoài và bên trong: Đại dịch
covid-19 gây thảm hoạ về y tế, kéo theo
suy thoái kinh tế toàn cầu giảm (-4%) và diễn biến
còn phức tạp. Năm bão lũ thiên tai, biến đổi khí
hậu... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống
người dân và kinh tế nước ta...
Nhưng trong khó khăn thì Việt Nam càng chứng
minh cho thế giới về một dân tộc anh hùng, khát
vọng vươn lên... dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN,
quyết tâm của Chính phủ, khối đại đoàn kết và
đồng thuận cả hệ thống chính trị... chúng ta từng
bước vượt qua các thách thức, hoàn thành nhiều
mục tiêu quan trọng:
- Kinh tế tăng trưởng 2,91% là một trong 10 nước
có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
- Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 được thế giới
đánh giá là ngọn hải đăng của thế giới trong phòng
chống dịch
- Hoạt động đối ngoại thành công và làm tốt vai trò
Chủ tịch Asean, Aipa, Ủy viên không thường trực
Hội đồng bảo an LHQ...
Thành quả tốt nhất của chúng ta là ổn định kinh
tế vĩ mô khá vững chắc, kiểm soát lạm phát 5 năm
liên tục <4%/năm, cán cân thương mại đạt thặng
dư liên tục trong 5 năm, xuất siêu trên 40 tỷ USD,
dự trữ ngoại hối tăng cao (gần 100 tỷ USD), bội chi
ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt hơn, kéo
giảm sâu nợ công (từ 63,7% GDP năm 2016 xuống
55% GDP năm 2020)...
Năm 2021 bối cảnh thế giới còn diễn biến phức
tạp, nhiều yếu tố bất định rất khó dự báo, đại dịch

Covid - 19 biến thể mới, cạnh tranh các nước lớn,
nhiều điểm nóng tại một số khu vực, biển Đông,...
Vì vậy, để hoàn thành 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm
2021, đòi hỏi lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương...
phải phát huy các thành quả trong thời gian qua,
có kế hoạch triển khai các giải pháp cụ thể ngay từ
bây giờ với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi
mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát
triển”.
Trước mắt cần tập trung, đảm bảo các khâu tổ chức
ĐẠI HỘI ĐẢNG toàn quốc 13 thành công tốt đẹp,
chuẩn bị thật tốt giúp người dân có một mùa Xuân
an lành, không ai bị bỏ lại phía sau, hỗ trợ an sinh xã
hội, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo
và khó khăn. Cần tập trung kiểm soát thật tốt dịch
bệnh, không để lây nhiễm trong cộng đồng, kiểm
tra giám sát thật nghiêm các tuyến biên giới, cửa
khẩu, sân bay, cảng biển... về người ra vào, cách ly
an toàn... và chỉ có an toàn trong kiểm soát tốt dịch
bệnh thì kinh tế mới tăng trưởng bền vững.
Với những thông tin trên, tôi tin Tín Nghĩa sẽ tiếp
tục phát triển, cùng với sự triển khai các dự án đầu
tư của tỉnh Đồng Nai: sân bay Long Thành, đường
cao tốc, cầu Cát Lái...
Chúc tập thể lãnh đạo, chuyên viên, người lao động
Tín Nghĩa hưởng mùa Xuân Tân Sửu vui tươi, mạnh
khoẻ và hạnh phúc.
PGS. TS. Trần Hoàng Ngân
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM
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LIỆU VÀNG VẪN LÀ VUA
VÀ HỒI KẾT ĐẶC QUYỀN
TỐI THƯỢNG ĐỒNG USD?
Lợi tức trái phiếu chính phủ âm khiến cho mọi thứ đều tăng, trong đó
có vàng

V

àng là vua. Nó đang đúng với thế giới đảo điên của
thị trường tài chính bùng nổ với các gói kích thích
kinh tế lên đến 20 ngàn tỷ USD của các nước đối
phó với đại dịch Covid-19, trong số đó, có đến 15 ngàn tỷ
USD các khoản nợ đến từ phát hành trái phiếu chính phủ có
lợi tức âm. Ngay cả thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, thành
trì cuối cùng trong số các trái phiếu chính phủ uy tín nhất,
tuy lãi suất coupon trái phiếu 10 năm vẫn lớn hơn 0, nhưng
trừ lạm phát, lợi tức thực có lúc xuống mức âm khoảng 1%,
mức thấp kỷ lục mọi thời đại. Mặc dù vàng không chi trả bất
kỳ mức thu nhập nào cho người nắm giữ, nhưng đâu có gì lạ
nếu vàng hiện là kênh đầu tư quá hấp dẫn.
Một điều bất bình thường nữa, mỗi khi kinh tế suy thoái, giá
vàng thường tăng do các nhà đầu tư tìm kiếm vàng như tài
sản trú ẩn an toàn. Cùng lúc, đồng phải giảm giá do nhu cầu
lớn từ các ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng sụt giảm.
Nhưng đó là thời kỳ bình thường, trong thời kỳ bất bình
thường, khi giá vàng vượt mức 2.000 USD/ounce vào tháng
8/2020, đồng cũng đã vượt mức 6.500 USD/tấn, cả 2 cùng
tăng khoảng 34% kể từ đầu năm 2020. Những diễn biến trên
cho thấy, có khả năng các nhà đầu tư toàn cầu đang mất
phương hướng vì những diễn biến bất định của đại dịch
Covid-19. Vì vậy, họ chỉ còn cách đầu tư vào vàng để phòng
thân như là kênh trú ẩn an toàn.
Kỳ vọng lạm phát cao khiến cho giá vàng tăng vượt kỷ lục mọi thời đại
Đồng USD giảm giá, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, các ca
lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ ngày càng tăng và khó kiểm soát là
những lý do khiến giá vàng tăng thời gian gần đây. Đặc biệt,
những thông tin mới về biến thể chủng mới covid-19 vào
những ngày đầu năm 2021 càng khiến cho giá vàng liên tục
tăng sốc. Nhưng kỳ vọng lạm phát quay trở lại mới chính xác
là nhân tố chủ đạo đẩy giá vàng lên cao. Lợi tức thực xuống âm,
dư địa chính sách tiền tệ không còn, chỉ còn duy nhất chính
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sách tài khoá. Chính phủ càng vay nợ, các ngân
hàng trung ương càng nhanh chóng biến thành
“Ngân hàng của chính phủ” mua vào càng nhiều
để giảm chi phí tài khoá là trạng thái bình thường
mới vào lúc này. Thế giới tràn ngập tiền, trong khi
có quá ít hàng hoá vì phải gánh chịu cùng lúc cả
2 cú sốc cung và cú sốc cầu do đại dịch Covid-19,
lạm phát rồi cũng sẽ quay trở lại.
Lạm phát kỳ vọng tăng càng đẩy lợi tức thực của
các trái phiếu chính phủ giảm sâu hơn. Các chính
sách tài khoá, tiền tệ dị thường chưa có tiền lệ
một khi đã bị đẩy đến tận cùng, thậm chí ngay
cả khi đại dịch suy yếu, thế giới tìm được vaccine,
kinh tế toàn cầu dần hồi phục, chính phủ các
nước cũng không vội gì rút nhanh các gói kích
thích. Thậm chí muốn thoát ra cũng không dễ.
Giống như con nghiện “tiền rẻ” với lãi suất 0%,
chính phủ các nước nhân cơ hội này tiếp tục vay
nợ công để khắc phục hậu quả đại dịch. Điều này
khiến cho lượng tiền từ các gói kích thích kinh tế
sẽ còn tiếp tục bơm ra thị trường đều đều. Chẳng
hạn, vào những ngày cuối năm 2020, Chủ tịch
Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) thông báo họ sẽ
tiếp tục bơm ra mỗi tháng 120 tỷ USD để mua vào
các khoản nợ trong một thời gian không xác định
trước. Tiền rẻ tràn ngập thị trường tài chính toàn
cầu. Các quỹ đầu tư và người dân nhiều nước, vì
vậy, chỉ còn cách tiến hành cuộc thập tự chinh
vào thị trường vàng toàn cầu. Vàng là kênh trú ẩn
an toàn vì nó không có bất kỳ một rủi ro chính
trị và tài chính nào đi cùng. Vàng không tăng giá
mới lạ!
Đến sự kết thúc đặc quyền tối thượng của đồng USD?
“Đặc quyền tối thượng” là tên gọi mà Bộ trưởng
Tài chính Pháp Valéry Giscard d’Estaing (sau trở
thành Tổng thống) đặt ra về vị thế của đồng USD
vào thập niên 1960. Nước Mỹ đã tận dụng vị trí
đặc quyền đôla như đồng tiền dự trữ thống trị,
được chu chuyển tự do phần còn lại của thế giới
để mở rộng cuộc sống ngày càng nâng cao của
người dân Mỹ với cái giá phải trả của các quốc gia.
Thâm hụt ngân sách với các khoản nợ nần chồng
chất đến hạn trả nợ trong những năm tới càng
làm cho tình hình tệ hơn, với cái giá phải trả là
mức sụt giảm mạnh hơn nữa trong tiết kiệm nội
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địa và tài khoản vãng lai. Ước tính
mới nhất của Văn phòng Ngân sách
Quốc hội Mỹ (CBO) cho thấy thâm
hụt ngân sách liên bang có thể
đạt mức 16% GDP đầu năm 2021.
Một điều chắc chắn rằng đà thâm
hụt này khó lòng giảm bớt trong
những năm sắp tới. Và tất nhiên
nó sẽ tạo sức ép đẩy tỷ lệ tiết kiệm
nội địa của Mỹ đi sâu hơn nữa vào
vùng âm. Sau khi dành phần khấu
hao để tái đầu tư cho tài sản dài
hạn và cơ sở hạ tầng, nước Mỹ xem
như không còn bao nhiêu tiết kiệm
nội địa để đầu tư mở rộng năng lực
sản xuất. Không tiếp tục vay mượn
tiết kiệm thặng dư từ nước ngoài là
một nhiệm vụ bất khả thi. Thâm hụt
tài khoản vãng lai vì vậy chỉ ngày
càng thêm mở rộng như là một hệ
luỵ tất yếu. Khi đó đồng USD ắt hẳn sẽ
mất dần đi đặc quyền tối thượng. Trong
bối cảnh đó, vàng (và các đồng tiền
kỷ thuật số) trở thành kênh đầu tư
an toàn thay thế đồng USD. Chẳng
hạn đồng bitcoin bước vào tháng
1 năm 2020 với giá 7.194 USD thì
đúng ngày đầu tháng 1 năm 2021,
bitcoin đã tăng trên 34.000 USD –
với tỷ lệ tăng 360 phần trăm/năm.
Vì những lý do trên, theo Stephen
Roach của Yale University và
nguyên là Chủ tịch Châu Á của
Morgan Stanley vừa có bài phân
tích trên tờ Financial Times, khi ông
đặt câu hỏi về khả năng dẫn đến
sự chấm dứt đặc quyền của đồng
USD. Ông dự báo một vụ đổ vỡ của
đồng USD có khả năng xảy ra và nó
có thể giảm giá tới 35% vào cuối
năm 2021.
Vài lời đặc biệt viết riêng cho Cán bộ
công nhân viên Tổng Công ty Tín Nghĩa
nhân dịp năm mới 2021
Những phân tích trên của tôi chỉ

nhằm cung cấp thông tin đa chiều
lý giải vì sao vàng lên ngôi trong
năm 2020 và vị thế đặc quyền tối
thượng của đồng USD. Hoàn toàn
không có bất kỳ hàm ý đầu tư nào
trong bài viết. Dưới đây là những
phản biện về những bài học thất
bại của các nhà đầu tư trong quá
khứ.
Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu 2008, Fed và ngân
hàng trung ương của các nước
phát triển chẳng phải đã tung
hàng chục ngàn tỷ USD vào thị
trường, nhưng bóng ma giảm phát
vẫn đang bao trùm một thập kỷ
nay. Thậm chí Nhật đã là 3 thập kỷ
giảm phát. Đại dịch lần này có vẻ
như đã khiến không ít nhà đầu tư
vẫn đặt cuộc vào xác suất sẽ còn
rất lâu nữa lạm phát bình quân mới
vượt ngưỡng 2% mục tiêu của Fed.
Muốn cho vàng trở thành kênh đầu
tư có giá trị, nhìn dưới góc độ bảo
toàn vốn cho một danh mục đầu
tư và là một công cụ phòng ngừa
rủi ro dài hạn hữu hiệu, thị trường
trái phiếu chính phủ phải tiếp tục
bị biến dạng và phải có những dấu
hiệu rõ ràng của nhiều đợt tăng giá
mạnh, đủ để hình thành kỳ vọng
lạm phát. Đây vẫn còn là câu hỏi mở
chưa có lời giải rõ ràng.
Một câu hỏi khác, vị thế đặc quyền
của đồng USD liệu kết thúc để vàng
lên ngôi vua? Có thể lắm. Nhưng
khi nào? Bởi những cảnh báo trên
đã xuất hiện từ lâu nhưng vị thế
của đồng USD đến giờ vẫn còn
đứng vững. Trong bối cảnh siêu
bất định của thế giới ngày nay, khi
mà các quốc gia đang phải đương
đầu với cuộc đại khủng hoảng y tếkinh tế chưa từng có, đồng USD Mỹ
và các tài sản an toàn bằng USD là
trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn được

xem như chiếc áo ít lấm lem mực
nhất. Tấm hoàng bào của vua USD
tuy vấy chút ít mực bẩn nhưng vẫn
sáng và nguy nga nhất. Các bài học
lịch sử cho thấy, mỗi khi thế giới
chứng kiến những cú sốc lớn và
bất định, các nhà đầu tư toàn cầu
“mặc định” đầu tư vào đồng USD.
Đồng USD thường lên giá mạnh
sau những cú sốc lớn. Biến thể mới
covid-19 siêu lây lan vừa phát hiện
đầu năm 2021, phải chăng là điều
“bất định mới”. Kể từ đợt bùng nổ
mạnh của giá vàng vào khoảng
tháng 8-9 năm 2020, sau đó vàng
lại có những đợt điều chỉnh mạnh
đầy bất ổn. Đồng USD tuy có giảm
giá trị nhưng vẫn còn ở mức cao so
với nhiều đồng tiền chủ chốt.
Tổng Công ty Tín Nghĩa với các hoạt
động xuất khẩu cafe và bộ phận
đầu tư cần phải nghiên cứu các xu
hướng mới lạ từ những thông tin
trong bài viết này về tỷ giá hối đoái,
giá xăng dầu, giá chứng khoán và
thị trường năm 2021 để có các
chiến lược kinh doanh hiệu quả
nhằm nâng cao giá trị công ty và
thu nhập cho toàn thể cán bộ công
nhân viên và nhà đầu tư.
Năm mới 2021, tôi Kính chúc toàn
thể Cán bộ, Công nhân viên Tổng
công ty Tín Nghĩa một năm mới
nhiều sức khoẻ, an khang, thịnh
vượng. Hoạt động của Tổng Công
ty Tín Nghĩa vẫn tiếp tục ánh lên
“sắc Vàng”, màu sắc của vị Vua trên
thị trường bất động sản khu công
nghiệp phía Nam.
GS.TS Trần Ngọc Thơ
Thành viên HĐQT độc lập
Tổng Công Ty Tín Nghĩa
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CẢM XÚC Tết

Về!

T

ừng con đường càng lúc
càng đông người náo nức
đi đón Noel, các dãy nhà hai
bên rộn vang các bài nhạc lúc thì
Merry Christmas, đoạn thì Happy
New Year, nơi thì chùn xuống Xuân
Này Con Không Về,… những con
hẻm giăng đầy bóng đèn nhấp nháy
nhiều màu sắc, những cây thông cao
lớn lung linh với đèn led diệu kỳ, các
nhà thờ tổ chức hoan ca mừng Chúa
giáng sinh, khắp nơi đều rộn ràng
không khí Noel và đón Tết.
Gia đình tôi cũng xúng xính váy áo
mới ra đường, đón cái không khí
lạnh đôi khi buốt da thịt, hít thở mùi
thơm lộc non đang đơm cành, lại
thêm một chút mưa xuân lất phất,
thấy lòng hân hoan. Gia đình ai cũng
khỏe mạnh, công việc có chút suôn
sẻ bởi năm nay bản thân cũng đã
hoàn thành nhiệm vụ được giao,
Công ty cũng đã đạt và vượt doanh
thu, lợi nhuận theo kế hoạch. Tự
dưng tôi nhớ đến câu chuyện chớp
nhoáng hồi chiều với nhỏ bạn, cũng
đang lúc mình cố gắng hoàn thành
báo cáo cho kịp tiến độ thì nhỏ bạn
lại rảnh rỗi vì Công ty năm nay do
ảnh hưởng dịch Covid 19 nên có
ít đơn đặt hàng hơn mọi năm, hẳn
là nó cũng đang buồn, biết Tết này
không trọn vẹn, nhưng cũng may
mắn là Công ty không có kế hoạch
tái cắt giảm nhân sự.
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Đang miên man suy nghĩ thì hai đứa con hét lớn: Mẹ ơi, đèn đẹp quá!
Mẹ ơi trong nhà thờ có ca múa! Thấy được sự thích thú của hai đứa trẻ,
chúng tôi ghé lại một nhà thờ, ở đó tiếng nhạc tưng bừng, những cô bé,
cậu bé đóng thiên thần đang hát ca, nhảy múa. Cảnh tượng khiến con
người ta muốn quên hết những lo toan, muộn phiền của một năm để
cùng nhau phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp.
Để hai đứa nhỏ đứng xem ca nhạc với ông xã, tôi lững thững bước ra
ngoài cổng nhà thờ. Bất ngờ có hai đứa nhỏ trạc tuổi con tôi chạy lại
mời mua vé số, phía sau người mẹ đẩy xe hàng đồ chơi, bỗng thấy xót
xa. Tiến gần lại hỏi thăm, thì ra gia đình chị cũng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid 19, Công ty chị buộc phải cắt bớt CBCNV. Chị đành về nhà giữ
đứa nhỏ, bán chút hàng, thấy đêm Noel đông người ra vào nhà thờ nên
cho đứa nhỏ bán thêm ít vé số, chồng chị vẫn đang đi làm kiếm thêm
thu nhập. Vì vậy, đã gần 9 giờ tối, hai đứa nhỏ cũng chưa được tắm rửa,
thay quần áo mới. Thấy cũng không thể giúp được gì, tôi mua ủng hộ
chút đồ chơi cho con rồi quay vào trong.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chăm chú, vui vẻ xem biểu diễn, tôi thầm
cảm ơn tất cả những người thân đã luôn bên cạnh, động viên, giúp
đỡ, cảm ơn Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa đã tạo việc làm cho tôi và rất
nhiều người khác, để mỗi gia đình chúng tôi có thêm thu nhập, trang
trải cuộc sống.
Năm hết, Tết đến, chúc cho Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa nói riêng và
Tổng Công ty Tín Nghĩa nói chung phát triển bền vững, thịnh vượng và
luôn thuộc top những doanh nghiệp được vinh danh của cả nước.
Mai Thị Sáng
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

CẢM XÚC
MÙA XUÂN

SẮC
XUÂN

K

hông khí mùa xuân đang
đến thật gần trên những
cành hoa mai khoe sắc,
Tiếng Xuân náo nức lòng người, rạo
rực đất trời, bởi mùa Xuân chính là
mùa của sinh sôi, nảy nở, mùa của
những hi vọng tràn đầy. Với người
Việt, hơn tám thập kỉ qua, mùa Xuân
bao giờ cũng gắn liền với Đảng và
cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về là cả
dân tộc lại mừng Đảng, mừng Xuân.
Điều này cũng hợp với lẽ trời, thuận
với lòng dân, bởi từ khi có Đảng, có
Bác, người Việt Nam ta mới được
làm chủ vận mệnh đất nước, mới
thực sự được tự do, cơm no, áo ấm,
hạnh phúc đủ đầy. Hòa trong không
khí hân hoan ngày tết sắp đến, biết
bao cảm xúc, kỷ niệm thân thương
ùa về rõ nét trong tâm trí tôi như
những thước phim tự sự về tình cảm
sâu lắng tôi trao gửi nơi đây (Công
Ty JSC). Đối với tôi, Công Ty JSC nơi
tôi đang làm việc, cống hiến và gắn
bó suốt 4 năm qua như một gia đình
thứ hai, một ngôi nhà chung ấm áp ,
chan hòa tình yêu thương, trìu mến.
Là nhân viên nữ nhỏ tuổi nhất công
ty, nên rất được các anh chị giúp đỡ
quan tâm. JSC, ở đây không chỉ làm
việc 8 giờ 1 ngày, 6 ngày 1 tuần mà
tất cả đều coi JSC như một gia đình,
cùng góp phần xây dựng cũng như
dành cho nhau tình cảm để gắn bó
lâu dài hơn, thân thiết như những
người thân. Tôi vẫn nhớ mỗi buổi gặp
mặt đầu năm mới, Giám đốc JSC lại

mang những phong bì đỏ chúc tết từng nhân viên và cầu mong
một năm mới thành công, thắng lợi. Chỉ một hành động đó đã nói
thay bao lời yêu thương. Tôi biết rằng không phải ai cũng có may
mắn tìm được một công việc phù hợp, có thu nhập, đam mê với
nghề và sống trong ngập tràn yêu thương như vậy. JSC trong tôi!
Tôi yêu tất cả, yêu công việc của mình và những gương mặt thân
thương luôn bên tôi!
Và đây, khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày. Khi những cánh
chim én từ phương Bắc quay về, đắm mình trong mùa xuân với bao
khát khao mơ ước! Tôi xin Chúc Công ty JSC nói riêng, Tổng Công ty
Tín Nghĩa và tất cả công ty trực thuộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa nói
chung một năm mới ngày càng phát triển thịnh vượng cùng ngọn
lửa yêu thương được lan tỏa, để tạo nên văn hóa doanh nghiệp
thành công, vững mạnh.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản
Thông tin nội bộ - Số 01/2021

11

CẢM XÚC
MÙA XUÂN

Tết Cổ Truyền

T

huở còn ấu thơ, không ít lần tôi hỏi bố mẹ và những người
lớn tuổi rằng Tết có từ bao giờ? Cho đến nay qua tìm hiểu
thực tế và sách báo, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chữ
TẾT có xuất xứ từ chữ “tiết”. Tiết trời vận hành theo vòng quay của vũ
trụ với bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Chữ “NGUYÊN” là bắt đầu. Chữ
“ĐÁN” là buổi ban mai. Thời tiết đặc trưng những ngày Tết thường
lạnh ở Miền bắc, trung du và vùng núi, nhiều nơi có mưa xuân, miền
Nam thì nắng nóng. Tết là những ngày được nghỉ ngơi, sum họp gia
đình, thư giãn, giao lưu tình cảm anh em bạn bè.
Tôi còn nhớ những ngày cuối năm, cái cảnh mưa bụi như rắc phấn
lên đất trời và rét ngọt thấm đẫm da thịt, sắc mai, sắc đào khoe sắc.
Ngược xuôi phố chiều người xe tất bật và mệt nhoài lo toan nhưng
vẫn rộn vang tiếng cười. Vị tết ấm áp và thơm mùi củi lửa dưới nồi
bánh chưng sôi sùng sục. Quanh bếp lửa hun đỏ đôi môi nứt nẻ
của lũ trẻ nhỏ, ông bà, cha mẹ vẫn thường thì thầm những chuyện
chẳng bao giờ cần cốt truyện. Nào là chuyện con lợn mấy nhà chung
nhau làm thịt ăn tết, vẻ như sẽ nhiều nạc ít mỡ; hay chuyện con gà
trống dành cúng giao thừa có 2 cựa đẹp, hẳn là dự báo điềm lành.
Rồi thì chuyện làng vừa sửa sang lại mái đình trông thật tươm tất;
hay chuyện các bà, các cô đang tập luyện điệu múa đèn chuẩn bị
hội làng đầu xuân... Thế nhưng, những đoạn thoại tưởng chừng rời
rạc ấy, cứ như sợi tơ đan cài, quấn chặt lấy nhau mà dệt thành cái gọi
là nền nếp gia phong, là gia đình dòng tộc, là tình nghĩa xóm giềng
và thành cái “mảnh hồn làng” đã níu giữ, neo đậu tâm hồn những kẻ
xa xứ như tôi.
Có thể nói, Tết cổ truyền đã trở thành một lễ hội rất ý nghĩa và quan
trọng của dân tộc Việt Nam. Khi bóng thời gian chạm cửa tháng 12
âm lịch cũng là lúc mọi người nô nức chuẩn bị đón tết. Đặc biệt, với
những người xa xứ, đây chính là những giây phút họ được đoàn
tụ, đoàn viên với gia đình, được quay trở về với nơi mà mình sinh
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Việt Nam

ra và lớn lên. Tết cũng là lúc, những
thành viên trong gia đình thể hiện
tình cảm với nhau. Đó là sự tôn kính
của con cháu dành cho ông bà, tổ
tiên qua những nén hương trầm
gợi nhớ về cội nguồn quá khứ. Là
những món quà đậm tình nghĩa của
những đứa con dành cho cha mẹ.
Một lần nữa, có thể khẳng định rằng,
Tết cổ truyền từ lâu đã trở thành
ngày lễ chung của dân tộc Việt Nam.
Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi
mà dịp để đoàn viên. Những đặc
trưng của ngày Tết thật giản dị và
gần gũi với chúng ta biết bao nhiêu.
Đó là mùi thơm ngọt ngào của gạo
nếp trong chiếc bánh chưng xanh,
đó là hương thơm nồng nàn từ
các loài hoa đang đua nhau khoe
sắc, là những phong bao lì xì chứa
chan tình cảm hay những câu đối
đỏ thắm. Riêng đối với tôi, lúc nào
cũng vậy, trong tôi lúc nào cũng là
cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc
khi xuân sang tết đến. Mọi người
cùng thức, đếm từng phút giây đợi
khoảnh khắc giao thừa để cùng
quây quần bên nhau bên vị ngọt
cay của mứt gừng. Còn điều gì thú
vị hơn thế, được tận hưởng những
cảm giác ấm áp và cùng nguyện cầu
một năm mới an lành. Tết đến, xuân
về tôi chỉ mong mọi người luôn
được khỏe mạnh, hòa thuận, vui vẻ,
tâm hồn tươi mới để đón chào một
năm nhiều khởi sắc hơn.
					
		
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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ăm vừa qua khi tiết kiệm
được một chút thu nhập
tôi lên kế hoạch đưa cả
gia đình về quê ăn tết. Sắp xếp
công việc tôi làm đơn xin phép
được nghỉ sớm hơn vài ngày để
chuẩn bị săn vé tết, vì gần tết
phương tiện đi lại rất khó mua và
giá lại cao nữa. Cảm giác vui sướng
khi đặt được vé máy bay và chuẩn
bị được về bên bố mẹ thật hạnh
phúc. Hai con tôi rất hào hứng khi
nghe bố mẹ nói đã mua được vé
rồi, chúng liền cầm điện thoại bấm
gọi về cho ông bà nội, ngoại. Nhìn
khuôn mặt hớn hở của các con,
nụ cười rạng ngời niềm vui hạnh
phúc của bố mẹ qua hình ảnh
Zalo tôi hơi rơm rớm nước mắt.
Thấy con cháu báo về bố mẹ bảo
nhà có nhiều gà, vịt ngon lắm tụi
bay nhanh về bố mẹ mổ cho ăn.
Bữa trước khi chưa báo về gọi điện
cho bố, bố còn khoe năm nay nuôi
được 2 con lợn vì dịch nên được
giá, tết bán cũng được kha khá vậy
mà giờ về bố chuyển ý ngay. Bố
bảo chỉ bán 1 con thôi, 1 con mổ ra
nhà mình làm cơm mời anh em họ
hàng, còn lại để ăn tết và cho con
mang 1 phần về nhà nội. Nghe
xong tôi cảm thấy cay cay sống
mũi, con gái đi lấy chồng nhưng
có gì ngon bố cũng gói gém mang
cho.
Thú thật từ khi có gia đình tôi ít
về ăn tết cùng bố mẹ hơn so với
khi còn độc thân vì khi các con
còn nhỏ hay ốm đau mà khí hậu
quê tôi vào dịp tết rất lạnh nên
tôi rất ngại cho các con về. Thông
thường năm nào tôi cũng chỉ
chọn vào dịp hè đưa các con về
thăm ông bà cho ông bà đỡ nhớ.

Ngày 24/12 AL gia đình nhỏ của
tôi háo hức di chuyển lên sân bay
để làm thủ tục bay về quê. Nhìn
không khí nhộn nhịp, mọi người
tấp nập xếp hàng làm thủ tục rất
lâu vì quá đông, tôi hỏi các con có
mệt không nhưng các con trả lời
không mệt. Có lẽ cảm giác mong
chờ được về nhà đã làm xua tan
cái mệt mỏi của bọn trẻ. Hà Nội
đón gia đình tôi bằng cơn mưa
phùn nhẹ, cảm giác bắt đầu lạnh
buốt, hai con thì thích thú và ngạc
nhiên khi nói chuyện ra hơi giống
như khói. Gia đình tôi bắt đầu di
chuyển ra xe với cuộc hành trình
còn khoảng hơn 1 giờ nữa mới về

vào dịp đặc biệt này nên được mời
cả gia đình. Vào ngày 28 chợ phiên
tôi đưa các con đi mua sắm, chúng
tôi mua gạo, đậu, lá dong để gói
bánh và nhiều thứ khác nữa. Tối
30 chúng tôi đi chùa xin lộc, cầu
sức khỏe, bình an cho đại gia đình
xong về xông nhà và chúc bố mẹ
và anh em bên nội. Tiếp theo cả
gia đình tôi đưa nhau lên chúc tết
ông bà ngoại. Cũng may gia đình
hai bên ở gần nhau nên chúng tôi
tiện đi lại cả đôi bên. Sáng mùng 1
chúng tôi dậy sớm chuẩn bị mâm
cúng tổ tiên, ăn uống xong đi chúc
tết anh em bà con 2 bên nội ngoại
đến tối mới về. Ngày mùng 2 và

tới nhà. Mãi nói chuyện và quan
sát cảnh vật chúng tôi về đến nhà
lúc nào không hay. Ông bà nội,
ông bà ngoại và các bác ra tận
bờ đê để đón, mọi người đều ôm
chầm lấy nhau trong niềm vui và
hạnh phúc. Nghỉ ngơi, ngày hôm
sau cả gia đình tôi cùng nhau đi
tảo mộ, xong xuôi chúng tôi về
ăn họ. Ở quê tôi bao nhiêu thế hệ
vẫn giữ tập tục ăn họ vào ngày
25/12AL các ông, bác, chú, anh em
trong họ là nam đủ 18 tuổi đều
tham dự, riêng gia đình tôi có lẽ
đặc biệt hơn vì lâu lâu mới về quê

mùng 3 ở nhà tiếp khách bà con
dòng họ tới chơi. Ngày 4-6 cả đại
gia đình tôi đi du xuân ở Mộc Châu
– Sơn La. Tối mùng 6 chúng tôi dự
lễ hội đầu năm tại Đình làng.
Mùa xuân khép lại với bao nụ cười,
niềm vui hạnh phúc và kỷ niệm
của tất cả các thành viên trong gia
đình. Ngày mùng 7 gia đình tôi
khởi hành vào Nam tiếp tục công
việc và việc học hành của các con.
Nguyễn Thị Thuý Ngần
Cty CP PT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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hư quy luật của tự nhiên
Thu qua, Đông tàn, những
chồi non e ấp nở đón
chào mùa xuân sang.... Xuân đến
đất trời như bừng sáng vì những
cành lộc biếc, những đóa hoa rực
rỡ và những nụ cười tươi rạng rỡ
đón nàng xuân. Khi từng đàn chim
én chao lượn trên bầu trời mang
thông điệp báo hiệu mùa Xuân
đang về. Không như mùa đông
lạnh giá, mùa hè chói chang ánh
nắng, mùa thu buồn với những
chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang
tới cho chúng ta một không khí
ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kỳ
diệu của mùa Xuân khiến tâm hồn
người ta bừng lên sự sống mới. Có
người còn ví mùa xuân như giai
đoạn đẹp nhất của đời người, đó
là tuổi thanh xuân, giai đoạn rực
rỡ nhất, sung sức nhất của con
người. Có người lại ví mùa xuân
như một nàng chúa xuân xinh đẹp
mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài
người. Đó là một món quà vô giá.
Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là
những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt
không thể thiếu là cành mai, bông
đào. Nó đã trở thành biểu tượng
đặc sắc nhất trong những ngày Tết
hàng năm.
Xuân chính là mùa cây cối đâm
chồi nảy lộc. Từng lộc non sau mùa
đông buốt giá như được bừng tỉnh,
khẽ mở mắt mà ngắm nhìn vạn vật
xung quanh cũng đang dần thay
đổi. Lộc non đã hé - những búp
non cứ xanh mơn mởn như một
cô gái xuân thì đang e ấp diễm lệ.
Nào chỉ thay lá, cây cối còn được
điểm tô bởi muôn vàn nụ hoa tươi
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Cảm Nhận
Mùa Xuân
thắm. Nào là hoa cúc, hoa lan, hoa lay ơn,... cứ đua nhau khoe sắc
trước sắc xuân. Xuân ở miền Bắc đặc trưng bởi hoa đào hồng thắm,
riêng miền Nam lại dịu dàng với sắc mai vàng tươi. Nhìn ngọn cây
ngọn cỏ như tươi vui hơn trong cơn mưa phùn đầu năm, thấy thấp
thoáng những nụ mai đang dần hé là đã biết, mùa xuân đang dần
đến rồi!
Xuân về, chim muông khắp nơi cũng bay về tận hưởng thời khắc
đẹp nhất của đất trời. Chim én bay liệng thành từng hàng báo hiệu
mùa xuân đã đến. Chim sẻ, chim ri,... cứ hót líu lo tạo thành một
khúc hợp xướng vô cùng rộn rã. Giữa những thay đổi của thiên
nhiên vạn vật, con người như được tiếp thêm sinh khí để hòa vào
niềm vui chung của đất trời. Người người nhộn nhịp sắm sửa, trang
hoàng lại nhà cửa. Rồi cả gia đình cùng quây quần lại làm những
món ăn truyền thống, cùng hồi hộp đón thời khắc chuyển mình kì
diệu giữa hai năm.... Người lớn bận rộn, trẻ con háo hức,... nhưng
tựu trung lại, ai ai cũng đều yêu quý mùa xuân. Bởi mùa xuân, cũng
chính là mùa đoàn tụ!
Ai yêu cái đẹp không từng rung động trước mùa vẻ đẹp của xuân.
Ai đi xa nhà không từng hồi hộp mỗi khi tết đến xuân về. Chỉ cần
ngồi bên mâm cơm ngày đầu năm mới, những ưu tư, phiền muộn,
những lo lắng, tủi hờn như cũng tiêu tan, nhường chỗ cho nhưng
niềm vui hoan hỉ bên người thân, bè bạn. Không khí tươi vui của đất
trời như đang lan truyền sang tâm khảm của con người, mang cho
họ những cảm xúc thân tình, hạnh phúc.
Với tất cả dân tộc trên Trái đất, bất kể khác biệt về văn hóa, mùa
xuân là mùa của tình yêu, mùa gửi gắm những yêu thương tới mọi
người. Xuân về cùng với quất hồng, đào thắm và những cánh én
xôn xao, ta nghe tiếng khèn gọi bạn tình ở trên vùng núi cao, thấy
những ánh mắt lúng liếng trao duyên ở các đám hội đồng bằng.
Và đó đây là tiếng cười rộn rã của những rước người yêu thương về
sống chung một nhà.
Lê Thị Kim Xuân
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông
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ết đến điều gì đọng lại nhiều
nhất ở bạn? Đối với tôi thì
câu trả lời có lẽ là những
ngày cuối năm được đi chợ tết. Vào
khoảng hai mươi tháng chạp những
xe chở hoa chậu tấp nập về chợ. Tất
cả những chậu hoa sau đó được
chủ bán di chuyển xuống bãi để
trưng bày cho người mua dễ ngắm
nhìn và lựa chọn. Đủ các loại hoa,
từ những chậu cúc đại đóa to lớn
đến những chậu hoa cát tường bé
bé xinh xinh thi nhau khoe sắc làm
người mua khó mà lựa chọn được vì
nhìn chậu nào cũng thấy đẹp cả.
Khoảng tầm ngày hai mươi ba thì
những chiếc xe máy cày ùn ùn chở
dưa hấu về chợ, tiếng máy cày nổ
hòa cùng tiếng nói cười của những
người chuyền dưa làm rộn vang cả
khu chợ. Năm nay người bán dưa
còn khắc thêm chữ, hình ảnh, câu
đối lên dưa để cho người mua có
nhiều sự lựa chọn hơn. Năm nào, tôi
cũng cùng mẹ đi mua dưa tết nên
dần dần cũng tích lũy được một ít
kinh nghiệm. Mua dưa hấu chúng
ta nên chọn những trái tròn đều, vỏ
căng bóng sờ láng mịn, có sọc trên
vỏ song song, rõ ràng, không lộn
xộn thì đó mới chính là những trái
dưa ngon.
Vượt qua khu bán dưa, bán hoa là
những sạp quần áo, giày dép được
bày bán đủ màu, đủ kiểu, từ đồ trẻ
em cho đến người lớn, đồ nam hay
đồ nữ đều có hết. Bên cạnh đó là

những sạp bán chén dĩa, ly tách, bình bông, lư hương, nồi, xoong chảo
cũng được bày bán với mẫu mã đa dạng. Tấp nập người ghé vào xem
để chọn mua những món đồ cần dùng cho năm mới.
Qua đến ngày 27 – 28 tết, chợ trái cây trở nên nhộn nhịp hơn vì đây
là thời điểm mọi người đến mua để chưng lên bàn thờ gia tiên trong
những ngày đầu năm mới. Mọi người tranh thủ đi sớm vì ai cũng
muốn chọn được những quả ngon và đẹp. Ngoài việc chọn mâm ngũ
quả “cầu-mây-dừa-đủ -xoài” hay “cầu-sung-dừa-đủ-xoài” để chưng ở
bàn thờ gia tiên với ngụ ý mong muốn một năm mới được may mắn,
sung túc thì mặt hàng trái cây năm nay cũng khá đa dạng nào là bưởi
da xanh, thơm, chuối, táo đỏ, quýt, cam, thanh long, phật thủ,… làm
cho người mua có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Càng gần những ngày cuối năm, không khí tết càng trở nên nhộn nhịp
hơn bao giờ hết. Nếu ngày 27-28 mọi người tất bật ở chợ trái cây thì
ngày 29-30 cái không khí đó lại nhường cho chợ hoa. Tiếng mời chào
mua hoa từ đầu chợ kéo dài theo những sạp hoa đến giữa chợ. Hoa
được các chủ vườn nhổ lên, rửa sạch, xếp lại từng bó rồi mang ra bày
bán ở các sạp. Hoa vạn thọ là loại hoa được mọi người chọn mua nhiều
nhất có lẽ bởi vì một phần tên của nó như mang đến một ý nghĩa
trường thọ và một phần hình dáng của loại hoa này khá dễ chưng.
Bên cạnh đó, một số nhà vườn còn nhập hoa ly, hoa hồng, hoa lay ơn,
hoa đồng tiền,… từ Đà Lạt về để phục vụ thêm nhu cầu của khách
hàng. Chợ tết được bày bán đến giữa ngày 30 là tan, lúc này các tiểu
thương thu dọn các sạp hàng ở chợ để về nhà dọn dẹp chuẩn bị đón
tết. Không khí chợ tết khép lại tại đây để nhường lại cho không khí ấm
cúng, sum vầy đón tết của các gia đình. Năm mới sắp đến, mong mọi
người có một cái tết đoàn viên, hạnh phúc bên người thân của mình.
Kim Muội
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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TRẢI LÒNG
THỜI KHẮC GIAO MÙA

hời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn hơn
tháng nữa là mùa Xuân sẽ về trên mọi nẻo
đường. Xuân về cũng là dịp để chúng ta cùng
suy ngẫm, chia sẻ, đánh giá về công việc đã hoàn
thành cũng như hướng tới những mục tiêu mới,
nhiệm vụ mới trong năm tới.
Nhìn lại một năm đã qua, trong chúng ta chắc hẳn ai
cũng có những nỗi niềm tâm sự, ai cũng có hy vọng
mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống, trong công

cấu nhằm củng cố hoạt động kinh doanh, từng bước
chọn lọc khách hàng phù hợp để cùng hợp tác phát
triển song phương.
Những đóng góp trong hoạt động kinh doanh trên
đã mang đến kết quả kinh doanh của Công ty ước đạt
doanh thu 113 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch và
98% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận sau thuế đạt 11,350
tỷ đạt 87% so với kế hoạch và tăng 579% so với cùng
kỳ.
Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty chưa
đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng đã thể hiện trong bối
cảnh dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp trên
toàn cầu. Công ty vẫn đang tiếp tục cùng với sự nỗ
lực đóng góp của toàn thể nhân viên, Công ty tin rằng
việc kinh doanh sẽ tăng trưởng tốt đẹp và mọi việc
thuận lợi công ty ngày càng phát triển để đời sống
công nhân viên ngày càng được nâng cao và đạt được
kế hoạch kinh doanh đáng tự hào.

việc, hướng tới những mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên,
nhìn lại một năm bản thân cũng không khỏi trăn trở,
chưa hài lòng về bản thân, mình cần cố gắng nhiều
hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để đóng góp một
phần nhỏ bé vào sự phát triển của Tín Nghĩa.
Kể từ khi đại dịch Covid – 19 bùng phát từ cuối tháng
1/2020 đã làm biến đổi hoạt động kinh doanh toàn
cầu, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, văn hóa, xã hội
và đời sống con người. Đại dịch đã gây áp lực nặng
nề lên khả năng sản xuất và dây chuyền cung ứng
toàn cầu. Hoạt động Logistics – xương sống của chuỗi
cung ứng bị đứt gãy và đảo lộn. Nhu cầu chuyên chở
bị giảm sút cũng như vận tải bị tắc nghẽn, các khó
khăn về thủ tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
sản xuất cũng như xuất nhập khẩu và Logistics.
Với Tín Nghĩa Logistics càng thêm nhiều thử thách,
Công ty đang từng bước hoàn thiện quá trình tái cơ
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Năm mới 2021 đã về, lại một mùa xuân mới chúng ta
lại có quyền ước vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi
mong ước đất nước phát triển, hội nhập thế giới, nhà
nhà ấm no hạnh phúc. Tôi cũng cần cố gắng với anh
chị em trong công ty xây dựng Tín Nghĩa vững mạnh,
cũng chính là góp phần đưa con thuyền của Tín Nghĩa
ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành công. Tuy
nhiên, trong tình hình chung kinh tế hiện nay trong
nước và thế giới có nhiều biến động, sự cạnh tranh
ngày càng khốc liệt, thì để giữ vững thương hiệu của
Tín Nghĩa, bản thân tôi có vài dòng suy nghĩ và trăn
trở trước tiên cần một sự đồng lòng cùng chung sức,
ý thức trách nhiệm mỗi cá nhân trong tập thể. Thành
công và gặt hái được những thành quả để vững bước
đòi hỏi lao động tích cực, sự năng động của tuổi trẻ,
sự tâm huyết với công việc, niềm tin tất cả mọi người
đồng tâm hợp lực cùng toàn thể ban lãnh đạo Tổng
công ty Tín Nghĩa vượt qua mọi thử thách, vượt qua
những khó khăn để đón nhận những thành quả kinh
doanh tốt đẹp nhất.
Huỳnh Thanh Thủy
ICD BIÊN HÒA

CẢM XÚC
MÙA XUÂN

Tết
Tuổi
Thơ

C

ứ mỗi độ Tết đến Xuân về,
mong ước được trở về đoàn
tụ, sum vầy với gia đình trong
tôi lớn hơn bao bao giờ hết. Và chỉ cần
từng ấy thôi cũng đủ khiến tôi ngầm
ngùi nhớ về ký ức thủa còn thơ khi đón
Tết.
Ngày thường chẳng sao, nhưng cứ
trước Noel vài hôm, khi các cửa hàng
trên phố đều mở bài nhạc Xuân, nhạc
Tết là cuộc sống của tôi bị ngưng
đọng lại. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn
những toan tính xem khi nào về quê,
Tết này sẽ mua quà gì cho ông bà và
đứa nhóc em ở quê.
Những lúc này như thế tôi lại nhớ và
thèm cái tết như hồi còn nhỏ vô cùng.
Mặc dù cuộc sống lúc đó tuy nghèo,
thiếu thốn đủ thứ nhưng những ký ức
về Tết có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ
trong tâm trí những đứa trẻ thời đó.
Hồi ấy cứ mỗi dịp Xuân về Tết đến là
tôi lẽo đẽo theo chân các cô đi chợ quê
ngày Tết. Cái chợ quê như được khoác
thêm bộ áo mới, nhộn nhịp hơn hẳn
người ta bày bán đủ thứ từ đồ trang
trí đến các thực phẩm thiết yếu. Với tôi
chợ quê lúc đó không khác gì siêu thị
ở thành phố bây giờ sáng bừng lên rực
rỡ tiếng cười nói chào mời rôm rã. Và
đương nhiên tôi lẽo đẽo theo chân tới
chợ chỉ mong các cô mua những bộ
quần áo mới để diện ngày Tết.

cả nhà quây quần ngồi bên nhau để
thưởng thức ly trà, miếng mứt, cùng
nhau xem gặp nhau cuối năm và nói
những chuyện đã xảy ra trong vòng
1 năm qua. Điều mà những đứa trẻ
mong ngóng nhất mỗi khi Tết đến là
được nhận những bao lì xì đỏ thắm.
Ngày đó việc khoe chiến lợi phẩm
với đám bạn cũng là một cái thú vui
nhưng cuối cùng thì những khoản tiền
đó cũng chẳng được cầm lâu phải đưa
lại cho bố mẹ để mua đồ dùng học tập
trong năm mới.
Giờ đây, khi cuộc sống ngày càng hiện
đại và nhịp sống cũng nhanh hơn, cần
mua gì hay thiếu thứ gì chỉ cần lên
mạng lướt rồi bấm là đã đầy đủ. Những
ngày Tết cũng nhạt hơn, mọi lời chúc
tốt đẹp đều thể hiện qua những cuộc
điện thoại, tin nhắn thậm chí là những
dòng trạng thái trên mạng xã hội.
Đã bao mùa Tết trôi qua, trải qua đủ
mọi cung bậc cảm xúc. Có một chút
vấn vương, một chút tiếc nhớ và một
miền hoài niệm, nhưng dù thế nào đi
chăng nữa, thẳm sâu trong tiềm thức,
tôi vẫn và sẽ mãi yêu những mùa Tết
của tuổi thơ. Đành giữ lại tất cả trong
tim những mùa xuân trong trẻo của
tuổi thơ, những cảm giác an yên của
quá khứ. Nơi đó có rất nhiều, rất nhiều
ký ức đẹp đẽ và đầy hoài niệm.
Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông

Tôi nhớ nhất là những đêm giao thừa
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TẾT
ĐOÀN VIÊN

“Con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở
vàng bên nương…”

M

ỗi lần nghe bài hát này trong lòng tôi lại dâng
trào lên những cảm xúc khó tả, không phải
tôi đang nghĩ về mình vì tôi có đi đâu xa mà
phải về, tôi là đang cảm nhận cho nỗi lòng của người
vẫn ngày ngày bên cạnh mình đó thôi.
Tôi sinh ra ở một tỉnh nghèo ở Miền Trung nhưng gia
đình tôi đã chuyển vào Nam sinh sống từ lúc tôi lên 5.
Còn quê chồng tôi lại ở một tỉnh ở Miền Bắc, anh đã
vào đây học tập, làm việc và duyên số đã đưa chúng tôi
đến với nhau cho đến hôm nay đã tròn 10 năm. Trong
thời gian đó chúng tôi đã cùng nhau về quê chồng
nhiều lần, nhưng về đón tết thì chưa lần nào cả, lúc
thì do con cái còn nhỏ nên không dám về sợ thay đổi
thời tiết lũ trẻ lại bệnh, lúc thì lại như người ta thường
hay nói “về quê ăn tết một chuyển là đi toi một năm để
dành” nên ông bà nội cũng nói “thôi đừng về tết” mặc
dù ẩn sau câu nói đó là một nỗi buồn chất chứa. Nhiều
lần nghĩ cũng thương chồng, muốn chồng được ăn tết
bên gia đình nhưng chồng tôi không đồng ý vì nếu về
thì phải cùng nhau về hết mới vui.
Năm nay là tròn 10 năm chúng tôi ở bên nhau, có lẽ
món quà quý giá nhất tôi dành cho anh là cả nhà cùng
về quê nội đón tết. Mặc dù không nói ra nhưng tôi cảm
nhận được anh ấy đã vui như thế nào sau ngần ấy năm
kể từ ngày cưới vợ anh mới lại được đón tết bên gia
đình và người thân, (ngày xưa khi chưa có vợ thì năm
nào ông xã tôi cũng về quê đón tết cùng gia đình),
ông bà nội cũng hân hoan chuẩn bị nhà cửa, dọn vườn
tược, mua thêm chăn gối, gắn thêm cái máy sưởi để
chờ ngày đón con cháu trở về. 2 đứa nhỏ thì khỏi phải
nói, chúng ríu ra ríu rít suốt ngày, cứ hỏi mẹ ở quê ba ăn
tết có giống trong mình không mẹ…đi đâu cũng khoe
“tết nay con được ăn tết ngoài ông bà nội”. Mấy tiếng
“về quê ăn tết” không chỉ là khái niệm đi về, mà đằng
sau là cả một quá trình hành hương về với cội nguồn,
về nơi chôn nhau cắt rốn. Có thể nói đây là cái tết vui
nhất của cả nhà sau ngần ấy năm. Quà nào bằng gia
đình sum họp, tết nào vui bằng tết đoàn viên.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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T

Một Năm
Nhìn Lại

hấm thoát mà hôm này đã là ngày cuối cùng
của năm, một năm với những tất bật, lo toan,
những bộn bề của công việc. Một năm nữa lại
lặng lẽ trôi qua để rồi khi ta bất chợt nhìn lại lại thấy
bồi hồi khó tả.
Một năm trôi qua có những công việc được hoàn
thành vượt mong đợi nhưng cũng có không ít lần
chưa hoàn thành tốt. Chúng ta dễ dàng mỉm cười với
thành công nhưng ít dám đối mặt với những lần vấp
ngã. Không sao cả. Tương lai là để tiến về phía trước,
đừng để mình bị thụt lùi lại phía sau. Những buồn đau
dai dẳng phải là thứ được loại bỏ đầu tiên trong hành
trình đón chào một năm mới.
Thời khắc này, không bận rộn, không lo toan, không
vương vấn, không còn những suy nghĩ trái chiều, tôi
chỉ muốn được yêu thương. Bản thân không còn tự ép
mình vào những cái vòng luẩn quẩn, không bắt mình
phải suy nghĩ, phải tính toán, băn khoăn giữa cuộc
sống bộn bề. Tôi thấy bình yên vì nhìn đâu cũng thấy
yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong những
cái gật đầu chào nhau buổi sớm mai, trong những câu
bông đùa của người thân hay chỉ đơn giản là nghe
thoáng qua câu chuyện của những người xa lạ cũng
đủ thấy lòng mình ấm lại.
Năm mới đến, không nên rước thêm những phiền
muộn vào mình. Hãy liệt kê ra những sai lầm phạm
phải, những tổn thương gây ra cho nhau, cùng chân
thành nhìn lại và nhủ lòng khắc phục chúng trong
năm mới. Đó là cách xóa đi nỗi buồn, hay cũng là cách
để buông bỏ chúng thành công nhất. Hãy thắp lên
ngọn lửa nhiệt huyết cho những dự định còn dang dở
để sang năm mới với tâm thế mới, khí thế mới chúng
ta có thể hoàn thành tốt hơn.
Năm mới đến cũng chính là thời khắc dành cho nhau
những lời chúc tốt đẹp. Năm mới kính chúc mọi người
luôn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.
BÙI QUANG TUẤN
CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

CẢM
CẢMXÚC
XÚC
MÙA
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TẾT – MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN VỀ NHÀ

K

hi tiết trời bắt đầu se se
lạnh cũng là lúc dòng
thời gian đang dần dịch
chuyển về phía tháng 12. Khẽ rùng
mình khoác thêm lớp áo trước
những cơn gió buổi sớm mai cũng
là lúc ta chợt nhận ra một năm tất
bật, bộn bề đã gần hết. Người ta
vẫn hay truyền tai nhau rằng một
năm thất bát sắp qua rồi. Quả thật
năm 2020 là một năm rất khó khăn
không chỉ riêng đối với Việt Nam
chúng ta mà còn của cả thế giới, có
thể nói đây là một năm đáng quên
trong lịch sử nhân loại.
Thông lệ thường niên tới khoảng
thời gian này là lúc mọi người lại
nghĩ về Tết, là lúc những giai điệu
bắt đầu vang lên xuân sum họp,
tết đoàn viên; trao yêu thương
gắn kết tình thân; về nhà ăn tết
gia đình trên hết… tuy quen thuộc
nhưng vẫn đủ làm nôn nao những
người con xa quê, níu lại những
bước chân phương xa tìm về với
gia đình. Nhưng năm nay mọi thứ
có vẻ bình thản và chậm rãi, tâm
trạng cũng ít nôn nao, từ người

tới cảnh vật đều phủ lên một bức
tranh ít lung linh và sắc màu hơn.
Tuy nhiên, ai ai cũng đều mong
chờ vào tương lai sáng hơn, hy
vọng vào một năm 2021 khởi sắc
hơn sắp tới. Dù có thế nào đi nữa
thì khi qua một mùa đông lạnh
giá là lúc bầu trời âm u sẽ nhường
cho cho những giọt sương mai ấm
áp, những tia nắng mới xuyên qua
đánh thức vạn vật hồi sinh, làm
bừng sáng một không khí xuân
tràn đầy năng lượng tích cực lan
tỏa tới từng kẽ lá. Và rồi cái không
khí ấy lại thôi thúc con người ta
muốn trở về nhà, như để được ôm
ấp vỗ về sau chừng ấy khó khăn và
để được tiếp thêm năng lượng tiếp
tục cho 365 ngày sắp tới.
Phong tục của người Việt từ bao
đời trong dịp Tết truyền thống là
cùng nhau ngồi ăn bữa cơm đoàn
viên, phong tục lì xì Tết và lên chùa
ngày đầu năm cầu xin mọi việc
suôn sẻ, thuận lợi, gia đạo bình
an…. Dù cho có hội nhập, giao
thoa các nền văn hoá đến đâu đi

nữa thì dòng máu Á đông vẫn luôn
chảy trong mỗi con người Việt. Ai
ai cũng mong những ngày đầu
năm được sống trong không khí
gia đình, ăn cùng nhau những bữa
cơm nhà, cảm nhận được niềm vui
trong mắt mẹ khi con cháu sum
vầy, để thấy được hạnh phúc đủ
đầy khi được vui xuân trọn vẹn Tết
Nội, Tết Ngoại.
Bởi thế tấp nập trên những chuyến
xe đông đúc ngày cuối năm là bao
nhiêu người con đang mong mỏi
về nhà, được như năm tháng xưa
thơ dại, giao thừa bên mẹ, ngồi kể
chuyện tích xưa…. Càng những
ngày giáp Tết các phương tiện vận
chuyển càng dày đặc hơn, chuyên
chở cả những niềm vui đoàn viên,
trăn trở cho những điều dở dang,
còn chưa hoàn thành trong năm
cũ. Có hàng trăm vạn nẻo đường
nhưng ngày Tết thì mọi ngã đường
như đều dẫn về nhà.
Lý Hồng Ân
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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SUM HỌP NGÀY TẾT

G

ia đình thường được gọi bằng hai tiếng
yêu thương là tổ ấm và Tết là kỳ nghỉ được
mong chờ nhất năm từ trẻ nhỏ tới người
già, từ xóm làng tới thành thị. Vậy thì “Về nhà ăn Tết”
là khoảng thời gian vô cùng đáng trân quý.
Về nhà ăn Tết là những niềm vui sum họp gia đình,
làng xóm, bạn bè mà đôi khi trong những vất vả lo
toan thường ngày ta có phần lơ đãng.
Về nhà ăn Tết là lúc nhìn thấy những sợi tóc bạc của
mẹ, thêm bao nhiêu vết hằn thời gian trên mặt cha...
Về nhà ăn tết là khoảng thời gian nhiều hơn để ôm
con vào lòng, ngồi xuống chơi cùng nó những món
đồ chơi mới.
Tết cũng là thời điểm để ta tự lắng lòng mình lại,
chiêm nghiệm về những điều đã qua, đúc kết thêm
kinh nghiệm từ những vấp ngã, thất bại để vững
vàng bước tiếp vào một năm với biết bao điều đang
chờ đợi phía trước.
Trong văn hoá và tư tưởng người Việt từ xa xưa thì
tết âm lịch mang ý nghĩa sum vầy, nên vẫn luôn có
câu Tết đoàn viên. Dù cho xã hội có phát triển đến
đâu đi nữa thì dòng máu con rồng cháu tiên vẫn
luôn chảy mãi trong mỗi con người Việt. Tết Tân Sửu
2021 đang về rất gần rồi, ngoài kia nắng vàng đã
mừng đón xuân sang, vạn vật đang đâm chồi nảy
lộc, muôn hoa đã bắt đầu khoe sắc thắm. Vậy thì Tết
này, chúng ta hãy về nhà ăn Tết!
Đặng Quang Hợp
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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ùa xuân đang khoác chiếc áo rực rỡ sắc
màu. Chim én chao liệng đón xuân sang.
Mọi người hớn hở chào đón mùa xuân,
đón chào năm mới.
Kết thúc năm 2020, một năm đầy khó khăn do ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm
trọng nhiều mặt đến kinh tế thế giới và trong nước,
kinh doanh xăng dầu vì thế cũng chịu nhiều ảnh
hưởng, biến động khó lường. Ban Giám Đốc công ty
xăng dầu đã khẩn trương triển khai kịp thời, đồng bộ,
quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19,
xây dựng các phương án kinh doanh linh hoạt, tiết
kiệm chi phí đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động
SXKD, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động
và khách hàng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng
dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng
thời tiết giảm chi phí, chắt chiu từng đồng lợi nhuận
có được. Công ty chúng ta đã cơ bản hoàn thành chỉ
tiêu kế hoạch được giao. Kết quả này là sự nỗ lực của
tất cả cán bộ công nhân viên toàn Công Ty. Công việc
còn lại cuối năm thật bộn bề và tất bật. Mọi người lại
bận rộn để lên kế hoạch công việc cho năm mới 2021
với khí thế quyết tâm sôi nổi vào trận chiến mới.
Chuẩn bị đón mùa xuân, đón chào năm mới với niềm
vui thắng lợi và tưng bừng khí thế tiến công. Những
giai điệu tình ca mùa xuân cất lên rộn rã. Xuân mới
đang dần tới, nắng xuân rực rỡ trên phố phường, cây
cỏ hoa lá tràn ngập sắc xuân.
Hy vọng về một TÍN NGHĨA phát triển mạnh mẽ hơn
nữa, cuộc sống tốt đẹp hơn nữa đến với 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 mạnh hơn. Chúng ta nguyện
cùng chung tay góp sức vì sự phát triển chung của
một TÍN NGHĨA vững bền, là nền tảng thịnh vượng
trong tương lai.
Nguyễn Huỳnh Bảo
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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ũng như bao người, khi
chợ những ngày cuối
năm bán đầy hoa, là cảm
giác hương vị tết đã ùa về. Không
khí của những ngày tết thật náo
nhiệt, chợ hoa tấp nập, người
người nối đuôi nhau, ai cũng cố
gắng mua chậu bông về chưng
tết. Nhìn những cành mai còn
chớm nụ lại thấy bồi hồi nhớ về
ký ức ngày nào, cái thời tuổi thơ
ấy háo hức, nôn nao những ngày
đón tết.
Suốt từ 20 tháng chạp tiếng
pháo đã nổ đì đùng khắp từ đầu
đến cuối phố. Thời đó, tụi trẻ con
chúng tôi chỉ cần nghe tiếng
pháo nổ phát ra từ nhà nào là
hùa sang cổ vũ và “mót” những
quả pháo bị “xịt” còn sót lại để
làm thành một dây pháo mới
của riêng mình. Tôi còn nhớ, thời
đó có loại pháo lớn để người lớn
đốt, nhưng cũng có nhiều loại
pháo nhỏ dành cho tụi trẻ con
chúng tôi. Đó là những băng
Pháo chuột rất nhỏ, nên người ta
thường đóng lại thành băng dài,
khi đốt nhiều tiếng nổ nhỏ góp
lại lẹt đẹt nghe cũng vui tai.
Những ngày cuối năm, mẹ tôi
thì tất bật mua sắm thức ăn cho
mấy ngày tết, nào là gạo nếp, thịt
heo, đậu xanh, lá dong, lạt buộc.
Bố tôi thì cặm cụi sơn sửa lại cái
cổng ra vào và hàng rào ngoài
ngõ đã phai màu sau mấy năm
đứng chịu nắng mưa. Ngôi nhà
thì được phủ lên một lớp vôi sáng
bóng, rất tinh tươm. Không khí
tất bật, náo nhiệt trùm lên cả một

KÝ ỨC TẾT TRONG TÔI

vùng quê tôi thời bấy giờ. Cũng
như bao đứa trẻ, tôi ước ao được
mẹ mua cho một bộ quần áo
mới để diện vào ngày đầu năm
mới. Rồi được ngồi cạnh ông
bà đưa chiếc lạt trắng tinh giúp
buộc những chiếc bánh chưng
cho chặt và sưởi ấm cạnh nồi
bánh sôi sùng sục. Cái cảm giác
thích thú, vui mừng khi sáng
tỉnh giấc đã được dúi vào tay cái
bánh chưng nhỏ xinh xắn.
Ngày sát tết, mẹ đi chợ hoa và
mua bình hoa ly, mào gà, chậu
hoa cúc và dĩ nhiên không thể
thiếu chậu hoa mai lộc đầy đủ
nụ được đặt giữa nhà. Mẹ bảo
hoa đẹp nhiều tài lộc để đón
năm mới nhiều may mắn đến
với gia đình.
Sáng mùng một tết, nghe tiếng
pháo nổ đì đùng gần xa, mùi
hương trầm bà thắp lên khấn
Phật và Gia tiên sộc vào mũi,
không cần phải đánh thức, tụi
trẻ con chúng tôi tự biết vùng
chăn dậy sớm. Mẹ tôi cũng
dậy từ rất lâu, bà đã đun một
nồi nước lá mùi già thật to để
cả nhà rửa mặt đón chào năm
mới. Mẹ tôi bảo, lá mùi già giúp
mọi người gột rửa những điều

không may mắn của năm cũ,
cơ thể thơm tho, sạch sẽ sẽ may
mắn suốt cả một năm.
Bữa cơm đầu năm được mẹ tôi
chuẩn bị rất nhiều món, nào
là xôi gà, thịt kho trứng, măng
hầm xương, chả giò, nem chua,
củ kiệu... cả nhà tôi sum vầy
cùng chúc tụng một năm mới
no đủ, trẻ con chúng tôi thì được
chúc “hay ăn chóng lớn”, và điều
thích thú nhất ngày đầu năm
của chúng tôi là được ông bà,
bố mẹ lì xì mừng tuổi sau những
lời chúc tết rất ngây ngô nhưng
lại tràn đầy tình cảm yêu thương
của trẻ nhỏ.
Bọn trẻ con như tôi lúc đó, mong
chờ nhà mình đón thật nhiều
khách để nhận được những
đồng tiền mới tinh bên trong
phong bao lì xì. Tôi cũng chắc
rằng, bây giờ dù cảnh sắc đón
xuân có khác xưa, nhưng những
đứa trẻ con cùng trang lứa
chúng tôi khi ấy cũng hồi hộp,
háo hức chờ mong mỗi độ tết
đến, xuân về.
Nguyễn Thanh Bình
Công ty CP KCN Tín Nghĩa
Phương Đông
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uổi sáng cuối năm trời
se lạnh, màu nắng đã
chuyển sang vàng , nhịp
độ làm việc tăng dần từ hơn hai
tuần nay, mọi người bàn bạc râm
ran cho những chuẩn bị về tết
nhắc nhở tôi một mùa xuân mới
sắp về, một năm với công việc lại
qua đi. Điểm lại những điều đã
làm trong năm vừa qua, có những
điều chưa thể hài lòng nhưng tôi
thấy hạnh phúc hơn là cùng với
sự phát triển mạnh mẽ của đơn
vị là sự lớn lên từng ngày của các
anh em - những đồng nghiệp
thân yêu của tôi.
Ai cũng muốn được cống hiến,
được làm việc và sẵn sàng nhận
mọi khó khăn nếu như gợi ra
được những say mê và đánh giá
đúng. Khi ấy mọi người sẽ nỗ lực
làm việc hết mình, hết lòng vì
việc chung của công ty mà không
nghĩ đến phần thưởng hay sự ghi
công nào để đem thành tích về
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cho đơn vị.
Đối với những ngày đầu tái cơ
cấu tại ICD Biên Hòa anh em chưa
bắt nhịp được công việc, hay mọi
người chưa thấy hết khả năng,
tâm tư nguyện vọng của ban
Giám Đốc mới nên còn có nhiều
hạn chế về nhận thức. Trải qua
một năm gắn bó và cùng nhau
làm việc, anh em đã biết cách
hội nhập, dung hòa, lấy quyền lợi
trách nhiệm của Công ty đặt lên
hàng đầu. Chính những anh em
này sẽ kề vai sát cánh cùng Ban
Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ
được giao với nhiều nỗ lực đáng
kể, giúp cho những người phụ
trách hoàn chỉnh những công tác
mà chính bản thân đôi lúc chưa
thấy hết, lường hết.
Xuân đã đến thật gần, trong tâm
hồn của tất cả những người dân
Việt rộn rã theo từng ngày. Xuân
đến đem theo biết bao niềm tin

và ước vọng. Đâu đây tiếng hát
văng vẳng …. Xuân đã về… xuân
đã về đã làm cho không khí trong
trẻo hơn, rộn rã hơn.
Nắng ngày càng vàng hơn, xuân
thật sự đã đến bên thềm và 1 tuổi
lại được ghi vào cuộc đời của tôi,
của các bạn, nhưng tôi không
thấy mình già vì tôi luôn sống
trong sự trẻ trung, nhiệt huyết của
tuổi thanh niên và sự vững chãi và
năng động. Thật hạnh phúc - các
đồng nghiệp thân yêu của tôi.
Một năm mới đến, mong sao mọi
người trong công ty tiếp tục giữ
mãi tình cảm yêu thương nhau,
luôn hiểu nhau, cùng nắm chặt
tay nhau đi lên vững chãi để cùng
cống hiến, xây dựng nên một
Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa thịnh
vượng.
Đồng Công Tâm
P.GNVT – ICD Biên Hòa
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ùa xuân đến, cây cối thi
nhau đâm chồi nảy lộc,
hoa lá khoe sắc thắm.
Trong vườn ngập tràn sắc hoa, như
bức tranh rực rỡ tuyệt đẹp. Hương
hoa thoang thoảng khắp vườn.
Trên vòm cây, những chú chim cất
lên khúc nhạc thánh thót, ngân
vang. Mùa xuân không chỉ đẹp bởi
màu sắc mà còn rộn ràng bởi âm
thanh, khiến cho ta như ngẩn ngơ
đắm chìm.
Mọi người náo nức đón chào mùa
xuân, không khí đón năm mới đã
tràn ngập khắp phố phường như
báo hiệu hơi ấm của một mùa
xuân đang đến.
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp cướp đi tính
mạng của quá nhiều người trong
phút chốc, chúng ta mới nhận ra
sự sống thật ra quá ngắn ngủi. Thời
gian mà chúng ta cho rằng vẫn
còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào
đó sẽ chẳng còn. Từ đó, chúng ta
biết trân trọng thời gian hơn. Nếu
nhìn nhận lại, khoảng thời gian ấy
sẽ vô cùng ý nghĩa khi chúng ta có
thời gian để ở bên gia đình, gần
gũi hơn với những người thân mà
lâu nay vì công việc bận rộn không
thể quan tâm đến họ.

Chưa hết, cơn cuồng phong của “mẹ thiên nhiên” lại ập đến.
Cả nước đau thương vì mất mát, tổn thất quá lớn đối với đồng
bào miền Trung. Nước trắng trời, đâu đâu cũng mênh mang
nước. Nước dâng lên tận mái nhà, biến đường thành sông, quét
đi tất cả của cải, hoa màu, trâu, bò, lợn, gà. Chấp chới những
cánh tay kêu cứu qua mái nhà, những thân người nửa chìm nửa
nổi, những gương mặt hoảng sợ, thất thần của những cụ già,
em nhỏ, những tiếng khóc thét của các em bé khát sữa, đói ăn,
những tiếng gào khóc ai oán của những gia đình mất đi người
thân do chìm trong lũ dữ hay vùi sâu trong bùn đất. Chúng ta
không khỏi quặn lòng khi nhìn những đám tang tập thể của
các chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn, những vành khăn trắng với
những tiếng khóc lặng, nấc nghẹn của người thân ngất lả đi vì
quá đau thương.
Khi mùa Xuân đang đến gần, đâu đó vẫn đang còn rất nhiều
mảnh đời bất hạnh, vẫn đón xuân lặng thầm với nỗi đau thương
mất mát. Những ngôi nhà xiêu vẹo còn sót lại, những đứa bé
mất cả cha mẹ, những bố mẹ già cô đơn vì mái đầu xanh ra đi
trong bão lũ. Chúng ta hãy mở rộng vòng tay và san sẻ tình yêu
thương để xoa dịu nỗi đau mất mát, bất hạnh mà các em nhỏ,
cụ già đã và đang phải gánh chịu. Hãy để các cụ già và em nhỏ
có một mùa xuân ấm áp và tràn ngập yêu thương. Đây cũng là
truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta từ bao đời nay
theo đạo lý ngàn đời của người Việt Nam và cũng là Văn Hóa Tín
Nghĩa.
Cám ơn Tổng Công Ty Tín Nghĩa đã chăm lo đầy đủ từ vật chất,
đến tinh thần cho người lao động và không quên mang những
phần quà nho nhỏ để tạo niềm vui cho những mảnh đời bất
hạnh xung quanh để người người, nhà nhà cùng đón xuân Tân
Sửu - một mùa xuân ấm áp tình người.
Nguyễn Thị Mỹ
Công ty CP XD Tín Nghĩa
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ăm nay, tuy nhuận tháng tư, và tháng chạp có đủ 30 ngày
mà cũng gấp. Những chuyến xe xếp hàng dài chở những
người con xa nhà về quê vui Tết, tiếng cười nói nhốn nháo
tạo nên âm thanh rộn ràng chỉ những ngày cuối năm mới có.
Tôi thích nhất là đi dạo chợ Tết, mọi gian hàng sắp xếp gọn gàng, nào
là hoa quả, bánh mứt, đồ gia dụng…bắt mắt nhất vẫn là chợ hoa. Ôi!
Những đóa hoa khoe sắc hình như đang mời gọi trông đẹp làm sao.
Hoa nào cũng đẹp cũng có ý nghĩa riêng của nó. Những bản nhạc
chào xuân rộn rả, vui tươi cất lên. Xuân đến rồi! Giao thừa sẽ điểm,
đó là lúc đồng hồ chỉ đúng 0 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm âm lịch,
là thời khắc quan trọng nhất của một năm. Nhà nhà háo hức sắp xếp
mâm ngủ quả, giấy tiền vàng bạc cúng giao thừa. Những lời chúc
xuân được phát trên truyền hình, những loạt pháo hoa tung lên trời
cao xé tan màn đêm báo hiệu năm mới bắt đầu.
Năm nào cũng vậy, các con tôi luôn háo hức đi xem pháo hoa. Chúng
hồi hộp chờ đợi, khi những tràng pháo hoa liên tục nở rộ trên bầu
trời, mọi thứ vỡ òa, cả đoàn người cùng hòa vào chung một nhịp
đập, cùng hát vang bài đón chào năm mới.
Trở về nhà sau khi đón giao thừa, các con chạy ùa vào trên tay cầm
bao lì xì đỏ thắm, sà vào lòng ông bà “Con mừng tuổi ông, con mừng
tuổi bà, con kính chúc ông bà năm mới có thật nhiều sức khỏe, luôn
bình an và sống lâu cùng con cháu ạ”. Những lời chúc, những cử chỉ
đáng yêu của trẻ con làm cho ông bà vui mừng khôn siết, ôm chặt
các cháu vào lòng “ông bà cảm ơn các cháu, nhìn thấy các cháu khôn
lớn, khỏe mạnh, ngoan và học giỏi là ông bà vui nhất rồi”. Và cả nhà
chúng tôi cùng nhau ngồi lại, ăn bánh mứt, uống nước trà, chúc nhau
những lời chúc đầu năm may mắn, trên môi ai cũng nở nụ cười xuân.
Sáng mùng một tết nguyên đán xưa nay rất được coi trọng bởi đó
là buổi sáng đầu tiên trong năm mới, gia đình tôi chuẩn bị mâm cổ

24

Thông tin nội bộ - Số 01/2021

cúng rất chu đáo, đầy đủ để dâng lên
bàn thờ gia tiên, cả nhà thành khẩn
cúng bái, cầu cho gia đạo bình an. Sau
khi ăn uống xong, cả nhà cùng nhau
xúng xính quần áo dài đi chùa đầu
năm để cầu sức khỏe, bình an, cầu
may mắn, vạn sự đều thuận lợi cho cả
nhà. Năm nào cũng vậy, những dòng
người đổ về chùa rất đông, không chỉ
có người già mà nhiều bạn trẻ cũng
rủ nhau đến chùa để cầu an cho bản
thân, gia đình hay bốc quẻ xem đường
học hành, sự nghiệp, tình duyên cho
năm mới tạo nên không khí rộn ràng,
náo nhiệt tại các ngôi chùa. Cả nhà
chúng tôi vẫn giữ phong tục mua trầu,
muối đầu năm ở trước chùa, đây là lệ
thường của Mẹ tôi, với ý nghĩa mua
một chút “lộc” đầu năm đem về nhà để
năm mới được may mắn, sung túc. Sau
khi từ chùa trở về, cả nhà cùng nhau đi
chúc tết những người thân yêu, hàng
xóm, cùng gửi những lời chúc đầu
năm mới, cùng ôn lại những chuyện
vui buồn sau một năm lao động vất vả.
Thế đó, tết chỉ quanh quẩn chúc tết,
cúng kiếng, ăn uống, với bánh chưng,
dưa hành, củ kiệu... nhưng không khí
rất vui và thú vị không đâu có được.
Tết mỗi nhà mỗi khác nhưng với tôi
Tết vốn không chỉ dừng lại ở khía cạnh
phong tục văn hóa nhiều đời người
Việt truyền giữ, cũng chẳng phải chỉ
là dăm ba câu chuyện tín ngưỡng đầu
xuân thuộc về yếu tố truyền thống, mà
hơn hết, Tết xưa nay vẫn luôn là dịp để
những người con, dù đi đâu xa quê,
vẫn luôn hướng về gia đình, nơi có Cha,
có Mẹ, có những người thân yêu đang
chờ đợi, sau một năm dài đằng đẵng
với những bộn bề, lo toan. Tết hơn hết
hàm chứa trong tôi một câu chuyện
xúc cảm và nhân văn hơn mang tên tết
đoàn viên.
Nguyễn Thụy Ý
Công ty CP LPG Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PCCC
TRƯỚC, TRONG VÀ SAU
TẾT NGUYÊN ĐÁN
TÂN SỬU NĂM 2021

Đ

ể
chủ
động
phòng
ngừa,
ngăn chặn không
để xảy ra cháy, nổ và tăng
cường kiểm tra công tác
PCCC trước, trong và sau tết
Nguyên đán Tân Sửu năm
2021, Công ty CP dịch vụ
bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa phối hợp với phòng
Cảnh sát PCCC công an tỉnh
tổ chức các lớp tập huấn
cho lực lượng bảo vệ của
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín
Nghĩa về tăng cường công
tác PCCC trước, trong và sau
tết Nguyên đán.
Thực hiện nghiêm túc yêu
cầu về việc tiếp tục xây
dựng, bổ sung, củng cố,
kiện toàn đội phòng cháy,
chữa cháy tại các KCN do
Tín Nghĩa quản lý, nhằm
đáp ứng kịp thời công tác
chỉ đạo phòng cháy, chữa
cháy hiệu quả, trong đó lấy
lực lượng bảo vệ của Công
ty CP DV bảo vệ Tín Nghĩa
làm nòng cốt. Ban Tổng
giám đốc, các phòng ban
chuyên môn thuộc Tổng
Công ty Tín Nghĩa, BQL các
KCN phối hợp với đội PCCC
khu vực đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến,

tình huống cháy, nổ xảy ra ngay khi mới phát
sinh. Tập trung chỉ đạo kiểm tra các địa bàn, cơ sở
trọng điểm dể xảy ra cháy, nổ như: các cây xăng
dầu Tín Nghĩa, Cảng xăng dầu bến sông ICD Biên
Hòa; Chợ Tân Biên, Chợ đầu mối Dầu Giây; Các
khu công nghiệp, Công ty Cà phê Tín Nghĩa, Các
kho hàng nhà xưởng có nhiều nguyên liệu, vật

giáo dục kiến thức pháp
luật về phòng cháy, chữa
cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu
hộ (CNCH) cho Cán bộ nhân
viên và lực lượng bảo vệ.
Tổ chức tuyên truyền chủ
trương pháp luật về việc
cam kết không buôn bán,
tàng trữ, vận chuyển, đốt
các loại pháo và thả đèn
trời. Ban lãnh đạo các Công
ty Thành viên thuộc Tổng
Công ty Tín Nghĩa tự kiểm
tra, chấn chỉnh công tác
PCCC thuộc phạm vi đơn
vị mình quản lý; thực hiện
tốt phương châm 4 tại chỗ
trong công tác PCCC gồm
(lực lượng tại chỗ, hậu cần
tại chỗ, phương tiện tại chỗ
và chỉ huy tại chỗ).
Phối hợp đội PCCC phụ
trách các khu công nghiệp
tổ chức huấn luyện nghiệp
vụ, trang bị, bảo dưỡng
phương tiện chữa cháy; tổ
chức thực tập phương án
chữa cháy; tăng cường chế
độ tuần tra, canh gác nhất
là thời điểm ban đêm, ngày
nghỉ, ngày lễ, tết, ngoài giờ
làm việc; phối hợp, hiệp
đồng chặt chẽ với các lực
lượng bảo đảm xử lý chính
xác, kịp thời, hiệu quả các

tư hàng hóa dễ cháy, nổ; nơi tổ chức hoạt động
vui tết, đón xuân (VP Tổng Cty, BQL các KCN)…
BQL các KCN giao đội bảo vệ mục tiêu phối hợp
với đội cảnh sát PCCC khu công nghiệp và cán bộ
công nhân các nhà máy, xí nghiệp trong khu vực
quản lý phòng ngừa cháy lớn; tổ chức đợt cao
điểm kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC. Chú
trọng kiểm tra các điều kiện cứu người, thoát
nạn, chống cháy lan và các điều kiện phục vụ cho
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Đội bảo vệ mục tiêu quán triệt tinh thần chỉ đạo
của lãnh đạo các cấp trong việc nâng cao tinh
thần cảnh giác trong tuần tra, khoanh vùng, phát
hiện những điểm dễ xảy ra cháy nổ. Tăng cường
cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, đưa tin
cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp, kiến thức
và quy định của pháp luật về PCCC đối với các
doanh nghiệp trong thực hiện các biện pháp an
toàn đối với quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu
trữ hàng hóa trong phạm vi các khu công nghiệp
(Ông Kèo; Tín Nghĩa Phương Đông - Đất Đỏ I; Tân
Phú; Tam Phước, An Phước…).
Ban giám đốc Công ty bảo vệ tham mưu Ban
Tổng giám đốc Tổng Công ty kịp thời biểu dương
gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến
trong công tác PCCC; phê phán, nhắc nhở những
tổ chức, cá nhân vi phạm về PCCC.
Lê Hồng Chính
Công ty CP DV BV Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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T

rong bối cảnh tình hình
dịch bệnh Covid-19 diễn
biến phức tạp, sự bùng
phát, lây lan chưa rõ hồi kết đã
và đang làm trầm trọng thêm
xu hướng suy thoái kinh tế, ảnh
hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực
kinh tế – xã hội toàn cầu. JSC
cũng chịu tác động không nhỏ
từ đại dịch Covid-19, đơn cử có
01 Công ty đã ký kết MOU từ
đầu năm đến nay vẫn chưa ký
kết Hợp đồng thuê nhà xưởng
để triển khai sản xuất do kiểm
soát dịch bệnh. Một vài Công ty
đã thu hẹp diện tích thuê, thông
báo hoàn trả nhà xưởng hay
chấm dứt hợp đồng thuê trước
hạn do gặp khó khăn trong kinh
doanh.v.v...
Tuy nhiên, sự điều hành của
Chính phủ khi quyết tâm cao
trong chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh và sự khôi phục kinh tế; sự
nỗ lực, cố gắng của người dân
và cộng đồng doanh nghiệp để
thực hiện có hiệu quả mục tiêu
“vừa phòng chống dịch bệnh,
vừa phát triển kinh tế – xã hội”
nên nền kinh tế nước ta vẫn tiếp
tục duy trì đà tăng trưởng tốt
nhất trong khu vực tạo nên sự
an tâm cho các nhà đầu tư triển
khai dự án tại Việt Nam. Bên
cạnh đó, làn sóng đầu tư từ các
Công ty đang có cơ sở sản xuất
tại Trung Quốc sang Việt Nam
ngày càng tăng sau cuộc chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung có
nhiều diễn biến khó lường.
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, JSC
đã chủ động chung tay cùng
chính phủ và các cơ quan ban
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NIỀM TIN MÙA COVID
ngành cũng như các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong việc
thực hiện giãn cách xã hội, hướng dẫn phòng, chống dịch, các
chính sách hỗ trợ, đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, nước rửa
tay miễn phí cho các doanh nghiệp, công nhân trong toàn khu.
Thường xuyên thăm hỏi đối tác về ảnh hưởng của Covid-19, hỗ
trợ các đơn vị cũng như chuyên gia các thông tin văn bản về cách
ly hay thủ tục để được quay lại Việt Nam. Đồng hành và chia sẻ
bớt gánh nặng về vốn bằng cách cho một số doanh nghiệp giãn
nợ và các đơn vị mới ký Hợp đồng thuê nhưng chưa triển khai
kinh doanh theo tiến độ đã ký kết do hệ quả của dịch bệnh Covid
19 gây nên thì chưa tính phí thuê. Vì thế, JSC cũng đã được 04
khách hàng hiện hữu tin cậy thuê thêm 1.928m2 để mở rộng nhà
xưởng, ngoài ra cũng có thêm 06 khách hàng mới ký kết Hợp
đồng thuê 8.156m2.
JSC không vì dịch bệnh mà lơ là trong công tác quảng bá thương
hiệu, lỏng lẻo trong công tác quản lý và trì trệ các hoạt động
hàng ngày. Trái lại, đơn vị một mặt thích ứng với xu hướng kinh
doanh online thời đại dịch bằng cách cải tạo hình ảnh, cập nhật
nhiều thông tin mà khách khi đến liên hệ hay hỏi và chỉ cần ngồi
tại chỗ nhấp chuột vào trang web 3600 của JSC, khách hàng sẽ
có ngay hình ảnh toàn khu, các thông tin cơ bản của từng dãy
xưởng. Mặt khác, đơn vị lại chú trọng đến công tác bảo trì, bảo
dưỡng mái tole, vách tường, cửa cuốn, hàng rào toàn khu, thảm
xanh cây cối, hệ thống tưới tiêu hay hệ thống thoát nước mưa,
nước thải, hệ thống điện và hệ thống PCCC toàn khu. Ngoài ra
đơn vị cũng đã củng cố và cải tiến dịch vụ cộng thêm cho khách
trong nhà xưởng như làm nhà giữ xe tại khu vực nhà văn phòng
và nhà hàng, lắp đặt trạm kiểm soát xe tự động nhằm hướng đến
sự an toàn cho khu xưởng và sự hài lòng của khách hàng hơn
nữa. Góp phần làm nên hiệu quả kinh doanh khả quan trong
năm 2020.
Và để đa dạng loại hình nhà xưởng cho khách tham quan và lựa
chọn thuê, những tháng cuối năm, Công ty cũng đã đẩy nhanh
tiến độ các bước để có thể triển khai xây dựng nhà xưởng cao
tầng trong năm 2021 và khi dịch bệnh được kiểm soát thì JSC sẽ
có thêm nhiều doanh nghiệp thuê xưởng, tiếp nối hy vọng thêm
một năm “ăn nên làm ra”.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản
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XUÂN ĐANG VỀ TRÊN KCN TAM PHƯỚC

T

rải qua một năm đầy khó
khăn thách thức vì đại
dịch Covid 19 ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tình hình kinh
tế song không khí trong KCN
những ngày gần đây dường như
tấp nập và khẩn trương hơn mọi
ngày. Các công ty và nhà máy
sản xuất đang cố gắng tập trung
hoàn thiện những đơn hàng cuối
năm. Vào buổi sáng sớm, trong
cái gió se lạnh và sương mù mà
lâu lâu ở miền Nam mới có, hàng
ngàn công nhân vẫn hối hả vào
ca cho kịp giờ.
Vào những tháng đầu năm, khi
dịch bệnh Covid bắt đầu bùng
phát, hầu hết các công ty đều
bị ảnh hưởng, sản phẩm làm ra
không xuất đi được thì nay các
công ty đã đi vào hoạt động
nhộn nhịp hơn. Mọi người đang
cùng nhau cố gắng hoàn thành
công việc của mình thật tốt để
chào đón một năm mới với sức
trẻ và sự năng động mới.
Nằm ngay Vùng kinh tế trọng
điểm phía nam, KCN Tam Phước
có nhiều lợi thế về kết nối giao
thông với các vùng lân cận như
TP. HCM, Bình Dương, Bà Rịa –
Vũng Tàu, Lâm Đồng…và cảng
hàng không Quốc tế Long Thành.
Chính vì vị trí địa lý thuận lợi và
cái tâm, cái tầm nhìn xa trông
rộng của người quản lý, uy tín
của Công ty mà KCN Tam Phước

được cho thuê phủ kín từ những năm đầu thành lập và không ngừng
phát triển cho tới ngày hôm nay. Rất nhiều công ty sản xuất lớn như
Johnson Wood, Timber, Mộc Nghệ Thuật, Poh Huat… hoạt động sôi
động trở lại, số lượng đơn hàng ngày càng gia tăng. Hầu hết các công
nhân đều tăng ca cho kịp tiến độ của đơn hàng. Thu nhập tăng lên
đáng kể được thể hiện rõ rệt trên từng nét mặt của mọi người, họ bớt
lo hơn khi công việc được ổn định hơn và có thêm được một khoản
để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình.
Mùa xuân đang tới rất gần và chắc hẳn năm nay xuân sẽ không được
hoàn hảo như những năm trước kia đối với những công ty chưa vực
lên được do ảnh hưởng từ dịch bệnh, xong bên cạnh đó các Công ty
hoạt động tốt trở lại và có nhiều đơn hàng xuất đi cũng đã và đang
lên kế hoạch chi thưởng tết cho người lao động vui xuân. Một năm
trôi qua với bao khó khăn, vất vả, chúng ta hãy luôn cầu mong và
chúc cho nhau một mùa xuân mới với nhiều niềm vui, thắng lợi, khỏe
mạnh, hạnh phúc.
Nguyễn Thị Thuý Ngần
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

Thông tin nội bộ - Số 01/2021

27

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

KHU CÔNG
NGHIỆP ĐẤT ĐỎ I

DẤU ẤN NĂM 2020

N

ăm 2020 khép lại với nhiều biến cố đã xảy ra
ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới và trong
nước.
Đầu tiên phải kể đến đó là đại dịch COVID-19 do virus
SARS-CoV-2 gây ra đã “tấn công” mọi ngóc ngách, chi
phối mọi khía cạnh đời sống kinh tế-xã hội trên toàn thế
giới, biến 2020 thành năm khó khăn, thử thách chưa từng
có đối với cộng đồng quốc tế;
Tiếp theo là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra rất căng
thẳng, các doanh nghiệp trên thế giới có xu hướng chờ
đợi hoàn thành kết quả bầu cử trước khi có định hướng
và quyết định đầu tư mới.
Ngoài ra, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục diễn
biến khó lường, căng thẳng địa chính trị leo thang và
bất ổn chính sách gia tăng trên toàn cầu, niềm tin kinh
doanh và tâm lý thị trường tài chính giảm sút, thương
mại và đầu tư thế giới giảm;.v.v...
Với những khó khăn đó, năm 2020, nền kinh tế thế giới
cũng như trong nước bị ảnh hưởng nặng nề. Công ty CP
KCN Tín Nghĩa –Phương Đông cũng không phải ngoại lệ;
Tuy nhiên, với nỗ lực cao nhất, Công ty cũng đã hoàn
thành kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu thực hiện
là 452 tỷ đồng đạt 210% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi
nhuận sau thuế đạt 159 tỷ đồng.

tầm nhìn chiến lược và những định hướng đúng
đắn của HĐQT Công ty và sự quyết tâm cao độ của
toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong đó, việc
then chốt là tập trung phát triển thế mạnh là kinh
doanh hạ tầng Khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng
Khu Dân cư Đất Đỏ I.
Hiện nay, để tăng năng lực khai thác và công
suất hoạt động, Tín Nghĩa – Phương Đông đã đẩy
mạnh đầu tư mở rộng diện tích cho thuê Khu công
nghiệp, xây dựng các diện tích kho bãi, đầu tư hạ
tầng Khu dân cư.
Trong năm 2021, Tín Nghĩa – Phương Đông dự kiến
sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh
13.000 m2 KDC và thu hút thêm 40 ha diện tích
KCN với tổng vốn thu hút đạt 80 triệu USD.

Công ty đã ký mới Biên bản thỏa thuận và Hợp đồng cho
thuê lại đất với 5 Doanh nghiệp tương ứng diện tích 23,4
ha;

Bước sang năm 2021, Tín Nghĩa – Phương Đông
phấn đấu không ngừng gia tăng giá trị doanh
nghiệp, giá trị đóng góp vào sự phát triển của địa
phương trên nền tảng của quản trị hiện đại, đầu
tư hiệu quả, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm
xã hội.... Qua đó, mang đến cho khách hàng, đối
tác, cổ đông và tập thể CBCNV những giá trị vững
bền. Mục tiêu được HĐQT đặt ra cho Tín Nghĩa –
Phương Đông trong năm 2021 là doanh thu đạt
600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng và
phấn đấu trở thành một trong ba Khu công nghiệp
hàng đầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Ban lãnh đạo TNPĐ, một trong những yếu tố mang
tính quyết định thành công của TNPĐ trong năm qua là

Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông

Trong năm 2020 Công ty đã tiếp đón và làm việc với 46
nhà đầu tư đến tìm hiểu thuê đất tại KCN; với các ngành
nghề như găng tay y tế, thức ăn chăn nuôi, bê tông
thương phẩm, Chi tiết máy, cơ khí, Sản xuất van inox, gia
công đóng gói, linh kiện điện tử, công cụ dụng cụ…
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KẾT QUẢ THU HÚT
ĐẦU TƯ NĂM 2020
TẠI BAN QUẢN LÝ
CÁC KCN TÍN NGHĨA

D

ịch bệnh Covid 19 bùng
phát bất ngờ vào đầu
năm 2020 đã làm cả thế
giới sững sờ, không kịp trở tay,
phương hại lớn đến nền kinh
tế toàn cầu, trong đó có Trung
Quốc, đã tác động nặng nề đến
nền kinh tế Việt Nam. Hầu hết
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
của nước ta đều phụ thuộc lớn
vào nguồn nguyên phụ liệu, vật
tư, phụ tùng… nhập khẩu từ
quốc gia láng giềng. Trước khi
có vắc-xin ngừa bệnh được triển
khai rộng rãi thì Covid 19 sẽ còn
tiếp tục gây ra những ảnh hưởng
tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh
tế - xã hội của thế giới và trong
nước. Không ít doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh hụt hơi thậm chí
phá sản vì Covid 19 khi nguồn
nguyên vật liệu bắt đầu khan
hiếm, hoạt động sản xuất kinh
doanh, xuất nhập khẩu bị đình
trệ, người lao động bị cách ly sau
khi về nước không thể quay trở
lại làm việc,… Dịch vẫn chưa có
dấu hiệu hạ nhiệt khi số người
nhiễm mới cũng như tử vong
trên thế giới vẫn không ngừng
tăng mỗi ngày. Trong năm 2020,
số lượng nhà đầu tư đến thăm
và làm việc tại BQL các KCN Tín
Nghĩa giảm đột biến. Hằng năm,

sau tết là thời điểm mà nhà đầu tư tấp nập đến làm việc và tìm hiểu thông
tin, ký BB ghi nhớ để triển khai dự án cho năm mới thì năm 2020 số lượng
nhà đầu tư đến làm việc là rất ít, cả tuần chỉ tiếp được từ 2 đến 3 khách. Đa
số nhà đầu tư tiềm năng đến từ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của
dịch (Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc) phải hoãn vô thời hạn
lịch công tác để theo dõi diễn biến dịch và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư,
xuất nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu cho sản xuất. Do tình hình diễn
biến của dịch còn đang hết sức phức tạp và kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến việc thực hiện kế hoạch SXKD đã xây dựng trong năm 2021.
Mặc dù tình hình thu hút đầu tư nước ngoài là rất khó khăn, tuy nhiên
trong hoàn cảnh đó thì vẫn có những cơ hội phát triển cho các nhà đầu
tư đến từ các ngành nghề sản xuất sản phẩm thiết yếu, nhu cầu tăng cao
trong mùa dịch cũng như các doanh nghiệp trong nước. Tính đến hết
năm 2020, Ban QL các KCN Tín Nghĩa đã ký kết được với 12 đơn vị (11
nhà đầu tư Việt Nam, 1 nhà đầu tư Đài Loan) có nhu cầu phát triển mới
cũng như mở rộng dự án, với tổng diện tích đất 59,78 ha, đạt 103,06% kế
hoạch năm, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch
đề ra ban đầu. Nhìn vào kết quả ta có thể thấy sự vươn lên của các doanh
nghiệp trong nước trong bối cảnh việc giãn cách xã hội và hạn chế đi lại,
xuất nhập cảnh gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài không
thể đến Việt Nam.
Có được những kết quả nêu trên, ngoài sự cố gắng nỗ lực của tập thể
CBCNV Ban Quản lý trong công tác thu hút đầu tư cũng là việc chấp hành
nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền cũng như Tổng công
ty trong việc ngăn chặn dịch bệnh trong môi trường thường xuyên tiếp
xúc với nhà đầu tư và khách hàng nước ngoài bằng nhiều biện pháp:
- Khuyến khích nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân bao gồm việc đeo
khẩu trang và sử dụng nước rửa tay thích hợp cho toàn thể CBCNV và
khách hàng, đối tác khi tới làm việc, giao dịch tại các KCN.
- Khuyến khích CBCNV, khách hàng, đối tác sử dụng mạng internet, fax,
smartphone nhiều hơn để trao đổi công việc, hồ sơ khi có thể.
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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- Nhanh chóng triển khai di dời các
máy rút tiền ATM ra khỏi tòa nhà
nhằm tránh tình trạng tập trung
đông người giao dịch rút tiền trong
tòa nhà nhất là vào những ngày cao
điểm.

VƯỢT QUA THÁCH THỨC
HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

- Gọi điện thăm hỏi, nắm tình hình
hoạt động của các khách hàng lớn,
lượng công nhân nhiều, có quốc
tịch là các nước bị ảnh hưởng nặng
để động viên, chia sẻ khó khăn kịp
thời đồng thời nhắc nhở các doanh
nghiệp quan tâm, phổ biến thông
tin cho người lao động để chủ động
phòng ngừa tốt dịch bệnh và báo
cáo ngay khi có sự cố phát sinh.
- Chủ động tìm hiểu và đề xuất các
thị trường thay thế tiềm năng sau
khi dịch được kiểm soát.
- Quan tâm và thực hiện nghiêm
quy định về quản lý chất thải thông
thường, chất thải nguy hại, tăng
cường kiểm tra giám sát việc quản lý
chất thải tại các doanh nghiệp trong
KCN để ngăn ngừa nguy cơ phát tán
mầm bệnh. Giám sát chặt chẽ công
tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển,
xử lý chất thải của các công ty đối
tác, hướng dẫn công nhân thu gom
trong quá trình thu gom triệt để đeo
khẩu trang, bao tay, vệ sinh cá nhân
sau khi làm việc để phòng chống
dịch bệnh.
Tình hình diễn biến dịch bệnh trong
năm 2021 vẫn còn hết sức phức tạp
ảnh hưởng rất lớn đến ngành kinh
doanh bất động sản, KCN. Tuy nhiên
cùng với sự quyết tâm của chính
phủ, địa phương và Tổng công ty Tín
Nghĩa, tập thể CBCNV của Ban QL
các KCN phấn đấu sẽ hoàn thành tốt
kế hoạch năm 2021 mà Tổng công ty
đã tin tưởng giao phó.
Lê Sơn Tùng
Ban QL các KCN Tín Nghĩa
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ăm 2020, là năm tưởng chừng sẽ tròn trịa và hoàn hảo
như con số của nó, nhưng ngay từ đầu năm 2020 diễn ra
đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dịch Covid-19 ở nước ta đã
được chặn đứng sau 3 lần bùng phát, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong năm 2020, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động
đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của CBCNV,
nhưng với nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty cổ phần phát triển
KCN Tín Nghĩa đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu lợi nhuận và nộp
ngân sách Nhà nước, chia cổ tức 15%/mệnh giá theo Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định,
thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định cho người lao
động. Niền tin và phấn khởi trong cán bộ CNLĐ tăng cao. Ngoài
ra, với sự quyết tâm, tập trung chỉ đạo của lãnh đạo Công ty công
tác nghiên cứu, xúc tiến thủ tục đầu tư để tạo nguồn thu ổn định,
lâu dài và tăng trưởng cũng được triển khai rất tích cực.
Ngoài ra, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận,
doanh nghiệp, cán bộ CNLĐ Công ty tích cực tham gia các hoạt
động xã hội do Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức. Vì thế, đối với cán
bộ, CNLĐ trong hệ thống Tín Nghĩa, trách nhiệm xã hội được xác
định một cách rất nghiêm túc và trân trọng: Xây dựng nhà tình
thương, tình nghĩa, trường học, cầu, mái ấm Công Đoàn, góp đá
xây dựng Trường Sa. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, Hội người mù, Ủng
hộ đồng bào lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam, Quỹ xóa đói giảm
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nghèo, Quỹ học bổng Tỉnh Đồng Nai, Quỹ “học
giỏi sống tốt”, Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo; Tham
gia hiến máu nhân đạo, mổ mắt nhân đạo, khám
bệnh từ thiện v.v nhằm xoa dịu nỗi đau của gia
đình khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong
và ngoài tỉnh Đồng Nai.
Với những thành tích đạt được, Công ty Tín
Nghĩa đã được các cấp Nhà nước và Tỉnh Đồng
Nai tặng nhiều Cờ, Bằng khen “Đơn vị có thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước”,
Bằng khen thực hiện tốt chính sách, pháp luật
thuế, các hoạt động từ thiện xã hội v.v.
Bên cạnh đó, Công ty không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ, luôn đặt sự thỏa mãn, hài
lòng của khách hàng lên hàng đầu vì điều đó
cũng góp phần mang lại lợi ích cho công ty, đặc
biệt, công tác giữ gìn an ninh trật được công ty
quan tâm chính vì vậy đã tạo được lòng tin cho
các Nhà đầu tư yên tâm sản xuất, cụ thể công
ty phối hợp chặt chẽ với lực lượng Đồn Công an
KCN thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đồn
công an KCN và Công ty đã ký kết: Công tác trao
đổi thông tin về ANTT kịp thời, chính xác, trong
công tác đảm bảo ANTT trong KCN Đồn CA và
bảo vệ của công ty đã ngăn chặn kịp thời nhiều
vụ các đối tượng tụ tập, chuẩn bị đánh nhau tại
cổng các công ty hoặc gây rối mất trật tự, đua xe
trái phép; buôn bán hàng rong gây mất trật tự,
vệ sinh trong KCN; thực hiện tốt công tác phối
hợp tuần tra sau 24 giờ để phát hiện và phòng
ngừa tội phạm, cũng như đôn đốc nhắc nhở,
kiểm tra bảo vệ của các doanh nghiệp trong việc
canh gác, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp từ đó
góp phần đảm bảo ANTT trong địa bàn.
KCN Tam Phước phấn đấu trở thành một trong
những đơn vị mạnh của Tổng Công ty Tín Nghĩa
trong việc đầu tư kinh doanh có hiệu quả và giữ
gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, để ngày càng
tạo được sự tín nhiệm từ khách hàng, góp phần
nâng cao uy tín cho Công ty, tạo điều kiện thuận
lợi trong xu thế hội nhập và cạnh tranh hiện nay.
Nhân dịp xuân Tân Sửu, chúc cho Tín Nghĩa ngày
một phát triển bền vững, xin chúc toàn thể gia
đình CBCNV sang năm mới An Khang - Thịnh
Vượng.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

BẤT CHẤP COVID-19
HÀNG VIỆT VẪN
“BƠI KHỎE” RA THẾ GIỚI

T

hứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh
giá, năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với
mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có xuất
nhập khẩu. Tuy nhiên, hoạt động ngoại thương của
Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng kể, đây là động
lực để hàng Việt vững bước gia tăng xuất khẩu trong
năm 2021.
Theo Bộ Công Thương, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa ước đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng
kỳ năm trước; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD,
tăng 3,6% so với năm 2019; thặng dư thương mại hàng
hóa 19,1 tỷ USD. Trong khó khăn do dịch Covid-19 tác
động, kết quả này đánh giá khả năng vượt qua khủng
hoảng của cộng đồng doanh nghiệp và sự lớn mạnh
của hàng Việt trên thị trường quốc tế.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 2020, định hướng đến năm 2030 đạt được mục tiêu
trước thời hạn. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến
cho hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nghiêm
trọng. Tại nhiều địa phương, trong thời điểm nửa năm
đầu, kim ngạch xuất nhập khẩu không thể giữ đà tăng
trưởng, do nhiều cam kết giao thương bị đứt gãy.
Tuy nhiên, từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và
Thông tin nội bộ - Số 01/2021

31

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

các bộ ngành trong việc tạo
điều kiện thuận lợi tối đa cho
doanh nghiệp xuất nhập khẩu
với nhiều giải pháp phù hợp
với tình hình thực tế. Nhờ
đó, các doanh nghiệp đã chủ
động được nguồn cung, nhanh
chóng thay đổi phương thức ký
kết hợp đồng, giao nhận hàng
hoá để hàng Việt tiếp tục đến
với nhiều thị trường trên thế
giới.
Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí
Thành, trong năm 2020 thành
tích xuất khẩu hàng hoá của
khối doanh nghiệp trong nước
rất đáng ghi nhận, cho thấy các
chính sách của nhà nước đã và
đang phát huy tác dụng. Cụ thể
là các doanh nghiệp đã có sự
chuyển mình kịp thời để nắm
bắt tốt cơ hội, vượt qua khó
khăn do dịch bệnh.
Ông Phan Văn Chinh - Cục
trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương - cho rằng, dù
kim ngạch xuất khẩu không cao
như nhiều năm trước nhưng sự
chủ động nguyên liệu của các
doanh nghiệp như dệt may, da
giày đã giúp các nhóm ngành
hàng này giữ được tăng trưởng
xuất khẩu. Đây là kết quả đáng
ghi nhận, đóng góp cho thành
tích xuất khẩu nói chung
trong bối cảnh hoạt động giao
thương quốc tế bị gián đoạn
bởi dịch bệnh Covid-19.
Theo Bộ Công Thương, cơ cấu
hàng hóa xuất khẩu trong năm
2020 tiếp tục cải thiện theo
chiều hướng tích cực, giảm hàm
lượng xuất khẩu thô, tăng xuất
khẩu sản phẩm chế biến, sản
phẩm công nghiệp, phù hợp

32

Thông tin nội bộ - Số 01/2021

với lộ trình thực hiện Chiến lược
phát triển xuất nhập khẩu hàng
hóa thời kỳ 2011 - 2020, định
hướng đến năm 2030, tạo điều
kiện cho hàng hóa Việt Nam
tham gia sâu hơn vào chuỗi sản
xuất và cung ứng toàn cầu.
Các chuyên gia kinh tế nhận
định, trong năm 2020, nhiều
ngành hàng đã vượt khó một
cách ngoạn mục, thậm chí có
mức tăng trưởng mạnh.
Đáng chú ý, kết quả xuất siêu
đã được duy trì, tiếp nối thành
tích từ năm 2016. Cụ thể, năm
2016, xuất siêu đạt 1,77 tỷ USD;
2,11 tỷ USD năm 2017; 6,83 tỷ
USD năm 2018. Năm 2019, xuất
siêu đạt mức cao nhất từ trước
đến nay với 10,87 tỷ USD, cũng
là năm đầu tiên kim ngạch xuất
nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ
USD. Năm 2020, xuất siêu lên
đến 19,1 tỷ USD.
Thành tích xuất siêu là một
điểm cộng bởi từ đầu năm đến
nay, dịch Covid-19 đã khiến
hoạt động xuất nhập khẩu gặp
rất nhiều khó khăn. Xuất siêu
cũng mang lại những tác động
tích cực nhiều mặt về kinh tế vĩ
mô. Dự trữ ngoại hối ổn định
đã góp phần ổn định tỷ giá, tạo
niềm tin cho DN tiếp tục đầu
tư mở rộng sản xuất. Đặc biệt,
trong điều kiện tích lũy tài sản
và tiêu dùng cuối cùng ở trong
nước còn yếu so với sản xuất
như hiện nay, việc tăng xuất
khẩu, hạn chế nhập khẩu sẽ
có tác động kích cung, tức kích
thích sản xuất trong nước.
Chẳng hạn như mặt hàng gạo
của Việt Nam xuất khẩu trong

năm 2020 vừa được mùa lại liên
tiếp vượt Thái Lan và Ấn Độ và
đứng đầu thế giới về giá bán.
Đối với mặt hàng giày dép, sau
hơn 3 tháng thực thi Hiệp định
EVFTA, các mặt hàng này nằm
trong danh mục các mặt hàng
của Việt Nam có những chuyển
biến tích cực về xuất khẩu.
Riêng với ngành da giày, với
hơn 1.700 doanh nghiệp của
Việt Nam hiện mỗi năm có đủ
năng lực để cung cấp cho thị
trường thế giới hơn 1,1 tỷ đôi
giày, 400 triệu ba lô, túi xách.
Và với tỷ lệ nội địa hóa lên đến
50%, Hiệp định Thương mại tự
do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp
định Đối tác toàn diện và Tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) được các chuyên gia
kinh tế đánh giá là sẽ tiếp tục là
lực đẩy để ngành công nghiệp
sản xuất giày dép, túi xách
trong năm 2021 tiếp tục tăng
trưởng, cho dù khó khăn đang
còn phía trước.
Theo dự báo của các chuyên gia
kinh tế, bước sang năm 2021,
tình hình kinh tế của thế giới
nói chung và Việt Nam nói riêng
sẽ phụ thuộc vào mức độ kiểm
soát đối với đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên bằng những kinh
nghiệm vượt khó qua đại dịch
với nhiều giải pháp kiểm soát
tốt như vừa qua của Việt Nam,
hy vọng những khó khăn trong
sản xuất kinh doanh và các rào
cản về hợp tác thương mại quốc
tế sẽ được các doanh nghiệp dễ
dàng tháo gỡ để hàng Việt tiếp
tục gia tăng xuất khẩu đi các
nước.
Định Quán
Báo Công Thương
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ÔNG CHANG CHUNG PING
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN JOHNSON WOOD
– KCN TAM PHƯỚC

T

hưa Ông, Công ty chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hợp
tác của Ông và Công ty Cổ phần JohnSon Wood từ nhiều
năm qua, nhân dịp tổng kết năm cũ bước sang một năm
mới - năm Tân Sửu, chúng tôi rất mong Ông chia sẻ về tình hình sản
xuất, kinh doanh của một Doanh nghiệp FDI trong các Khu công
nghiệp Tín Nghĩa hiện nay.

Thưa Ông năm 2020, một năm nhiều biến động, bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty CP JohnSon Wood có gặp nhiều khó khăn?
Năm 2020 là một năm hoạt động đầy khó khăn, vất vả
với hầu hết doanh nghiệp chứ không riêng gì Công
ty CP JohnSon Wood. Ảnh hưởng nặng nề nhất với
chúng tôi phải kể đến vẫn là khâu sản xuất: vì tình
trạng giãn cách nên nhập hàng Container phải làm
thủ tục với thời gian rất lâu, nên nhận hàng nhập
nguyên liệu về không đúng ngày, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến lịch sản xuất của doanh nghiệp. Kế đến là
khó khăn về khâu quản lý, nhân lực: tình trạng hạn
chế cửa khẩu đi lại giữa các nước trong các đợt dịch
khiến việc nhập cảnh của người nước ngoài, chuyên
gia, quản lý vào Việt Nam bị hạn chế rất lớn, làm thủ
tục khá rườm rà càng làm cho hoạt động của Doanh
nghiệp càng khó khăn, vướng mắc hơn.
Ông đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ tiện ích trong các KCN
Tín Nghĩa? Đặc biệt, những hỗ trợ từ Tín Nghĩa đối với Công ty CP
JohnSon Wood?
Công ty CP JohnSon Wood đặt tại KCN Tam Phước của
Tổng Công ty Tín Nghĩa. KCN Tam Phước là một KCN
sạch thu hút các ngành nghề đầu tư như: gỗ - ván ép
- nội thất, thực phẩm – nông sản, cơ khí, may mặc,…
với đầy đủ các dịch vụ hạ tầng và dịch vụ tập trung
khác như logistics, ngân hàng, thu gom và xử lý chất
thải, dịch vụ tư vấn… và các đơn vị chức năng thường
trú như Hải quan, đại diện BQL các KCN tỉnh Đồng Nai,
Đồn Công an, Trung đội dân quân thường trực nên
mọi công việc khi doanh nghiệp cần đều được thực
hiện nhanh chóng, hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích
ngay tầm tay cho doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo KCN Tam Phước luôn gần gũi, chia
sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi
hoạt động, quan tâm thăm hỏi đến chúng tôi
mỗi dịp kỷ niệm quan trọng của doanh nghiệp.
Bản thân tôi cũng như JohnSon Wood xin gửi
lời cảm ơn chân thành sự hỗ trợ và giúp đỡ của
Tổng Công ty Tín Nghĩa trong suốt thời gian qua,
và chúng tôi vẫn luôn cố gắng để phối hợp tốt
với Tín Nghĩa.
Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát
triển tốt trong SXKD, theo ông những điều gì cần thay đổi
trong chính sách, thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối
tác, với người lao động?
Để những Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài ngày càng phát triển tốt trong SXKD,
theo tôi những công việc cần phải cải thiện
rất nhiều, đặc biệt thủ tục hành chính nên đơn
giản hóa.
Trong quan hệ với các đối tác, chúng tôi luôn
chia sẻ các khó khăn của Công ty với đối tác để
đối tác thấu hiểu, cảm thông, từ đó mới đảm
bảo các mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Đối với người lao động, Công ty luôn có các
chính sách phúc lợi tăng thêm. Tạo niềm tin và
động lực cho người lao động, giúp người lao
động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công
ty. Nhiều Doanh nghiệp hay thắc mắc: “Vì sao
lao động thích làm việc ở JohnSon Wood?”, thì
câu trả lời đơn giản là “do chính sách phúc lợi
của JohnSon Wood tốt, đảm bảo đời sống anh
em lao động”.
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Kế hoạch của Công ty JohnSon trong năm 2021 này chắc chắn
sẽ có nhiều điều mới thưa Ông? Cá nhân Ông có mong ước gì
nhân dịp năm mới?
Năm 2021, tôi cầu mong tất cả chúng tôi được bình an,
Công ty có đơn hàng, để có thể duy trì được hoạt động
sản xuất của Công ty ổn định. Mục tiêu của JohnSon
Wood khi vào đầu tư tại Việt Nam không chỉ để kinh
doanh kiếm lợi tức, mà là tạo một môi trường làm việc
ổn định, đảm bảo an sinh, phúc lợi cho người lao động
vững tâm gắn bó lâu dài với Công ty. Mong rằng tình
hình dịch bệnh năm 2021 sớm được dập tắt, để Doanh
nghiệp và người lao động có việc làm, mới có cuộc sống
ổn định.
Tôi mong các nhân sự và những người lao động của
công ty mình dồi dào sức khỏe, mọi người đều nỗ lực
để Công ty đạt kế hoạch đề ra, từ đó Công ty sẽ có nhiều
chính sách phúc lợi hơn cho người lao động. Hai bên
cùng tương tác, hỗ trợ qua lại để cùng phát triển, cùng
có lợi. Tôi hy vọng người bạn thân luôn bên cạnh, đồng
hành, hỗ trợ JohnSon Wood trên con đường duy trì và
phát triển Tín Nghĩa sẽ mãi phát triển bền vững, là đối
tác tin cậy nhất của khách hàng doanh nghiệp.

PHỎNG VẤN BÀ HONG HYE EUN
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SY PANEL VINA

Xin được cảm ơn Ông vì buổi trò
chuyện này, chúng tôi rất mong tiếp
tục nhận được sự quan tâm, hợp tác,
góp ý từ Quý Công ty và Ông, chúng
tôi sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng
doanh nghiệp trên con đường phát
triển. Hy vọng với nỗ lực cải tiến không
ngừng của Tín Nghĩa, sẽ tiếp tục làm hài
lòng Quý khách hàng doanh nghiệp
đầu tư vào các khu công nghiệp của
Tín Nghĩa, thưa Ông.
Nhân dịp Tết đến Xuân sang, xin kính
chúc Ông và gia đình cùng toàn thể
CBCNV Công ty Cổ phần JohnSon
Wood một năm mới thật nhiều sức
khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Trân Trọng.
Người thực hiện - BTV. Khổng Thị Thu Trang

T

rong những năm qua, sau khi chọn Tổng Công ty Tín
Nghĩa làm đối tác để thuê đất trong KCN Nhơn Trạch
3 - giai đoạn 2 để triển khai dự án nhà máy kết cấu thép
của tập đoàn, chúng tôi nhận thấy chất lượng dịch vụ cũng
như hạ tầng KCN mà Tổng Công ty Tín Nghĩa cung cấp cho
chúng tôi là rất tốt. Nguồn điện cấp trong KCN luôn được ổn
định, điều này rất quan trọng đối với các công ty chuyên làm về
cơ khí nặng như chúng tôi. Tín Nghĩa luôn có kế hoạch bảo trì
định kỳ cũng như thông báo trước để khách hàng có kế hoạch
ngưng sản xuất khi ngắt điện. Chất lượng nước cấp cũng rất
tốt. Mặt khác vấn đề an ninh trong KCN luôn được quan tâm
đầu tư. Theo tôi được biết thì vừa qua, Tín Nghĩa đã cho đầu tư
bổ sung hệ thống camera an ninh giám sát trong KCN. Điều
này giúp hạn chế tình trạng mất cắp tài sản của khách hàng
cũng như tạo cho chúng tôi sự an tâm, tập trung vào sản xuất.
Nói chung, chúng tôi nghĩ mình đã đúng khi chọn hợp tác và
đầu tư vào các KCN của Tín Nghĩa.
Ms HONG HYE EUN
Giám Đốc Công ty TNHH SY Panel Vina
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THƯA ÔNG, NĂM 2020, MỘT NĂM NHIỀU BIẾN ĐỘNG, BỊ ẢNH HƯỞNG
BỞI DỊCH COVID-19, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY ÔNG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN?

T

rong năm qua, đại dịch Covid-19 xuất hiện
và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến tất cả các quốc gia trên thế giới
trong đó có Việt Nam. Là một doanh nghiệp đầu
tư tại KCN Đất Đỏ 1, chúng tôi cũng không nằm
ngoài vòng xoáy tác động của đại dịch Covid 19
này.
Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng sâu, rộng
tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, kéo
theo hàng loạt những vấn đề mà doanh nghiệp
chúng tôi đang phải đối mặt thị trường cung - cầu
trong nước và thế giới bị thu hẹp, hoạt động xuất,
nhập khẩu bị đình trệ. Những khó khăn này đã gây
ra những gánh nặng cho doanh nghiệp chúng tôi;
trong đó, chi trả tiền công lao động là gánh nặng
lớn nhất. Bên cạnh đó doanh nghiệp chúng tôi
còn chịu áp lực từ các khoản chi phí rất lớn để duy
trì hoạt động của doanh nghiệp.
Trước gánh nặng về chi trả tiền công vì tình hình
sản xuất, kinh doanh bị đình trệ do COVID-19,
doanh nghiệp chúng tôi đã phải áp dụng nhiều
giải pháp ứng phó, như: điều chỉnh nguồn nhân
lực, cắt giảm chi phí hoạt động sản xuất, kinh
doanh, thay đổi phương thức cũng như chiến lược
sản xuất, kinh doanh...
ÔNG ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
TRONG CÁC KCN TÍN NGHĨA? ĐẶC BIỆT, HỖ TRỢ TỪ TÍN NGHĨA ĐỐI VỚI
CÔNG TY ÔNG?

Trước khi quyết định đầu tư vào KCN Đất Đỏ 1,
Chúng tôi đã tìm hiểu, khảo sát nhiều KCN tại các
tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long
An, Bà Rịa – Vũng Tàu… Tuy nhiên khi đến KCN
Đất Đỏ 1, chúng tôi đã bị cuốn hút bởi sự đầu tư
hạ tầng hiện đại, khá đẹp của KCN. Bên cạnh đó,
với sự nhiệt tình, thân thiện mến khách của đội
ngũ CBCNV KCN đã để lại ấn tượng rất tốt đối với
Ban lãnh đạo chúng tôi. Đầu năm 2017, chúng tôi
quyết định chọn KCN Đất Đỏ 1 để đặt nhà máy gia
công dày dép, đệm lót giày.

PHỎNG VẤN ÔNG LUO ZHEXIAN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY VĨNH UY

Giai đoạn đầu của dự án, Doanh nghiệp chúng tôi
gặp không ít khó khăn về các thủ tục đầu tư, nhưng
với sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình từ Lãnh đạo KCN
cũng như của đội ngũ CBCNV, doanh nghiệp chúng
tôi đã hoàn tất tất cả thủ tục và nhà máy đã đi vào
hoạt động đúng như kế hoạch ban đầu. Tôi rất hài
lòng về tất cả các dịch vụ của KCN Đất Đỏ 1.
ĐỂ NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGÀY CÀNG
PHÁT TRIỂN TỐT TRONG SXKD, THEO ÔNG NHỮNG ĐIỀU GÌ CẦN THAY
ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUAN HỆ GIỮA CÁC
ĐỐI TÁC, VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ...?

Để những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
ngày càng phát triển tốt trong SXKD, vượt qua đại
dịch. Tôi có một số kiến nghị sau:
Một là, có các chính sách miễn thuế, giảm thuế,
giảm lãi suất ngân hàng và giãn thời gian trả nợ cho
các DN
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Hai là, tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến
thương mại và đẩy mạnh hợp tác giữa các
DN.
Ba là, cải cách thủ tục hành chính trong các
lĩnh vực liên quan đến đầu tư, đất đai… của
Việt Nam cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhất
là các cơ quan quản lý của Việt Nam cần thay
đổi tư duy từ quản lý sang tư duy phục vụ,
để tạo điều kiện thuận lợi cho các NĐT nước
ngoài trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Một vấn đề quan trọng nữa đó là những
thách thức về nguồn nhân lực. Trong những
giai đoạn trước đây, nguồn nhân lực của Việt
Nam đáp ứng cho nhu cầu của các NĐT nước
ngoài khá tốt. Nhưng hiện nay, do có quá
nhiều NĐT đầu tư vào Việt Nam, nên xảy ra
sự cạnh tranh lớn trong việc thu hút nguồn
nhân lực. Do đó nhiều NĐT nước ngoài rất
khó tuyển dụng được đủ số lượng nguồn lao
động để đáp ứng đủ quy mô sản xuất của
nhà máy. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến
kế hoạch, chiến lược đầu tư tại Việt Nam của
nhiều NĐT nước ngoài.
KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021 CHẮC CHẮN SẼ
CÓ NHIỀU ĐIỀU MỚI THƯA ÔNG?

Việc đẩy lùi được dịch bệnh Covid – 19 giúp
Việt Nam trở thành địa chỉ đáng tin cậy của
các nhà đầu tư nước ngoài. Dự báo sang
năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục được
kiểm soát ở Việt Nam và trên thế giới, sản
xuất toàn cầu sẽ trở lại. Để chuẩn bị cho giai
đoạn đó, Doanh nghiệp của chúng tôi đã
chủ động đổi mới tư duy kinh doanh, nâng
cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng,
khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ;
chuẩn hóa sản xuất, kinh doanh để đáp ứng
các yêu cầu, tiêu chí của các thị trường quốc
tế. Tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh
phát triển các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị,
nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch
vụ, tiến tới nấc thang cao hơn trong chuỗi
giá trị khu vực và toàn cầu…
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Năm mới là dịp để cá nhân, cũng như Ban Lãnh đạo
Công ty chúng tôi cùng nhìn lại toàn bộ kết quả hoạt
động sản xuất của năm vừa qua, đánh giá những thành
quả đã đạt được, đồng thời đúc kết lại những tồn đọng
để có những kế hoạch, phương án tốt nhất cho năm
2021. Mong ước của tôi trong năm 2021 là dịch bệnh
Covid chấm dứt, môi trường đầu tư, kinh doanh được
cải thiện…
Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, tôi xin chúc Ban Lãnh
đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa, Ban Lãnh đạo KCN Đất Đỏ
1, cùng tập thể CBCNV một năm mới mạnh khỏe, hạnh
phúc và thành công.

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG

10 NĂM CHUNG LÒNG CHUNG SỨC

C

MANG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
ĐẾN NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

hương trình “Chung lòng
Chung sức” là chương trình
từ thiện do Tổng Công ty
Tín Nghĩa phối hợp với Đài PTTH
Đồng Nai thực hiện hàng năm,
nhằm giúp cho bà con nghèo, học
sinh nghèo hiếu học trong Tỉnh
vơi bớt những khó khăn, tạo điều
kiện cho họ vươn lên trong cuộc
sống.
Trong năm 2020, thực hiện ghi
hình và phát sóng 12 số chương
trình “Chung lòng Chung sức”,
chương trình được phát sóng
định kỳ vào lúc 16 giờ trên kênh
ĐN1 thứ năm và phát lại lúc 20 giờ
trên kênh ĐN2 thứ sáu tuần thứ
hai hàng tháng cùng với sự tham
gia tài trợ của Văn phòng Tổng
Công ty và các Công ty thành viên
(Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa, Công ty Cổ phần Logistics
Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa, Công ty
CPPT KCN Tín Nghĩa, Công ty CPDV
Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa,
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa, Công
ty CP Thống Nhất, Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch, Công ty Cổ phần
Cảng Container Đồng Nai).

Giáo và chị Nguyễn Thị Thu, sau
khi chương trình được phát sóng,
đã được Công ty An Thạnh An hỗ
trợ thêm 10 triệu đồng, ngoài ra
anh Cao Hoàng Vũ – Phòng Văn
hóa huyện Châu Đức, Bà Rịa –
Vũng Tàu – người giới thiệu với
chương trình về nhân vật này vận
động thêm 52,4 triệu đồng cho
gia đình anh, chị. Bên cạnh đó, các
nhân vật khác trong chương trình
“Chung lòng Chung sức” sau khi
phát sóng còn nhận được nhiều
tấm lòng của các mạnh thường
quân hỗ trợ thêm như xây, sửa
lại những ngôi nhà xuống cấp hư
hỏng nặng, trợ cấp thêm tiền để
chạy chữa bệnh tật, ốm đau.v.v.
Như trường hợp chị Nguyễn Thị
Nhung, em Hoàng Liên Đức Huy
đã được Công ty CP Đình Thuận
hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp,
hay trường hợp em Phan Nguyễn
Huyền Linh, sau khi chương trình
phát sóng, một mạnh thường
quân tại Long Khánh đã gửi tặng
em một chiếc xe đạp trị giá 2 triệu
đồng,… Tổng giá trị được khán
giả xem đài tài trợ thêm hơn 150
triệu đồng.

Ngoài sự tài trợ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các Công ty thành
viên, các nhân vật của chương
trình còn nhận được rất nhiều sự
đóng góp và hỗ trợ của khán giả
xem đài, các nhà hảo tâm trong và
ngoài Tỉnh. Điển hình như trường
hợp của gia đình anh Nguyễn

Qua 10 năm thực hiện, chương
trình “Chung lòng Chung sức” đã
chung tay chia sẻ giúp đỡ cho 136
hoàn cảnh gia đình khó khăn bất
hạnh, các em học sinh nghèo hiếu
học ở các huyện vùng sâu vùng
xa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và
sau mỗi chương trình phát sóng

các nhân vật còn nhận được sự
giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều về vật
chất, tinh thần từ các nhà hảo
tâm, mạnh thường quân trong
và ngoài Tỉnh. Tổng số tiền Tổng
Công ty Tín Nghĩa và khán giả xem
đài ủng hộ tài trợ cho các nhân
vật của chương trình “Chung lòng
Chung sức” trong 10 năm qua là
gần 5 tỷ đồng, đã thể hiện ý nghĩa
nhân văn, tấm lòng nhân ái của
Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như
tập thể CBCNV Tín Nghĩa, cùng với
cộng đồng luôn quan tâm chia sẻ
với những hoàn cảnh khó khăn,
bất hạnh trong xã hội. Chương
trình “Chung lòng Chung sức” 10
năm qua đã tạo được thương hiệu
và là niềm tin, chổ dựa cho những
mảnh đời bất hạnh.
Với hiệu quả chương trình đạt
được như trên; Năm 2021, Tổng
Công ty Tín Nghĩa tiếp tục phối
hợp Đài PTTH Đồng Nai thực hiện
chương trình “Chung lòng Chung
sức” với format mới và được đổi
tên thành chương trình “Cùng
Tín Nghĩa vươn tới tương lai”. Đối
tượng là các em học sinh nghèo,
hiếu học tại các xã trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai. Hy vọng, với tên
chương trình mới “Cùng Tín Nghĩa
vươn tới tương lai” sẽ tạo dấu ấn
và sức lan tỏa uy tín, thương hiệu
Tín Nghĩa sâu rộng hơn nữa trong
thời gian tới.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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DIỄN ĐÀN “NHỮNG GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN”

Chúng ta – những thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa đã vượt qua một năm cũ với đầy gian khó và đang
đứng trước thềm năm mới với nhiều hy vọng mới. Năm mới với sự khởi đầu đầy phấn khởi của nhiều dự án,
kế hoạch lớn nhằm đưa Tổng Công ty phát triển lên một tầm cao hơn. Nhân dịp Xuân Tân Sửu, Bản tin Nội
bộ của Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục mở diễn đàn “Những gương mặt mùa xuân” và trân trọng ghi nhận
những tâm tư, ước nguyện về cuộc đời, về nghề nghiệp của mình trong năm mới 2021.

CHỊ PHẠM THỊ HUẾ

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

CÙNG NẮM TAY NHAU VƯỢT QUA COVID- 19

Một năm cũ đã qua, xin cho biết điều gì khiến chị cảm thấy
hài lòng và chưa hài lòng đối với cá nhân mình?
Một năm Canh Tý vừa qua, thực sự cá nhân mình tự
mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc với những gì đạt được
nhưng cũng còn “nặng lòng” một số điều chưa thể thực
hiện được. Năm 2020 kết thúc điều làm tôi hài lòng
nhất là xung quanh tôi là gia đình, là bạn bè và những
đồng nghiệp luôn bên cạnh để cùng vui, cùng buồn,
động viên và đưa ra những lời khuyên đúng lúc nhất,
tiếp thêm năng lượng tích cực cho tôi. Điều chưa hài
lòng là cần phải tích cực hơn trong công việc, học hành,
trao dồi kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Là thành viên của “đại gia đình Tín Nghĩa”, vậy để cùng với
Tín Nghĩa gặt hái được nhiều thành công, mục tiêu phấn
đấu của chị là gì?
Phóng viên Bản tin nội bộ: Năm cũ với biết bao biến động
đầy khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh bởi dịch
Covid- 19 cũng đã qua. Năm mới đến với nhiều dự định và
hoài bảo lớn cho mỗi chúng ta, riêng cá nhân mình thì thế
nào thưa chị?

N

ăm 2020 là một năm vô cùng khó khăn đối với
nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam
bởi sự tác động qúa khủng khiếp của đại dịch
Covid- 19. Để vượt qua đại dịch, hơn lúc nào hết toàn
thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Tín Nghĩa cần
phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, cố gắng làm tốt phần
nhiệm vụ, công việc của mình. Bởi vì theo tôi, mỗi công
việc, vị trí đều là một mắt xích quan trọng để duy trì kế
hoạch kinh doanh của Tổng Công ty.
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Để Tín Nghĩa gặt hái được nhiều thành công, bản thân
tôi phải chuyên nghiệp hơn nữa trong vai trò, vị trí công
tác của mình. Đặc biệt là cá nhân phải phấn đấu làm
tốt công việc của mình, đồng thời cùng với tập thể cán
bộ công nhân viên đồng tâm, hợp lực để xây dựng Tín
Nghĩa ngày một phát triển và bền vững hơn.

Thưa chị, ước mong về một năm mới cho công ty, công việc
và gia đình như thế nào?
Năm cũ qua đi và năm mới đến, ước vọng mùa xuân
của cá nhân tôi là được làm công việc mình đam mê,
yêu thích, đúng sở trường. Năm mới mong sao gia đình
nhỏ của luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc luôn
ngự trị.

DIỄN ĐÀN “NHỮNG GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN”

ANH NGUYỄN HỒNG CHÍNH

– CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
TÍN NGHĨA

ANH NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN NGHĨA

NĂM MỚI CẦU MONG
ĐẠI GIA ĐÌNH TÍN NGHĨA
BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC

N

hìn lại một năm Canh Tý đã qua, điều khiến
tôi hài lòng là bản thân đã cùng với tập thể
Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ
cấp trên giao.
Bên cạnh những việc đã làm được thì bản thân
nhận thấy có những suy nghĩ, chia sẻ, trăn trở đối
với Tổng Công ty hiện nay là tình hình dịch Covid
còn diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp
thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, điều này đòi hỏi
Tổng Công ty chúng ta phải có những giải pháp,
bước phát triển an toàn cho năm mới.
Bên cạnh những việc đã làm được thì bản thân
nhận thấy điều khiến chưa hài lòng là với vai trò,
nhiệm vụ phát triển và mở rộng các mục tiêu. Tuy
nhiên các mục tiêu tiềm năng, giá dịch vụ phải
cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành. Để Tín
Nghĩa gặt hái nhiều thành công, là “thành viên
của đại gia đình Tín Nghĩa” bản thân sẽ tiếp nhận
và hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao, không
ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm, nghiệp vụ
cho bản thân nhằm góp phần vào sự phát triển
của công ty. Bước qua năm mới, tôi ước mong
cho đại gia đình Tín Nghĩa có một mùa xuân ấm
áp, an lành, hạnh phúc, sum vầy và mong ước
Công ty làm ăn ngày càng phát triển.

NĂM MỚI TR AU DỒI
KIẾN THỨC MỚI
ĐỂ HOÀN THÀNH
TỐT NHIỆM VỤ

T

hêm một năm nữa về ngôi nhà chung Tín
Nghĩa. Một năm trôi qua với bao bộn bề
công việc trong mùa dịch Covid-19. Tôi thật
vui, hạnh phúc khi mình là một kỹ sư tư vấn giám sát,
góp phần xây dựng nhiều công trình kịp tiến độ và
đạt chất lượng để đưa vào sử dụng cho Tổng công ty
Tín Nghĩa.
Tuy nhiên, cá nhân tôi còn nhiều trăn trở và tiếc nuối
khi chưa trau dồi thêm kỹ năng ngoại ngữ, những
công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Hy vọng
mùa xuân mới tôi sẽ học tập thêm được nhiều kiến
thức mới và những kinh nghiệm từ ban lãnh đạo,
đồng nghiệp để ngày càng hoàn thiện được bản thân
mình để áp dụng vào công việc để đạt hiệu quả hơn.
Để Tổng công ty Tín Nghĩa ngày một lớn mạnh, tôi
đặt ra mục tiêu phấn đấu, luôn ý thức mình phải thực
hiện tốt những công việc mà đơn vị giao, đồng thời
phải trau dồi kiến thức mới, tìm tòi, đổi mới những
phương pháp làm việc hiệu quả.
Mặc dù dịch Covid-19 nhưng Công ty CP QLDA Tín
Nghĩa vẫn đạt được doanh thu, đây là nỗ lực với tinh
thần quyết tâm cao của tập thể anh chị em Công ty.
Trong niềm vui hân hoan đón chào mùa xuân mới,
tôi cầu mong cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp luôn
được mạnh khỏe và có cuộc sống hạnh phúc, trong
công việc luôn gặp nhiều may mắn. Chúc cho Công
ty CP QLDA Tín Nghĩa nói riêng và Tổng Công ty Tín
Nghĩa nói chung gặt hái được nhiều thành công và
đạt được xuất sắc mục tiêu đề ra.
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CHỊ TRẦN KHÁNH DUNG
- CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

TẠO RA “KIM CHỈ NAM” ĐỂ TỪNG
BƯỚC HOÀN THIỆN MÌNH

ANH BÙI HỮU NGỌC

CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
TÍN NGHĨA

NĂM MỚI PHẤN ĐẤU LÀM HÀI LÒNG
KHÁCH HÀNG

T

rong năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch
Covid_19 tình trạng thất nghiệp không có
việc làm xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, nhiều
công ty phải tạm ngưng sản xuất kinh doanh. Tuy
nhiên đơn vị chúng tôi vẫn giữ được công việc, duy trì
quân số, việc làm tại các mục tiêu, thu nhập ổn định,
các chế độ phúc lợi Công ty vẫn đảm bảo. Đó là điều
may mắn của anh em tập thể Cán bộ nhân viên Công
ty dịch vụ bảo vệ.
Được làm việc cho quý công ty điều làm tôi hài lòng
là đã cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, giữ
gìn mục tiêu, không để xảy ra thất thoát tài sản hay sự
cố gì. Được khách hàng công nhận và đánh giá cao.
Năm mới đến những cơ quan xí nghiệp nghỉ lễ, chúng
tôi những người bảo vệ sẽ phải tập trung công việc
hơn. Đảm bảo tài sản mục tiêu mà các doanh nghiệp
đã đặt lòng tin nơi chúng tôi. Vì vậy, nhận thức được
tầm quan trọng của công việc nên chúng tôi phải tập
trung đề cao cảnh giác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giúp Công ty tiếp tục giữ vững niềm tin với khách
hàng và tiếp tục phát triển hơn nữa.
Là một thành viên trong công ty tôi cố gắng học hỏi
kỹ năng mới, chấp hành sự điều động của Công ty
trong mọi tình huống, nghiêm túc thực hiện quy định,
quy chế của Công ty và khách hàng. Trong công việc
luôn sẵn sàng, đề cao cảnh giác khi làm nhiệm vụ. Đối
với khách hàng tôi luôn cố gắng hòa nhã, lịch sự, luôn
chấn chỉnh tác phong trong khi thi hành nhiệm vụ,
thể hiện sự chuyên nghiệp trong dịch vụ mà công ty
chúng ta cung cấp. Năm mới xin chúc Tín Nghĩa ngày
càng phát đạt, gia đình của cán bộ công nhân viên
hạnh phúc và an lành.
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Khánh Dung trong ngày kỷ niệm 4 năm thành lập
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa (30/11/2020)

N

ăm 2020 quả thật là một năm để trong lòng mỗi
chúng ta với những ký ức đáng buồn và đáng quên
bởi đại dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã ảnh hưởng
đến nền kinh tế cả nước, trong đó có Tổng Công ty Tín Nghĩa
và Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa. Tuy khó khăn nhưng Công ty
CP Cà Phê Tín Nghĩa của chúng tôi đã vượt qua và đang mạnh
mẽ hướng về phía trước.
Năm cũ đã qua và năm mới đến, cá nhân tôi đúc kết được
những điều cốt lõi làm kim chỉ nam để phấn đấu đi tới. Theo
đó, những điều tôi tự nhắc nhở cho bản thân mình cũng như
gửi gắm đến mọi người, bao gồm: Thiết lập mục tiêu sốngmuốn đạt được những điều mong muốn phải thiết lập mục
tiêu càng cụ thể càng tốt và lập kế hoạch để thực hiện chúng.
Chậm mà chắc- thành công không được tạo nên từ một bước
lớn trong tương lai mà là từ nhiều bước nhỏ bạn thực hiện
ở thời điểm hiện tại. Nắm bắt cơ hội để thành công- những
người thành công là những người không chờ đợi cơ hội hoàn
hảo. Mọi thứ đều có thể khi bạn quyết tâm- nếu bỏ qua những
hạn chế trong đầu và vượt qua nỗi sợ hãi, bạn có thể đạt được
nhiều thành tựu và thực hiện những ước mơ của mình. Tinh
thần trách nhiệm- dám nhận trách nhiệm và thừa nhận sai
lầm. Nhớ những người đã bên cạnh bạn- mặc dù chúng ta đều
là những người trưởng thành và đừng quên nhìn bên cạnh để
trân trọng những người đồng hành cùng mình.
Một năm khó khăn và nhiều thứ đang chờ đợi bạn ở phía trước,
và chắc chắn nó sẽ thú vị hơn những gì đang có ở thời điểm
hiện tại. Xin chúc mọi người trong gia đình chung Tín Nghĩa
luôn sống trọn vẹn từng ngày để có cuộc sống ý nghĩa nhất.
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CHỊ PHẠM THỊ MỸ PHÚC

CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

ĐẦU NĂM MỚI KỂ CHUYỆN NĂM CŨ

M

ỗi một người sẽ đặc
biệt thích một khoảng
thời gian nào đó trong
năm. Riêng tôi lại thích cái không
khí se se lành lạnh của những
ngày cuối năm.
Với công việc tôi cũng có điều
cần chia sẻ. Làm việc trong một
nhà máy sản xuất café hòa tan,
tôi hiểu rõ và đồng ý rằng chất
lượng sản phẩm là ưu tiên hàng
đầu. Thế nhưng tôi thật sự không
khỏi lo lắng khi có đôi lần khách
hàng bày tỏ sự không hài lòng
sản phẩm được giao chỉ dựa vào
việc thử nếm vài tách café, hay
nói đúng hơn là dựa vào cảm
nhận chủ quan của một, hai
nhân viên bên phía khách hàng.
Cảm nhận vị giác của mỗi người
là mỗi khác. Vậy mà việc đánh
giá chất lượng cà phê lại dựa trên
yếu tố và sự quyết định của chất
lượng cảm quan. Đó là điều khó
hiểu đối với tôi, và đối với nhiều
nhân viên mới gia nhập ngành
hàng cà phê.
Vì vậy, bản thân tôi, là một nhân
viên trong nhà máy rất mong
muốn Công ty và khách hàng
phối hợp với các đơn vị trong
ngành tổ chức những khóa đào
tạo chuyên đề về cà phê và đánh

Phạm Thị Mỹ Phúc (thứ hai từ trái sang)
Phân xưởng sản xuất – Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa

giá cảm quan cà phê cho nhân viên sản xuất, đặc biệt là nhân
viên RD và QC. Từ đó thành lập Hội đồng cảm quan và thống
nhất cách thức đánh giá chất lượng cà phê nhằm đảm bảo
tính khách quan và chính xác hơn.
Công việc thì luôn có những lo toan, vất vả nhưng bù lại môi
trường làm việc ở Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa rất tuyệt.
Đồng nghiệp thì thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ; cấp trên gần
gũi, thấu hiểu, điều này tôi thật sự trân quý và giúp tôi vượt
qua những khó khăn trong công việc hằng ngày. Năm mới
đến, mến chúc toàn thể thành viên Công ty Cổ phần Cà phê
Tín Nghĩa một năm mới:“NHIỀU SỨC KHỎE + MAY MẮN + THÀNH CÔNG”!
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ANH NGUYỄN PHI HÙNG

CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

VẠN SỰ
AN KHANG
VẠN SỰ
LÀNH

M

ặc dù trải qua một năm 2020 đầy sóng
gió đối với đại gia đình Tín Nghĩa,
nhưng không vì vậy mà chúng ta có
thể bỏ lỡ thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới
diệu kỳ.
Năm cũ sắp qua rồi, mọi người đã sẵn sàng để có thể
đạt được ước mong cho tương lai? Tôi cũng còn một
số điều chưa làm được cho bản thân mình và gia đình.
Nhưng không vì một chút sóng gió mỏng manh mà
chúng ta có thể chùn bước trước những ước mong đầy
nhựa sống của sức trẻ. Tuổi trẻ chúng ta không những
phải lao động mưu sinh, cống hiến cho xã hội mà còn
phải tạo ra giá trị cuộc sống mà điều đáng giá nhất là
những giá trị mang lại cho gia đình và cộng đồng.
Năm mới đến, tôi ước mong cho đại dịch Covid-19 qua
đi, cho mọi người, mọi nhà an tâm làm việc và cống
hiến cho xã hội. Mong Ban lãnh đạo và tất cả các anh
chị em đồng nghiệp cùng đoàn kết, gắn bó hơn nữa,
tinh thần lạc quan, mạnh mẽ hơn nữa để cùng cả nước
chiến thắng đại dịch để tạo nên giá trị của con người
đất Việt.
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành
Chúc cho đại gia đình Tín Nghĩa thêm sức khỏe, thành
công để chèo lái con thuyền vượt qua khó khăn, để tạo
ra thêm nhiều việc làm cũng như môi trường làm việc
cho tất cả mọi người ở tỉnh Đồng Nai cũng như các khu
vực lân cận về đây tạo dựng nên giá trị của Tín Nghĩa.
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ANH PHẠM HỒNG HÙNG

CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

MỌI NGƯỜI CÙNG CHUNG TAY XÂY DỰNG
TÍN NGHĨA TRỞ THÀNH NGÔI NHÀ
THỨ HAI CỦA MÌNH

N

hư vậy là tôi cùng với cả thế giới đi qua
một năm 2020 đầy bão giông bởi Covid- 19
hoành hành. Năm mới cầu mong sự tốt lành
đến với mọi người, mọi nhà nhất là đại gia đình Tín
Nghĩa.
Để Tín Nghĩa gặt hái được nhiều thành công trong
tương lai, theo tôi mọi người hãy đoàn kết, xem
Công ty như là một gia đình thứ hai của mình.
Mọi người làm việc với tinh thần đam mê và trách
nhiệm cao, luôn chủ động học hỏi kiến thức, nâng
cao tay nghề để vận hành hệ thống máy móc sản
xuất an toàn, hiệu quả. Mạnh dạn xây dựng và đưa ra
những ý tưởng để cải tiến quy trình sản xuất nhằm
nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí.
Đối với bản thân mình, mục tiêu phát triển trong
năm tới là: Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính; tìm
hiểu và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm;
học thêm khâu vận hành dây chuyền trích ly, nắm
vững và xử lý tốt
các lỗi thường gặp
khi chạy sản phẩm
trên dây chuyền
trích ly.
Để đạt được mục
tiêu này, rất mong
Ban lãnh đạo Công
ty và các bạn đồng
nghiệp hỗ trợ để
tôi có thể phấn
đấu, đạt được mục
tiêu đề ra, góp
phần vào sự phát
triển của Công ty.

Hồng Hùng (bên trái)
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CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

-CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI

NĂM MỚI CỐ GẮNG HOÀN THIỆN KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

N

ăm 2020 đối với tôi là
một năm trải nghiệm
được rất nhiều vấn đề
trong cuộc sống. Những mục
tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu
năm đều phải thay đổi, thích
ứng với những gì đã và đang
diễn ra do dịch Covid -19. Cá
nhân tôi không ít hơn một lần
nhìn lại bản thân và nỗ lực thay đổi để thích nghi. Tổng công ty
Tín Nghĩa là cái tên gắn bó với tôi hơn 3 năm qua và cảm giác luôn
được công ty chở che và bên cạnh mình. Năm mới mong sao Tín
Nghĩa sẽ mạnh mẽ thích nghi với những diễn biến khó khăn của
dịch bệnh, của thị trường để tiếp tục phát triển.
Năm vừa qua điều tôi tiếc nuối nhất là những kế hoạch, những dự
định cho công việc và cuộc sống đi theo một hướng hoàn toàn

khác với những gì tôi đặt ra từ đầu năm.
Nhưng bù lại tôi học được nhiều bài học
về sự ưu tiên, sự thích nghi, sự chiến đấu
với dịch bệnh cùng thế giới.
Năm mới 2021, tôi mong muốn nhất là
thế giới có thể kiểm soát được dịch bệnh,
mọi việc sẽ trở lại như xưa và tôi sẽ cố
gắng nhiều để có những cải tiến trong
công việc. Tôi cầu chúc cho Tín Nghĩa
năm mới với những thành công mới và
sẽ có những bước tiến cao hơn nữa. Là
thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa, tôi
luôn cố gắng hoàn thành tốt các công
việc chuyên môn của mình cũng như cố
gắng tìm tòi, học hỏi thêm để nâng cao
kiến thức cho bản thân và phục vụ công
việc được giao.

CHỊ NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI

MONG MÙA XUÂN MANG ĐẾN NIỀM VUI
VÀ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI

Đ

ại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
của toàn thế giới, trong đó có Tổng công ty Tín Nghĩa. Trước
thực tế này, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người phải tự thích ứng
với điều kiện thực tế, cùng chung tay đồng lòng đóng góp vào việc
khôi phục sản xuất kinh doanh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hồi
phục và phát triển của Tổng Công ty.

Nhìn lại một năm qua, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn
nhưng điều khiến tôi cảm thấy hài lòng là Ban lãnh đạo rất quan
tâm đến đời sống tinh thần của người lao động như tặng quà ngày
8/3, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/06 và Tết trung
thu, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ… Tuy
cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng mọi người biết chia sẻ, đùm
bọc nhau với phương châm “lá rách ít đùm lá rách nhiều” như giúp
đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trong nhà máy, hỗ trợ đồng
bào miền Trung gặp thiên tai bão lụt…. Điều khiến tôi chưa hài lòng
là sản xuất chưa thường xuyên liên tục nên thu nhập người lao động
chưa ổn định, đời sống người lao động còn khó khăn.
Năm mới đến, tôi ước mong mùa xuân mang đến cho gia đình niềm

vui và hạnh phúc, mong sao đại dịch
nhanh chóng qua đi để công việc của
tôi thuận lợi, thế giới trở lại bình an, an
toàn hoạt động sản xuất của công ty
doanh phục hồi tăng trưởng.
Tôi rất tự hào mình là thành viên của đại
gia đình Tín Nghĩa vì vậy bản thân sẽ
không ngừng học hỏi, luôn xây dựng và
đặt mục tiêu cho bản thân để thực hiện
tốt nhất công việc được giao để đóng
góp một phần nhỏ bé của mình vào sự
phát triển kinh doanh của Công ty.
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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CHỊ NGUYỄN THỤY Ý

CÔNG TY KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TÍN NGHĨA

HY VỌNG DỊCH BỆNH QUA ĐI
ĐỂ CUỘC SỐNG BÌNH AN TRỞ LẠI
MONG SAO NĂM MỚI MỌI NHÀ
ĐỀU AN LÀNH - HẠNH PHÚC
CHỊ PHẠM THỊ LIÊM

N

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
ăm 2020 là năm của đại dịch
Covid-19. Đây là một năm thật sự
khó khăn và thách thức đối với Công
ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa và người lao động.
Khi dịch bùng phát rồi giãn cách xã hội, công
ty phải đã xây dựng kế hoạch ứng phó trong
điều kiện các trạm xăng dầu vẫn hoạt động
bình thường, nhân viên làm việc trực tiếp tại
trạm xăng phải tiếp xúc với nhiều dạng khách
hàng, tâm lý của người lao động ban đầu
cũng rất hoang mang.
Tuy nhiên, thuận lợi lớn của đơn vị là được sự
quan tâm động viên, chỉ đạo sâu sát của lãnh
đạo, sự đồng tâm thực hiện tốt biện pháp
phòng chống dịch bệnh của mọi người nên
không ai bị lây nhiễm bệnh.
Là người phụ trách khu vực kinh doanh, tôi
luôn dành nhiều thời gian cho công tác tiếp
thị bán hàng để phát triển thêm khách hàng
mới, quản lý tốt công nợ và hàng tồn kho hợp
lý. Tôi luôn tâm niệm, công ty là ngôi nhà thứ
hai của mình và cố gắng hết mình để cùng với
các anh chị em xây dựng ngôi nhà chung bền
chắc từ móng, vững chãi với thời gian.
Năm cũ qua đi đón một năm mới, hy vọng
một mùa xuân an lành - hạnh phúc đến với
mọi người. Toàn bộ anh chị em trong ngôi
nhà Tín Nghĩa luôn mạnh khỏe, hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các
chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên tinh thần năm mới
thắng lợi mới.
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N

ăm 2020 có thể nói là một năm đầy khó
khăn, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề
bởi đại dịch Covid-19, trong đó Tổng Công ty
Tín Nghĩa cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nhờ vào sự chỉ đạo
sâu sát của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu cao nhất của
CBCNV đã góp phần cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu của
năm 2020.
Tôi và các anh chị em Công ty Gas đã trải qua những ngày
tháng khá hoang mang, căng thẳng do doanh thu sụt giảm
khi các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian giãn
cách xã hội. Thế nhưng với sự quyết tâm của anh em, khó
khăn không nản, luôn tuân thủ các quy định phòng chống
dịch và luôn làm hài lòng khách hàng.
Là nhân viên kế toán của Công ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
Tín Nghĩa, trong một năm qua tôi luôn cố gắng hoàn thành
tốt công việc được giao, luôn học hỏi, trao dồi kiến thức
chuyên môn. Trong công việc đôi lúc giải quyết vấn đề còn
thụ động, nhưng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của những người
đi trước, của các đồng nghiệp đã giúp tôi ngày càng tiến bộ.
Năm Canh Tý đã qua đi và năm Tân Sửu đã đến, tôi hy vọng
trong năm mới sẽ khống chế được dịch bệnh Covid-19, đem
lại sự yên tâm cho mọi người, từ đó mới thúc đẩy nền kinh tế
phát triển tốt hơn. Tôi chỉ ước mong cho nhà nhà đều hạnh
phúc, an khang thịnh vượng, mong gia đình được nhiều sức
khỏe, bình an. Với bản thân tôi chỉ mong muốn gắn bó với
Tín Nghĩa lâu dài, công việc luôn thuận lợi, tiền lương đủ
trang trải cho gia đình.
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CHỊ PHẠM VŨ QUỲNH ANH
ANH
MAI TRƯỜNG ANH

CÔNG TY CP XNK XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

CÔNG TY CP
QUẢN LÝ
DỰ ÁN
TÍN NGHĨA

NĂM MỚI TÍCH CỰC SUY NGHĨ
VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU TÍCH CỰC

N

ăm 2020 kết thúc, dịch bệnh Covid- 19
và bão lũ đã làm cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của cả nước bị ngừng trệ, khó
khăn nối tiếp khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động sản
xuất, kinh doanh Tổng Công ty Tín Nghĩa trong
năm qua vẫn đạt được những thành quả khá ấn
tượng. Đây là sự ghi nhận công lao phấn đấu làm
lụng của cả tập thể.
Năm qua, tôi hài lòng là mình được vinh dự trong
tập thể Công ty QLDA Tín Nghĩa cơ bản hoàn
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Đời sống và thu nhập toàn thể CBCNV Công ty
ổn định, mặc dù tình hình kinh tế chung hết sức
khó khăn. Cuộc sống gia đình ổn định, mọi thành
viên đều khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Đây là
“món quà” của năm cũ để tôi làm hành trang để
mạnh mẽ bước sang năm mới với nhiều hy vọng
mới.
Năm 2021 sẽ là một năm của hy vọng và của
ước mơ như cái tên Tân Sửu. Một năm sẽ mang
đến sức khỏe, yêu đời và vô tư cho gia đình và cá
nhân. Hy vọng kết quả Công việc sẽ mang đến
nhiều thành quả có ý nghĩa.
Năm 2021 theo nhận định sẽ tiếp tục là một năm
kinh tế có nhiều khó khăn và đó là thách thức
thực sự trước mắt. Do đó, Bản thân luôn suy nghĩ
tích cực và luôn phải thường xuyên trau dồi kiến
thức, kỹ năng công việc, kỹ năng sống để cố gắng
hoàn thành công việc và nâng cao hiệu suất
trong giải quyết công việc.

N

NĂM MỚI DỒN SỨC
200% CHO CÔNG VIỆC …

ăm 2020 vừa qua thật sự là một năm khó khăn
cho cả xã hội, nhất là về mặt kinh tế.

Tổng Công ty Tín Nghĩa là một doanh nghiệp lớn của
tỉnh Đồng Nai nhưng khó khăn bủa vây đến các hoạt
động sản xuất kinh doanh là không ít. Tuy nhiên, bằng
nỗ lực của mình, lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên
của Tín Nghĩa đã cùng chung sức, chung lòng vượt qua.
Năm 2021, tình hình kinh tế được dự báo là còn gặp rất
nhiều khó khăn song tôi tin rằng, tập thể chúng ta sẽ
vượt qua và từng bước đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,
tạo ra lợi nhuận, cải thiện cuộc sống
Năm cũ đã qua, tôi hài lòng nhất là đã hòa nhập hoàn
toàn vào cái chung của Công ty, hiểu được sự khó khăn
của tập thể, quyết tâm cùng tập thể vượt qua khó khăn.
Điều tôi chưa hài lòng là bản thân vẫn còn một chút “ù
lì” do nhiều khó khăn xảy ra quá đột ngột.
Đầu năm mới, tôi ước nguyện nhà nước sớm kiểm soát
được dịch bệnh để tất cả mọi người yên tâm làm việc.
Riêng cá nhân tôi luôn phấn đấu đảm bảo sức khỏe và
cố gắng dồn sức 200% cho công việc so với mọi năm.
Tôi hi vọng mọi người cùng nhau phấn đấu để sang
năm chúng ta sẽ có một cái tết sung túc hơn. Năm mới
đến, tôi mong sức khỏe và nhiều may mắn sẽ đến với
bản thân, gia đình và mọi người.
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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NĂM MỚI HOÀN THÀNH
MỤC TIÊU CÁ NHÂN CỦA NĂM CŨ ĐỂ LẠI

N
CHỊ TRẦN THỊ NGUYỆT

CÔNG TY CP XNK XĂNG
DẦU TÍN NGHĨA

ăm cũ Canh Tý thật sự là một
năm đầy khó khăn với Tổng
Công ty Tín nghĩa nhưng lãnh
đạo và toàn thể anh chị em cán bộ công
nhân viên đã đồng tâm, hợp lực để cùng
nhau vượt qua.

Trên tất cả, sức khỏe là điều quan trọng
nhất cho bản thân tôi và tất cả mọi người.
Năm mới sắp về, tôi mong những người
xung quanh mình đều khỏe mạnh và tinh
thần luôn vững vàng để đón đợi 12 tháng
sắp tới.

Năm 2020 chỉ còn là quá khứ, bước qua
năm 2021 tôi hy vọng mọi người cần sự nỗ
lực gấp đôi, gấp ba. Tôi tin tưởng vào tập
thể này và sẽ cố gắng hết sức đưa Tổng
Công ty Tín Nghĩa vượt lên phía trước.

Những mục tiêu chưa đạt được trong
năm 2020, tôi sẽ tiếp tục quyết tâm thực
hiện. Bản thân tôi đã có mục tiêu 5 năm,
tuy nhiên, năm 2020 tôi chưa thực hiện
được nên tôi sẽ thực hiện trong năm
mới bằng nghị lực gấp đôi và nhất định
hoàn thành. Bật mí với mọi người nhé, tôi
sẽ hoàn thành khóa học chuyên sâu về
chuyên môn với kết quả cao nhất để đủ
kiến thức phục vụ cho công việc hiệu quả
và khoa học hơn. Với tinh thần đó, tôi hi
vọng mình góp phần nào sức mạnh cho
cả tập thể Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Với năm cũ đã qua, điều tôi chưa thật sự
hài lòng là chưa “cập nhật” được nhiều
kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi
hài lòng với sự nhận thức mình đã thật sự
trải qua một bài học lớn và chắc chắn tôi
sẽ trưởng thành hơn với thời gian.

NĂM MỚI VIẾT LẠI KẾ HOẠCH MỚI

M

ột năm thật sự khó khăn
với Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty! Thuyền
to sóng lớn, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã rất nỗ lực để vượt qua một năm
ảm đạm đối với cả thế giới lẫn Việt
Nam. Tuy nhiên, năm 2020 cũng đã
là quá khứ, Tôi hi vọng và tin tưởng
năm 2021 sẽ là một năm đột phá nếu
tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực lao
động, sản xuất kinh doanh.
Năm qua điều khiến tôi chưa hài lòng
đó là chưa hoàn toàn dùng hết sức
để làm việc trong nửa đầu năm 2020
vì các biến cố xảy ra quá nhanh, bản
thân chưa kịp chấp nhận. Tuy nhiên,
bản thân tôi đã kịp nhận ra và điều
chỉnh lại chính mình trong những
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tháng cuối năm.
Năm mới tôi mong sức khỏe tốt cho
tất cả mọi người. Chỉ cần có sức khỏe
tốt, tinh thần tốt, chúng ta hoàn toàn
có thể đạt được những mục tiêu cho
bản thân, gia đình và xã hội.
Năm 2021, tôi sẽ viết lại kế hoạch
mới, trong đó đặc biệt tập trung vào
rèn luyện các kiến thức chuyên môn
và kỹ năng tạo hiệu suất công việc.
Với định hướng phát triển của Công
ty, tôi sẽ kết hợp với mục tiêu bản
thân để tạo sự phối hợp và hiệu quả
gấp đôi.
BTV. Hồng Châu
Phòng TTTT

CHỊ HỒNG HUỆ LAN

CÔNG TY CP XNK XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA

Xuân Tân Sửu
2021

An Khang - Thịnh Vượng

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA
WWW.TINNGHIACORP.COM.VN

ĐOÀN THỂ

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

N

hân dịp kỷ niệm 76
năm ngày thành
lập Quân đội Nhân
dân Việt Nam, 31 năm ngày
hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2020) và 31
năm ngày thành lập HCCB Việt
Nam (06/12/1989 - 06/12/2020),
vừa qua, được sự chấp thuận
của Đảng Ủy Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Hội CCB Tổng Công ty đã
tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ
Tỉnh vào ngày 30/12/2020.
Dưới cái nắng nhẹ của một
buổi chiều cuối năm, tất cả các
đồng chí trong Hội CCB TCT
Tín Nghĩa đã trang trọng làm
lễ dưới tượng đài liệt sỹ Tỉnh,
sau đó thắp những nén hương
tri ân lên từng ngôi mộ của các
đồng chí, đồng đội đã hy sinh
quên mình vì sự nghiệp giải
phóng của dân tộc.
Đây được xem là hoạt động
thường niên của Hội CCB Tổng
Công ty để tưởng nhớ người
đã khuất cũng như ôn lại tryền
thống hào hùng của những
năm tháng kháng chiến đã qua.
Lan Hương
Văn phòng Tổng Công ty
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THƠ
XUÂN

Xuân Canh Tý đã qua
Xuân Tân Sửu lại về
Nhà nhà vui đón tết
Tưng bừng khắp nơi nơi
Những em thơ vui cười
Xúng xính quần áo mới
Đi dạo trời đầu xuân
Vui như là đi hội
Hàng hoá bán nhiều hơn
Với sắc đỏ sắc hồng
Trưng bày khắp mọi nơi
Khoe mình trong gió mới
Khí Dầu Mỏ trở mình
Đón chào một nàng xuân
Mang thật nhiều thắng
lợi
Siêu lợi nhuận, doanh thu
Tín Nghĩa đã đổi thay
Ba mốt năm gồng gánh
Bây giờ tiến lên cao
Nền tảng của thịnh vượng

Là nhân viên Tín Nghĩa
Là con đại gia đình
Luôn hoàn thành việc tốt
Góp phần vào Công ty
Xây bao nhiêu nhà mới
Giúp đỡ những mảnh đời
Đang cật lực mưu sinh
Hoà mình vào cuộc sống
Năm Tân Sửu đã về
Chúc nhà nhà bình an
Vui tươi đón xuân mới
Hạnh phúc và an khang
Chúc Tín Nghĩa giàu mạnh
Khẳng định trên thị trường
Là doanh nghiệp phồn vinh
Góp phần xây đất nước
Nguyễn Thụy Ý
Cty CP LPG Tín Nghĩa

XUÂN
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NĂM 2020 - MỘT NĂM NHIỀU BIẾN ĐỘNG

ại một năm nữa sắp qua, người người nhà
nhà ai cũng háo hức đón chào năm mới,
ta hãy cùng ngồi với nhau để nhìn lại một
năm qua. Đầu tiên phải kể đến đại dịch covid đã
tác động đến mọi mặt trên thế giới từ chính trị,
kinh tế, y học và cả giáo dục, cả thế giới luôn trong
tình trạng khẩn cấp ai ai cũng sống trong sự lo sợ,
hàng trăm công ty cửa hàng phải đóng cửa, hàng
ngàn người bị mất việc và nghiêm trọng hơn hết
chính là hàng triệu người phải mất mạng như
Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp. Các y, bác sỹ đã phải
ngã xuống trong quá trình cứu chữa và chăm sóc
bệnh nhân mắc bệnh covid, những người vợ mất
chồng, những đứa con mất mẹ, những đứa con
chưa ra đời không kịp thấy mặt cha của mình, Ôi
đau thương làm sao! Ta có thể thấy được rằng đại
dịch này đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đối
với thế giới, các nước phát triển mạnh như Hàn
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản ... cũng phải thất thủ
trước nó. Thế còn Việt Nam thì sao? Nhưng Việt
Nam khá thành công trong việc phòng chống
dịch bệnh khi mà nước bạn đang bị cơn dịch
bệnh hoành hành thì Đảng ta đã đưa ra những
sắc lệnh vô cùng đúng đắn đó là kêu gọi người
dân đeo khẩu trang khi ra đường luôn rửa tay sạch
sẽ, không tụ tập đông người, hạn chế ra đường
khi không cần thiết. Và Việt Nam nằm trong top
các nước có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp trên thế giới.
Nhưng dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng nền kinh
tế của nước ta. Đặc biệt ngành giáo dục cũng đã
chịu ảnh hưởng nặng nề các trường học phải cho
học sinh sinh viên nghỉ dịch, chương trình học bị
trì trệ, các sinh viên không được ra trường đúng
hẹn. Đại dịch covid cũng không hoàn toàn đem
lại những điều tiêu cực, nó giúp cho chúng ta có
thời gian bên những người thân yêu, cha mẹ có
thời gian chơi đùa cùng con cái, những đứa con
bận rộn có thời gian ngồi lại trò chuyện hỏi han
cha mẹ già, người trẻ có thời gian sống chậm lại.
Trong khi cơn đại dịch chưa chấm dứt thì Miền
Trung ta lại phải hứng chịu từng đợt bão lớn.
Hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong biển nước,
hàng trăm mạng người bị cuốn trôi không rõ
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sống chết, mặc dù vẫn còn đang gặp khó khăn trong
cơn đại dịch nhưng mọi người vẫn hướng một lòng
về miền trung cùng nhau quyên góp tiền, thực phẩm,
quần áo. Qua đó ta cũng thấy được rằng mặc dù khó
khăn nhưng lòng người vẫn luôn hiện hữu trên đất
nước Việt Nam này.
Và năm 2020 đã để lại sự mất mát quá lớn cho nền
nghệ thuật Việt Nam, phải kể đến là sự ra đi của các
nghệ sỹ tài năng như: Mai Phương, Chí Tài, Chánh Tín,
NSND Lý Huỳnh, nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển.v.v.. các anh
em nghệ và khán giả đã vô cùng đau thương trước sự
ra đi của họ.
Năm 2020 là một năm có nhiều mất mát và bi thương
nhưng không vì thế mà ta lại bi quan. Hy vọng năm
2021 này mỗi người chúng ta luôn tràn ngập niềm vui,
hạnh phúc thành công trong gia đình và công việc.
Lê Thị Kim Xuân
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông
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Bàn Tay
Mẹ

Đ

Xin kính tặng mẹ của con
Xuân này con lại không về

úng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng
này. Bàn tay ấy đã bị bao sậm, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy
nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ.
Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước
muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em
cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.
Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến
ngần nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như
một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn
gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ chạm
đến thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ
rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.
Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều
gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em
luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công
ăn việc làm của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.
Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến
mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu
mẹ đi.
Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương
đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng làm
việc thật tốt để trở thành trụ cột gia đình giúp mẹ lúc về già đau yếu, mất sức, mai sau
đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.
“Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người”.

Vì hoàn cảnh, Xuân này em lại không về bên mẹ. Mong những năm sau em có thể về
quê ăn tết với gia đình sum vầy đầm ấm. Và Tết nay em lại ăn tết ở đơn vị!
Trần Bá Hanh
Cty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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LONG HẢI QUÊ TÔI

ôi sinh ra và lớn lên
tại thị trấn ven biển
- thị trấn Long Hải,
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu. Nơi đây, người
dân sinh sống chủ yếu bằng
nghề biển.
Đã đến Long Hải rồi du khách
không thể nào không ghé
qua biển Long Hải, bởi biển ở
đây rất sạch, nước trong mát
và bãi biển cát vàng chạy dài
khá yên tĩnh. Bãi biển chạy
dài theo chân núi Minh Đạm,
với vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên
bãi biển Long Hải sẽ là nơi
tuyệt vời cho du khách đến
tắm biển, phơi nắng, hóng
gió vào mỗi buổi chiều. Đi
dọc theo bờ biển là những
bãi đá nhiều hình dạng khác
nhau tô điểm thêm cho biển.
Nếu không muốn tắm biển,
du khách có thể bơi ở bờ hồ
nước biển nằm sát bờ biển
cũng tạo cho bạn cảm giác
thoải mái như trên biển vậy.
Long Hải có con đường chạy
ven biển có rừng cây Anh
Đào được quân đội Nhật
Bản tham chiến trong chiến
tranh Việt Nam mang đến
trồng và thường nở hoa vào
các dịp Tết Nguyên đán.
Biển quê tôi hiền hòa, bình
yên đáng yêu đến thế, Biển
đã cưu mang biết bao thế
hệ, biết bao con người. Biển
mang lại cuộc sống ấm no,
đầy đủ. Nhưng biển cũng
khắc nghiệt, đã lấy đi của
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những con người nơi đây nhiều thứ, có những người đi biển mãi mãi
không thể trở về, có những tài sản của người ngư dân nằm dưới tận
biển sâu.

Biển quê tôi như một vùng đất hứa thu hút rất nhiều người từ mọi miền
của Tổ Quốc về đây làm ăn sinh sống, tạo nên cuộc sống nơi đây thật
sôi động. Người dân quê tôi cần cù chịu thương, chịu khó và đặc biệt
là luôn chân chất, thật thà. Biển cho quê tôi cuộc sống đầy đủ ấm no,
nên trước đây biết bao thế hệ người dân luôn có suy nghĩ là người dân
không cần học nhiều, chỉ cần biết đọc cái chữ là được rồi sau đó nghỉ
học đi biển. Nhưng hòa nhập vào sự phát triển của đất nước, người dân
quê tôi đã nhận thức được rằng: không thể dựa vào biển nhiều nữa,
phải cho con em của mình không chỉ biết được vài cái chữ mà phải ăn
học đến nơi đến chốn. Cuộc sống là có cho và nhận. Mình đã nhận từ
biển quá nhiều. Bây giờ mình cũng phải làm cho vùng biển quê mình
ngày càng tươi đẹp.
Biển quê tôi đang là một tiềm năng lớn của tỉnh. Hiện nay, cơ sở hạ tầng
quê tôi đang ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Một ngày không xa,
biển Long Hải quê tôi sẽ là lựa chọn đầu tiên khi mọi người đi tắm biển
và nghỉ dưỡng.
Long Hải dần đã trở thành một phần trong tôi. Dù có ở nơi đâu, tôi sẽ
không bao giờ quên mảnh đất này. Nơi chất chứa những kỷ niệm tuyệt
vời của tuổi thơ.
Lê Thị Kim Xuân
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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CẢ XÃ HỘI BIẾT ƠN!

ăm 2020 quả là một năm khá đặc biệt, cả
đất nước ta trải qua nhiều cung bậc cảm
xúc: vui, buồn, lo lắng,.. với cái tên vô hình
mang tên COVID. Từ đầu năm, trong không khí hân
hoan cả nước đón chào một mùa xuân mới thì nhận
được tin về sự lây lan của dịch bệnh COVID.
Trên thế giới, có nhiều nước lớn đã chịu hậu quả
nặng nề trên hầu hết các lĩnh vực do tâm lý chủ
quan trong việc phòng chống dịch ngay từ đầu, nên
đã chịu hậu quả lớn về con người và thiệt hại về kinh
tế.
Ngay từ những tháng đầu năm, Đảng, Nhà nước và
Chính phủ đã chỉ đạo xuyên suốt toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân nghiêm túc chấp hành lệnh cách
ly xã hội, rồi giãn cách, không tập trung nơi đông
người, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, khẩu trang
và nước sát khuẩn như bạn đồng hành của mọi mọi
nhà, người dân ý thức cao sự nguy hiểm nếu để dịch
bệnh lây lan ra cộng đồng.
Trong cuộc chiến chống dịch, Việt Nam đã có biết
bao anh hùng thầm lặng, không quản gian khó hy
sinh, không kể ngày hay đêm, không toan tính đến
việc riêng tư hay sự an toàn của bản thân để cứu
chữa cho những người bệnh, trong số đó phải kể
đến lực lượng quan trọng và luôn đối mặt với hiểm
nguy là đội ngũ Y, Bác sỹ, các lực lượng là bộ đội,
công an,… luôn là những đội ngũ tuyến đầu, họ đã
trải qua một năm với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều
câu chuyện để đời mà có lẻ trong cuộc đời làm nghề
chưa từng trải qua.
Những tháng qua, không khó để chúng ta bắt
gặp những hình ảnh vội vàng với những bữa cơm,
những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hình ảnh
những bác sỹ, nhân viên y tế tranh thủ chợp mắt
ngay tại nơi làm việc, những bữa cơm vội, những
bộ đồng phục bảo hộ, những thao tác nhanh như
chớp,… khiến ai nấy không khỏi nao lòng và thêm
trân trọng những công lao đóng góp của họ cho
sức khỏe nhân dân. Thông tin, hình ảnh của họ trên
khắp các phương tiện thông tin đại chúng như là
một sự tri ân sâu sắc của xã hội dành cho họ, để thấu
hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ
- những người anh hùng thầm lặng.
Ngày thường, các Bác sỹ vốn đã rất bận, nhưng

trong mùa dịch vừa điều trị cho các bệnh nhân cũ, vừa phải tiếp
nhận các ca cấp cứu mới. Bên cạnh đó còn kiêm thêm nhiệm vụ
trực, đo thân nhiệt, nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà
đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng. Họ phải đối mặt với nguy cơ lây
nhiễm bất kỳ lúc nào. Lúc nào cũng trong tư thế tập trung cao độ,
không được để xảy ra sơ xót dù nhỏ.
Họ phải xa nhà, không tiếp xúc với người thân, thậm chí hạn chế
trao đổi ngoài công việc với đồng nghiệp. Để bảo vệ mình và tránh
lây nhiễm chéo, họ phải khoác lên người đồng phục bảo hộ theo
quy định mà người bình thường chúng ta không thể chịu được cái
oi nóng, bức bí khi mặc áo mưa mà làm việc nếu không có cơn mưa
hoặc nơi gió lớn.
Thật khó có thể kể hết những câu chuyện, những hình ảnh đẹp, cao
cả của những người trên tuyến đầu chống dịch. Đã có rất nhiều tập
thể, cá nhân được Đảng, Nhà Nước và cả xã hội vinh danh, tri ân tấm
lòng của các Y, Bác sỹ, những bộ đội, tình nguyện viên, các anh chị
em phục vụ trong ngành hàng không, vận tải đã hy sinh niềm vui
và hạnh phúc riêng tư để bảo vệ bình yên cho sức khỏe của hơn 90
triệu người dân Việt. Để chúng ta là một trong những điểm sáng của
Thế giới trong cuộc chiến chống dịch.
Những hình ảnh, những câu chuyện về các Anh chị và cả những câu
chuyện có thể chưa được kể hết mãi có sức lan tỏa lớn đến lớp trẻ,
lay động hàng triệu triệu con tim Việt Nam, là niềm vinh dự, tự hào
của cả xã hội. Cho dù cuộc chiến chống dịch còn gian nan, còn dài
nhưng tất cả người dân Việt Nam chúng ta có chung niềm tin quyết
đồng lòng chiến thắng dịch bệnh.
Xin tri ân những tấm lòng, những tấm gương sáng, những điển hình
đã nổ lực mang lại bình yên cho đất nước trong suốt 01 năm qua.
Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, kính chúc các Cô Chú, các Anh Chị
và gia đình của Cán bộ tuyến đầu chống dịch đón mùa xuân trọn
vẹn niềm vui và hạnh phúc. Chúc gia đình Tín Nghĩa chúng ta mãi
vững tin với tương lai đầy thắng lợi và thành công.
Nguyễn Thị Thuý
Công ty Dịch vụ Bảo vệ
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

NHỮNG CHÍNH SÁCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
SẮP CÓ HIỆU LỰC
Thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, tăng tuổi nghỉ hưu, tăng
thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính
sách mới sẽ có ảnh hưởng đến hàng chục triệu người lao động.
Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 được Quốc hội
thông qua tại kỳ họp thứ 8, sẽ chính thức có hiệu lực
từ ngày 1/1/2021.
Với lần sửa đổi này, luật không chỉ có quy định liên
quan đến 20 triệu người có quan hệ lao động, mà còn
mở rộng một số quy định áp dụng với người không có
quan hệ lao động. Đặc biệt, một số nội dung được áp
dụng cho toàn bộ lực lượng lao động xã hội (khoảng
55 triệu người).

Từ 1/1/2021, dịp Quốc khánh, người lao động sẽ
được nghỉ 2 ngày và hưởng nguyên lương.

trường hợp như: Kết hôn (nghỉ 3 ngày); con đẻ, con
nuôi kết hôn (nghỉ 1 ngày); cha/ mẹ đẻ, cha/ mẹ nuôi;
Quốc khánh được nghỉ 2 ngày
cha/ mẹ đẻ, cha/ mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc
Điều 112 Bộ luật Lao động sửa đổi quy định bổ sung
chồng; con đẻ, con nuôi chết (nghỉ 3 ngày).
thêm một ngày nghỉ trong năm vào ngày liền kề với
ngày Quốc khánh, có thể là 1/9 hoặc 3/9 Dương lịch,
Như vậy, so với luật cũ, Bộ luật Lao động năm 2019 đã
tùy theo từng năm và theo đề xuất của Bộ Lao động bổ sung thêm 2 trường hợp người lao động được nghỉ
Thương binh và Xã hội.
việc riêng và hưởng nguyên lương, cụ thể là trường
hợp bố nuôi chết và mẹ nuôi chết.
Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm sẽ nâng
lên 11 ngày, gồm: Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày; Tết Âm
Cấm ép người lao động mua hàng hóa công ty
lịch nghỉ 5 ngày; Thống nhất đất nước 30/4 nghỉ 1
Đây cũng là một trong những quy định đáng chú ý của
ngày; Quốc tế lao động 1/5 nghỉ 1 ngày; Quốc khánh
Bộ luật Lao động sửa đổi.
nghỉ 2 ngày; Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nghỉ
1 ngày.
Bộ luật quy định người sử dụng lao động không được
hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu
Trong những ngày này, người lao động được nghỉ làm
lương của người lao động. Đặc biệt, không được ép
việc và hưởng nguyên lương. Nếu làm việc vào những
buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng
ngày này sẽ được hưởng ít nhất 300% lương.
hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc
của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.
Ngoài ra, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất
24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ
Tăng tuổi nghỉ hưu
lao động không thể nghỉ hàng tuần, người sử dụng
Điều 169 Bộ luật Lao động sửa đổi đề cập đến quy
lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động
định tăng tuổi nghỉ hưu.
được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều
Thêm 2 trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương
kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ
Theo Bộ luật Lao động sửa đổi, người lao động được
trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào
nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải
năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm
thông báo với người sử dụng lao động trong những
2035.

56

Thông tin nội bộ - Số 01/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu
của người lao động trong điều
kiện lao động bình thường là
đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam;
đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ.
Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm
3 tháng với lao động nam; 4
tháng với lao động nữ.
Riêng người bị suy giảm khả
năng lao động; làm nghề, công
việc nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm hay làm
việc ở nơi có điều kiện kinh tế
xã hội đặc biệt khó khăn thì có
thể nghỉ hưu trước không quá
5 tuổi.
So với quy định của Bộ luật Lao
động 2012, tuổi nghỉ hưu của
người lao động đã tăng lên
đáng kể. Đặc biệt, với những
công việc đặc thù, việc nghỉ
hưu trước tuổi của người lao
động cũng được quy định cụ
thể, rõ ràng hơn.
Người lao động có thể được
thưởng “không chỉ bằng tiền”
Bộ luật Lao động sửa đổi quy
định về “Thưởng” thay vì “Tiền
thưởng” như Bộ luật năm 2012.
Theo điều 103 của luật, khái
niệm thưởng cho người lao
động được mở rộng, có thể
là tiền, tài sản hoặc bằng các
hình thức khác căn cứ vào kết
quả sản xuất kinh doanh, mức
độ hoàn thành công việc của
người lao động.
Quy chế thưởng do người sử
dụng lao động quyết định và
công bố công khai tại nơi làm
việc sau khi tham khảo ý kiến
của tổ chức đại diện người lao
động tại cơ sở.
Như vậy, từ ngày 1/1/2021,

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu bắt đầu từ năm 2021
người sử dụng lao động được phép thưởng cho người lao động không chỉ
bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác.
Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do
Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập từ việc áp dụng các trường hợp đơn
phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, Điều 35 Bộ luật Lao động sửa
đổi cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
không cần lý do, chỉ cần báo trước 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn và
45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.
Thậm chí, trong một số trường hợp, người lao động còn được đơn phương
chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước, như: không được bố trí theo
đúng công việc, không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời
hạn; bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi
nhục mạ; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; lao động nữ mang thai phải nghỉ
việc…
Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động
cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi
chấm dứt hợp đồng lao động; các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng
lao động chi trả...
Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ
Bộ luật Lao động sửa đổi vẫn giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như
quy định của Bộ luật năm 2012, đồng thời, không tăng thời giờ làm thêm trong
năm.
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Bộ luật Lao động sửa đổi quy định số giờ làm thêm trong tháng
tăng lên 40 giờ thay vì 30 giờ như trước đây

Bộ luật quy định bảo đảm số giờ làm thêm của người lao
động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong
một ngày. Nếu áp dụng thời giờ làm việc theo tuần thì tổng
số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá
12 giờ/ngày; không quá 40 giờ/tháng; không quá 200 giờ/
năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không
quá 300 giờ/năm.
Điểm mới của Bộ luật sửa đổi nằm ở thời gian làm thêm giờ.
Theo đó, số giờ làm thêm trong tháng tăng lên 40 giờ thay vì
30 giờ như trước đây.
Bộ luật cũng quy định cụ thể hơn các trường hợp được làm
thêm tới 300 giờ/năm như sản xuất, gia công xuất khẩu sản
phẩm là hàng dệt, may, da, giày, linh kiện điện, điện tử, chế
biến nông, lâm, thủy sản; cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu;
cấp, thoát nước…
Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương
Liên quan đến quy định về tiền lương, Bộ luật Lao động
sửa đổi nêu rõ “trường hợp người lao động không thể nhận
lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương
cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp”.
Đây là điểm mới không có trong Bộ luật Lao động 2012. Việc
cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận
lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao
động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương…
Ngoài ra, Bộ luật Lao động sửa đổi quy định việc trả các loại
phí liên quan đến mở tài khoản và phí chuyển tiền là trách
nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động.
Nhằm minh bạch tiền lương của người lao động, bộ luật
còn yêu cầu mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải
thông báo bảng kê trả lương người lao động, trong đó ghi
rõ: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc
vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)…
(Trích nguồn: Zingnews.vn)

58

Thông tin nội bộ - Số 01/2021

THAY ĐỔI
QUAN TRỌNG LIÊN
QUAN ĐẾN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRONG NĂM 2021
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật Đất đai sẽ chính thức có hiệu
lực từ ngày 8/02/2021, trong đó có một số
điểm thay đổi quan trọng liên quan đến
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như
sau:
1. Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ
đỏ) được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại
Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐCP (Nghị định 48). Theo đó, cơ quan tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ
tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền
với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Văn
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai (hiện nay, tại Điều
60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ quy
định Văn phòng đăng ký đất đai); Với nơi
chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai
thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ
sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài. Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ
tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư
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ở nước ngoài được sở hữu nhà ở
gắn liền với quyền sử dụng đất
ở tại Việt Nam.
Như vậy, từ 8/2/2021, thêm
một cơ quan nữa được quyền
cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai.
2. Người dân có thể làm thủ tục cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại nhà
Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả
thực hiện thủ tục hành chính
về đất đai, Nghị định 148/2020
đã bổ sung nội dung: Đối với
trường hợp Văn phòng đăng ký
đất đai, Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai thực hiện việc
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
giải quyết thủ tục đăng ký đất
đai, tài sản khác gắn liền với đất;
cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng
nhận theo nhu cầu của người
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất thì thời gian,
địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả giải quyết thủ tục được
thực hiện theo thỏa thuận giữa
người có nhu cầu và Văn phòng
đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai nhưng
không quá thời gian thực hiện
thủ tục do UBND cấp tỉnh quy
định.
Địa phương đã tổ chức bộ
phận một cửa thì thực hiện việc
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
thông qua bộ phận một cửa, trừ
trường hợp tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả giải quyết thủ tục
đăng ký đất đai, tài sản khác
gắn liền với đất, cấp, cấp đổi,
cấp lại Giấy chứng nhận tại địa
điểm ngoài trụ sở Văn phòng

đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai theo nhu
cầu của người sử dụng đất, chủ
sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Theo đó, người dân có thể yêu
cầu làm sổ đỏ nhanh, tại nhà
theo nhu cầu tuy nhiên phải đáp
ứng thời gian theo quy định của
UBND cấp tỉnh từ 8/02/2021.
3. Quy định mới về cơ quan thu hồi sổ
đỏ đã cấp không đúng quy định
Nghị định 148 sửa đổi khoản
4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị
định 43 về việc thu hồi sổ đỏ
đã cấp không đúng quy định.
Trong đó bổ sung một quy định
như sau:
Cơ quan có thẩm quyền thu
hồi sổ đỏ trong các trường
hợp thu hồi sổ đỏ theo bản án,
quyết định của Tòa án; theo
kết luận thanh tra của cơ quan
thanh tra; theo thông báo của
người sử dụng đất, theo quyết
định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền là cơ quan có thẩm
quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm
thu hồi sổ đỏ.
4. Dồn điền đổi thửa không còn được
cấp đổi sổ đỏ
Nghị định 148 quy định một
trong những trường hợp được
cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi
Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu
công trình xây dựng đã cấp là
“do đo đạc xác định lại diện tích,
kích thước thửa đất”.
Trước đây theo điểm c khoản 1
Điều 76 Nghị định 43 quy định
trường hợp trên còn bao gồm
“do dồn điền đổi thửa”.

Nghị định 48 cũng quy định về
việc làm sổ đỏ mới khi dồn điền
đổi thửa trong trường hợp đất
bị thế chấp.
Theo đó, khi thực hiện thủ tục
chuyển đổi quyền sử dụng đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân để thực hiện dồn điền đổi
thửa, trong trường hợp quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất đang bị thế chấp tại ngân
hàng thì người sử dụng đất
phải nộp bản sao hợp đồng thế
chấp quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất thay cho sổ đỏ
đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ
mới.
Văn phòng đăng ký đất đai có
trách nhiệm thông báo danh
sách các trường hợp làm thủ
tục cấp sổ đỏ cho tổ chức tín
dụng nơi nhận thế chấp sổ đỏ,
xác nhận việc đăng ký thế chấp
vào sổ đỏ sau khi được cơ quan
có thẩm quyền ký cấp.
Việc trao sổ đỏ được thực hiện
đồng thời giữa ba bên gồm Văn
phòng đăng ký đất đai, người sử
dụng đất và tổ chức tín dụng.
Trong đó, người sử dụng đất ký,
nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng
đăng ký đất đai để trao cho tổ
chức tín dụng nơi đang nhận
thế chấp; tổ chức tín dụng có
trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang
thế chấp cho Văn phòng đăng
ký đất đai để quản lý.
Phạm Thị Huế (Tổng hợp)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
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Sự Tích
Cây Cà Phê

N

iềm vui cuộc sống của mỗi người
mỗi khác nhưng mình tin là rất
nhiều người trong chúng ta sẽ
cùng có chung một sở thích: “Mỗi sáng
sáng, được ngồi nhâm nhi một tách cà
phê, đọc vài mẫu tin hay lắng nghe vài
khúc hát trước khi bắt tay vào công việc”.
Mình chính là một tín đồ cà phê và đây
cũng là lý do chủ yếu đưa mình đến với
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa.
Cũng nhờ vậy, mình mới biết được Ngày
Cà Phê Việt Nam (10/12/2016) là ngày kỷ
niệm sau 55 năm Bác Hồ kính yêu về thăm
nông trường Cà Phê Đông Hiếu ở Phủ
Quỳ, Nghệ An.
Có rất nhiều người thích thậm chí là
nghiện cà phê. Nếu đã là vậy thì có lẽ bạn
sẽ rất hào hứng muốn biết tại sao “Cà phê
lại mang đến cho ta sự tỉnh táo, minh mẫn,
sức mạnh và sự dẻo dai để làm việc tốt hơn
đồng thời ý chí, nghị lực, lòng can đảm và
nhiệt quyết cũng tăng thêm đáng kể?
Thuở xưa, ở một vùng đất nó, nơi có những
con sông và ngọn núi gặp nhau, nơi mà
con người sống yên bình bên cạnh nương
ngô, nương sắn xanh mướt núi rừng.
Đêm đêm, bên bếp lửa nhà Rông, trẻ em
thường được nghe Già Làng kể chuyện về
những người con dũng cảm đã chiến đấu
chống lại thú dữ để bảo vệ muôn làng.
Một ngày nọ, cả buôn làng vui mừng chào
đón sự ra đời của một bé trai khôi ngô
tuấn tú. “Đã là con trai của buôn làng này
thì phải có sức mạnh của con hùm, con
gấu, sức dẻo dai của con rắn, con trăn, đôi
chân chạy xa như con hươu, con nai”. Đó là
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lời nói của Già Làng. Mọi người đều cầu thần Sông, thần Núi
ban cho cậu bé những thứ tốt đẹp nhất.
Khi cậu bé lên 3 tuổi, ba mẹ đều qua đời. Cậu sống trong sự
đùm bọc, yêu thương của mọi người trong buôn làng.
Lớn lên, cậu bé trở thành một chàng trai khỏe mạnh và có
lòng can đảm hơn người.
Một ngày nọ, có con chim dữ xuất hiện. Nó bay đến đâu thì
tàn phá buôn làng và cây rừng đều bị gió từ đôi cánh của nó
quật ngã. Bao nhiêu cung nỏ của người dân cũng không thể
ghim vào da thịt nó.
Vì vậy, cả làng dự định bỏ đi nơi khác kiếm sống nhưng
chàng trai quyết xin Già Làng cho mình được chiến đấu với
con chim hung ác đó. Già làng không muốn để chàng mạo
hiểm nhưng chàng trai vô cùng cương quyết nên đành để
chàng đi. Trước khi đi, Già làng căn dặn chàng phải trèo lên
được ngọn núi cao nhất vùng để lấy được loại sắt thiêng, chỉ
có loại sắt này mới có thể đánh bại được những con ác thú.
Thế là chàng trai đã băng rừng, lội suối, vượt qua bao nhiêu
đèo dốc, núi đá cheo leo, gai nhọn dây rừng cắt da cắt thịt
để leo lên đỉnh núi cao nhất và cuối cùng, chàng đã tìm được
sắt thiêng đem về.
Cả làng vui mừng, đốt lửa rèn gươm miệt mài, ngày đêm
không ngơi nghỉ.
Sau khi cầu nguyện với các vị thần khi đã rèn xong gươm,
chàng hăng hái mang gươm đi tìm chim dữ. Chàng và chim
dữ đã chiến đấu quyết liệt bảy ngày bảy đêm. Cuối cùng, khi
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chim dữ đang lao thẳng về hướng mình,
chàng vội vun mạnh thanh gươm vào
ngực chim dữ. Nó bị thanh gươm ghim
vào giữa ngực thì rơi xuống nhưng móng
vuốt của nó cũng cắm vào người chàng.
Máu của chàng trai hòa lẫn máu của chim
dữ chảy xuống đỏ cả dòng sông. Dòng
sông sục sôi trào nước lên đỏ khắp cả một
vùng rộng lớn.
Nơi chàng trai và chim dữ ngã xuống mọc
lên một loài cây lạ, cây đó lớn nhanh như
thổi chẳng mấy chốc đã tỏa bóng xum xuê,
hoa của nó nở trắng muốt cùng những
chùm quả trĩu cành, khi ăn vào mọi người
thấy như có thêm một nguồn sức mạnh
chảy đều khắp cơ thể. Miền đất đó chính
là miền đất Tây Nguyên ngày nay, còn cây
lạ đó chính là cây cà phê, loài cây có sức
sống mãnh liệt trên vùng đất đỏ này.
Câu truyện trên chỉ là giả thuyết. Thực
ra, cây cà phê đầu tiên được người Pháp
mang đến Việt Nam vào năm 1857, từ các
đồn điền nhất nhì Đông Dương này, cây
cà phê đã có những phát triển mạnh mẽ,
trở thành một trong những cây trồng có
giá trị xuất khẩu cao nhất (sau lúa gạo), và

Vùng đất Tây Nguyên và Cây Cà phê
đưa nước ta lên vị trí thứ hai của bản đồ cà phê thế giới
(sau Brazil).
Với lợi thế kinh nghiệm trên 25 năm trong ngành cà phê
nhân xuất khẩu của Tổng Công ty Tín Nghĩa và Nhà máy Cà
phê hòa tan Tín Nghĩa với công nghệ hiện đại, đặc biệt là
sản phẩm Cà phê hòa tan sấy lạnh, và hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn BRC, FSSC 22000,
cùng với Ban lãnh đạo tâm huyết, đội ngũ CB.CNV đầy sức
trẻ và đoàn kết, trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn có thể hy
vọng vào tương lai phát triển của Công ty CP Cà phê Tín
Nghĩa.
		
Mong ước rằng Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa của
chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ và vươn xa hơn nữa để
cống hiến cho đời những tách cà phê “đắng vị ngọt lòng”!
Phạm Thị Mỹ Phúc
Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2021
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10 LOẠI QUẢ MANG TÀI LỘC

M

Nên bày Bàn Thờ ngày Tết

âm ngũ quả là thứ không thể
thiếu trong những ngày Tết của
người Việt. Tùy mỗi miền mà
việc lựa chọn và bày mâm ngũ quả khác
nhau. Dưới đây là những loại quả mang tài
lộc nên bày bàn thờ ngày Tết theo quan
niệm có thể bạn chưa biết.
Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp
Tết mang một ý nghĩa chung sâu sắc là
dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo
và ước mong những điều tốt lành trong gia
sự.
Người phương Đông quan niệm mâm ngũ
quả cần có 5 loại quả với 5 màu tượng trưng
cho mong ước được ngũ phúc: giàu có,
sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên.
Theo thuyết ngũ hành: Kim màu trắng, Mộc
màu xanh, Thủy màu đen, Hỏa màu đỏ, Thổ
màu vàng. Mâm ngũ quả thường theo 5 sắc
màu đó để phối trí.
Ngày nay, hoa trái ngày càng nhiều và
phong phú. Vì vậy mâm ngũ quả có thể
nhiều hơn. Mỗi loại quả đều có mùi vị, màu
sắc riêng và cũng mang những ý nghĩa
nhất định.
Cùng với những quan niệm đó, có những
loại quả mang tài lộc nên bày bàn thờ ngày
Tết bạn nên biết:
- Nải chuối: Là thứ không thể thiếu trên
mâm ngũ quả. Chuối phải là nải chuối còn
xanh, màu xanh được coi là hành Mộc. Nó
mang ý nghĩa như bàn tay ngửa để che chở
đem lại sự bình an, sung túc, đùm bọc và
gắn kết. Thực tế là trên mâm ngũ quả, nải
chuối cũng bao bọc, nâng đỡ các loại quả
khác.
- Quả quất: Theo âm Hán của từ “quất” gần
giống âm của từ “cát”. Bày quất trên mâm
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Tùy theo mỗi miền mà việc bày mâm ngũ quả cũng khác nhau
ngũ quả ý nghĩa mang lại sung túc, ăn nên làm ra, dồi dào sức
sống.
- Quả phật thủ: Quả phật thủ thường được đặt ở trung tâm và
nơi cao nhất trong mâm ngũ quả. Theo quan niệm xưa phật thủ
là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ,
tác dụng lưu giữ thần, Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn
để phù hộ cho gia chủ.
- Quả bưởi: Tượng trưng cho phúc lộc, viên mãn.
- Quả xoài: Cầu mong không thiếu thốn.
- Quả thanh long: Mang ý nghĩa rồng mây hội tụ và biểu trưng
cho sự cát tường, thịnh vượng.
- Quả sung: Với mong muốn có sự sung túc, tròn đầy, sung mãn
về sức khỏe, hay tiền bạc
- Quả đu đủ: Là biểu tượng của đầy đủ, thịnh vượng.
Tùy từng vùng miền và quan niệm văn hóa riêng mà việc lựa
chọn và bày biện những loại quả trên mâm ngũ quả cũng khác
nhau. Từ đó, người ta chọn ra những loại quả mang ý nghĩa tâm
linh, tinh thần để bày trên mâm ngũ quả.
Nếu như miền Bắc, mâm ngũ quả thường có bưởi, đào, quýt,
chuối, hồng và chú trọng ngũ sắc thì miền Trung và miền Nam
coi trọng nghĩa của quả, thể hiện khí chất, sự thuận lợi về thiên
nhiên. 5 loại quả hay được chọn là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ
và xoài , đọc chệch thành các tên “cầu sung vừa đủ xài”, hay “cầu
vừa đủ xài sung”.
Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông
(ST)

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM VACXIN PHÒNG COVID-19
“Ở góc độ cơ quan quản lý Nhà
nước, chúng tôi có trách nhiệm
với người dân và đang cố gắng
cho ra đời một loại vacxin đảm
bảo an toàn trong thời gian sớm
nhất” – đây là phát biểu của Ông
Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục
trưởng Cục khoa học và công
nghệ Bộ Y Tế.

T

Tiếp theo sau một kỳ bầu cử
nhiều tranh cãi tại Mỹ, thông
tin làm nức lòng nhân loại là kết
quả thử nghiệm Vacxin phòng
Covid-19 do hãng Pfizer (Mỹ) và
đối tác BiOnTech (Đức) công bố
hôm 9/11 vừa qua. Sau đó một
tuần, loại Vacxin phòng Covid của
hãng Moderna được thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn cuối với kết
quả 94,5% đánh dấu sự phấn đấu
vì nhân loại của các nhà khoa học.
Ngày 5/12, đánh dấu ngày tiêm
chủng đại trà đầu tiên ở thủ đô
Matxocova – Liên bang Nga đối
với vacsxin Sputnik. Qua tiêm thử
nghiệm cho 20.000 người tình
nguyện đã cho thấy kết quả tốt
trên 98,5%.
Ngày 6/12 chính quyền tỉnh
Giang Tô – Trung Quốc đã cho
phép sử dụng khẩn cấp Vacxin
của các hãng dược trong nước là
Sinovac và Sinopharm. Dù chưa
được chính thức thông qua, phía
Trung Quốc đã tiêm vacxin thử
nghiệm cho hơn 01 triệu người là
nhân viên y tế, những đối tượng
có nguy cơ cao mắc Covid-19.
Ngoài ra, Trung quốc cũng đang
đẩy nhanh thử nghiệm giai đoạn

cuối 05 loại vacxin được sản xuất
từ 4 hãng dược trong nước.

sống). Do đó phương pháp này
được đánh giá là rất an toàn.

Ở Việt Nam, ngay từ những ngày
đầu của tháng 4/2020, Thủ Tướng
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế
khẩn trương triển khai kế hoạch
nghiên cứu, sản xuất vacxin
phòng Covid-19. Qua một thời
gian ấp ủ, thử nghiệm với sự tham
gia đóng góp của hàng trăm nhà
khoa học, vào ngày 10/12/2020
là ngày chính thức thử nghiệm
vacxin lâm sàng trên người. Đây
là bước tiến đáng ghi nhận trong
hành trình sản xuất vacxin ngừa
Covid-19 ở Việt Nam.

Ngoài ra, hiện nay có 4 đơn vị
của Việt Nam cũng tham gia phát
triển vacxin ngừa Covid-19 như
vacxin IVAC của Viện vacxin và
sinh phẩm y tế Nha Trang sẽ đưa
vào thử nghiệm trên người vào
tháng 02/2021; VABIOTECH của
Công ty vacxin và sinh phẩm số 1,
dự kiến thử nhiệm trên người vào
tháng 3/2021.

Theo Ông Nguyễn Ngô Quang
– Phó cục Trưởng Cục khoa học
công nghệ và đào tạo thuộc Bộ
Y Tế, quá trình thông thường để
cho ra mắt một loại vacxin mới,
đơn vị sản xuất buộc phải trải
quan rất nhiều giai đoạn, mất từ
07 đến 12 năm. Trong trường hợp
dịch bênh, khẩn cấp, thời gian
được rút ngắn nhưng cũng phải
mất từ 12 đến 14 tháng. “Ở góc độ
cơ quan quản lý Nhà Nước, chúng
tôi có trách nhiệm với người dân
và đang cố gắng cho ra đời một
loại vacxin đảm bảo an toàn trong
khoảng thời gian này” – Ông Ngô
Văn Quang khẳng định.
Công nghệ sản xuất vacxin của
Nanogen đang làm dựa trên
protein tái tổ hợp, sau đó can
thiệp vào bộ gen để sản sinh ra
kháng thể, điều này khác hoàn
toàn với việc dùng kháng thể (tức
dùng virus bất hoạt hoặc virus

Hiện Công ty cổ phần công nghệ
sinh học dược Nanogen đang
cùng Học viện Quân y triển khai
kế hoạch tiêm thử nghiệm cho
600 người tình nguyện, Công ty
đã đầu tư 120 tỷ đồng trong đó có
75 tỷ phục vụ các công đoạn lâm
sàng, còn lại dùng nâng cấp nhà
xưởng, trang thiết bị, vật tư. Dựa
trên công nghệ hiện có, đơn vị có
thể sản xuất số lượng lớn ngang
với khoảng 20 triệu liều/tháng.
Nếu vacxin phòng ngừa Covid
được đưa vào sử dụng đại trà với
khoảng 20-40% dân số toàn cầu
được thực hiện tiêm phòng thì
có thể an toàn cộng đồng trong
việc đi du lịch, học tập, sinh hoạt
sẽ được trở lại bình thường. Ở Việt
Nam, theo tỷ lệ này nếu có 20-40
triệu người tham gia tiêm phòng
thì đảm bảo an toàn cộng đồng,
kinh tế được phục hồi và tăng
trưởng.
Giám đốc
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ CN Tín Nghĩa
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TẾT Ở TUYẾN
ĐẦU CHỐNG
DỊCH

K

hi những cành mai vàng,
đào thắm ở đất liền
còn e ấp nụ cũng là lúc
những người lính biên phòng
rậm rịch đón chào xuân mới. Tết
đối với các anh – những người
canh giữ đường biên giới của Tổ
quốc nơi tuyến đầu chặn dịch,
cũng đồng nghĩa với niềm vui
phấn khởi nhưng không kém
phần thầm lặng hi sinh, song
đó lại là sứ mệnh của người lính
thời dịch bệnh, là niềm vui của
những người lính khoác màu
áo xanh. Niềm vui của các anh
chỉ trọn vẹn khi đất nước yên
bình không có dịch để nhân dân
cả nước đón Tết vui xuân trong
niềm tin bất tận.
Nước ta sau hơn 100 ngày không
có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài
cộng đồng, nhưng vụ vượt biên
trái phép của BN 1.440 đã khiến
tình hình phòng chống dịch trở
lại phức tạp, khó khăn. Kiểm soát
biên giới, ngăn chặn nhập cảnh
trái phép, hơn lúc nào hết là
nhiệm vụ hàng đầu của cả nước
trong giai đoạn hiện nay, đặc
biệt là đối với các chiến sĩ biên
phòng.
Tây Nam: Khép kín hành lang
Trên tuyến biên giới Tây Nam,
tình hình xuất nhập cảnh trái
phép vẫn diễn biến phức tạp. Tại
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Tổ tuần tra đồn biên phòng tuần tra biên giới ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

An Giang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh này đã xử lý 329 vụ với 767
đối tượng; điều tra, khởi tố 7 vụ với 8 đối tượng nhập cảnh trái phép.
Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang, cho biết,
đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với cấp ủy chính
quyền địa phương, tăng cường siết chặt người nhập cảnh trái phép.
Theo Đại tá Nguyễn Thế Anh, bên cạnh việc quán triệt và nhắc nhở
các cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, gian lận
thương mại, đơn vị còn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát
đánh giá cán bộ chiến sĩ. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ nào lơ là, mất cảnh
giác hoặc có biểu hiện bảo kê, làm ngơ, tiếp tay cho hoạt động vi phạm
pháp luật thì bị xử lý kỷ luật và điều chuyển công tác.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do nhập cảnh trái
phép, BĐBP tỉnh Kiên Giang tăng cường hết công suất, huy động quân
số, vừa lập thêm 8 chốt, nâng tổng số lên 80 chốt đường bộ lẫn đường
biển trên toàn tuyến biên giới của tỉnh, nhằm khép kín hành lang,
chống xâm nhập trái phép.
Tại An Giang, với gần 100km tuyến biên giới đường bộ và nhiều đường
mòn lối mở, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An
Giang, cho biết, đã tăng cường lực lượng, lập 136 chốt chặn ở các
đường mòn lối mở, kênh rạch qua tuyến biên giới, kết hợp thực hiện
nhiệm vụ kép vừa quản lý tuyến biên giới chống xuất nhập cảnh trái
phép, phòng chống dịch Covid-19 và chống buôn lậu.
Tại Đồng Tháp, nơi có đường biên giới 50,5km và có hai cửa khẩu quốc
tế là Thường Phước, huyện Hồng Ngự và Dinh Bà, huyện Tân Hồng,
BĐBP tỉnh đã thành lập nhiều chốt để thực hiện nhiệm vụ, mỗi chốt
5-7 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự
vệ ngày đêm túc trực 24/24 giờ để ngăn chặn tình trạng xâm nhập vào
địa bàn.
Miền Trung: Giăng lưới toàn tuyến
Tuyến biên giới các tỉnh miền Trung những ngày này cũng nóng với
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tình hình kiểm soát dịch bệnh.
Đồn biên phòng Pù Nhi (BĐBP
Thanh Hóa) đang triển khai lực
lượng lập thêm chốt kiểm soát
phòng chống dịch Covid-19 tại
địa bàn bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn
(huyện Mường Lát).

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng
BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, BĐBP Hà Tĩnh đã thiết lập 25 tổ chốt phòng
chống dịch với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tuần
tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới
Hà Tĩnh giáp Lào, chiều dài khoảng 165km nhằm phát hiện, ngăn chặn
tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép từ Lào vào nội địa, trốn cách
ly phòng dịch.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu
quốc tế Na Mèo (huyện Quan
Sơn), Thiếu tá Hà Văn Minh,
Phó đồn trưởng cho biết, đồn
đã thành lập 1 tổ lưu động và 6
chốt cố định phòng chống dịch
Covid-19, gồm chốt tại bản Cha
Khót, chốt mốc 328, 326, Tà Ngơn,
Ché Lầu và 1 chốt tại địa bàn xã
Sơn Thủy. Mỗi chốt bố trí 6 cán bộ
chiến sĩ trực.

Tại Quảng Trị, khó khăn nhất chính là tình trạng vượt biên trái phép qua
các đường tiểu ngạch từ Lào về Việt Nam sắp tới có chiều hướng gia
tăng vì nhu cầu về quê ăn Tết Nguyên đán rất cao.

Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã
Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh
Quảng Bình nhiệt độ khoảng 8 độ
nhưng công tác bảo vệ biên giới,
phòng chống dịch của Đồn biên
phòng Cha Lo luôn nóng 24/24.
Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn
trưởng Đồn biên phòng Cha Lo,
cho biết: “Tuyến biên giới Cha Lo
và cửa khẩu quốc tế Cha Lo cuối
năm lượng người và xe qua lại rất
đông vì hàng hóa thông quan trở
lại theo hình thức đổi tài xế. Đồn
biên phòng Cha Lo tiếp tục áp
dụng các quy định nghiêm ngặt
để phòng dịch Covid-19”.
Dọc tuyến biên giới Việt - Lào
thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa
Thiên - Huế những ngày này
mưa lạnh tê tái nhưng các chốt
chặn dã chiến dựng lên trên
các tuyến đường mòn vẫn hoạt
động nghiêm ngặt. Tại các chốt
dã chiến thuộc địa bàn xã Hồng
Bắc và Hồng Thượng có hàng
chục chiến sĩ của Đồn biên phòng
Nhâm túc trực.

Tại cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam), Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn
trưởng cửa khẩu Nam Giang, cho biết: “Hiện nay đồn duy trì 4 chốt tại
mốc 723, 718, 716 và chốt tại cửa khẩu. Cửa khẩu Nam Giang có điểm
đặc biệt là tại tỉnh Sê Kông, Lào có 1.200 công nhân thủy điện, người làm
ăn buôn bán, Việt kiều muốn quay trở về. Có không ít người trốn cách ly
bằng cách đi lối mòn. Chúng tôi đã bắt giữ 23 người vượt biên trái phép”.
Biên giới phía Bắc: Vừa chốt chặn, vừa tuần tra
Theo ghi nhận của phóng viên, cuối năm, dù hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hóa tại một số cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn không sôi động sầm
uất như mọi năm nhưng tình trạng người dân qua lại biên giới diễn ra
khá phức tạp.
Tại tỉnh Lạng Sơn có trên 231km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với
Trung Quốc, địa hình đồi núi hiểm trở, phức tạp nên không ít đối tượng
lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép. Trước tình hình này, BĐBP tỉnh
Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng đã thiết lập hơn 150 lán trại,
chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, lối tắt trên khu vực biên giới.
Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn, cho biết, đã chỉ đạo
11 đồn biên phòng triển khai tối đa lực lượng, phối hợp với dân quân,

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.
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công an các xã, thị trấn biên
giới, hải quan, kiểm dịch tổ chức
thành lập các lán, chốt, tổ cơ
động, ngăn chặn triệt để hoạt
động xuất nhập cảnh trái phép
qua lại các đường mòn, lối mở.
Tại Quảng Ninh, với đặc thù có
cả tuyến biên giới trên bộ và
trên biển nên tình trạng người
xuất nhập cảnh trái phép diễn
ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy
cơ. BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã
thành lập và duy trì hơn 70 chốt
cố định và 8 tổ cơ động với hàng
trăm cán bộ chiến sĩ thường
xuyên ứng trực 24/24 giờ trên
các tuyến biên giới trọng điểm.
Còn tại tỉnh Cao Bằng, từ đầu
năm đến nay, lực lượng biên
phòng phối hợp với các cơ quan
liên quan đã phát hiện, ngăn
chặn hơn 8.300 người nhập
cảnh trái phép qua đường mòn;
phát hiện, đấu tranh, khởi tố
21 vụ với 36 đối tượng có hành
vi môi giới, tổ chức cho người
khác xuất cảnh trái phép.
Kiểm soát chặt việc nhập cảnh
trái phép qua đường mòn, lối
mở
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
cũng yêu cầu mọi người dân Việt
Nam thể hiện ý thức, tinh thần
trách nhiệm, thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 theo khuyến nghị
của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui
tươi, lành mạnh, an toàn, góp
phần vào sự thành công các
sự kiện trọng đại của đất nước
trong năm 2021.
Căng như Tết vùng biên ải
Những ngày cuối năm, số lượng
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Khai báo y tế tại cửa khẩu.

Công tác kiểm dịch y tế đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép

công dân trở về từ nước ngoài, nhập cảnh trái phép gia tăng đột
biến. Trước tình hình trên, lực lượng biên phòng “căng mình” kiểm
soát chặt biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái
phép, gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Bộ đội Biên phòng túc trực trên biên giới, “ăn lán, ngủ
rừng” thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” quản lý, bảo vệ biên giới và
phòng, chống dịch.
Có lẽ, những ai đã từng đón Tết vùng biên mới cảm nhận được
hết sự thiêng liêng đến diệu kỳ của nó. Trong thời khắc giao thừa
chuyển mùa sang xuân, giữa mênh mông biên giới Tổ quốc, tự
trong huyết quản của những người lính biên phòng đều trào dâng
niềm tự hào xúc động. Tự hào bởi được canh giữ đường biên cho
đất liền đón Tết vui xuân, tự hào bởi trong nước bao người thân
đang hướng về các anh với tất cả niềm thương nhớ vô bờ.
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
(Viết theo tư liệu báo SGGP)
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10 SỰ KIỆN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TIÊU BIỂU NĂM 2020
1. Việt Nam ra chiến lược về chuyển đổi số quốc gia
Tháng 6/2020, chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030 đã được Thủ tướng được phê duyệt.
Chương trình xác định tầm nhìn đến năm
2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định
và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các
công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản,
toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của
Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, phương thức sống, làm
việc của người dân, phát triển môi trường số
an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Tại Việt Nam, 5G được kỳ vọng sẽ mang đến những trải
nghiệm vượt bậc cho người dùng di động, những thay đổi
ấn tượng thực chất của các ngành kinh tế.
Việc triển khai 5G sớm sẽ giúp Việt Nam trở thành một
trong những nước tiên phong ứng dụng công nghệ di
động mới nhất, đồng thời trở thành động lực quan trọng
để phát triển, ứng dụng các công nghệ mới, góp phần thúc
đẩy chuyển đổi số, kinh tế số.

3. Nhiều ứng dụng Make in Vietnam giúp phòng chống, hỗ trợ điều
trị và truy vết COVID-19

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia hướng
tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ
số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng
lực đi ra toàn cầu.
Đây là một chiến lược nhiều chức năng, nhưng
quan trọng nhất là ngoài việc tạo ra nguồn
tăng trưởng của đất nước, nó còn giúp tăng
năng suất lao động và làm thay đổi cơ cấu việc
làm, tạo ra nhiều giá trị xã hội.
2. Cấp phép thử nghiệm thương mại 5G cho 3 nhà
mạng
Cuối năm 2020, 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam
gồm Viettel, VinaPhone, MobiFone được cấp
phép và triển khai thử nghiệm thương mại 5G
tại hai TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Với tốc độ triển khai thực tế cao hơn khoảng
10 lần so với 4G hiện tại, 5G được kỳ vọng sẽ
giải quyết các bài toán khó hơn về mạng dữ
liệu, mang tới những trải nghiệm tốc độ mượt
mà hơn.

Dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam là một trong số ít quốc
gia kiềm chế và ngăn chặn hiệu quả virus lây lan. Các sản
phẩm Công nghệ Made in Vietnam nhanh chóng được
phát triển, kịp thời hỗ trợ ngành y tế. Nhiều ứng dụng công
nghệ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như:
Ứng dụng khai báo y tế cho người dân (NCOVI) do VNPT
cùng các công ty công nghệ thông tin và truyền thông lớn
ở Việt Nam nghiên cứu và phát triển; Ứng dụng Vietnam
health declaration do Viettel Solutions xây dựng; Ứng dụng
phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone) do bốn doanh nghiệp
công nghệ hợp tác phát triển: BKAV, Memozone, VNPT và
MobiFone.
Hàng loạt các giải pháp hữu ích như thiết bị đo thân nhiệt
từ xa, tự động; Robot lau sàn, khử khuẩn nhanh chóng ra
đời…. Thực sự là những tác động tích cực, chủ động của
cộng đồng ICT Việt Nam chung tay cùng chính phủ và
ngành y tế chặn đứng dịch bệnh.
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4. Chính phủ ra Nghị định 91 chặn cuộc gọi rác, tin
nhắn rác và email rác
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin
nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu
lực thi hành từ ngày 1/10/2020.
Theo đó, những hành vi vi phạm liên quan tới
thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp
thông tin về sản phẩm, dịch vụ tùy theo hành
vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ
5.000.000 đồng; mức phạt cao nhất có thể lên
đến 100.000.000 đồng và buộc thu hồi số điện
thoại do thực hiện hành vi vi phạm.
Những hành vi vi phạm quy định về cung cấp
dịch vụ thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại
quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn tùy
theo hành vi sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng;
mức phạt cao nhất có thể lên đến 170.000.000
đồng. Nghị định 91 là hành động cụ thể của
Chính phủ để xử lý dứt điểm vấn nạn cuộc gọi
rác, tin nhắn rác đã tồn tại nhiều năm.

Tình trạng tin nhắn rác đã tồn tại nhiểu năm.
5. Thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in
Vietnam
Ngày 17/1/2020, Viettel đã thực hiện cuộc gọi
5G đầu tiên trên thiết bị do chính Viettel sản
xuất. Mạng di động 5G chính thức được kết nối
thử nghiệm tại Việt Nam lần đầu tiên vào ngày
10/5/2019, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một
cuộc gọi 5G được thực hiện bằng thiết bị mạng
do chính Việt Nam tự sản xuất, bao gồm cả phần
cứng và phần mềm.
Với sự kiện này, Việt Nam vào nhóm nước dẫn
đầu thế giới trong việc triển khai mạng 5G
trên các thiết bị do doanh nghiệp trong nước
tự sản xuất. Trước Viettel, trên toàn thế giới chỉ
có 5 công ty sản xuất thành công các thiết bị
mạng 5G, là Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung
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và ZTE. Viettel đã trở thành công ty thứ 6 trên thế giới sản
xuất thành công thiết bị 5G. Đáng chú ý, chỉ có duy nhất nhà
mạng của Việt Nam vừa là nhà khai thác viễn thông, vừa có
khả năng tự sản xuất các thiết bị mạng.
6. Bùng nổ học online trên truyền hình và các nền tảng học trực tuyến
Sự bùng phát của dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 trên toàn
cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã làm ảnh hưởng
không nhỏ đến hình thức học tập và làm việc. Nhiều quốc
gia đã phải áp dụng các hình thức giãn cách xã hội.
Tại Việt Nam, khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, nhiều trường
học đã phải đóng cửa để đề phòng sự lây lan của virus. Tuy
nhiên, để không làm cho việc học tập của học sinh và sinh
viên bị gián đoạn, nhiều hình thức học tập từ xa đã được áp
dụng, bao gồm việc dạy và học trên truyền hình cũng như
trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều chương trình dạy và học
trên truyền hình đã được thực hiện để đáp ứng nhu cầu học
tập của học sinh, sinh viên, đặc biệt với các học sinh lớp 12
để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.
Bên cạnh đó, các ứng dụng dạy học trực tuyến như Zoom,
Microsoft Teams, Google Classroom… cũng đã được nhiều
nhà trường sử dụng để giáo viên có thể truyền đạt kiến thức
và tương tác trực tiếp với các học sinh, như một buổi học
thực sự trên lớp.
Chính nhờ những giải pháp học trực tuyến và qua truyền
hình đã giúp cho năm học 2019-2020 vẫn kết thúc đúng
thời điểm, đảm bảo cho kỳ thi quốc gia cuối cấp vẫn được
diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, bất chấp sự ảnh hưởng
của dịch bệnh đã khiến các trường học phải đóng cửa trong
nhiều tháng.

7. Lần đầu tiên tổ chức giải thưởng Make in Vietnam, vinh danh các
doanh nghiệp công nghệ số
Tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
lần thứ 2 được tổ chức diễn ra tại Hà Nội ngày 23/12/2020,
lần đầu tiên Bộ TT-TT tiến hành trao giải thưởng sản phẩm số
Make in Viet Nam.
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Đây là Giải thưởng mang tầm quốc gia,
lần đầu tiên được tổ chức để tôn vinh các
sản phẩm công nghệ số do người Việt
Nam, doanh nghiệp Việt Nam thiết kế,
sáng tạo tại Việt Nam.
Đây là những sản phẩm có đóng góp
trong việc giải các bài toán Việt Nam, phục
vụ công cuộc chuyển đổi số, phát triển
kinh tế số quốc gia nhằm góp phần thực
hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một
nước công nghiệp phát triển.
Đây cũng là nơi tôn vinh các sản phẩm
công nghệ số xuất sắc, có giá trị thực tế,
góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế
số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số tại Việt
Nam. Giải thưởng cũng sẽ giúp các doanh
nghiệp quảng bá sản phẩm công nghệ số
Make in Viet Nam tới đông đảo người dân
và doanh nghiệp.
8. Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam họp trực
tuyến
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (khai mạc
vào ngày 20-5-2020), được chia thành
2 đợt và lần đầu tiên thực hiện họp trực
tuyến. Cụ thể, đợt 1 họp trực tuyến qua
cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63
điểm cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại các phiên họp trực tuyến, đại biểu tại
điểm cầu của 63 Đoàn thực hiện đăng
ký phát biểu, tranh luận qua đường dây
nóng. Về biểu quyết, các đại biểu Quốc
hội sử dụng phần mềm cài đặt trên iPad
để biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được
hiện trên màn hình ở Hội trường Diên
Hồng.
Đây được xem là một kỳ họp đặc biệt
trong lịch sử Quốc hội Việt Nam hơn 70
năm qua. Xuất phát từ thực tế, do tác
động của dịch COVID-19 đã làm thay đổi
nhiều vấn đề của đời sống, kinh tế - xã hội
trong nước và quốc tế, trong đó có liên
quan đến hoạt động họp của các nghị
viện. Và thời điểm đó, trên thế giới có hơn
20 nghị viện tiến hành họp trực tuyến,
trong đó có Việt Nam.

9. Apple chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam
Cuối năm 2020, hãng Foxconn - chuyên sản xuất các sản phẩm
cho Apple đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất máy tính
bảng (iPad) và máy tính xách tay (MacBook) từ Trung Quốc sang
Việt Nam theo yêu cầu của Apple. Việc Foxconn có khả năng
chuyển một số hoạt động lắp ráp iPad sang Việt Nam sẽ đánh
dấu đây là lần đầu tiên iPad được lắp ráp bên ngoài Trung Quốc.
Apple đã tăng cường năng lực sản xuất iPhone tại Ấn Độ và các
công ty lắp ráp AirPod bổ sung một số dây chuyền lắp ráp tại Việt
Nam, với khoản đầu tư mới 270 triệu USD vào Việt Nam.
Hiện một số AirPod đã được sản xuất tại Việt Nam. Năm 2021, thế
hệ thứ ba của AirPod dự kiến cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật theo hình thức trực tuyến
10. Việt Nam đưa ra chương trình smartphone giá rẻ
Năm 2020, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo thực hiện
các biện pháp thúc đẩy hạ tầng, sản xuất thiết bị viễn thông,
hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một điện thoại thông
minh (smartphone), mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp
quang tốc độ cao.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo Bộ TT&TT xác định rõ
lộ trình phù hợp với phổ cập smartphone giá rẻ bảo đảm thuận
lợi cho người dân dùng các dịch vụ số.
Bộ TT&TT cho biết, việc phổ cập smartphone và mạng Internet
đến từng người dân, từng hộ gia đình sẽ là cơ hội để thúc đẩy
chuyển đổi số, kinh tế số và Chính phủ điện tử. Đồng thời, đẩy
nhanh việc chuyển đổi sử dụng thiết bị đầu cuối từ 2G sang điện
thoại thông minh 4G với mục tiêu sớm dừng công nghệ 2G để
triển khai các công nghệ băng rộng di động thế hệ mới.
Các tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel hay Vingroup cũng
đã tuyên bố tham gia chương trình phổ cập smartphone giá
rẻ cho người dân. Viettel phối hợp cùng các nhà cung cấp Việt
Nam có kế hoạch phân phối loạt smartphone 4G giá dưới 1,5
triệu đồng/máy và feature phone 4G có giá khoảng 400.000
đồng/máy.
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