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Số 03 Năm 2021

TÍN NGHĨA - NỀN TẢNG CỦA THỊNH VƯỢNG

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Kính thưa Quý Cổ đông/Nhà đầu tư, Quý Khách hàng
và Đối tác,
Năm 2020 đã qua với nhiều khó khăn, bất
ổn và khủng hoảng toàn cầu bởi đại dịch
Covid- 19, cùng với tình trạng thiên tai, bạo
động, xung đột chính trị, căng thẳng quan hệ
thương mại,… bao trùm nhiều khu vực trên
thế giới. Kinh tế toàn cầu, nhất là các nền kinh
tế lớn, rơi vào tình trạng suy thoái tồi tệ nhất
kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Việt Nam
cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó! Cùng
với những tác động nặng nề trước ảnh hưởng
của Đại dịch, kinh tế trong nước còn chịu ảnh
hưởng không nhỏ bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở
đất,…. Mặc dù vẫn giữ vững được ổn định
kinh tế vĩ mô, mức xuất siêu vẫn tăng, dòng
vốn đầu tư FDI vẫn tiếp tục đổ về, nhưng kinh
tế Việt Nam năm qua gặp rất nhiều khó khăn,
mức tăng trưởng chỉ đạt 2,91%, thấp nhất
trong thập niên 2011 – 2020. Tuy vậy, điểm
sáng của Việt Nam trong năm 2020 là thực
hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng
chống dịch bệnh Covid- 19 một cách hữu
hiệu, vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội với
những kết quả khả quan.
Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế
thế giới và trong nước, hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Tín
Nghĩa và hầu hết các doanh nghiệp đều bị
ảnh hưởng. Giá dầu thế giới giảm liên tục
và ở mức thấp kỷ lục, sự đứt gãy của chuỗi
cung ứng toàn cầu, tình trạng phong tỏa và
dãn cách xã hội diễn ra trên diện rộng,… đã
tác động trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực
kinh doanh của Tổng Công ty như xăng dầu,
xuất khẩu cà phê, dịch vụ logistics và ngay cả
lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp. Kết quả,
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năm 2020 các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như
doanh thu, lợi nhuận và kim ngạch xuất khẩu
của Tổng Công ty đều không đạt kế hoạch,
một vài công ty thành viên hoạt động không
hiệu quả.
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động như
vậy, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã cố gắng, nỗ
lực vượt qua khó khăn bằng chính nội lực
của mình, ổn định được sản xuất kinh doanh,
duy trì hoạt động đầu tư phát triển và vẫn giữ
được việc làm cho người lao động. Doanh
thu tuy không đạt kế hoạch, nhưng Tín Nghĩa
vẫn duy trì được thứ hạng trong Top 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 5 các
nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, đạt
được các danh hiệu, giải thưởng uy tín như:
Doanh nghiệp bền vững; Doanh nghiệp có
sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc
gia; Giải vàng Chất lượng quốc gia. Trong
năm 2020, dù có khó khăn, Tổng Công ty vẫn
đặc biệt quan tâm và dành ngân sách đáng
kể cho hoạt động đầu tư phát triển, chủ yếu
tập trung công tác đền bù thu hồi đất, đầu tư
hạ tầng và thực hiện các thủ tục pháp lý dự
án. Tổng chi phí đầu tư thực hiện trong năm
301,4 tỷ đồng, trong đó đầu tư hạ tầng 177,7
tỷ đồng, số còn lại chi đền bù thu hồi đất dự
án.
Kính thưa Quý vị,
Bước qua năm 2021, mặc dù Đại dịch
Covid-19 tiếp tục còn tác động đến kinh tế
toàn cầu, giao thương giữa các nền kinh tế
vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng cả trong nước
và trên thế giới đều đã xuất hiện nhiều nhân
tố tích cực, hỗ trợ cho kinh tế tăng trưởng trở
lại. Bằng các chính sách kích cầu, bằng nỗ lực

ngăn ngừa và đẩy lùi Đại dịch thông qua các
chương trình tiêm vaccine của chính phủ các
nước, kinh tế toàn cầu đã bắt đầu hồi phục, một
số nước và khu vực đã đưa ra dự báo khả quan
cho tăng trưởng kinh tế. Việt Nam, với quyết
tâm của cả hệ thống chính trị và người dân
trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống
dịch, vừa phát triển kinh tế, dựa trên những nền
tảng đã đạt được trong năm 2020, đang hướng
tới mục tiêu kinh tế tăng trưởng 6,5% trong
năm 2021.
Từ thực tế trên, định hướng hoạt động của Tổng
Công ty Tín Nghĩa trong năm 2021 là tập trung
vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của
Tổng Công ty, vừa tạo quy mô về doanh thu,
vừa đảm bảo yêu cầu hiệu quả, mở rộng hợp
tác để tăng vị thế và phát triển Doanh nghiệp.
Về sản xuất kinh doanh, trong năm 2021, Tổng
Công ty Tín Nghĩa xác định các chỉ tiêu kế hoạch,
nhất là chỉ tiêu tăng trưởng phải được duy trì ở
mức cao, có hiệu quả nhằm giữ vững quy mô,
nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của Tổng
Công ty.
Về đầu tư phát triển, tiếp tục ưu tiên nguồn lực
cho nhu cầu đầu tư, mở rộng lĩnh vực hạ tầng
khu công nghiệp và bất động sản, đồng thời
tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ logistics.
Mặt khác, Tổng Công ty sẽ đẩy mạnh tiến trình
thoái vốn đầu tư tại các dự án, các đơn vị hoạt
động kém hiệu quả.
Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu
tư, Tổng Công ty chú trọng xây dựng hệ thống
quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp theo
hướng hiện đại và mô hình công ty đại chúng

với ứng dụng các phương thức quản trị tiên tiến
và các giải pháp công nghệ thông tin vào công
tác quản trị. Đồng thời, việc đảm bảo nguồn
nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp
ứng cho nhu cầu phát triển là mục tiêu được
quan tâm đặc biệt của Tổng Công ty Tín Nghĩa
trong năm 2021.
Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 là khá
nặng nề. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm
của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Tổng
Công ty, cùng với những cố gắng, nỗ lực của cán
bộ, nhân viên Tín Nghĩa, với sự hỗ trợ, hợp tác
tốt đẹp của đối tác, khách hàng và cổ đông, Hội
đồng Quản trị tin tưởng rằng Tổng Công ty Tín
Nghĩa sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành
tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế
hoạch năm 2021, đánh dấu năm đầu tiên của
chiến lược phát triển 5 năm tới (2021- 2025) của
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Thành quả đạt được của Tín Nghĩa trong năm
qua có phần đóng góp đáng kể của Quý cổ
đông, khách hàng, đối tác và cán bộ nhân viên
Tín Nghĩa. Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa, xin
chân thành tri ân về sự tin tưởng, hợp tác tốt
đẹp của Quý Cổ đông/Nhà đầu tư, Quý khách
hàng và đối tác đã đồng hành với Tổng Công ty
Tín Nghĩa trong thời gian qua. Xin gửi lời cảm
ơn chân thành đến Ban Điều hành, toàn thể cán
bộ nhân viên Tín Nghĩa, đã nỗ lực, cống hiến,
vượt qua khó khăn trong năm qua và sẽ cùng
nhau đồng tâm, hợp lực hướng về phía trước.
Trân trọng.
Đặng Thị Thanh Hà
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA:

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
MỞ RỘNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

N

gày 23/3/2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tiến hành đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại đại
hội các cổ đông đã thống nhất 100% biểu quyết thông
qua các nội dung:
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt
động, kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2021: Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt
101,8% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 103,7% kế
hoạch.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh
doanh năm 2021; báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm
2020; Phương án phân phối lợi nhuận 2020.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể
như sau:
+ Doanh thu: 43 tỷ đồng (phấn đấu đạt 48 tỷ đồng);
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+ Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu đạt 12%/mệnh giá.
- Thống nhất mức thù lao kế hoạch năm 2021. Vấn
đề xem xét quỹ lương kế hoạch năm 2021 và việc lựa
chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021: Đại
hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông
qua xem xét.
Tại Đại hội, các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực cố gắng
của tập thể CBNV, Ban điều hành đã phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, một năm rất khó
khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với sự đồng
lòng của tập thể CBNV, với các định hướng đúng đắn
của Hội đồng Quản trị, Công ty đã đạt được kết quả
khá tốt.
Các cổ đông cũng đã bàn bạc về kế hoạch mở rộng
ngành nghề kinh doanh do Ban Giám đốc trình bày.
Đại hội giao Ban Giám đốc xây dựng phương án kinh
doanh cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét.
Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DV Bảo vệ CN Tín Nghĩa

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN:

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CAO TẦNG

N

gày 31/3/2021, Công ty CP Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)
đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường
niên tại trụ sở của Công ty. Tại đại hội, các cổ đông
với đa số phiếu tán thành, đã thông qua báo cáo kinh
doanh và báo kiểm toán năm 2020, cụ thể Doanh thu
thuần của JSC năm 2020 đạt 115 tỷ đồng, tăng 26%
so với năm trước và tăng 9% so với mục tiêu đầu năm
2020; kết quả thực hiện lợi nhuận sau thuế năm đạt 16
tỷ đồng tăng 45% so với năm 2019 và đạt 78% so với
kế hoạch. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020
cũng được trình để thông qua ở mức 10% vốn điều lệ,
đạt kế hoạch đề ra.

Tổng kết năm 2020, HĐQT cho biết công ty đạt được
kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiện nền
kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt năm 2020 khi
dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Doanh thu tăng 88
tỷ đồng sau 5 năm, đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng
trưởng vượt bậc, gấp hơn 2 lần sau 2 năm. Đặc biệt
trong năm 2020, Công ty JSC đã thành công trong việc
triển khai hệ thống Website 3600 đáp ứng nhu cầu tìm
hiểu của khách hàng trong mùa đại dịch.

phẩm đón làn sóng đầu tư mới sau đại dịch, đẩy mạnh
việc mua kỳ hạn đồng yên để trả nợ vay đến hạn trong
năm 2021-2023 lúc tỷ giá đang có lợi cho JSC. Bên cạnh
đó, các sản phẩm dịch vụ cộng thêm khác sẽ là những
đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu
những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp
ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thuê xưởng.
Công ty định hướng tiếp tục trở thành nhà cung ứng
xưởng cho thuê lớn trong khu vực, tham gia vào chuỗi
cung ứng ngành hàng bất động sản khu công nghiệp
toàn cầu; ưu tiên lựa chọn chiến lược “xanh - sạch - đẹp”
trong hoạch định.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lên tới 25 tỷ đồng
Theo tài liệu, mục tiêu kinh doanh năm 2021 của JSC
được đề xuất với mức doanh thu kỳ vọng trong 126
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đạt 25 tỷ
đồng. Công ty cũng trình đại hội thông qua việc chia
cổ tức 2020 trong tháng 7/2021.
Về định hướng chiến lược, JSC tiếp tục triển khai xây
dựng thêm nhà xưởng cao tầng để đa dạng hóa sản
STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2020

Tỷ lệ thực hiên

1

Doanh thu thuần

106.000

115.808

109,25

2

Lợi nhuận sau thuế

20.196

15.848

78,47
ĐVT: Triệu đồng
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ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP
KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

ĐẢM BẢO TỶ LỆ
CHIA CỔ TỨC
TỐI THIỂU 15%

N

gày 24/3 vừa qua, Công
ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông đã tổ chức
thành công Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

trung công tác tiếp thị, tổ chức xúc
tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Đài Loan,
Trung Quốc, Châu Âu… đồng thời
tích cực đổi mới tiếp thị thông qua
các hình thức trực tuyến;

Theo đó ĐHĐCĐ thống nhất thông
qua kết quả kinh doanh năm 2020
với doanh thu thuần đạt 462 tỷ
đồng, tăng 214% so với năm 2019.
Lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng,
đạt 100% so với KH và 314% so với
cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/
vốn góp cổ đông (ROE) đạt 101%.
Đảm bảo cổ tức đạt 15%.

- Giải pháp chính là ưu tiên và tạo
điều kiện ưu đãi về giá, giãn tiến
độ thanh toán, hỗ trợ miễn phí nhà
đầu tư trong các thủ tục cấp phép,
nhập cảnh, kiến nghị ưu tiên giới
thiệu thu hút khách hàng về KCN
Đất Đỏ I cũng như tạo điều kiện về
các thủ tục pháp lý nhằm thu hút
được một số khách hàng thuê đất;

Sau khi phân tích thuận lợi cũng
như khó khăn năm 2021, Đại hội đã
thống nhất phương hướng, nhiệm
vụ năm 2021của Công ty như sau:

- Tăng cường công tác chăm sóc
khách hàng, các dịch vụ đi kèm
phục vụ nhà đầu tư thứ cấp;

- Diện tích cho thuê đất KCN: 30 ha
(phấn đấu 40 ha)
- Doanh thu thực hiện: 450.2 tỷ
đồng (phấn đấu 600 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 170.3 tỷ đồng
(phấn đấu 200 tỷ đồng)
- Cổ tức/CP: Tối thiểu đạt 15%

- Kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn
thời gian cấp phép đầu tư cho các
Dự án;
- Tạo điều kiện, hỗ trợ cho các nhà
đầu tư thứ cấp đã thuê đất trong
việc xây dựng nhà máy, tuyển dụng
lao động… sớm đi vào hoạt động;
- Chủ động làm việc với các đơn vị
tài chính để chuẩn bị nguồn vốn
kịp thời;

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Tín Nghĩa
– Phương Đông triển khai đồng bộ
một số giải pháp chính thực hiện
kế hoạch như sau:

- Hoàn tất thi công xây dựng hạ
tầng các tuyến đường còn lại của
KCN;

- Trong trường hợp dịch Covid-19
đã được khống chế, Công ty tập

- Tập trung thu tiền của các khách
hàng và làm việc với các đơn vị
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tài chính để chuẩn bị nguồn vốn
thanh toán công nợ, đặc biệt là nợ
vay của Tổng Công ty Tín Nghĩa;
- Triển khai thi công hạ tầng Khu
dân cư, tìm kiếm các đối tác chuyên
nghiệp để hợp tác đầu tư và đưa
Khu dân cư vào kinh doanh;
- Nâng cao trình độ chuyên môn
cũng như quản lý của CBCNV;
- Một giải pháp thường xuyên và
sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm
túc trong năm 2021 là tăng cường
sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ,
làm việc có trách nhiệm và hiệu
quả; tăng cường tiết kiệm chống
lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí
hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh
doanh.
Với định hướng tập trung, chiến
lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất
ổn định, dòng tiền mạnh, quản trị
rủi ro chặt chẽ, thượng tôn pháp
luật, Tín Nghĩa – Phương Đông đã,
đang và sẽ hoạt động hiệu quả và
bền vững. Từ năm 2021, tầm nhìn
của Công ty có sự thay đổi theo
hướng phát triển đồng bộ và hỗ trợ
lẫn nhau. Trong một tương lai gần,
Công ty tiếp tục phát triển mở rộng
diện tích đất Khu công nghiệp,
đồng thời đẩy mạnh các loại hình
kinh doanh thuộc Khu dân cư Đất
Đỏ I.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CP LOGISTICS TÍN NGHĨA:

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG
KHO E VÀ F VỚI DIỆN TÍCH
HƠN 70.000M2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA:

ĐẠT MỤC TIÊU
DOANH THU
2.500 TỶ ĐỒNG

T

ại đại hội cổ đông thường niên 2021, tổ
chức ngày 31-3, Công ty cổ phần Xăng
dầu Tín Nghĩa đạt mục tiêu doanh thu
2.500 tỷ đồng, chia cổ tức từ lợi nhuận phấn đấu
đạt 10% và thông qua việc bổ sung người đại
diện theo pháp luật là thành viên trong Hội đồng
Quản trị.

N

gày 02/04/2021, Công ty CP Logistics Tín
Nghĩa - ICD Biên Hòa tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021. Tại đại hội,
Hội đồng Quản trị công ty đã báo cáo công tác quản lý
kinh doanh năm 2020, đề ra phương hướng 2021.
Trong năm 2020 trước tình hình kinh doanh có nhiều
khó khăn, với tinh thần trách nhiệm với các CBCNV, sự
chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị, hoạt động
kinh doanh của ICD Biên Hòa đạt kết quả khả quan,
hoàn thành kế hoạch đạt 88% các chỉ tiêu về sản lượng,
doanh thu và lợi nhuận.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Hội đồng
Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên
Hòa đã thông qua nghị quyết về việc chia cổ tức năm
2020 cho cổ đông là 6%. Năm 2021, ICD Biên Hòa tiếp
tục triển khai xây dựng kho E, F với diện tích 71.467,30
m2, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục định hướng, quản trị,
điều hành giám sát hoạt động kinh doanh của công
ty tiếp tục giữ vững lòng tin, sự kỳ vọng của cổ đông,
cố gắng hoàn thành mục tiêu chia cổ tức 8%/năm tạo
tiền đề phát triển tốt hơn cho những năm kế tiếp.
Đỗ Hải Linh
ICD Biên Hòa

Năm 2020, mặc dù Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo
sâu sát các hoạt động của Công ty, Ban điều hành
công ty chủ động xây dựng, triển khai phương
án kinh doanh trong tình hình Đại dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, nhưng công ty vẫn gặp nhiều
khó khăn. Cụ thể:
+ Nguồn cung các mặt hàng xăng dầu trên thế
giới dư thừa tạo áp lực lớn đến các nhà cung
cấp dầu mỏ làm cho giá dầu thế giới giảm mạnh
so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến giá bán lẻ trong
nước.
+ Việc giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến sản
lượng tiêu thụ đáng kể.
+ Công tác mua hàng gặp khó khăn từ các đầu
mối cung cấp hàng.
+ Thu hồi công nợ chậm do tất cả các đơn vị mua
hàng đều bị ảnh hưởng chung vì dịch bệnh nên
không có nguồn tiền chi trả đúng thời hạn…
Đại hội đồng cổ đông năm 2021, các cổ đông đều
thống nhất thông qua các kết quả kinh doanh và
đồng thấu hiểu những khó khăn chung của nền
kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đại hội
đồng cổ đông đã diễn ra tốt đẹp trong không khí
chan hòa, cởi mở và đồng thuận cao.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 03/20201
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KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA DUY TÂN VÀ JSC

N

gày 12.03.2021, Công ty
Cổ phần Phát triển Doanh
nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật
Bản (JSC) đã ký thỏa thuận hợp tác
chiến lược với Công ty Nhựa Duy
Tân về việc liên kết phát triển kinh
doanh trong năm 2021. Buổi lễ ký
kết được diễn ra tại trụ sở Công ty
JSC.
Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng
trong mối quan hệ giữa hai đơn vị,
đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp
tác cùng phát triển bền vững.
Tham dự tại buổi lễ, có ông Lê
Anh – Phó Tổng Giám Đốc Công
ty Nhựa Duy Tân, Ông Lưu Song
Hùng – Phó Giám đốc Bán hàng
Công ty Nhựa Duy Tân, Ông Cao
Minh Chuyên – Chủ tịch HĐQT
Công ty JSC, Ông Nguyễn Minh
Trung – Tổng Giám Đốc Công ty
JSC
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Anh –
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Nhựa
Duy Tân chia sẻ: “Việc ký kết là một
trong những bước tiến quan trọng
để hai bên tiếp tục phát huy và khai
thác tối đa tiềm năng, vị thế cũng
như thúc đẩy hiệu quả kinh doanh
tích cực trong tương lai. Thông
qua sự hợp tác này, hệ thống phân
phối của Duy Tân đã có thêm được
1 thương hiệu phân phối chiến
lược, với độ phủ rộng, tiếp cận gần
gũi với người tiêu dùng hơn thông
qua hệ thống phân phối và đối tác
hiện có của JSC khắp cả trong và
ngoài nước”.
Theo đó, Ông Nguyễn Minh Trung
– Tổng Giám Đốc Công ty JSC cũng

khẳng định: “Nhựa Duy Tân là một
thương hiệu lâu đời đã và đang
tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu
ngành nhựa tại Việt Nam. Công ty
JSC cũng đang ngày càng khẳng
định ưu thế của mình trong lòng
các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, đặc biệt là các doanh
nghiệp Nhật Bản. Với thỏa thuận
được ký kết, tôi hy vọng cả JSC và
Duy Tân sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ
lẫn nhau hướng đến sự phát triển
bền vững, lâu dài, tận dụng ưu thế
của mỗi bên nhằm tạo ra nhiều
hướng hợp tác phát triển kinh
doanh hiệu quả hơn nữa trong
tương lai. Đồng thời mang lại các
giá trị gia tăng tốt nhất cho khách
hàng”.

được mua ưu đãi với giá giảm
từ 5% so với giá niêm yết của hệ
thống nhựa Duy Tân.
Trên cơ sở cùng tin tưởng và thống
nhất để đi đến ký kết, thỏa thuận
hợp tác chiến lược này không chỉ
góp phần mở ra hướng phát triển
và nâng tầm quan hệ đối tác chiến
lược của hai bên, là cơ sở để hai
bên tiếp tục hỗ trợ, tiến tới hợp tác
sâu rộng và song hành vì mục tiêu
cùng phát triển bền vững, nâng
cao uy tín của Duy Tân và JSC trên
thị trường, tạo đà cho các hợp tác
tiếp theo giữa hai bên cũng như
với các đối tác chiến lược khác
trong thời gian tới.
Thông tin về Công ty Nhựa Duy Tân

Ngay khi ký Biên bản ghi nhớ Hợp
tác chiến lược giữa hai bên, các
đối tác, khách hàng trong khu
Nhà xưởng Nhật Bản và các Công
ty con cũng như Phòng ban trong
hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa

Được thành lập vào năm 1987, Duy
Tân là thương hiệu nhựa hàng đầu
của Việt Nam và hướng đến mục
tiêu trở thành nhà sản xuất nhựa
hàng đầu trong khối Asean với
Thông tin nội bộ - Số 03/20201
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nguyên tắc hoạt động thông
qua việc quản trị minh bạch và
phát triển bền vững.
Sản phẩm của Nhựa Duy Tân
đều trải qua quy trình kiểm
định nghiêm ngặt từ khâu thiết
kế, sản xuất đến khâu hoàn
thiện và giao hàng. Sản phẩm
của Nhựa Duy Tân không chỉ là
chọn lựa của khách hàng trong
nước mà còn được xuất khẩu
đi hơn 40 nước trên thế giới
bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản,
Cộng đồng Châu Âu…
Thông tin về Công ty Cổ phần phát
triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhật Bản
Là doanh nghiệp đầu tiên tại
Việt Nam nhận được sự tài trợ
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản – JICA, Công ty Cổ
phần Phát triển Doanh nghiệp
Nhỏ và vừa Nhật Bản (JSC)
tọa lạc tại Khu Công nghiệp
Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị
traasn+- Hiệp Phước, huyện
Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai với
mục tiêu cung cấp đến các nhà
đầu tư trong và ngoài nước các
cụm nhà xưởng xây sẵn chất
lượng cao theo tiêu chuẩn
Nhật Bản, đi kèm với hạ tầng
hoàn chỉnh cùng với các dịch
vụ tiện ích như dịch vụ một cửa,
dịch vụ khám sức khỏe định kỳ
cho doanh nghiệp, nhà hàng,
sân bóng đá v.v… tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho nhà đầu tư
yên tâm sản xuất hiệu quả.
Hiện nay, Công ty JSC đang
quản lý hơn 54 doanh nghiệp,
trong đó 80% là doanh nghiệp
đến từ Nhật Bản.
Lê Ánh Tuyết (Tổng hợp)
Công ty CP Phát triển Doanh
nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản
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HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA:

PHÁT HUY TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

S

áng ngày 26/03/2021, Công ty CP Logistics Tín Nghĩa tổ chức Hội
nghị người lao động năm 2021. Đại hội đã thống nhất Thỏa ước lao
động tập thể, quy chế dân chủ của Công ty CP Logistics Tín Nghĩa
- ICD Biên Hòa năm 2021. Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
Năm 2020, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid trên
toàn cầu, đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn thể CBCNV,
năm 2020, ICD Biên Hòa đã đạt kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Năm 2021, dịch Covid-19 vẫn
còn diễn biến phức tạp, lĩnh vực logistics có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn,
đây là một khó khăn và thách thức lớn cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh
đạo Công ty.
Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi của CBCNV tập trung
chủ yếu vào các biện pháp để thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng
dịch vụ, tăng doanh thu; tiết kiệm chi phí, sử dụng và khai thác có hiệu quả
tài sản và nguồn lực tại đơn vị với mục tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2021.
Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm,
đồng lòng, tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua do Ban
Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phát động trong năm 2021.
Phan Thị Huệ
ICD Biên Hòa

TIN TỨC – SỰ KIỆN

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

A

n toàn vệ sinh lao động
– Phòng chống cháy nổ
(ATVSLĐ – PCCN) có vị
trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ
người lao động, yếu tố quyết định
năng suất, chất lượng, hiệu quả
sản xuất trong các doanh nghiệp.
Trong những năm qua, công tác
ATVSLĐ – PCCN đã được các cấp,
ngành của Tỉnh quan tâm, chỉ đạo
thực hiện. Nhận thức trách nhiệm
của người sử dụng lao động, người
lao động về đảm bảo ATVSLĐ –
PCCN trong quá trình sản xuất kinh
doanh Ban Lãnh đạo Tổng Công ty
đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ
đạo toàn Tổng Công ty thực hiện
tốt công tác ATVSLĐ – PCCN, góp
phần tích cực phát triển doanh
nghiệp và kinh tế xã hội cho địa
phương.
Ngay từ đầu năm 2021, Tháng
hành động về ATVSLĐ được phát
động với chủ đề “Tăng cường đánh
giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro

về an toàn, vệ sinh lao động và sự
tham gia của an toàn, vệ sinh viên”
nhằm đẩy mạnh các hoạt động
phòng ngừa tai nạn lao động
(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN)
về tăng cường sự tham gia tích cực
của các cấp công đoàn và đội ngũ
an toàn vệ sinh viên (ATVSV).
Trong Tháng hành động về
ATVSLĐ, các Đơn vị đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, nâng cao ý
thức, nhận thức của người sử dụng
lao, người lao động thực hiện tốt
công tác ATVSLĐ và phòng chống
Covid-19; đồng thời đẩy mạnh các
chương trình phòng ngừa tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp trong
các đơn vị. Triển khai các chương
trình, hành động cụ thể và tuân
thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh
lao động để phòng ngừa TNLĐ,
BNN; Cải thiện điều kiện lao động,
phát động thi đua, đẩy mạnh
phong trào quần chúng làm công
tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng

Để hưởng ứng Tháng hành động
này, Tổng Công ty Tín Nghĩa phát
động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ
- PCCN, nâng cao ý thức và trách
nhiệm của người sử dụng lao
động, người lao động với công
tác ATVSLĐ - PCCN. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, huấn luyện
ATVSLĐ - PCCN, cải thiện điều
kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe
người lao động, chủ động phòng
ngừa, giảm ô nhiễm môi trường,
hạn chế tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp cho người lao động.
Tổ chức các hoạt động thanh tra,
kiểm tra ATVSLĐ - PCCN. Tổ chức
một số hoạt động chuyên đề, xây
dựng những hoạt động cụ thể
hưởng ứng Tháng hành động về
ATVSLĐ – PCCN.v.v..
Công tác ATVSLĐ - PCCN không
chỉ dừng lại ở Tháng hành động
về ATVSLĐ mà phải được duy trì
thường xuyên, liên tục theo đúng
quy định của pháp luật. Công tác
thông tin, tuyên truyền cũng cần
được đẩy mạnh để tạo nên ý thức,
thói quen tuân thủ các quy định
về ATVSLĐ – PCCN cho người lao
động. Tăng cường thực hiện các
biện pháp kiểm soát, phòng ngừa
các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ PCCN. Hướng dẫn người lao động
tự đánh giá nguy cơ rủi ro có thể
xảy ra trước và trong khi làm việc
để đảm bảo quá trình sản xuất
kinh doanh đạt hiệu quả cao, giảm
thiểu tối đa rủi ro tai nạn lao động
và cháy nổ tại đơn vị.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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S

LÀM VIỆC VỚI SỞ KHCN VÀ ĐÀI PTTH ĐỒNG NAI
VỀ “GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA”

áng ngày 7.4 tại văn phòng
Tổng Công ty, đại diện lãnh
đạo Tổng Công ty, Phó Tổng
Giám đốc Lê Văn Danh đã có buổi
tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ
Sở Khoa học Công Nghệ và phóng
viên Báo Đài tại Đồng Nai về sự
kiện Công ty CP Tổng Công ty Tín
Nghĩa vinh dự đạt “Giải Vàng Chất
lượng Quốc gia năm 2020”.
Tại buổi trao đổi, Phó TGĐ Lê Văn
Danh chia sẻ về ý nghĩa của Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia
(GTCLQG) đối với doanh nghiệp
nói chung và Tín Nghĩa nói riêng.
Đây là một hình thức tôn vinh,
khen thưởng ở cấp quốc gia của
Thủ tướng Chính phủ dành cho
các doanh nghiệp hàng đầu, đạt
thành tích xuất sắc về chất lượng
trong sản xuất, kinh doanh và dịch
vụ. Giải thưởng này đã góp phần
nâng cao uy tín thương hiệu của
Tín Nghĩa, nâng cao vị thế các
sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ
của Tổng Công ty, từ đó nâng cao
khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp. Có thể khẳng định nếu
thực hiện tốt theo các tiêu chí của
Giải thưởng sẽ giúp cho doanh
nghiệp có được định hướng phát
triển bền vững, sản xuất kinh
doanh có hiệu quả trên nền tảng
vừa củng cố nội lực, nâng cao hiệu
quả công tác quản lý, vừa mang lại
lợi ích cho khách hàng, cộng đồng
và xã hội.
Đối với công tác nâng cao chất
lượng, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đặc biệt chú trọng đến việc đảm
bảo và nâng cao chất lượng sản

phẩm, dịch vụ. Hiện nay, Tổng
Công ty hoạt động trong 4 lĩnh
vực chính là: Đầu tư kinh doanh
hạ tầng KCN; Kinh doanh xăng,
dầu, nhớt; Kinh doanh, chế biến
và xuất khẩu hàng nông sản; Kinh
doanh dịch vụ logistics. Hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tín Nghĩa
luôn gắn với phương châm “Uy tín
trong cách làm, chất lượng trong
từng sản phẩm dịch vụ, đặt sự hài
lòng của khách hàng, đối tác là
tiêu chí quan trọng”. Trong từng
lĩnh vực, từng đơn vị sản xuất, kinh
doanh, Tín Nghĩa đều có chương
trình, kế hoạch nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Việc
sử dụng hệ thống quản lý chất
lượng một cách có hiệu quả cũng
là một yếu tố quan trọng giúp Tín
nghĩa đạt được kết quả như vừa
qua. Việc áp dụng các hệ thống
quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế
đã giúp cho mọi việc làm, mọi quy
trình được thực hiện theo đúng
chuẩn mực quốc tế, và đó là điều

kiện cần thiết để đảm bảo cho các
sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng,
an toàn, tạo được niềm tin từ đối
tác, khách hàng, có điều kiện để
gia nhập chuỗi cung ứng toàn
cầu. Hiện nay, Tổng Công ty Tín
Nghĩa và các Công ty con đang áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng
như hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
HACCP, BRC, FSSC, HALAH, 4C,
UTZ…
Qua đó, Phó TGĐ Lê Văn Danh
cũng khẳng định: “Tín Nghĩa xem
việc tham gia GTCLQG vừa là mục
tiêu, vừa là động lực giúp doanh
nghiệp chúng tôi ngày càng hoàn
thiện và phát triển. Do vậy, chúng
tôi mong muốn tiếp theo, chúng
tôi sẽ tham gia Giải thưởng Chất
lượng Châu Á Thái Bình Dương để
có thể nâng cao uy tín thương hiệu
Tín Nghĩa trên trường quốc tế”.
Các tiêu chí được đề ra cho
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GTCLQG bao gồm: Vai trò của lãnh
đạo; hoạch định chiến lược; định
hướng vào khách hàng; đo lường,
phân tích và quản lý tri thức;
định hướng vào nguồn nhân lực;
quản lý quá trình hoạt động; kết
quả hoạt động. Đánh giá về tầm
quan trọng của các tiêu chí, Phó
TGĐ cho rằng các tiêu chí giải
thưởng đã đem lại cái nhìn toàn
diện trong quản lý hoạt động của
doanh nghiệp. Và thực tế, trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh, Tín Nghĩa luôn đối chiếu,
soi rọi vào các tiêu chí của Giải
thưởng để tiếp tục điều chỉnh,
khắc phục các mặt còn hạn chế
để từng bước hoàn thiện, nâng
cao chất lượng sản phẩm, dịch
vụ, phát triển thương hiệu mạnh
hơn nữa. Đặc biệt đối với tiêu chí
5 – Định hướng vào nguồn nhân
lực, Phó TGĐ cũng chia sẻ thêm
về chiến lược của Tín Nghĩa đối
với nguồn nhân lực hiện nay,
đó là tập trung cho việc đào tạo
không những ngắn hạn mà còn
trong dài hạn, tuyển dụng nhân
sự chất lượng cao, có chính sách
quy hoạch và luân chuyển cán
bộ… nhằm giúp CBCNV có thể
phát huy tối đa năng lực của bản
thân và tạo được sự gắn kết lâu
dài, góp sức cho sự phát triển của
doanh nghiệp.
Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh
đạo và CBCNV Tín Nghĩa, Phó
Tổng Giám đốc cũng gửi lời cảm
ơn đến Sở Khoa học Công nghệ
Tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng đã hỗ trợ, giúp đỡ
nhiệt tình cho Tổng Công ty Tín
Nghĩa trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, cũng như trong quá
trình xây dựng bộ hồ sơ tham gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA:

PHẤN ĐẤU ĐẠT HIỆU QUẢ
KINH DOANH NĂM 2021

T

hực hiện quy định của Bộ
luật lao động năm 2019, căn
cứ Nghị định số 145/2020/
NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính
phủ quy định chi tiết Điều 64 của
Bộ luật lao động về thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Ngày 07 tháng 4, sau ý kiến thống
nhất giữa Giám đốc công ty và Chủ
tịch Công đoàn cơ sở thành viên
Công ty về việc thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở tại nơi làm việc –
Hội nghị đại biểu người lao động
năm 2021đã được tiến hành trong
không khí trang trọng, nghiêm túc
dưới sự tham dự của 54 đại biểu đại
diện cho hơn 380 lao động được
bầu chọn từ các tổ công đoàn về
dự Hội nghị.
Hội nghị đại biểu Người lao động
được tổ chức hàng năm, đây được
xem như một diễn đàn dân chủ,

người sử dụng lao động báo cáo
đánh giá kết quả hoạt động kinh
doanh, công tác quản trị điều hành
trong một năm qua và đưa ra định
hướng kế hoạch công tác năm
2021, đồng thời đánh giá tình hình
thực hiện hợp đồng lao động, thỏa
ước lao động tập thể, việc thực
hiện các chế độ, chính sách đối với
người lao động. Hội nghị thể hiện
sự thống nhất, từ Ban lãnh đạo đến
toàn thể nhân viên trong Công ty
quyết tâm hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2021.
Hoạt động Công đoàn thời gian
qua luôn ghi nhận những kết quả
tích cực ở nhiều mặt: tuyên truyền
về đạo đức nghề nghiệp, xây dựng
đời sống văn hóa cơ sở, đẩy mạnh
việc thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí, chăm lo, bảo vệ quyền lợi
hợp pháp, chính đáng của người
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lao động, thực hiện công tác dân
chủ cơ sở; đổi mới và nâng cao
hiệu quả các phong trào thi đua.
Năm 2021, Ban Giám đốc và Ban
chấp hành Công đoàn phát động
phong trào thi đua với chủ đề:
“Kỹ năng chuyên môn và đoàn
kết nội bộ tốt sẽ tạo ra sức mạnh”,
nhằm tạo không khí thi đua sôi
nổi, động viên toàn thể cán bộ
nhân viên Công ty phát huy tinh
thần đoàn kết và các thành tích
đã đạt được.
Tại Hội nghị, các vấn đề về chế độ
chính sách, các giá trị tinh thần
cho người lao động, giá trị vật
chất tăng thêm - được quan tâm
hàng đầu từ phía đại diện chính
quyền là Ban Giám đốc Công ty
và đại diện người lao động là
Ban chấp hành Công đoàn cơ
sở thành viên. Toàn thể Hội nghị
đều thống nhất cao tinh thần
Hội nghị về chỉ tiêu phấn đấu
đạt hiệu quả kinh doanh năm
2021, về các yêu cầu của người
sử dụng lao động đối với người
lao động và giải quyết thỏa đáng
những kiến nghị của người lao
động tại Hội nghị.
Kết thúc hội nghị, Ban Lãnh đạo,
Công đoàn và toàn thể CBNV
Công ty thống nhất cao những
nội dung đã được thông qua tại
Hội nghị và khẳng định những
kết quả mà Công ty đạt được
trong những năm qua là nhờ sự
đoàn kết thống nhất một lòng vì
sự nghiệp phát triển của Công ty
và sự lãnh đạo hiệu quả của Ban
lãnh đạo Công ty đã định hướng
cho sự nghiệp phát triển của
đơn vị và đời sống của người lao
động trong tương lai.
Đoan Nhân
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2021

N

gày 26/3/2021, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã
tiến hành Hội nghị người lao động năm 2021. Tại hội nghị,
CBCNV Công ty đã thảo luận bổ sung các giải pháp để thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 như sau:
* Hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:
- Doanh thu thực hiện: 158,432 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 89,664 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 25,438 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 10%
* Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, như sau:
- Tập trung đầu tư các dự án mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
để sớm đưa vào khai thác, đầu tư tài chính vào các Công ty và dự án của
các đối tác; tập trung tìm kiếm thêm dự án mới trong lĩnh vực phát triển
khu công nghiệp, khu dân cư,...
- Tiếp tục khai thác hiệu quả các hạng mục đã đầu tư vào Khu công nghiệp
Tam Phước.
- Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ, cho thuê lại đất, hạ tầng, kho
bãi hiện có.
- Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm đáp ứng đủ vốn cho
hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư tại các đơn vị tham gia góp vốn.
- Công ty sẽ đưa vào khai thác tiếp các nền đất còn lại và khai thác chợ giai
đoạn 1 của khu dân cư và tái định cư 18ha Tam Phước; tiếp tục đẩy mạnh
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khai thác cho thuê kios đầu đường 3.
- Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực,
chuyên môn hóa công tác quản lý, tiết
giảm chi phí thường xuyên và nâng cao
năng suất lao động. Đánh giá hiệu quả
công việc qua việc hoàn thành các mục
tiêu KPI.
- Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an
ninh, trật tự trong toàn KCN.
- Cung cấp thông tin, phản hồi cho các
cổ đông, giới thiệu quảng bá hình ảnh
Công ty thông qua trang web.
- Phát huy tốt mối quan hệ với các
khách hàng sẵn có và luôn thể hiện
đồng hành cùng với khách hàng.
* Hội nghị đã bầu Thành viên đại diện
cho tập thể người lao động tham gia
đối thoại định kỳ như sau:
1. Bá Thị Phượng
2. Lê Đức Hạnh
3. Đỗ Văn Trung
4. Nguyễn Kim Ngân
* Hội nghị đã bầu Đại biểu tham dự
Hội nghị người lao động TCT năm 2021
gồm các đồng chí:
1. Nguyễn Hiếu Lộc
2. Nguyễn Quốc Hùng
3. Trương Thanh Tùng
Tại Hội nghị người lao động năm 2021,
thông qua thỏa ước lao động tập thể
được bổ sung, đại diện BCH CĐCSTV
phát động thi đua hoàn thành tốt
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lập
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn
trong năm, hưởng ứng cuộc vận động
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa

18

Thông tin nội bộ - Số 03/2021

CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2021

N

gày 09/4/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ
Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tiến hành tổ
chức Hội nghị người lao động năm 2021. Đại hội đã
nghe Giám đốc Công ty báo kết cáo kết quả kinh doanh năm
2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Các báo cáo
kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công đoàn cơ sở
thành viên đã nêu rõ hoạt động trong năm 2020 của Công ty.
Ban lãnh đạo được nghe báo cáo tổng hợp của Hội nghị
người lao động cấp Đội, đại diện Ban lãnh đạo đã giải thích
chi tiết từng câu hỏi của người lao động liên quan đến chế độ
của người lao động.
Ban lãnh đạo Công ty lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đại
biểu tham dự tại Hội nghị. Hội nghị tập trung trao đổi các
biện pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh doanh mà Hội
đồng quản trị Công ty giao năm 2021. Cụ thể:
Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:
Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, Giám đốc đã chỉ
đạo tập thể CBCNV nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành chỉ
tiêu kế hoạch được giao:
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- Tập trung công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng
mới tại các KCN thuộc Tổng Công ty. Với sự hỗ trợ
của Ban quản lý KCN Nhơn Trạch 3, KCN Tam Phước,
KCN An Phước, Công ty đã chuẩn bị một số thủ tục
để tiếp cận các khách hàng thuê đất tại đây. Tăng
cường công tác tiếp thị, giới thiệu, quảng bá các
mảng dịch vụ của Công ty đến các đối tượng có nhu
cầu.

nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ cung
cấp cho khách hàng. Trong công tác tuyển dụng cần
chọn lọc nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, ưu
tiên nhân viên được CBCNV giới thiệu, có nguồn gốc
rõ ràng.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ sẵn sàng
phục vụ khách hàng của CBCNV, đem đến sự hài
lòng cho khách hàng.
- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát
CBCNV tại các mục tiêu về chấp hành nội quy, quy
định của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý như: Quản lý công nợ,
công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,
thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.
Thực hiện chính sách đối với người lao động:
+ Thông tin đầy đủ đến cho người lao động và ứng
viên hiểu rõ chính sách mà Công ty đang thực hiện
để ứng viên hiểu rõ và lợi ích vượt trội hơn so với các
Công ty cùng ngành.

- Mở rộng ngành nghề như bốc xếp, trông giữ xe,
dịch vụ môi trường, PCCC, hộ chiếu, visa cho người
nước ngoài, dịch vụ bảo vệ yếu nhân,…
- Trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ hỗ trợ phục vụ
công tác tại các mục tiêu, đảm bảo an toàn tài sản,
an ninh trật tự cho khách hàng. Hệ thống toàn bộ
biểu mẫu ghi chép phù hợp cho từng mục tiêu theo
định dạng chung của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với BQL các KCN để tiếp cận với
các khách hàng thuê đất trong các khu công nghiệp.
Đặc biệt chú trọng những khách hàng lớn có yêu
cầu cao và chấp nhận giá dịch vụ hợp lý nhằm nâng
cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung duy trì chất lượng dịch vụ cho các khách
hàng hiện tại, tạo sự yên tâm cũng như thuận lợi
trong việc tái ký hợp đồng dịch vụ.
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV, huấn
luyện võ thuật, tập huấn phòng cháy cháy nổ,...

+ Liên kết với các trung tâm tuyển dụng để có
nguồn nhân sự mới có đủ số lượng cũng như chất
lượng cung cấp cho khách hàng, tạo uy tín mở rộng
thị trường bảo vệ trong và ngoài Tỉnh.
+ Tại một số thời điểm, trong trường hợp công tác
tuyển dụng chưa đáp ứng kịp nhu cầu, Công ty sẽ
xem xét thuê bảo vệ dịch vụ khác có uy tín để đảm
bảo quân số cho các mục tiêu.
Đại hội đã thống nhất thông qua các Nội quy, Quy
chế; ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhất trí với tỷ
lệ 100%.
Hội nghị đã bầu thành viên đại diện cho tập thể
người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm các
đồng chí :
1. Đ/c Nguyễn Xuân Hoàn
2. Đ/c Hoàng Thị Nga		
3. Đ/c Nghiêm Thanh Bình

- UV BCH CĐCSTV;
- UV BCH CĐCSTV;
- Đội trưởng

Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 03/20201
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N

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

hằm đánh giá tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh năm
2020, thảo luận giải pháp thực
hiện Mục tiêu năm 2021, bên cạnh đó
cũng thông tin đến người lao động
những thay đổi của Bộ Luật Lao động
mới 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, và
thảo luận các văn kiện Hội nghị gồm:
Thỏa ước Lao động tập thể, Quy chế dân
chủ cơ sở, Quy chế đối thoại định kỳ, và
Quy chế Hội nghị Người lao động; Ban
lãnh đạo Công ty đã cùng phối hợp với
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành
viên (BCHCĐCSTV) Công ty Cổ phần Cà
phê Tín Nghĩa tổ chức Hội nghị Đại biểu
Người lao động năm 2021 vào lúc 13h30
ngày thứ Hai, 12 tháng 04 năm 2021 tại
Hội trường Văn phòng Công ty.
Đến tham dự Hội nghị gồm có: Ông
Philippe Bouchard, Tổng Giám Đốc Công
ty, Bà Quách Trần Mai Nguyên, Phó Tổng
Giám Đốc Công ty, Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở thành viên cùng 57 đại biểu
trên tổng số 156 lao động thuộc các
phòng ban, phân xưởng trong Công ty.
Hội nghị đã diễn ra trong bầu khí trang
trọng, nhưng cũng rất cởi mở, qua đó
người lao động có cơ hội đóng góp ý
kiến, đối thoại với Ban lãnh đạo Công ty
và BCHCĐCSTV qua phần thảo luận rất
sôi nổi.
BCHCĐCSTV đại diện cho Người lao động
cũng đã phát động thi đua trong Hội nghị,
để kêu gọi sự đóng góp cách tích cực,
năng động và sáng tạo của đội ngũ lao
động vào hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty nhằm hoàn thành Mục tiêu
năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị và
Ban lãnh đạo Tổng Công ty thông qua.
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Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội nghị, 100% Đại biểu
người lao động Công ty đã thống nhất thông qua Thỏa ước lao
động tập thể năm 2021.
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa là đơn vị mới thành lập trong
hệ thống của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Hy vọng qua các Hội nghị
cấp Công ty và Tổng Công ty, CBCNV sẽ dần quen với Văn hóa Tổng
Công ty Tín Nghĩa, bên cạnh đó xây dựng Văn hóa An toàn cho Công
ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa phù hợp với chuyên ngành sản xuất
kinh doanh Cà phê hòa tan, là lĩnh vực mới mà Ban lãnh đạo Tổng
Công ty Tín Nghĩa đặc biệt quan tâm.
Thu Yêm
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa
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KHÓA ĐÀO TẠO

“KỸ NĂNG COACHING TÂM LÝ CHUYÊN SÂU”

T

rong suốt quá trình xây
dựng và phát triển của
Tổng công ty Tín Nghĩa,
đào tạo luôn là hoạt động được
quan tâm chú trọng nhằm nâng
cao kiến thức và kỹ năng cho CBNV,
cũng như chuẩn bị đội ngũ kế thừa
trong tương lai.
Trong kỷ nguyên của sự “dịch
chuyển” và “chuyển đổi số”, các xu
hướng cần phải được cập nhật
liên tục để bắt kịp đà phát triển, có
thể hòa mình cùng xu hướng thị
trường. Đã đến lúc toàn thể CBNV
Tín Nghĩa hướng đến sự thay đổi cả
trong nhận thức và hành động để
chung tay phát triển Tổng Công ty
trong giai đoạn mới. Và, khởi nguồn
của những thay đổi đó phải bắt
đầu từ đội ngũ lãnh đạo, “những
vị tướng” chỉ huy mặt trận sản xuất
kinh doanh và cả bộ máy vận hành
hỗ trợ hàng ngày.
Được sự chấp thuận của Ban Tổng
Giám đốc, ngày 13/04-14/04/2021
vừa qua, khóa đào tạo “Kỹ năng
Coaching tâm lý chuyên sâu” cho
đội ngũ hơn 60 lãnh đạo Phòng
ban Văn phòng Tổng Công ty, Ban
Giám đốc cùng Kế toán trưởng các
công ty thành viên đã được tổ chức
thành công, với sự háo hức và cả
những suy tư của các thành viên
tham dự.
Trong những năm gần đây,
coaching (huấn luyện) đang dần trở
thành một thuật ngữ thông dụng
tại nơi làm việc. Đối với các cấp lãnh
đạo và quản lý lâu năm, việc phát
triển kỹ năng coaching là vô cùng
quan trọng. Trong đó, người coach
đóng vai trò hỗ trợ người được
coach (coachee) tự học tập và phát

triển chính mình. Mục đích chính của
coaching KHÔNG PHẢI LÀ DẠY, đây
là quá trình hợp tác giữa lãnh đạo
và nhân viên nhằm kích thích tư duy
sáng tạo, truyền cảm hứng để người
được coach phát huy tối đa tiềm năng
cá nhân và nghề nghiệp (Theo liên
đoàn Huấn luyện quốc tế (ICF)). Một
cách tổng quát, coaching là quá trình
cho phép cá nhân hoặc đội nhóm
suy niệm và nhận thức được họ là ai,
điều gì quan trọng đối với họ, điểm
mạnh của bản thân, những khó khăn
đang gặp phải, các giải pháp hiện có
và điều cần làm để hiện thực hóa các
thay đổi họ mong muốn trong công
việc hoặc cuộc sống.
Với mục tiêu mang đến cái nhìn tổng
quan và từng bước hình thành văn
hóa coaching trong Tổng Công ty,
trong 02 ngày ngắn ngủi, đội ngũ
lãnh đạo đã được chuyên gia Loan
Văn Sơn (Tư vấn trưởng kiêm Chủ
tịch HĐQT của Tập đoàn huấn luyện
và Tư vấn triển khai Toppion) hướng
dẫn phương pháp coaching, xác định
điểm mù của bản thân và giúp người
đối diện/cấp dưới nhìn ra hạn chế, áp
lực cùng những gợi ý về hành vi cần
thay đổi để hướng đến những mối
quan hệ, những tư duy làm việc hiệu

quả và sự gắn kết tốt đẹp hơn. Trong
những tháng ngày bận rộn, rất hiếm
khi các Anh, Chị lãnh đạo có dịp tề tựu
và chia sẻ về bản thân, về gia đình, về
những vướng mắc gặp phải trong
không khí đầy chân tình, cởi mở để
được lắng nghe, được tư vấn những
giải pháp “gỡ rối”. Từ đó, mọi người
có được sự thông cảm, thấu hiểu lẫn
nhau hơn khi được “trao đổi”, được
nhận xét về nhau một cách thẳng
thắn và hiểu được nguyên nhân của
hành động, thái độ của một ai đó đối
với bản thân mình.
Quá trình hình thành văn hóa
coaching đầy mới mẻ này đòi hỏi sự
quyết tâm, hành động cải tiến liên
tục và cả sự kiên nhẫn để có thể dịch
chuyển những gì vốn đã được xem
là cố hữu trong những năm qua.
Với những kỹ năng đã và đang tiếp
tục được đào tạo, hy vọng “những vị
tướng” sẽ luôn hướng đến sự đổi mới,
giữ vững sự kiên định nhưng cũng
đầy “máu lửa” để thúc đẩy đội ngũ
tiến lên, hướng đến mục tiêu phát
triển chung của Tổng Công ty.
Phạm Đoàn Bảo Khuyên
Phòng TCNS
Thông tin nội bộ - Số 03/20201
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THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU:

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG HÀNH VI
SAI PHẠM TRONG KINH DOANH

T

rong thời gian gần đây,
các cơ quan chức năng
trên cả nước đã phát hiện
nhiều sai phạm trong hoạt động
kinh doanh xăng dầu. Hành vi vi
phạm chủ yếu là đong đo thiếu
chuẩn, hoạt động không phép
hoặc sai giấy phép, kinh doanh
xăng dầu kém chất lượng, sản
xuất xăng dầu giả và buôn lậu.
Cụ thể, Cục Quản lý thị trường
(QLTT) tỉnh Tiền Giang vừa phát
hiện số lượng lớn xăng A95 có
chất lượng không phù hợp với
quy chuẩn kỹ thuật. Trước đó,
ngày 11/3, Cục QLTT tỉnh Tiền
Giang phối hợp với cơ quan
chức năng kiểm tra kho chứa
xăng trên địa bàn huyện Chợ
Gạo, tỉnh Tiền Giang và lấy mẫu
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xăng A95 gửi Trung tâm Kỹ thuật
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3 kiểm nghiệm.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy,
12.168 lít xăng A95 chứa trong
bồn có chất lượng không phù
hợp với quy chuẩn kỹ thuật,
trong đó tổng hàm lượng kim
loại (Fe, Mn) vượt hơn 6 lần so
với mức quy định. Vụ việc hiện
đã được Cục QLTT tỉnh Tiền
Giang hoàn tất hồ sơ gửi UBND
tỉnh Tiền Giang để xử lý.
Liên quan đến vụ án làm giả 2,7
triệu lít xăng, Công an tỉnh Đồng
Nai phối hợp Bộ Công an, Công
an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh
Long An vừa đồng loạt khám
xét 6 trạm xăng, trụ sở Công ty

TNHH Thương mại Huỳnh Khang
ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí
Minh và Doanh nghiệp tư nhân
Xăng dầu Bình Long, trên địa
bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long
An. Nghi can Lê Hùng Phong và
Đỗ Văn Ba là giám đốc và giữ vai
trò điều hành hai doanh nghiệp
nêu trên đã bị khởi tố, bắt tạm
giam để điều tra về hành vi
buôn lậu.
Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai
đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 2,7
triệu lít xăng, 120 tỷ đồng tiền
mặt, 10 tàu thủy, 6 xe bồn và
nhiều loại tài sản có giá trị khác
liên quan đến vụ án. Các nghi
can bị khởi tố và bắt tạm giam vì
có hành vi “buôn lậu”, “sản xuất,
buôn bán hàng giả”, “mua bán
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trái phép hóa đơn, chứng từ thu
nộp ngân sách nhà nước”, “nhận
hối lộ” và “đưa hối lộ”.
Các nghi can bị bắt trong vụ án
này đã tổ chức mua bán dung
môi, hóa chất để pha chế xăng
giả, kém chất lượng; mua bán,
tiêu thụ xăng giả tại địa bàn tỉnh
Đồng Nai, Long An, Cần Thơ,
Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu,
TP. Hồ Chí Minh. Đường dây này
còn lập nhiều công ty mua bán
xăng dầu, công ty vận chuyển,
xây dựng các kho chứa tại các
tuyến đường sông, mua các sà
lan, các phương tiện vận chuyển
có tải trọng lớn để vận chuyển,
đấu trộn xăng trái phép.
Xăng dầu là mặt hàng kinh
doanh có điều kiện và đã được
các cơ quan chức năng thường
xuyên kiểm tra, tuy nhiên những
vi phạm trong kinh doanh mặt
hàng này vẫn tiếp diễn với nhiều
hành vi gian lận ngày càng tinh
vi. Trong năm 2020, lực lượng
QLTT cả nước tổ chức kiểm tra
4.550 vụ về kinh doanh xăng
dầu, qua đó phát hiện và xử lý
1.291 vụ vi phạm, tạm giữ gần
79.000 lít xăng dầu, xử phạt
hành chính gần 14 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm về kinh
doanh xăng dầu được phát hiện
chủ yếu là người kinh doanh làm
sai lệch kết quả đo, không niêm
phong kẹp chì nắp bồn xe vận
chuyển xăng dầu; kinh doanh sai
nội dung đã được cấp phép, kinh
doanh xăng kém chất lượng,
không rõ nguồn gốc, xăng dầu
giả, tổ chức buôn lậu …
Đơn cử, tại địa bàn tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu, trong năm 2020, cơ
quan chức năng đã bắt giữ gần
2,8 triệu lít dầu DO không có
giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Tháng 11/2020, cơ quan chống
buôn lậu của tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu đã phát hiện một đường
dây sản xuất hơn 72.117 lít xăng
dởm.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công
Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc
gia, Tổng Cục QLTT về tăng
cường quản lý mặt hàng xăng
dầu trên địa bàn, các cơ quan
chức năng ở các địa phương đã
lập kế hoạch kiểm tra tình hình
nhập khẩu, chứa trữ, phân phối
và bán lẻ.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn kiểm tra
liên ngành về xăng dầu đã được
thành lập, theo đó tổ chức kiểm
tra tình hình hoạt động kinh
doanh xăng dầu giả, không rõ
nguồn gốc, nhập lậu, xăng dầu
không bảo đảm chất lượng.
Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám
đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu - cho biết, Sở Công
Thương đã tổ chức tổng hợp
quy trình thủ tục hướng dẫn
nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư

cửa hàng, trạm kinh doanh xăng
dầu và quy chế phối hợp quản lý
nhà nước đối với hoạt động kinh
doanh xăng dầu trên địa bàn
tỉnh. Mặt khác, cùng với cơ quan
chức năng, Sở đang tiến hành
kiểm tra tình hình kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn, qua kiểm
tra nếu phát hiện sai phạm sẽ bị
xử lý nghiêm.
Trước thực trạng nhiều hành vi
gian lận trong kinh doanh xăng
dầu nở rộ, nhiều doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu chân chính
bức xúc và đề nghị các cơ quan
chức năng cần tăng cường khâu
kiểm soát và xử lý nghiêm minh
những trước hợp vi phạm. Đại
diện một doanh nghiệp kinh
doanh xăng dầu trên địa bàn
Đồng Nai cho rằng, các doanh
nghiệp làm ăn đàng hoàng,
đóng thuế đầy đủ lại đang vất vả
cạnh tranh với các cơ sở làm ăn
gian dối là không bình đẳng, vì
vậy sự gia tăng kiểm soát và xử
lý vi phạm của Nhà nước là hình
thức hỗ trợ thiết thực nhất cho
doanh nghiệp và góp phần làm
lành mạnh thị trường xăng dầu
hiện nay.
Thế Vĩnh
Báo Công Thương
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VIỆT NAM

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN
CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

M

ôi trường đầu tư liên tục được cải thiện
tích cực, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
diễn ra sâu rộng, kiểm soát dịch Covid-19
tốt là những điểm sáng giúp Việt Nam trở thành điểm
đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư từ các nước.
Ông Kim Heung-Soo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và
Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) cho biết: Giá nhân
công ở Việt Nam rẻ hơn Hàn Quốc, nhưng không hề
thấp hơn so với các quốc gia lân cận hay khu vực Đông
Nam Á. Đặc biệt, bên cạnh giá nhân công và chất lượng
nguồn nhân lực thì các yếu tố như môi trường kinh
doanh được cải thiện liên tục cùng hệ thống thuế, thủ
tục hành chính, hải quan được nâng cấp chính là yếu tố
khiến Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư), tính đến thời điểm hiện tại (tháng 3/2021), Việt
Nam có 33.294 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn
hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 393,3 tỷ USD. Trong đó,
vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI là 236,96 tỷ USD,
bằng 60% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành
trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó
lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng
cao nhất với 230 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư.
Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với 60,8
tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực phân
phối điện, nước với 33,6 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn
đầu tư. Trong số các dự án FDI đầu tư tại Việt Nam có
rất nhiều dự án lớn của các thương hiệu toàn cầu, điển
hình như: Samsung, LG (Hàn Quốc); Toyota, Honda,
Canon (Nhật Bản); Piagio (Italia); Bosch (Đức)…
Riêng 3 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư cấp mới,
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam đạt con số 10,13 tỷ USD, tăng
18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thực
hiện đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng thời điểm
2020. Đặc biệt, trong số những dự án đầu tư 3 tháng
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đầu năm, có rất nhiều dự án có số vốn đăng ký lên tới
hàng tỷ USD. Điển hình là: Dự án Nhà máy điện LNG
Long An I và II (Singapore), có tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ
USD với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất
điện tại Long An; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II
(Nhật Bản), có tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD với
mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện, nhằm đáp
ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ
thống điện quốc gia tại Cần Thơ; Dự án LG Display Hải
Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm
750 triệu USD…
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban quản lý các KCX, KCN TP. Hồ Chí
Minh cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) trong quý I/2021 vào các KCN, KCX của thành phố
đã đạt hơn 122 triệu USD, tăng gấp 22,23 lần so với
cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp này đến từ Úc,
Singapore và đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng
nhà xưởng cho thuê.
Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban quản lý các KCX,
KCN TP. Hồ Chí Minh cho hay, trong bối cảnh khó khăn
do Covid-19, lượng vốn đầu tư đổ vào các khu công
nghiệp của Thành phố trong năm 2020 đã đạt hơn 760
triệu USD, tăng 52% kế hoạch đề ra, và tăng 17% so với
năm 2019. Năm 2021, HEPZA đặt mục tiêu thu hút 550
triệu USD vốn đầu tư, tập trung ở 4 ngành công nghiệp
trọng yếu và công nghiệp hỗ trợ.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Việt Nam hiện có 139
quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực
tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc đứng đầu với tổng
vốn đăng ký 71,5 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu
tư; Nhật Bản đứng thứ 2 với 62,5 tỷ USD, chiếm 15,9%
tổng vốn đầu tư.
Gia Canh
Báo Công Thương

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

SẼ ĐẮT GIÁ VÌ NHU CẦU TĂNG

Ông John Campbell, Trưởng Bộ phận
Bất động sản Công nghiệp, Savills
Việt Nam nhận định, mức tăng giá
thuê hiện nay và tỷ lệ lấp đầy tại các
khu công nghiệp trọng điểm phía
Bắc và Nam có thể gây e ngại với một
số tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm địa
điểm gần Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

T

rong năm 2020, tại khu vực
phía Nam, tỷ lệ lấp đầy đạt
88% ở TP. Hồ Chí Minh, 94%
ở Đồng Nai, 99% ở Bình Dương, 84%
ở Long An, 79% ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Cùng kỳ, tại phía Bắc tỷ lệ này lần lượt
đạt 90% ở Hà Nội, 95% ở Bắc Ninh,
89% ở Hưng Yên, 82% ở Hải Dương
và 73% ở Hải Phòng.
Theo đánh giá của các chuyên gia,
bất động sản công nghiệp ghi nhận
tỷ lệ lấp đầy trung bình tăng mạnh từ
2018, đã dẫn đến sự thiếu hụt nguồn
cung và nhu cầu có thêm các khu
công nghiệp mới trên một số địa bàn
trọng yếu.
Ông John Campbell, Trưởng Bộ phận
Bất động sản Công nghiệp Savills
Việt Nam nhận định, nhu cầu thuê
đất, nhà xưởng và kho bãi tăng đột
biến khiến giá thuê ở các khu công
nghiệp gần các thành phố lớn leo
thang. Giá cả tăng cao vẫn là mối lo
ngại đối với các ngành sản xuất có
giá trị thấp và tỷ suất lợi nhuận thấp
như dệt may và nội thất. Tỷ giá ngoại
tệ hiện tại vẫn ở mức chấp nhận được
cho các nhà sản xuất đa quốc gia có

giá trị cao, hoạt động trong lĩnh vực
công nghệ, hỗ trợ công nghệ cao và
máy móc tự động.
“Nếu giá thuê tiếp tục tăng theo
cùng một quỹ đạo từ năm 2018, khả
năng cạnh tranh về giá của Việt Nam
có thể bị suy yếu, trừ phi có thêm
nguồn cung đất công nghiệp được
triển khai ở các khu vực kinh tế trọng
điểm để đáp ứng đủ nhu cầu và ổn
định giá cả”, ông John Campbell nói
thêm.
Tại phía Bắc, giá thuê tại Hà Nội lên
đến 129 USD/ m2 (tăng 13,1%), Bắc
Ninh là 95 USD/ m2 (tăng 9,2%),
Hưng Yên lên 83 USD/ m2 (tăng 6,4%
cùng kỳ 2019), Hải Dương là 76 USD/
m2 (tăng 15.1%) và Hải Phòng lên tới
96 USD/ m2 (tăng 3.2%). Đáng chú
ý, giá thuê đất trung bình tại Thanh
Hóa xấp xỉ 40 – 50 USD/ m2, được
đánh giá là mức giá khá cạnh tranh
với các tỉnh công nghiệp trọng điểm
tại phía Bắc và phía Nam.
Ở phía Nam, giá thuê đất trong các
khu công nghiệp năm 2020 đạt 147
USD/ m2 tại TP. Hồ Chí Minh, 107
USD/ m2 tại Bình Dương (tăng 4,9%
% so với cùng kỳ 2019), 98 USD/ m2
tại Đồng Nai (tăng 6,5%), 123 USD/
m2 tại Long An (tăng 7,8%) và 65/ m2
tại Bà Rịa Vũng Tàu (tăng 18,1%).
Ghi nhận vốn đầu tư tăng trưởng
trong các ngành công nghiệp, đặc
biệt trong lĩnh vực sản xuất tại các
thị trường thành phố trực thuộc tỉnh,

ông Matthew Powell, Giám đốc Savills
Hà Nội cho biết: “Sự sôi động của thị
trường, nhu cầu về đất tăng đột biến,
đặc biệt tại các địa điểm và tỉnh thành
còn có thể được lý giải bằng sự phát
triển tốt hơn của cơ sở hạ tầng và khả
năng tiếp cận địa điểm, đường xá, bến
tàu, cảng hàng không mới. Mức tăng
trưởng như vậy cũng đang diễn ra tại
một số thị trường quốc tế như Trung
Quốc, Anh Quốc, bằng chứng là số
lượng giao dịch của Savills tại các quốc
gia lớn trên thế giới đã ghi nhận mức
tăng nhất định”.
Xét về việc đảm bảo nguồn cung, Vụ
Quản lý các Khu Kinh tế (DEZM) công
bố kế hoạch phê duyệt cho 561 dự án
Khu công nghiệp sắp tới với diện tích
trên 201.000ha. Các khu công nghiệp
này sẽ bổ sung vào nguồn cung hiện
tại, bao gồm 374 khu đã được thành lập.
Trong số các địa điểm mới này, 259 khu
với tổng diện tích 86.500 ha vẫn chưa
được thành lập, chiếm 43,1% tổng diện
tích mới. Cơ sở hạ tầng các KCN cũng sẽ
cần tiếp tục được cải thiện. Các chính
sách, cơ chế và quản lý đang được hoàn
thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Những sáng kiến mới và hành động này
sẽ vô cùng cần thiết để Việt Nam có để
đón làn sóng đầu tư và dịch chuyển sản
xuất. Vị trí của các dự án mới rất quan
trọng vì hầu hết nhu cầu về sản xuất và
dịch vụ hậu cần kho bãi vẫn phụ thuộc
vào các tỉnh công nghiệp trọng điểm
hoặc các địa phương cấp 1.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp
bất động sản, các dự án ở địa phương
cấp 2 sẽ cố gắng thu hút đầu tư nước
ngoài với giá thuê cạnh tranh hơn và
nguồn cung đất trống dồi dào hơn. Việc
đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và
kết nối mạng lưới giao thông đóng vai
trò rất quan trọng trong lộ trình phát
triển của các địa phương này.
Định Quán
Báo Công thương
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ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

THÁNG THANH NIÊN VÀ NHỮNG CẢM XÚC ĐỌNG LẠI

T

háng 3 đến, lại gợi cho ta
hình ảnh về những bóng áo
xanh tình nguyện, màu xanh
của sức sống, tuổi trẻ đầy hoài bão,
nhiệt huyết, những khát khao cống
hiến mãnh liệt và cả những ước mơ
của tuổi trẻ, của tương lai.
Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ,
dù chỉ là ước mơ giản đơn. Ước mơ
là động lực để con người làm việc,
học tập... Nếu không có ước mơ,
cuộc sống sẽ đơn điệu, buồn chán.
Cuộc sống cho dù vất vả, bận rộn đi
chăng nữa ta vẫn thầm mơ rằng mọi
việc sẽ tươi sáng hơn, tin tưởng vào
những điều tốt đẹp hơn ở ngày mai.
Và cứ như vậy cuộc sống sẽ thêm
thú vị hơn. Mỗi chúng ta khi bước
qua mái trường phổ thông, ta mơ
ước tương lai mình vào đại học, học
xong lại mơ ước tìm được một công
việc đúng với đam mê để cống hiến,
để khẳng định, để nuôi sống bản
thân và gia đình. Ước mơ thì luôn
luôn mang sắc màu tươi tắn, trong
sáng, tốt đẹp. Cho dù trên đường đi
có thể có vấp ngã nhưng chính ước
mơ sẽ nâng chúng ta đứng dậy đi
tiếp. Và tuổi trẻ là tuổi tươi đẹp nhất
của những ước mơ và hoài bão.
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Bác Hồ từng nói: “Một năm khởi đầu
từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ
tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của
xã hội”. Chăm lo cho thế hệ trẻ là
một trong những vấn đề mà Bác Hồ
rất quan tâm, bởi lẽ thanh niên là
thế hệ trẻ, năng động và là thế hệ
kế thừa sự nghiệp cách mạng của
Đảng, Nhà nước và dân tộc. Người
luôn nhìn nhận, đánh giá khả năng
cách mạng to lớn của thanh niên
như Bác nói: “... Với một thế hệ thanh
niên hăng hái, kiên cường, chúng ta
nhất định thành công trong nhiệm
vụ bảo vệ và thống nhất Tổ quốc”.
Thanh niên - Tuổi trẻ là đối tượng
quần chúng đặc thù của Đảng, họ
có những yêu cầu lợi ích chính đáng
như học tập, việc làm, vui chơi giải
trí lành mạnh, tình yêu, gia đình...
Bác dạy: “Phải quan tâm đến đời
sống, công tác và học tập của thanh
niên”. Người cho đây là cách tốt nhất
để củng cố mối liên hệ giữa các tổ
chức thanh niên với đông đảo quần
chúng. Đây chính là tiền đề, là một
trong những điều kiện hết sức quan
trọng để định ra chiến lược, đường
lối, nội dung giải pháp giáo dục bồi
dưỡng và tổ chức thanh niên thành
lực lượng chính trị hùng hậu kế tục
trung thành và xuất sắc sự nghiệp

của Đảng và dân tộc.
Trải qua 90 năm, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh luôn là trường học lớn, là
người bạn thân thiết của các thế
hệ thanh niên, giúp thanh niên rèn
luyện, trưởng thành và có những
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở thời
kỳ hội nhập và phát triển, trong xu
hướng biến đổi mau chóng của
cuộc sống, mỗi thanh niên cần ý
thức đầy đủ hơn về trách nhiệm,
biết quý trọng những giá trị truyền
thống, có ý chí vươn lên làm chủ
tri thức khoa học và công nghệ,
sống có trách nhiệm, có năng lực,
bản lĩnh trong hội nhập quốc tế…
Đồng thời thanh niên biết phê phán
những quan điểm sống lệch lạc,
những hiện tượng tiêu cực, những
hành xử kiểu bạo lực, lối sống thực
dụng, chạy theo hư danh, xem nặng
giá trị vật chất… Và không ngoài
guồng quay đó, cùng với tuổi trẻ
cả nước, tuổi trẻ Tổng Công ty Tín
Nghĩa cũng đang nỗ lực thi đua lập
nhiều thành tích trong tháng thanh
niên bằng sức sống, lý tưởng, hoài
bão và cả ước mơ của tuổi trẻ.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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KỶ NIỆM 46 NĂM
NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
(30/4) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5)
Nhân Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế
lao động (1/5/1886 – 1/5/2021). Bản tin nội bộ điểm lại dấu mốc lịch sử và ý nghĩa quan trọng các sự kiện này.

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021)

C

ách đây 46 năm, cuộc tổng
tiến công và nổi dậy mùa
Xuân năm 1975 mà đỉnh
cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch
sử đã giành thắng lợi hoàn toàn.
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử
dân tộc như một mốc son chói lọi
đưa đất nước ta bước vào một kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ
đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn
gắn vết thương chiến tranh xây
dựng cuộc sống mới; xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Chiến thắng ngày 30/4/1975
là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp
giải phóng dân tộc, giải phóng
xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ
Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào
hùng, chói lọi trên con đường dựng
nước và giữ nước hàng nghìn năm
lịch sử của dân tộc.
Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ
thù lớn mạnh và hung hãn nhất
Lịch sử chống ngoại xâm; kết thúc
oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm
giành độc lập tự do, thống nhất
cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống
trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa

thực dân cũ và mới trên đất nước ta;
là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng
cách mạng thế giới, góp phần thúc
đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân
thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc,
hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội;
cổ vũ động viên các dân tộc đang
tiến hành công cuộc giải phóng
dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân
kiểu mới trên toàn thế giới.
Cuối năm 1974 – đầu năm 1975,
nhận thấy tình hình so sánh lực
lượng ở Miền Nam có sự thay đổi
mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ
Chính trị Trung ương Đảng đã đề
ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn
miền Nam trong hai năm 1975 và
1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả
năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu
thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm

1975 thì lập tức giải phóng hoàn
toàn miền Nam trong năm 1975”.
Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh
cần tranh thủ thời cơ đánh thắng
nhanh để đỡ thiệt hại về người và
của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở
kinh tế, công trình văn hóa, giảm
bớt sự tàn phá của chiến tranh.
Sau chiến thắng của quân ta ở
chiến dịch Tây Nguyên và chiến
dịch Huế – Đà Nẵng, Bộ Chính trị
đã nhận định: “Thời cơ chiến lược
đã đến, ta có điều kiện hoàn thành
sớm quyết tâm giải phóng miền
Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải
tập trung nhanh nhất lực lượng,
binh khí kỹ thuật và vật chất giải
phóng miền Nam trước mùa mưa”,
đồng thời chiến dịch giải phóng
Sài Gòn – Gia Định được Bộ Chính
Thông tin nội bộ - Số 03/20201
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trị quyết định mang tên “chiến dịch
Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải
phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công
Phan Rang và Xuân Lộc, đây là những
căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch
để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.
Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã
nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 cánh
quân của ta đã vượt qua tuyến phòng
thủ của địch để tiến vào trung tâm
Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu
não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày
30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến
vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các
của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên
chức tổng thống ngày 28/4 đã phải
tuyên bố đầu hàng quân ta không
điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng
ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên
Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng
của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã
chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta
càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình
của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và
trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân
Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng,
tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm
vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc
phòng – an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, C.Mác coi việc rút ngắn
thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại
hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản I họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng
9/1866, vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ
quan trọng. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ sớm xuất hiện trong một số nơi
của nước Anh, nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách
này dần lan sang các nước khác.

Đoàn xe tăng húc đổ cổng chính, tiến
vào chiếm Dinh Độc Lập sáng 30/4.
Đại đội trưởng Bùi Quang Thận ra khỏi
xe 843, lấy lá cờ Tổ quốc trên xe của
mình treo lên cột cờ trên nóc Dinh
Độc Lập lúc 11h30 (ảnh tư liệu).
Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng
minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng
ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến
tranh cách mạng, cũng như chứng
minh tinh thần quật khởi của người
dân Việt Nam trong đấu tranh chống
ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt
ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc
và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn
thành cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân, thống nhất đất nước, đồng
thời mở ra một kỷ nguyên mới của
dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH.
Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước
ta và của thế giới, như một trang sử
chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ
XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại
sâu sắc.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới
của đất nước, chúng ta mãi tự hào và
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Do sự kiện giới công nhân viên chức Anh di cư sang Mỹ, phong trào
đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827, đi đôi với
nó là sự nảy nở và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giới
cầm quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ
trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. Nhưng các xí nghiệp tư
nhân vẫn giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ.
Năm 1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn
Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “…Từ ngày 1/5/1886, ngày
lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 1/5 được
chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà
máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ
được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân
mà không kiếm cớ chối từ.
Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một
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động 1/5. Sáng kiến này dần dần
được nhiều nước khác trên thế giới
tán thành.

Công nhân lao động Việt Nam
cách đầy đủ, giới công nhân trên
toàn nước Mỹ đã tham gia bãi
công nhằm gây áp lực buộc giới
chủ thực hiện yêu sách của mình.
Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành
phố Chicago. Khoảng 40 nghìn
người không đến nhà máy. Họ tổ
chức mit-tinh, biểu tình trên thành
phố với biểu ngữ “Từ hôm nay
không người thợ nào làm việc quá
8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8
giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ
vui chơi!” Cuộc đấu tranh lôi cuốn
ngày càng đông người tham gia.
Cũng ngày hôm đó, tại các trung
tâm công nghiệp khác trên nước
Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công
với 340 nghìn công nhân tham
gia. Ở Washington, New York,
Baltimore, Boston… hơn 125.000
công nhân giành được quyền
ngày chỉ làm 8 giờ.
Những cuộc biểu tình tại Chicago
diễn ra ngày càng quyết liệt. Giới
chủ đuổi những công nhân bãi
công, thuê người làm ở các thành
phố khác, thuê bọn khiêu khích
và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc
đấu tranh của công nhân. Các
xung đột xảy ra dữ dội khiến hàng

trăm công nhân chết và bị thương,
nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt…
Báo cáo của Liên đoàn Lao động
Mỹ xác nhận: “Chưa bao giờ trong
lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc
nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong
quần chúng công nghiệp đến như
vậy”.
Ngày 20/6/1889, ba năm sau
“thảm kịch” tại thành phố Chicago,
Quốc tế cộng sản lần II nhóm họp
tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo
của Frederic Engels, Đại hội lần thứ
nhất của Quốc tế Cộng sản II đã
quyết định lấy ngày 1/5 hằng năm
làm ngày biểu dương lực lượng và
đấu tranh chung của tầng lớp vô
sản các nước.
Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày
Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh
của giai cấp công nhân, ngày nghỉ
ngơi và biểu dương lực lượng,
ngày hội của công nhân và nhân
dân lao động toàn thế giới.
Năm 1920, được sự phê chuẩn của
Lê-nin, Liên Xô (cũ) là nước đầu
tiên cho phép người dân được
nghỉ làm vào ngày Quốc tế Lao

Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản
Đông Dương ra đời (1930), giai cấp
công nhân Việt Nam đã lấy ngày l/5
hằng năm làm ngày đỉnh cao của
phong trào đấu tranh chống thực
dân, đế quốc, giành độc lập – tự
do – dân chủ, giành những quyền
lợi kinh tế – xã hội. Trong thời kỳ
trước Cách mạng tháng Tám, việc
kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
1/5 phần nhiều phải tổ chức bí mật
bằng hình thức treo cờ, rải truyền
đơn. Năm 1936, do thắng lợi của
Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận
dân chủ Đông Dương, ngày Quốc
tế Lao động lần đầu tiên được tổ
chức công khai tại Hà Nội, thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân
tham gia.
Đặc biệt, ngày 1/5/1938, một cuộc
biểu tình lớn gồm hàng chục nghìn
người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà
Nội với sự tham gia của 25 ngành,
giới: Thợ hoả xa, thợ in, nông dân,
phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn,
nhà báo… Đây là cuộc mit-tinh lớn
nhất trong thời kỳ vận động dân
chủ (1936 – 1939), một cuộc biểu
dương sức mạnh đoàn kết của
nhân dân lao động do Đảng lãnh
đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng
thành vượt bậc về nghệ thuật tổ
chức và lãnh đạo của Đảng ta.
Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động
đã trở thành ngày hội lớn của giai
cấp công nhân và nhân dân lao
động Việt Nam. Đây cũng là ngày
biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với
giai cấp công nhân và nhân dân lao
động toàn thế giới, cùng đấu tranh
cho thắng lợi của hòa bình, tự do,
dân chủ và tiến bộ xã hội.
Phòng TTTT
(Tổng hợp)
Thông tin nội bộ - Số 03/20201
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ĐOÀN THANH NIÊN TÍN NGHĨA
THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2021)

T

háng 3 hàng năm được
chọn là Tháng Thanh
niên và năm 2021,
Tháng Thanh niên có chủ đề
“Tự hào truyền thống Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh”, theo đó với các hoạt
động nhằm phát huy vai trò
xung kích, tình nguyện, khả
năng sáng tạo của cán bộ
đoàn, đoàn viên, thanh niên
tham gia thực hiện các công
trình thanh niên tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn
cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã cùng Đoàn Khối Doanh
nghiệp Tỉnh Đồng Nai đã phối
hợp tổ chức các hoạt động
chào mừng như:
- Tham gia thăm hỏi và tặng
quà cho các em học sinh tại
lớp học tình thương tại Làng
bè Trị An, xã Thanh Sơn, Huyện
Định Quán. Đây là một trong
những hoạt động rất ý nghĩa,
nhằm chia sẻ và chăm lo cho
các em thiếu nhi vùng sâu,
vùng xa, tiếp tục hỗ trợ nâng
cao chất lượng sống và trang
bị phương tiện học tập, giúp
cho các em nâng cao trình độ
văn hóa và kiến thức xã hội
trong thời gian tới.
- Tham gia Chương trình “Tìm
về địa chỉ đỏ” do Đoàn Khối
Doanh nghiệp và Đoàn Khối
các cơ quan tổ chức tại Trung
ương cục Miền Nam (Mã Đà –
Phú Lý). Tại chương trình đã tổ
chức dâng hương và hoa tri ân
các anh hùng liệt sĩ, giao lưu
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với các nhân chứng lịch sử.
- Phối hợp Công ty Điện lực,
VNPT Đồng Nai thực hiện công
trình thanh niên “Tuyến đường
sáng – xanh – sạch – đẹp” chào
mừng 90 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại
Huyện Định Quán bằng hình
thức treo pano tuyên truyền
trên các trụ điện dọc tuyến
đường (20 trụ, mỗi pano có
logo của Tổng Công ty, giá trị
6,5 triệu).
- Thực hiện Công trình thanh
niên Nhà nhân ái do Đoàn Khối
Doanh nghiệp phát động (trị
giá 25 triệu đồng).
- Thực hiện Ủng hộ Quỹ biển
đảo quê hương hàng năm do
Đoàn Khối phát động (2 triệu
đồng).
- Tham gia Lễ tuyên dương
Đảng viên trẻ tiêu biều năm
2021 do Tỉnh đoàn tổ chức
(đ/c Nguyễn Minh Trung – Phó
bí thư Đoàn cơ sở được tuyên
dương).
Qua các hoạt động của Tháng
Thanh niên năm 2021, các bạn
Đoàn viên thanh niên có trách
nhiệm hơn với các công tác
xã hội, ngoài ra tăng cường
sự gắn kết của các đoàn viên
trong các doanh nghiệp của
Khối thông qua các hoạt động
chung.
BCH Đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

TẤM GƯƠNG
ĐẢNG VIÊN TRẺ
TRONG
DOANH NGHIỆP
NĂM 2021

N

gày 18/3/2021, Đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa tham gia “Lễ
Tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn
viên là đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu
tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, năm 2021” do
Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức tại Khu di tích
căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa - U1 (xã Thanh
Bình - Huyện Trảng Bom) với sự tham gia
của các lãnh đạo Tỉnh và cán bộ Đoàn trên
toàn tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi Lễ tuyên dương, các bạn đoàn
viên, đảng viên được nghe thuyết minh
lịch sử của Khu di tích. Theo đó, trong thời
kỳ kháng chiến chống Mỹ, chiến trường
trên địa bàn Biên Hoà có nhiều biến
chuyển gắn với các giai đoạn lịch sử đặc
biệt. Từ năm 1961, phong trào Đồng Khởi
của quân dân cách mạng miền Nam phát
triển, đặt ra yêu cầu mỗi tỉnh, thành cần
phải thành lập và chọn địa điểm để các cơ
quan lãnh đạo đứng chân hoạt động và
lãnh đạo kháng chiến ở từng địa phương
trong tình hình mới. Tháng 7/1961, Trung
ương Cục tách tỉnh Thủ Biên, tái lập lại
tỉnh Biên Hòa. Tỉnh uỷ Biên Hòa xây dựng
căn cứ đứng chân tại khu vực Bàu 17,
rừng Cây Gáo tại xã Bàu Hàm. Khu căn cứ
Tỉnh uỷ Biên Hòa được chọn nằm bên bờ
sông Đồng Nai, địa thế được bao bọc bởi
rừng rậm, nối liền Chiến khu Đ và nương
rẫy của người dân. Phiên hiệu của căn cứ
được đặt tên là U1. Đây là nơi đứng chân
của Tỉnh uỷ, Thị uỷ Biên Hòa, các đơn vị
vũ trang của tỉnh, thị xã, Đoàn đặc công
113 và các ban ngành, đoàn thể đầu não
của Biên Hòa. Căn cứ được thiết kế với các
khu nhà làm việc, hệ thống giao thông
hào, hầm trú ẩn… Từ năm 1965, do phân
chia chiến trường, tỉnh Biên Hòa chia tách
thành hai tỉnh: Biên Hoà đô thị và Biên

Hòa nông thôn. Căn cứ Bàu 17
được chọn tiếp tục cho Biên Hòa
đô thị. Trong khi đó, Tỉnh uỷ Biên
Hòa nông thôn chọn địa bàn Suối
Cả, xã Bình Sơn làm căn cứ với
phiên hiệu U3. Từ hai căn cứ này,
Tỉnh uỷ Biên Hoà đã đứng chân
hoạt động, lãnh đạo phong trào
kháng chiến của Biên Hòa đi đến
thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân
1975. Trong quá trình này, quân
dân tỉnh Biên Hoà phối hợp với
quân chủ lực Miền, Khu uỷ miền
Đông tấn công vào quân thù, làm
nên những chiến thắng vang dội:
Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long
Bình, Tòa Hành chánh Biên Hòa…
làm phá sản các quốc sách, kế
hoạch chiến tranh của địch, góp
phần trong thắng lợi chung của
cách mạng nước nhà.
Cả hai địa điểm căn cứ Tỉnh uỷ
(tại xã Thanh Bình, huyện Trảng
Bom và xã Bình Sơn, huyện
Long Thành) được Uỷ ban nhân
dân tỉnh Đồng Nai xếp hạng di
tích theo quyết định số 1566/

QĐ.CTUBND ngày 21/4/2005.
Tại các địa điểm này, hệ thống
di tích được trùng tu, tôn tạo và
xây dựng các nhà truyền thống,
tượng đài ghi dấu một thời kỳ lịch
sử đấu tranh hào hùng của quân
dân Biên Hòa - Đồng Nai trong sự
nghiệp kháng chiến, đấu tranh
giải phóng dân tộc.
Ngoài ra, các bạn đoàn viên cũng
đã tham gia buổi nói chuyện
chuyên đề, qua đó các bạn đoàn
viên nhận thức được vai trò, trách
nhiệm của đảng viên trẻ trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất
nước hiện nay.
Nhân dịp này, Đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa có 01 cá nhân
là anh Nguyễn Minh Trung – Phó
bí thư Đoàn cơ sở vinh dự nhận
Bằng khen của Tỉnh đoàn Đồng
Nai được tuyên dương là “Đảng
viên trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai
năm 2021”.
BCH Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
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XÉT CHỌN VÀ BIỂU DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH
GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU
TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Tầm quan trọng của gia đình đối với sự
phát triển của xã hội

V

ăn kiện Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc về trẻ em
(2002) khẳng định: gia
đình là đơn vị cơ bản của xã hội,
cần được củng cố... Không có gia
đình tốt, không thể có xã hội tốt.
Không có đứa con tốt, không thể
có một người công dân tốt.
Gia đình là nền tảng, là tế bào, là
đơn vị kinh tế của xã hội. Gia đình
có vai trò quyết định đối với sự
hình thành và phát triển của xã
hội, cũng như đối với chiến lược
phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao phục vụ đất nước. Gia
đình cũng có một vai trò chủ chốt
đối với đời sống xã hội, góp phần
đảm bảo sự hạnh phúc và khỏe
mạnh cho từng thành viên, chăm
lo và giáo dục trẻ nhỏ, chăm sóc và
phụng dưỡng người già.
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn
tồn tại và phát triển đều phải
biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.
Sự phát triển nhanh chóng và
quá trình hội nhập quốc tế ngày
càng sâu rộng đặt ra nhiều thách
thức đối với đất nước Việt Nam
nói chung và với công tác gìn
giữ, phát triển, xây dựng gia đình
Việt Nam nói riêng. Nhiệm vụ xây
dựng con người mới gắn liền với
việc phát huy những giá trị tốt đẹp
của gia đình truyền thống. Trong
bối cảnh chịu nhiều tác động của
toàn cầu hóa và kinh tế thị trường,
cấu trúc và quan hệ gia đình Việt
Nam có những thay đổi, thậm chí
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có những thay đổi có thể làm mai
một truyền thống. Tuy vậy, giá trị
cơ bản của gia đình vẫn luôn là
điều thiêng liêng đối với mỗi con
người Việt Nam. Gia đình vẫn là
thiết chế giữ được nhiều nhất
những nét văn hóa truyền thống
tốt đẹp.
Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ
tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày
gia đình Việt Nam (28/6/2001 28/6/2021), Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam xây dựng kế hoạch
tổ chức Hội nghị biểu dương gia
đình công nhân viên chức lao
động (CNVCLĐ) tiêu biểu toàn
quốc, giai đoạn 2016-2020. Thông
qua đó khẳng định vai trò của gia
đình CNVCLĐ trong việc gương
mẫu thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; bảo tồn, phát huy
truyền thống văn hóa tốt đẹp của
gia đình Việt Nam và sự đóng góp
tích cực, hiệu quả của gia đình
CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ
và phát triển đất nước.
Thực hiện theo kế hoạch phát
động của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam, Liên đoàn Lao
động tỉnh Đồng Nai xây dựng
chương trình giao lưu, biểu dương
gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trên địa
bàn tỉnh. Đây là những gia đình có
thành tích cao trong lao động, sản
xuất, công tác, học tập và giúp đỡ
cộng đồng; vượt khó vươn lên,
làm kinh tế giỏi, chăm sóc cha
mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi,
xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,

hạnh phúc, văn minh.
Theo đó, Công đoàn Cơ sở Tín Nghĩa
trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
Đồng Nai đã tiến hành xét chọn
gia đình CNVCLĐ tại Tổng Công ty
Tín Nghĩa dựa trên các yêu cầu về
đối tượng và tiêu chuẩn được đề ra,
nhưng đồng thời phù hợp với đặc thù
và thực tiễn tại Tín Nghĩa. Bằng chính
những nỗ lực, phấn đấu và thành tích
trong việc xây dựng gia đình no ấm,
tiến bộ, hạnh phúc, trải qua quá trình
bình xét, gia đình chị Nguyễn Thị Lan
Hương – Phó Giám đốc Ban Kiểm toán
nội bộ Tổng Công ty đã được Công
đoàn cơ sở Tín Nghĩa lựa chọn và đề
nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng
Nai biểu dương gia đình tiêu biểu.
Chương trình biểu dương sẽ được tổ
chức vào tháng 6/2021 tại Khu du lịch
Bửu Long. Tại đây các gia đình sẽ có
cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm xây dựng gia đình văn hóa,
no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc,
văn minh.
Quỳnh Như
Phòng TTTT

TÍN NGHĨA VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH CÙNG TÍN NGHĨA VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI

N

“CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

gày 12/3/2021, Công ty Cổ phần phát
triển KCN Tín Nghĩa phối hợp thực hiện
chương trình “Cùng Tín Nghĩa vươn tới
tương lai” trao học bổng cho hai em Lưu Thành
Cảnh và Lương Minh Trực trị giá 10 triệu đồng
mỗi em.
Sau hành trình gần ba tiếng đồng hồ chúng
tôi đã đến Thị trấn Định Quán - Huyện Định
Quán tận mắt chứng kiến gia cảnh khó khăn
của gia đình hai em Lưu Thành Cảnh và Lương
Minh Trực

1

. Hoàn cảnh gia đình em Lưu Thành Cảnh
– học sinh lớp 12A9 trường THPT Tân
Phú – huyện Định Quán. Do hoàn cảnh khó
khăn mà mấy năm nay cha của Cảnh phải
xuống tận Long An làm thuê, làm mướn để
kiếm tiền nuôi vợ con, ở quê nhà mẹ của
em cũng phải làm thuê, làm mướn để nuôi

mấy anh em Cảnh ăn học. Biến cố lại xảy đến với gia
đình vào năm 2020 vừa qua trong một lần sửa điện
mẹ em bị té chấn thương cột sống nặng và giờ đây
mất sức không thể làm được gì, cuộc sống gia đình
đang gặp rất nhiều khó khăn đồng nghĩa với việc
Thành Cảnh sẽ có nguy cơ bỏ học.

2

. Hoàn cảnh của em Lương Minh Trực – học sinh
lớp 10A8 trường THPT Định Quán. Cha bỏ đi từ
lúc Trực còn nằm trong bụng mẹ, vài năm sau mẹ
của em cũng bỏ ra đi để tìm hạnh phúc mới để lại
Trực cho ông bà ngoại chăm sóc dưỡng nuôi. Hiện
nay ông bà của em đã già yếu không thể làm được
gì cho nên ngoài giờ đi học Trực còn phải đi làm
thêm để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Em cũng là
một trong những học sinh có nguy cơ bỏ học đang
rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Tuy món quà mà Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa trao
tặng không nhiều, nhưng chúng tôi cảm nhận được
niềm vui và hạnh phúc của các em khi nhận được
món quà mà Công ty trao tặng cho các em, chúng

tôi hy vọng chia sẻ, động viên phần nào tinh thần
cho các em có niềm vui và an tâm hơn trong việc
học.
Chúng tôi mong rằng bên cạnh các em luôn có nhà
trường, thầy cô và cộng đồng xã hội cùng các em
vượt khó khăn, vươn lên trong học tập để hướng tới
tương lai tươi sáng.
Trong xã hội ngày nay, còn đó rất nhiều mảnh đời
kém may mắn, cuộc sống của họ gặp muôn vàn khó
khăn và họ đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của
tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta, hãy cùng với
cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động
thiết thực để hỗ trợ đóng góp cho những người
kém may mắn trong xã hội, để có thể góp sức mình
vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, phát
triển hơn.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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CÙNG TÍN NGHĨA CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

N

ối tiếp truyền thống tương thân tương ái, ngày 01/4/2021 tại huyện Đất Đỏ, Công ty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông đã phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ, Phòng giáo dục huyện Đất Đỏ cùng Đài
truyền hình Đồng Nai tổ chức chương trình “Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai”.

Qua 10 năm thực hiện, chương trình đã chung tay chia sẻ và giúp đỡ cho 136 hoàn cảnh khó khăn bất hạnh,
các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Đồng Nai. Và ngày hôm nay, chương trình đã vượt qua
ranh giới Đồng Nai để đến với các em tại quê hương anh hùng chị Võ Thị Sáu.
Đối tượng được hỗ trợ trong chương trình lần này là những em học sinh hiếu học và có hoàn cảnh gia đình
khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Ngoài 50 phần quà dành cho các em, chương trình còn có thêm 10 suất
học bổng trị giá 1.000.000đ/suất và 1 suất học bổng 10.000.000đ/suất dành cho 1 hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn.
Nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt được nhắc đến ở trên là em Trần Nguyễn Kim Quyên, học sinh lớp 8/2 trường
THCS Láng Dài. Hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ li dị, em sống với ba và bà nội. Năm 2020 ba em mất, em và bà nội
dựa vào nhau để sống. Nhưng số phận như trêu đùa với em, đầu năm 2021 bà nội em ra đi bỏ lại em bơ vơ một
mình trong căn nhà nhỏ nội để lại. Mẹ em đi làm xa, thỉnh thoảng mới ghé về thăm em. Một mình vừa lo cho
cuộc sống hàng ngày vừa đi học nhưng em luôn là học sinh gương mẫu và đạt thành tích cao trong học tập.
Thấu hiểu cho hoàn cảnh của em, trong lần hỗ trợ này chúng tôi đã dành suất học bổng cao nhất để dành cho
em, chúng tôi mong rằng qua đây em sẽ cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn để sau này thành người có ích cho xã hội.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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Khởi Đầu

V

ào những ngày đầu năm 2021, các
phòng ban Công ty JSC đều tất bật
thống kê, điểm lại những việc mình đã
làm được, việc còn dang dỡ, việc chưa đạt kỳ
vọng, hoặc chưa thể làm được trong năm vừa
qua nhằm mục đích ghi nhận thành quả, đồng
thời nhận rõ những điều cần phấn đấu, hoàn
thiện và đổi mới trong năm Tân Sửu. Phòng kinh
doanh cũng không ngoại lệ, ngoài việc sắp xếp
lại hồ sơ, thống kê số liệu, lên kế hoạch làm việc
cùng các đơn vị có hợp đồng hết hạn trong năm
2021, Phòng cũng tìm kiếm cách thức tiếp cận và
quảng bá mới để thu hút khách hàng đến đầu tư,
lấp đầy khu xưởng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu
đề ra cho năm 2021.
Ngày 15/01/2021 khách hàng ILLA đến từ Hàn
Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thuê
01 khung nhà xưởng 648m2 chỉ sau vài lần gặp
gỡ và trao đổi với JSC. Thêm vào đó, khách hàng
Nippon Notebook đến từ Nhật Bản, sau lần lỡ
hẹn ký hợp đồng vì đại dịch Covid, thì vào ngày
01/02/2021 đã ký kết Hợp đồng thuê 3.024m2
nhà xưởng chính thức với Công ty JSC để triển
khai sản xuất kinh doanh.
So với cùng kỳ 2020, mặc dù diện tích cho thuê
nhà xưởng không cao bằng, nhưng trong bối
cảnh hiện tại thì đây là những sự kiện đáng mừng
để khởi đầu một năm mới. Một tín hiệu lạc quan
cho năm “trâu vàng” Tân Sửu 2021.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ
và Vừa Nhật Bản

NIỀM VUI NƠI CÔNG SỞ

V

ào thời điểm thành lập năm 2015, JSC chỉ có 03
nhà xưởng với 15 khách hàng thuê, xung quanh
là những bãi đất trống đầy cỏ dại. Nhưng sau 5
năm hoạt động đến nay, đã có hơn 50 doanh nghiệp đến
hợp tác thuê xưởng. Hiện tại, JSC có 09 nhà xưởng hoàn
thiện, với tổng diện tích có thể cung ứng gần 80.000m2,
trong đó hơn 70.000m2 đã được cho thuê, tương ứng với
tỷ lệ lấp đầy là 80%.
Với quyết tâm xây dựng khu xưởng cho thuê theo tiêu
chuẩn cao, Ban Lãnh đạo Công ty ngoài việc chú trọng
cải tiến quy cách nhà xưởng, như sơn chống nóng, lắp
đặt cửa thông gió, cửa lấy sáng, cửa thoát hiểm, đường
ống thoát nước mưa, nước thải, bổ sung các dịch vụ tiện
ích, dịch vụ cộng thêm… thì còn đầu tư hệ thống cây
xanh bao phủ. Đây là yếu tố không kém phần quan trọng
nhằm tạo nên một khu công nghiệp chất lượng cao, vừa
đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định, tạo môi trường
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làm việc trong lành, có cảnh
quan đẹp với mảng xanh mát
mắt, vừa có thể cho hoa quả giúp
nhân viên chăm sóc cây xanh
cũng như nhân viên văn phòng
thưởng thức theo mùa.
Việc các nhân viên có thể trồng,
thu hoạch và thưởng thức sản
phẩm từ những cây ăn quả do
chính tay mình trồng, ngay tại
nơi mình làm việc đã góp phần
thể hiện sự quan tâm của Ban
Lãnh đạo, giúp tạo không khí làm
việc vui vẻ và khiến mọi người
gắn kết với nhau như thành viên
trong gia đình.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp
Nhỏ và Vừa Nhật Bản

Phụ Nữ

Thời Hội
Nhập

N

gày 8 tháng 3 nữa lại về –
ngày Quốc tế phụ nữ – là
ngày để tôn vinh vẻ đẹp
của người phụ nữ trên toàn Thế
giới và cũng là dịp để chúng ta bày
tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương
dành cho các bà, các mẹ, các cô,
các dì, các chị… Hàng năm cứ đến
ngày này, Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa đều có các hoạt
động chào mừng như: Về nguồn,
họp mặt, thi cắm hoa, nấu ăn. Năm
nay, do ảnh hưởng dịch Covid nên
Công đoàn cơ sở không tổ chức
họp mặt, thay vào đó tặng cho tất
cả các chị em nữ mỗi người một
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phần quà kỷ niệm. Đồng thời, triển
khai cho các Công đoàn cơ sở thành
viên tổ chức lễ kỷ kiệm cho các chị em
tại đơn vị mình.
Tại Tam Phước, sáng sớm đại diện
Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển
Nông Thôn KCN Tam Phước, Đại diện
chi Đoàn Công ty cũng đã gửi những
lẵng hoa tươi thắm dành tặng cho các
chị em trong Công ty. Tiếp theo đó,
không khí của buổi họp mặt tổ chức
kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ thật
vui vẻ và đầm ấm. Buổi họp mặt có sự
tham dự của Ban Giám đốc Công ty,
đồng chí Nguyễn Hiếu Lộc – thay mặt
Ban Giám đốc gửi lời chúc mừng đến
toàn thể chị em phụ nữ, tặng hoa và
quà cho các chị em.
Năm nay, tuy không giống với mọi
năm là được các anh tổ chức nấu ăn
đãi các chị em, nhưng thay vào đó các
chị em cùng nhau tổ chức buổi cơm
trưa thân mật mời toàn thể Công ty
tham dự.
Có thể nói trong những ngày lễ dành
riêng cho chị em Phụ nữ thì trong trái
tim mỗi người luôn để một phần đặc
biệt dành cho người phụ nữ của cuộc
đời mình. Người đó là Mẹ, là Chị, là Em,
là Vợ, là Con gái, là người yêu… Dường
như tất cả những người phụ nữ ấy đều
mang đến cho chúng ta sự ấm áp, an
lành, hạnh phúc khi thành công cũng
như lúc thất bại, để ta sống tốt hơn,
vững vàng tin tưởng hơn ở cuộc đời
này.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập và
phát triển của đất nước, có thể nói
phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy
và khẳng định vai trò, vị trí của mình
đối với sự phát triển của xã hội. Khi
nền kinh tế ngày càng phát triển, phụ
nữ càng có nhiều cơ hội hơn, tham
gia bình đẳng trong việc ra quyết
định tại mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội - trong gia đình, cộng đồng, kinh
doanh, chính trị và trong xã hội nói
chung. Đi đôi với điều đó, các anh,
những người chồng, người cha sẵn
sàng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc
gia đình, giảm nhẹ gánh nặng việc
nhà cho phụ nữ, tạo cho họ nhiều thời
gian nhàn rỗi hơn để tham gia vào các
hoạt động xã hội khác.
Vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn
của người Phụ nữ Việt Nam ngày nay
đã được nâng lên một bước phù hợp
với thời đại trong xu thế hội nhập toàn
cầu, nhưng vẫn phát huy vẻ đẹp của
một thời “Anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang” và còn mang vẻ đẹp
về trí tuệ.
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tôi
xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất
cho những người phụ nữ luôn được
mạnh khỏe, luôn luôn tươi trẻ, dịu
dàng... luôn được hạnh phúc trong
mái ấm của gia đình. Chúc cho những
người phụ nữ sẽ nhận được nhiều yêu
thương, thành công hơn nữa trong
cuộc sống.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ VỀ NGÀY 8/3

C

ứ vào dịp 8/3 mỗi năm, trên
các phương tiện thông tin
đại chúng sẽ phát rất nhiều
chương trình chuyên đề về phái đẹp
cùng những buổi hội họp nhằm tôn
vinh phụ nữ. Đây là ngày lễ Quốc
tế phụ nữ, ở nước ngoài thì không
biết như thế nào, nhưng ở Việt Nam
người ta thường hô hào thanh niên,
nam giới phải đặc biệt chú trọng đến
mẹ, đến vợ, bạn gái, nôm na thì cứ là
phái nữ sẽ được ưu ái trong ngày lễ
này. Một ngày lễ thật ý nghĩa dùng
để bày tỏ sự biết ơn của chồng, của
con, với những người vợ, người mẹ
luôn nhọc nhằn trong công việc vì
họ. Những cô gái chưa chồng cũng
rất được ưu ái trong ngày này, đơn
giản vì họ cũng là phụ nữ mà.
Nói về vai trò của người phụ nữ Việt
Nam trong gia đình: Thật là vất vả!
Nếu như ngày trước, người chồng
đi làm kiếm tiền chi tiêu trong gia
đình, người vợ ở nhà chăm sóc con
cái, bếp núc giặt giũ. Và công việc ấy
được đặt tên là nội trợ. Hai từ nội trợ
nghe nó đơn giản làm sao nhưng
công việc thì không đơn giản chút
nào. Cứ mỗi sáng ra người vợ phải
quét dọn nhà cửa, cẩn thận thì cũng
phải hơn một tiếng, nếu có con thì
lại phải vừa làm vừa chăm con, chợ
búa nấu nướng là hết một buổi sáng
để có buổi cơm trưa cho gia đình.
Khi tất cả đã ăn uống xong xuôi, mọi
người nghỉ ngơi, người phụ nữ phải
dọn dẹp. Khi cả nhà đi khỏi, người
phụ nữ lại lao vào công việc giặt
giũ, ủi đồ. Và lại bước vào buổi cơm
chiều. Và rồi lại dọn dẹp…
Và trong xã hội hiện tại, khi nhu
cầu cuộc sống tăng cao, việc kiếm
tiền đâu chỉ của riêng người chồng.
Người đàn ông kiếm tiền khó nhọc

Chị em phụ nữ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
thế nào thì người phụ nữ cũng đổ
ngần ấy mồ hôi và nước mắt để
đổi lấy tiền, thế nhưng khi tan sở
về nhà, người phụ nữ lại phải ôm
đồm hết bao nhiêu công việc của
một ngày mà người phụ nữ ngày
xưa phải làm. Ngẫm nghĩ sự chịu
đựng của người phụ nữ ngày nay
rất cao. Với áp lực của công việc
ở sở, với yêu cầu của gia đình, với
bổn phận của một người vợ, người
mẹ, họ thật là quá tải. Vậy vào ngày
8 tháng 3, họ cần gì?
Một ngày thong dong dạo phố để
chồng gánh vác công việc?
Một lời cảm ơn của đứa con?
Để họ cảm thấy đời vui hơn?
Và đấy là hệ quả của ngày kỷ niệm
này mang đến?
Tôi không nghĩ là như vậy! Đối với
tôi, ngày 8 tháng 3 là ngày nhắc
nhở cho các đấng mày râu biết
rằng: Phụ nữ không phải là một
sinh vật nhỏ bé được thượng đế
sinh ra để phục vụ cánh đàn ông.
Mà phụ nữ là một người như mình
có những suy nghĩ, những tâm tư
tình cảm riêng, có công việc độc
lập cần được tôn trọng, cũng như

cần được chia sẻ…
Tốt biết bao nhiêu khi hàng ngày,
sau khi rời sở người đàn ông biết
chia sẻ với vợ công việc nhà. Thay
vì tắm rửa ngồi lên bàn cơm chờ
dọn, thì hãy xuống bếp bưng phụ
vợ thức ăn. Thay vì nói sao nhà
tắm bẩn quá? Thì hãy giúp dọn
dẹp. Thay vì la cà ngoài phố với
bạn thì về nhà sớm để thức ăn
không phải hâm lại, ôi người vợ
hạnh phúc dường bao. Cả những
đứa con cũng vậy. Nếu đứa con ý
thức được rằng người mẹ tốt của
mình vô cùng vất vả, thì hàng ngày
hãy giơ tay ra phụ giúp mẹ mình,
những công việc tuy nhỏ nhặt như
dẹp một món đồ vứt bừa bãi, rửa
một chậu bát, bưng một ly nước
cho mẹ lúc mẹ mình nhọc mệt, tôi
nghĩ đó là đã hiểu được ý nghĩa
của ngày 8 tháng ba.
Mong sao mỗi ngày đều là ngày
8/3, mỗi ngày phụ nữ đều được
nâng niu, vì sao ư? Vì họ xứng
đáng!!!
Trần Thị Mai Phương
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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KIẾN THỨC VỀ CHỨNG NHẬN HALAL
1. ĐỊNH NGHĨA
Halal theo ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là “hợp pháp”
hoặc cho phép. Đối lập với Halal là Haram, có nghĩa
là trái pháp luật hoặc bị cấm. Halal và Haram là
những thuật ngữ áp dụng cho tất cả các khía cạnh
của cuộc sống người Hồi giáo.
Chứng nhận HALAL là chương trình đánh giá theo
chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ và là quá
trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác
nhận/công nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ đó
không sử dụng các thành phần Haram và điều kiện
sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của
Kinh Qua’ran và luật Shari’ah (Luật của người Hồi
Giáo).
Các sản phẩm buộc phải đạt Chứng nhận Halal tại
các thị trường Hồi giáo chia ra 4 loại chính:

• Động vật có móng vuốt: sư tử, hổ, gấu, rắn, khỉ,…
• Chim săn mồi có móng vuốt: đại bàng, kền kền,…
• Vật gây hại: chuột, rết, bọ cạp,…
• Động vật bị cấm giết: kiến, ong, chim gõ kiến.
• Động vật lưỡng cư: ếch, cá sấu,…
• Con la và con cừu trong nước
• Động vật coi là bẩn: ruồi, muỗi, chấy,…
• Máu
• Các loài động vật không đạt chuẩn Halal (không
được giết mổ theo quy định)
• Động vật chết vì nghẹt thở, bị giết bởi động vật
khác, bị tai nạn
• Các loài thủy sản, hải sản nguy hiểm
• Tất cả các loại đồ uống gây hại và say
• Hóa chất độc hại
• Đồ uống có cồn
• Cấm sử dụng cồn trong quá trình vệ sinh, làm sạch
hệ thống sản xuất
3. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN HALAL

1. Thực phẩm và đồ uống (không bao gồm rượu và
bia, chất có cồn)
2. Thuốc chữa bệnh
3. Mỹ phẩm
4. Các sản phẩm thực phẩm chức năng
2. CÁC QUI ĐỊNH CƠ BẢN
1. Tổng thời gian của việc đánh giá và phát hành
chứng nhận Halal là trong vòng 1 tháng.
2. Quá trình này bao gồm việc đánh giá tài liệu,
thực hiện kiểm tra hiện trường, tìm hiểu tổng thể
về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, đóng gói, lưu
kho, báo cáo, thẩm xét kỹ thuật và ban hành chứng
chỉ Halal.
3. Chứng chỉ Halal có giá trị 1 năm.
4. Là các loại thực phẩm từ động vật và thực vật,
sản phẩm chế biến từ động thực vật mà không
được phép sử dụng trong tôn giáo đạo Hồi, bao
gồm:
• Heo, chó
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3.1 Ước tính trên thế giới, người Hồi Giáo (gần 2 tỷ
người) chiếm khoảng 25% dân số thế giới và con
số này sẽ còn tăng lên 30% vào năm 2025. Đối với
người Hồi Giáo, việc sử dụng các sản phẩm Halal là
bắt buộc. Vì thế, các sản phẩm nhập khẩu vào thị
trường này chỉ được lựa chọn khi sản phẩm đó có
dấu “Halal” trên bao bì sản phẩm. Do đó, nhu cầu
mở rộng thị trường đến người tiêu dùng Hồi Giáo
là hoàn toàn thiết thực và hứa hẹn nhiều tiềm năng.
3.2 Đối với những người không theo đạo Hồi thì các
sản phẩm Halal cũng là một lựa chọn tốt bởi sự đảm
bảo về tiêu chuẩn “an toàn, vệ sinh và chất lượng”.
3.3. Tại diễn đàn Halal Thế Giới lần thứ 55 (tháng
10 năm 2018) tại Malaysia, các chuyên gia đã nhận
định dự kiến đến năm 2025, thực phẩm có dấu
chứng nhận Halal chiếm khoảng 20% tổng giá trị
thực phẩm tiêu thụ toàn thế giới. Hiện nay, Việt
Nam có khoảng 50 công ty xuất khẩu sang thị
trường các nước Hồi giáo với sản phẩm có chứng
nhận Halal như: bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp,
dược phẩm, hải sản… Giá trị xuất khẩu khoảng 10,5
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tỷ USD. Trong khi đó, nhiều
nghiên cứu chỉ ra rằng nhu cầu
mà thị trường Hồi giáo đối với
các sản phẩm của Việt Nam là
khoảng 34 tỷ USD. Có thể thấy,
thị phần hơn 23 tỷ đồng đã bị
nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ.
3.4. Việt Nam có vị trí địa lý
gần những thị trường Halal
lớn như Indonesia (hơn 62%
dân số theo đạo Hồi), Malaysia,
Phillipine.

4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
HALAL:
* Không sử dụng các nguyên
liệu Haram (bị cấm theo luật
Hồi Giáo):
• Heo, chó hoặc dẫn xuất từ
chúng
• Các loại động vật sống trên
cạn không được giết mổ theo
nghi thức Hồi Giáo (zabihah)
• Đồ uống chứa cồn: bia, rượu
(sake, mirin,..)
* Nguyên liệu - phụ gia - hóa
chất có nguồn gốc từ thịt động
vật (thịt, chất béo động vật,
gelatine,..) bắt buộc phải có
chứng chỉ Halal trong thời hạn
hiệu lực và hợp lệ.
* Nguyên liệu - phụ gia - hóa
chất có chứng chỉ Halal thì
chứng chỉ Halal phải được cấp
phát từ các tổ chức đánh giá
Halal được phê duyệt năng lực
bởi JAKIM hoặc MUI hoặc GAC
(GCC Accreditation Center);
hoặc chứng nhận được cấp
phát bởi JAKIM - Malysia, MUI –
Indonesia.
5. CHỨNG NHẬN HALAL CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA:

Bên cạnh chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo FSSC
22000 và BRC, Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa cũng đã thiết lập và
kiểm soát theo Chương trình chứng nhận Halal, Kosher để mở rộng
thị trường tín ngưỡng Hồi Giáo và Do Thái Giáo, đây cũng là khuynh
hướng chung cho những người tiêu dùng ăn kiêng và ăn chay.
Công ty đã đạt được Chứng nhận Halal vào 02/05/2019, và vào
01/04/2021, Công ty đã đón tiếp Đoàn đánh giá và được tái cấp chứng
nhận Halal Jakim. Với những nỗ lực duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
An toàn thực phẩm của Công ty, tin rằng doanh số kinh doanh năm nay
của Công ty sẽ vượt cao hơn Mục tiêu đề ra.
Phạm Thị Mỹ Phúc
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa
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C

08 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
THEO NGHỊ ĐỊNH 123

ác tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp
dịch vụ và kế toán cần nắm được các quy
định dưới đây khi sử dụng hóa đơn điện tử
theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1

. Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 59 Nghị định 123 quy
định:
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01
tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá
nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông
tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử
của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số
119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày
01 tháng 11 năm 2020”
Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 60 còn quy định doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế được phép sử dụng hóa đơn
giấy đến hết ngày 30/6/2022 đối với những hóa đơn
đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020.
Như vậy, chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ
ngày 01/7/2022 và bãi bỏ quy định bắt buộc sử dung
hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

2

. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 123 và Điều 91 Luật
Quản lý thuế 2019 quy định đối tượng áp dụng hóa
đơn điện tử gồm:
- Trường hợp 1: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ
quan thuế
+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa,
cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy
định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý
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thuế 2019 (trừ trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử
không có mã hoặc có mã theo từng lần phát sinh).
+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về
doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về
tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định
pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải
thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương
pháp kê khai và các trường hợp xác định được doanh
thu khi bán hàng hóa, dịch vụ.
- Trường hợp 2: Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã
của cơ quan thuế
Doanh nghiệp sau đây được sử dụng hóa đơn điện
tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa,
cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi
ro về thuế cao và trường hợp đăng ký sử dụng hóa
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:
+ Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng
dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín
dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử,
kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không,
đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy.
+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực
hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện
điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có
hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa
đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử,
lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo
đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người
mua và đến cơ quan thuế.
- Trường hợp 3: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo
từng lần phát sinh
Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện
phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan
thuế tại 02 trường hợp trên nhưng cần có hóa đơn
để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh
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nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan
thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho
khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện
tử có mã theo từng lần phát sinh.
Lưu ý: Phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp
hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

3

. Định dạng của hóa đơn điện tử (Khoản 1, 2, 4, 5 Điều 12)

Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy
định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường
thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị
hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng
ngôn ngữ định dạng văn bản XML (extensible Markup
Language); trong đó:
- Định dạng hóa đơn điện tử gồm 02 thành phần:
Thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử
và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành
phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế.
- Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hoá, cung cấp dịch
vụ khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan
thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu
cầu sau:
+ Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuế
riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền
chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có
bằng thông tối thiểu 5 Mbps.
+ Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message
Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
+ Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền
nhận dữ liệu.
Lưu ý: Hóa đơn điện tử phải được hiển thị đầy đủ,
chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không
dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc
được bằng phương tiện điện tử.

4

. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 17)

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá
nhân kinh doanh thuộc đối tượng nêu tại khoản 1
Điều 14 Nghị định 123 nếu truy cập Cổng thông tin
điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng

tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:
+ Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
+ Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ
quan thuế cấp mã.
– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá
nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của
cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa
đơn điện tử thì truy cập vào trang thông tin điện tử
của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử
dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực
hiện:
+ Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
+ Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua
tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan
thuế cấp mã.
Lưu ý: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác,
hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch
vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp
mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức
gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận
giữa người bán và người mua theo quy định.

5

. Lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Điều
18)

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa
đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán
hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thông
báo chấp nhận của cơ quan thuế.
– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm
để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp
dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người
mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa
người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy
định của pháp luật về giao dịch điện tử.

6

. 07 Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá
nhân kinh doanh thuộc ngừng sử dụng hóa đơn điện
tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế trong
07 trường hợp sau:
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(01) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác,
hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số
thuế;
(02) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác,
hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan
thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại
địa chỉ đã đăng ký;
(03) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ,
cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
(04) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác,
hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan
thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để
thực hiện cưỡng chế nợ thuế;
(05) Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện
tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức
năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;
(06) Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử
phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp
dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị
cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ
quan thuế
(07) Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh,
cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh
nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp
không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế
xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện
mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp
hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để
trốn thuế theo quy định thì cơ quan thuế ban hành
quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh
nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

7

. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

- Theo Điều 7 Nghị định 123, hóa đơn điện tử, chứng
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từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa
đơn, chứng từ giấy trong các trường hợp sau:
+ Khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát
sinh.
+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan
kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy
định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.
- Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện
tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự
khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử,
chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi
chuyển đổi.
- Giá trị hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi:
+ Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển
đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn,
chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo
dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp
luật về giao dịch điện tử.
+ KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ
trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền
có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
theo quy định.

8

. 05 biểu mẫu về hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày
01/7/2022

- Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT: Tờ khai đăng ký/thay đổi
thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
- Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có
sai sót.
- Mẫu 06/ĐN-PSĐT: Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện
tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh.
- Mẫu 01/TH-HĐĐT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn
điện tử.
- Mẫu 03/DL-HĐĐT: Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng
từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA NGHỊ ĐỊNH 31.2021
– HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ
Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện đầu
tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận
thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm
đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu
tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu
tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh
doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

2021

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình
thức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 của Luật
Đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh
vực dầu khí; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư
của Quốc hội và giám sát, đánh giá đầu tư được quy
định tại các Nghị định riêng của Chính phủ.
- Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ
quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân liên
quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
2. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt
động đầu tư
- Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên
quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư được
thực hiện như sau:
+ Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về
tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung
hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm
quyền;

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra
tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư
nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ
theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này;
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+ Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung
hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo
01 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn
bộ nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối
với mỗi một bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu
rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ
sung hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa
đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn ghi tại văn
bản thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp nhà đầu tư không sửa đổi, bổ
sung hồ sơ trong thời hạn đã được thông
báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng
ký đầu tư xem xét dừng giải quyết hồ sơ và
thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư;
+ Khi yêu cầu nhà đầu tư giải trình nội dung
trong hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ
quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn
bản cho nhà đầu tư và ghi rõ thời hạn giải
trình. Trường hợp nhà đầu tư không giải
trình theo yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
cơ quan đăng ký đầu tư xem xét thông báo
bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc dừng
giải quyết hồ sơ;
+ Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải
trình của nhà đầu tư về nội dung có liên
quan trong hồ sơ theo quy định tại các điểm
c và d khoản này và thời gian xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực đầu tư (nếu có)
không được tính vào thời gian giải quyết thủ
tục theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị
định này;
+ Trường hợp từ chối cấp, điều chỉnh Quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết
định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản hành
chính khác về đầu tư theo quy định tại Luật
Đầu tư và Nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm
thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và
nêu rõ lý do.
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- Việc lấy ý kiến giữa các cơ quan nhà nước trong quá
trình giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được
thực hiện như sau:
+ Cơ quan lấy ý kiến phải xác định nội dung
đề nghị có ý kiến phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của cơ quan được lấy ý kiến và thời
hạn trả lời theo quy định của Luật Đầu tư và
Nghị định nạy;
+ Trong thời hạn quy định tại điểm a khoản
này, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm
trả lời và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến
thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó;
quá thời hạn quy định mà không có ý kiến
thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc
phạm vi quản lý của cơ quan đó.
+ Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ chịu
trách nhiệm về những nội dung được giao
chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải
quyết thủ tục khác có liên quan đến hoạt
động đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư
và Nghị định này; không chịu trách nhiệm
về những nội dung đã được cơ quan, người
có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định,
phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký
đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước khác
không giải quyết tranh chấp giữa các nhà
đầu tư và tranh chấp giữa nhà đầu tư với
các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá
trình thực hiện hoạt động đầu tư.
+ Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy
định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh
trong trường hợp không thực hiện hoặc
thực hiện không đúng thủ tục quy định tại
Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật có
liên quan.
Trần Cao Cường
Ban Pháp Chế
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LỢI ÍCH
CỦA VIỆC
SỬ DỤNG
CĂN CƯỚC
CÔNG DÂN
GẮN CHIP

S

ử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là xu thế
nhiều nước trên thế giới áp dụng. Hiện nay, trên thế giới
đã có tổng số 70 nước sử dụng thẻ CCCD có gắn chip.

Thẻ CCCD có gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng
lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như: Ứng
dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh
trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… có thể được sử dụng và
kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân… Vì vậy,
thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác, giảm thiểu
mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn bảo mật nhất là
trong các giao dịch tài chính. Ngoài ra, thẻ còn linh hoạt khi cần
bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi phát hành bởi cơ
quan Công an. Dữ liệu trên chip có thể được truy cập ngay lập tức
mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị
cho phép đọc thông tin trên chip giúp cho việc xác thực danh tính
được thực hiện ngay.
Thời gian tới khi thẻ CCCD gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các
thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải
mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chip sẽ
thực hiện được các giao dịch.
Cần khẳng định rằng chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng
định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp,

sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của
pháp luật Việt Nam, bảo đảm an ninh, an toàn thông
tin. Trong trường hợp bị mất thẻ CCCD gắn chip cũng
không có nguy cơ lộ lọt thông tin.
Có thể thấy, lợi ích và hiệu quả của việc làm thẻ CCCD
là rất rõ ràng khi công dân được đảm bảo quyền lợi
về CCCD, được phục vụ giao dịch cá nhân nhanh
chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại.
Cùng với đó, các cơ quan nhà nước sẽ được hưởng
những dịch vụ công tốt nhất, được kết nối, khai thác
thông tin phục vụ công tác quản lý của mình nhanh
chóng, chính xác, độ tin cậy cao; minh bạch hóa các
thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trả kết quả của
các dịch vụ hành chính công.
Hơn thế việc cấp thẻ với nhiều tính năng ưu việt này
sẽ góp phần phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh
phòng chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác
cải cách hành chính, hướng tới nền Chính phủ số,
chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo
bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của cả
nước và đây là xu hướng tất yếu trong việc phát triển
xã hội hiện nay.
Phòng TTTT
(Tổng hợp)
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CĐCS – ĐCS - HCCB
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số: 22/CĐCS-ĐCS-HCCB
Công văn liên tịch của CĐCS, ĐCS, HCCB
Tổng Công ty về việc phát động cuộc thi
“Ảnh Bé đẹp”

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Kính gửi:

				
				
				

- Toàn thể Đoàn viên Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên Đoàn TNCS HCM;
- Toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, thú vị, ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng của các bé trong gia đình các Đoàn viên Công đoàn,
Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội viên Hội Cựu Chiến Binh Tổng Công ty, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công đoàn Cơ sở
thống nhất với Đoàn Cơ sở, Hội cựu Chiến binh Tổng Công ty Tín Nghĩa phát động cuộc thi “Ảnh Bé đẹp”, với thể lệ như sau:
1. Thời gian:
- Thời gian nhận ảnh tham dự: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/05/2021.
- Công bố kết quả và trao giải: Ngày 10/06/2021.
- Toàn bộ ảnh dự thi gửi về cho Ban tổ chức: Chị Nguyễn Quỳnh Như: Email: nhu.nq@tinnghiacorp.com.vn (SĐT: 0947803080)
2. Đối tượng và điều kiện tham dự:
- Tất cả các bé là con của CBCNV Tín Nghĩa
- Chia làm 3 độ tuổi như sau:
+ Các bé từ 1 tháng tuổi – <5 tuổi
+ Các bé từ 5 tuổi – <10 tuổi
+ Các bé từ 10 tuổi – 14 tuổi
- Ảnh dự thi phải kèm chú thích, ghi rõ họ tên, tuổi, năm sinh, nơi học tập
3. Thể lệ cuộc thi:
- Không giới hạn ý tưởng sáng tạo.
- Tác phẩm tham gia dự thi là những tác phẩm của các bé từ 1 tháng tuổi cho đến 14 tuổi kể từ ngày phát động cuộc thi.
- Ảnh được chụp trong vòng 6 tháng trở lại cho đến ngày hết hạn nhận ảnh dự thi.
- Mỗi bé được tham gia tối đa 3 ảnh đẹp nhất.
- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc trắng đen, dung lượng trên 1 MB.
- Tác phẩm được giải và tác phẩm dự thi, Ban tổ chức được quyền sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng cáo trong nội bộ
Tổng Công ty (đăng Bản tin nội bộ).
4. Tiêu chí bình chọn:
Việc bình chọn để xếp hạng dựa trên các tiêu chí:
- Ảnh đẹp, ngộ nghĩnh, thể hiện nét hồn nhiên dễ thương của bé.
- Kỹ thuật chụp ảnh: Màu sắc, ánh sáng, đường nét, cự ly, bố cục.v.v..
- Tính sáng tạo
5. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng cho 3 độ tuổi, mỗi độ tuổi gồm các giải sau:
- 1 Giải nhất
: 3.000.000 đồng
- 1 Giải nhì
: 2.000.000 đồng
- 1 Giải ba
: 1.000.000 đồng
- 2 Giải khuyến khích: 500.000 đồng/01 giải
6. Ban tổ chức gồm:
- Anh Lê Hữu Tịnh – UVTV Đảng ủy, Phó TGĐ – Trưởng ban

- Anh Lê Minh Chương - Chủ tịch HCCB Tổng Công ty

- Anh Lê Văn Danh – Phó BT Đảng ủy, Phó TGĐ – Phó ban

- Chị Ngô Thị Hồng Châu - Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty

- Anh Nguyễn Văn Liễu - Phó BTTT Đảng ủy

- Anh Trịnh Nguyên Nam - Bí thư ĐCS Tổng Công ty

7. Ban giám khảo gồm:
- Ban Biên tập Bản tin nội bộ
- Chủ tịch CĐCS; Chủ tịch HCCB; Bí thư Đoàn Cơ sở Tổng Công ty
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Mục lục
2-3

4
5
6
7
8
9

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NHÌN LẠI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021: LÊN KẾ HOẠCH MỞ RỘNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN:
TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CAO TẦNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TÍN NGHĨA –PHƯƠNG ĐÔNG: ĐẢM BẢO TỶ LỆ CHIA
CỔ TỨC TỐI THIỂU 15%
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KHO E VÀ F
VỚI DIỆN TÍCH HƠN 70.000 m2

9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA: ĐẠT MỤC TIÊU DOANH THU
2.500 TỶ ĐỒNG

10

VĂN HÓA TÍN NGHĨA

11-21

TIN TỨC - SỰ KIỆN

22-23
24
25

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU: CẦN XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG HÀNH VI SAI PHẠM TRONG KINH DOANH
VIỆT NAM ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP - SẼ ĐẮT GIÁ VÌ NHU CẦU TĂNG

26-32

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

33
34

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH CÙNG TÍN NGHĨA VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI “CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”
CÙNG TÍN NGHĨA CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

35
35-36
36
37

GÓC CHIA SẺ
KHỞI ĐẦU
NIỀM VUI NƠI CÔNG SỞ
Phụ Nữ - Thời Hội Nhập
ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ VỀ NGÀY 8/3

38-39
40-42
43-44
45
46

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
KIẾN THỨC VỀ CHỨNG NHẬN HALAL
08 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123
MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA NGHỊ ĐỊNH 31.2021– HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ
LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP
CUỘC THI ẢNH BÉ ĐẸP
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Đặng Thị Thanh Hà
BIÊN TẬP NỘI DUNG
Đặng Thị Thanh Hà
Lê Hữu Tịnh
Nguyễn Văn Liễu
Lê Văn Danh
Ngô Thị Hồng Châu
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THIẾT KẾ
Cao Thanh
SỐ GIẤY PHÉP: 29/ GP-STTTT
do Sở Thông tin Truyền thông Đồng Nai cấp ngày 19/04/2021
SỐ LƯỢNG IN: 500 bản, in tại Công ty TNHH 1 TV Lê Quang Lộc
161 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM
Nộp lưu chiểu: Tháng 04/2021

