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N

gày 27 tháng 4 năm 2021,
Công ty cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch đã tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2021.
Tại Đại hội cổ đông thường niên
năm 2021, các nội dung quan trọng
được thông qua, bao gồm: Báo
cáo của Hội đồng quản trị về kết
quả hoạt động kinh doanh năm
2020, phương hướng hoạt động
kinh doanh năm 2021; Báo cáo của
Ban kiểm soát về thẩm định báo
cáo tài chính năm 2020 và đánh
giá tình hình hoạt động năm 2021;
Kế hoạch tiền lương/thù lao của
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
năm 2021; Đề xuất lựa chọn đơn
vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2021; Báo cáo sản xuất kinh doanh
năm 2020, Phương án phân phối
lợi nhuận năm 2021; Chủ trương
và phương án bán cổ phiếu quỹ;
Chủ trương và phương án tăng
vốn Điều lệ; Miễn nhiệm và bầu bổ
sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự án khu dân cư Phú Thạnh - Long
Tân của Công ty có quy mô lớn, nhu
cầu vốn đầu tư cao, nhưng hiện tại
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vốn điều lệ công ty chỉ có 660 tỷ
đồng không đủ để triển khai dự án
trong thời gian tới vì vậy tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2021 đã thông qua phương án tăng
vốn Điều lệ để Công ty thực hiện
các hoạt động đầu tư cho: Công tác
bồi thường, đền bù đối với phần đất
chưa được Nhà nước giao; nguồn
vốn để thực hiện xây dựng một số
hạng mục hạ tầng cấp 1 phân khu
phía Nam của dự án; nguồn vốn
cần thiết cho việc đầu tư xây dựng
phân khu 1E và nguồn vốn để thực
hiện nộp tiền sử dụng đất cho dự
án Khu trung tâm Hành chính – Văn
hóa – Giáo dục – Thể dục thể thao
kết hợp xây dựng chợ, khu phố Chợ
và khu Công viên cây xanh.
Mặc dù có sự nỗ lực không ngừng
nghỉ của tập thể Cán bộ, Người lao
động Công ty, tuy nhiên năm 2020
là một năm đơn vị hoạt động trong
bối cảnh với rất nhiều khó khăn do
tình hình chung của thị trường bất
động sản cùng với tình hình dịch
bệnh Covid-19… Vì vậy, kết quả
hoạt động kinh doanh của Công
ty trong năm qua chưa được khả
quan, lợi nhuận của Công ty không
đạt so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, các cổ đông rất quan
tâm đến các vấn đề như: tình hình
sản xuất kinh doanh của Công
ty trong đợt dịch bệnh Covid-19;
tiến độ triển khai các dự án... Các
cổ đông đều chia sẻ, thấu hiểu với
Công ty về giai đoạn khó khăn vừa
qua và mong muốn trong thời gian
tới Hội đồng quản trị và Ban điều
hành Công ty sẽ tiếp tục có những
giải pháp kinh doanh phù hợp, hiệu
quả để đáp ứng lợi ích của các cổ
đông.
Đại hội đã tiến hành biểu quyết với
tỷ lệ thống nhất cao thông qua các
nội dung được trình tại Đại hội cổ
đông thường niên năm 2021.
Đại hội đồng cổ đông năm 2021
mong muốn toàn thể cán bộ, người
lao động tích cực đóng góp trí
tuệ, công sức và tham gia tích cực
phong trào thi đua hoàn thành
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm
2021 vì lợi ích và phát triển bền
vững của Công ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

NĂM 2021 SẼ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 260 TỶ ĐỒNG
LÊN 1.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ THAM GIA CÁC DỰ ÁN MỚI

N

gày 23/04/2021, Công ty Cổ phần Phát triển
KCN Tín Nghĩa đã tiến hành Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021 với số lượng cổ
đông tham dự đại hội là 25/1.248 cổ đông đại diện
cho 16.447.706/26.003.143 cổ phần, đạt tỷ lệ 63,25%.
Năm 2020, doanh thu thực hiện được 220,808 tỷ đồng,
đạt 145,6% kế hoạch và bằng 109,5% so cùng kỳ. Lợi
nhuận sau thuế đạt 122,302 tỷ đồng, đạt 175,4% kế
hoạch và tăng 34,6% so cùng kỳ.
Trong năm 2021, đặt ra mục tiêu doanh thu thực hiện
158,432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76,195 tỷ đồng,
tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15% tính trên số vốn điều lệ
chưa tăng thêm.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là bà Đặng Thị Thanh Hà
và ông Trần Hoài Nam, cả hai đều là thành viên HĐQT
Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công
ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế
hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo
hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng
dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua tờ trình chào bán cổ
phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn
điều lệ từ 260 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng để đảm bảo
đủ vốn đối ứng trong việc triển khai các dự án mới,
hợp tác đầu tư phát triển quy mô Công ty.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (JSC)

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI VINGROUP VỀ DỰ ÁN
TRẠM ĐIỆN VÀ XE BUS TẠI KCN NHƠN TRẠCH 3

N

gày 23/5/2021, Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC) đã ký kết thoả
thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup về dự án trạm sạc điện và xe bus tại KCN Nhơn Trạch
III. Buổi ký kết được thực hiện tại Trụ sở Công ty JSC.

Đây là một dấu mốc trong mối quan hệ giữa hai đơn vị, một cơ hội hợp tác cùng phát triển và nâng tầm vị thế
cũng như hình ảnh của hai bên. Một bước đột phá của JSC trong việc khẳng định tiêu chí xây dựng một khu
nhà xưởng xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường thông qua việc lắp đặt 16 trạm sạc điện cho xe máy, 08
trạm sạc cho xe ô tô và tiên phong và dẫn đầu xu hướng vận hành xe bus điện đưa đón chuyên gia từ thành
phố Hồ Chí Minh đến Nhơn Trạch và ngược lại. Thông qua sự hợp tác này, Vingroup đã thêm mới hệ thống kênh
giới thiệu sản phẩm đến gần hơn, trực tiếp hơn với người tiêu dùng cũng như tiếp cận được thị trường tiềm
năng rộng lớn tại miền Đông Nam Bộ.
Bên cạnh đó, mặc cho tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với nỗ lực thương lượng và
thuyết phục của Phòng kinh doanh cũng như Ban giám đốc Công ty JSC. Ba khách hàng sau đã đồng ý ký kết
Hợp đồng thuê nhà xưởng, cụ thể:
1- Ngày 16/3, Công ty Dong Sim đã ký kết thuê 288m2 nhà xưởng.
2- Ngày 15/5, Công ty Framis đã ký kết thuê 648m2 nhà xưởng.
3- Ngày 25/5, Công ty Karton đã ký kết thuê 648m2 nhà xưởng.
Thông qua việc ký kết với ba khách hàng này, diện tích nhà xưởng đã cho thuê từ đầu năm đến nay là 2.232m2,
đạt 21,41% kế hoạch năm và đạt 48,15% so với cùng kỳ.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CP Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
VINH DỰ NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
VIỆT NAM NĂM 2020

N

gày 25/4/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng
Chất lượng Quốc gia Việt Nam năm 2020.
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam được thiết
lập dựa trên cơ sở 7 tiêu chí của hệ thống các giải
thưởng chất lượng quốc gia tiên tiến, thuộc hệ thống
Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình
Dương, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích
xuất sắc trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và
hiệu quả hoạt động.
Đây là hệ thống giải thưởng rất khắt khe từ các tiêu
chí đầu vào, phải qua nhiều vòng xét duyệt, kết hợp
cả hệ thống tự chấm điểm, chuyên gia đánh giá, kiểm
tra thực địa và có hiệp y với UBND các tỉnh/thành, địa
phương nên kết quả xét chọn rất khách quan và minh
bạch.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam được Thủ
tướng Chính phủ trao tặng hằng năm cho các tổ chức,
doanh nghiệp có thành tích chất lượng xuất sắc trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần
nâng cao vị thế của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam cả
trong nước và trên trường quốc tế. Từ khi thành lập
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã 5 lần vinh dự nhận giải thưởng này.
Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa, ông
Lê Văn Danh, việc tham gia Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia Việt Nam không chỉ giúp Tín Nghĩa đánh giá,
cải tiến toàn diện hoạt động quản lý chất lượng mà
còn 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 trên thị trường.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 04/2021
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021,
NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

N

gày 19/05/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ
chức Hội nghị đại biểu Người lao năm 2021.
Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đang diễn
biến phức tạp, Hội nghị đại biểu Người lao năm 2021
được tổ chức online tại 10 điểm cầu trực tuyến, các
Đại biểu tham dự Hội nghị đều tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định phòng chống dịch Covid-19.

bàn về các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản
trị doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo
hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ, công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc
biệt, tăng cường phòng chống dịch tại các Khu công
nghiệp của Tổng Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2021; báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày
14/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tổng
hợp Hội nghị người lao động cấp cơ sở và báo cáo dự
thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập
thể trên cơ sở kết quả thương lượng giữa người lao
động và người sử dụng lao động.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tiếp thu ý kiến, kiến
nghị của Hội nghị, nêu lên những khó khăn thách thức
trong năm 2021, đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn
vị, toàn thể CBCNV chung tay góp sức cùng với Ban
Lãnh đạo Tổng Công ty vượt khó khăn, hoàn thành
các mục tiêu đề ra.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, thảo luận sôi nổi các vấn
đề cấp thiết hiện nay về nguồn nhân lực, nguồn vốn,
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Tổng Giám đốc, đại điện người sử dụng lao động đã
cùng với Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện người lao
động ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021.
Hội nghị đã nghe đại diện Ban chấp hành Công đoàn

TIN TỨC – SỰ KIỆN

cơ sở Tổng Công ty phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ
tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động”. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể CBCNV
tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021.
Sau hội nghị, Lãnh đạo Tổng Công ty, Giám đốc các đơn vị, phòng ban, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021 đã thông qua.
Khôi Nguyên
Phòng TTTT
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021:

NĂM 2020 GẦN 1.000 LƯỢT CBCNV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

N

ăm 2020, kinh tế toàn
cầu gặp rất nhiều khó
khăn, bất ổn và khủng
hoảng bởi đại dịch Covid-19,
cùng với tình trạng thiên tai, bạo
động, xung đột chính trị, căng
thẳng quan hệ thương mại.v.v..
bao trùm nhiều khu vực trên
thế giới và biến năm 2020 thành
một trong những năm khó khăn
nhất trong lịch sử, làm cho nhiều
nền kinh tế suy giảm mạnh nhất
trong nhiều thập kỷ.
Đối với Việt Nam, cùng với những
tác động nặng nề trước ảnh
hưởng của đại dịch và xu hướng
gia tăng bảo hộ thương mại của
nhiều quốc gia trên thế giới,
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kinh tế trong nước còn chịu ảnh
hưởng không nhỏ bởi thiên tai,
hạn hán, bão lũ, sạt lở đất…liên
tiếp xảy ra khiến cho kinh tế Việt
Nam gặp nhiều khó khăn, mức
tăng trưởng chỉ 2,91%, thấp nhất
trong thập niên 2011 - 2020.
Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng
không tránh khỏi những tác động
từ đại dịch Covid-19 ảnh hưởng
đến kinh tế toàn cầu và kinh tế
Việt Nam. Trong năm 2020, tuy
doanh thu, lợi nhuận không đạt
kế hoạch, nhưng công ăn việc
làm của người lao động ổn định,
thu nhập, các chính sách chế độ,
tiền lương được thực hiện đúng
theo quy định Nhà nước và theo

Quy chế trả lương, trả thưởng của
Tổng Công ty, cụ thể như điều
chỉnh tăng lương đối với người
lao động đảm bảo mức lương
không thấp hơn mức lương tối
thiểu vùng năm 2020; bên cạnh
đó căn cứ vào kết quả sản xuất
kinh doanh, các Công ty trong
toàn hệ thống xem xét, đánh giá
CBCNV có kết quả đánh giá hiệu
suất làm việc tốt nhất để có sự
điều chỉnh, xác định mức lương
phù hợp.
Tất cả người lao động tại Tổng
Công ty đều được ký hợp đồng
lao động và được đóng BHXH,
BHYT, BHTN theo đúng quy định
của Bộ Luật lao động và nội quy,

TIN TỨC - SỰ KIỆN

quy chế Tổng Công ty. Mỗi
người lao động còn được mua
bảo hiểm tai nạn con người, các
chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ
hưu, thôi việc v.v… thực hiện
đúng theo quy định của Nhà
nước. Bồi dưỡng lao động nữ
sau sinh con, mừng sinh nhật
người lao động, trợ cấp về hưu
cho lao động có quá trình tham
gia công tác tại Tổng Công ty
cũng được thực hiện đúng theo
Thỏa ước lao động tập thể.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ người lao động cũng
được quan tâm, toàn Tổng Công
ty đã tổ chức đào tạo cho gần
1.000 lượt CBCNV tham gia,
trong đó tại Văn phòng Công ty
Mẹ đã phối hợp với các Trung
tâm đào tạo tổ chức 16 khóa
đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho
250 lượt CBCNV tham gia.
Đối với công tác chăm lo người
lao động, Công đoàn cơ sở phối
hợp với Chính quyền trong dịp
Tết Nguyên đán tặng quà cho
hơn 1.400 CBCNV; Tổ chức Tất
niên, Hội thi Báo tường, làm
bánh mứt, cắm hoa, tiểu phẩm,
phối hợp với chương trình xổ
số trúng thưởng tạo không
khí vui tươi sôi nổi, đoàn kết
trong CNLĐ; Triển khai chương
trình “Chuyến xe sum vầy” đưa
ĐV&NLĐ về quê đón Tết.
Tặng quà cho người lao động
trong dịp Lễ 30/4, 1/5, 2/9, Tết
Trung thu.v.v. Tặng quà cho Chị
em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày
Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng áo

mưa cho toàn thể CBCNV, thường xuyên thăm hỏi người lao động ốm
đau, vận động ủng hộ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. Chăm
lo cho các cháu là con của CBCNV như: Khen thưởng, tặng phiếu quà
tặng dụng cụ học tập cho 426 cháu đạt Học sinh giỏi năm học 2019 2020, khen thưởng 22 cháu cuối cấp đạt thành tích “Học giỏi Sống tốt”,
tặng quà cho 1.227 cháu nhân dịp Tết Trung thu, nhằm khuyến khích
động viên các cháu vui tươi, hăng say học tập trở thành con ngoan trò
giỏi, để mỗi gia đình CBCNV được ấm no, hạnh phúc.
Ngoài ra, Công đoàn cơ sở các cấp phối hợp với chính quyền chăm lo
cán bộ và người lao động nghỉ dưỡng tại chỗ phù hợp với tình hình
Covid-19. Tổng Công ty và các Công ty thành viên còn tổ chức khám
sức khoẻ định kỳ, trang bị đồng phục và các điều kiện làm việc khác
để tất cả CBCNV đồng thuận, thống nhất với sự điều hành của lãnh
đạo doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ
vững mối quan hệ lao động hài hòa ổn định giữa doanh nghiệp và
người lao động.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

ỦNG HỘ 5 TỶ ĐỒNG MUA VACCINE
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

S

áng ngày 27/5/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa tham dự Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ
mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng
Nai. Tham dự buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa Bà Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch Hội
đồng Quản trị đã trao bảng tiền ủng hộ 5 tỷ đồng cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tỉnh. Số tiền này được vận động ủng hộ từ CBCNV, các Công ty con và Tổng Công ty Tín Nghĩa, sẽ góp vào quỹ
vaccine Covid-19 của Chính phủ để thực hiện chương trình mua 150 triệu liều vaccine tiêm phòng cho khoảng
75 triệu người dân.
Hoạt động này của Tổng Công ty Tín Nghĩa nhằm thực hiện lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay cùng
Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giúp Chính phủ có thêm nguồn
lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của
nhân dân.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

N

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2021

ăm 2021 là năm đầu tiên
thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026, năm triển khai các
Chương trình công tác lớn thực hiện
Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Đồng
Nai lần thứ XI và Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

tác nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng công tác. Thực hiện các giải
pháp, tập trung tối đa mọi nguồn lực,
tận dụng tốt cơ hội kinh doanh, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của
đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ
tiêu, nhiệm vụ chung năm 2021 của
Tổng Công ty:

Hưởng ứng phong trào thi đua của
Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam,
giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 chủ
đề: “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ
lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống”. Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa phát
động phong trào thi đua đến đoàn
viên, người lao động trong toàn Tổng
Công ty với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo,
thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu,
nhiệm vụ năm 2021, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo
an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an
toàn vệ sinh lao động”.

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.500 tỷ đồng.
Trong đó Công ty Mẹ: 3.600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 390 tỷ đồng.
Trong đó Công ty Mẹ: 300 tỷ đồng.

Nhằm phát huy những kết quả đạt
được của các phong trào thi đua trong
các năm qua, tiếp tục tạo không khí thi
đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, sáng
tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân lao
động; thúc đẩy phong trào thi đua yêu
nước nhằm hoàn thành và hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm
2021, lập thành tích chào mừng các sự
kiện lịch sử và sự kiện chính trị trọng
đại của đất nước, chào mừng Bầu cử
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nội
dung cụ thể như sau:

1

. Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động
sáng tạo”, áp dụng các sáng kiến,
giải pháp hữu ích vào thực tiễn công

2

. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết
của Công đoàn các cấp có liên quan
đến đoàn viên, người lao động.

3

. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên và
người lao động việc tu dưỡng phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống, cải
tiến lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm
đối với nhiệm vụ được giao, đối với xã
hội.

4

. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế
Dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị
người lao động và Hội nghị đối thoại
định kỳ theo quy định, xây dựng mối
quan hệ lao động hài hòa, ổn định
trong doanh nghiệp.

5

. Người lao động thực hiện tốt chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, nội quy, quy định của đơn vị đề
ra. Tích cực học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu
cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp

4.0 và kiến thức về Chính trị, Pháp luật,
Công đoàn.

6

. Phấn đấu 100% công đoàn viên đạt
danh hiệu lao động tiên tiến, trên
45% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn
viên xuất sắc, không có đoàn viên bị kỷ
luật từ mức khiển trách trở lên.

7

. 100% người lao động không mắc
các tệ nạn xã hội, không cờ bạc,
không hút thuốc lá nơi làm việc, không
uống rượu bia trong ngày, giờ làm
việc. Phấn đấu 100% các đơn vị đều
đạt doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”
năm 2021.

8

. Duy trì phong trào “Xanh – Sạch –
Đẹp”; bảo vệ môi trường, thu gom,
phân loại, xử lý rác thải theo quy định;
Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ, an
ninh trật tự, bảo vệ tài sản. Không để
xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, mất
mát tài sản trong đơn vị.

9

. Tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao v.v.. nhân các
sự kiện chính trị, các dịp kỷ niệm, các
ngày lễ lớn trong năm.

10

. Đẩy mạnh phong trào đền ơn
đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội,
tích cực tham gia đóng góp cho các
quỹ từ thiện do các cấp, các ngành
phát động.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kêu
gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người
lao động trong toàn Tổng Công ty
hưởng ứng tích cực các nội dung phát
động thi đua này.
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Thông tin nội bộ - Số 04/2021
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V

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:
GẮN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC VỚI THỰC HIỆN
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

ừa qua, đại diện Đảng ủy
Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã tham dự buổi sơ kết 5
năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và
Kết luận 34-KL/TU của Tỉnh ủy về
“Nâng cao tính tiền phong gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,
các ngành trong Đảng bộ tỉnh” do
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
Đồng Nai tổ chức.
Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm
túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về học tập và
làm theo Bác gắn kết chặt chẽ với
việc thực hiện các nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh, chăm lo đời sống
cho người lao động, đồng thời thực
hiện trách nhiệm với cộng đồng,
xã hội, qua đó góp phần giúp Tổng
Công ty duy trì hoạt động sản xuất
kinh doanh có hiệu quả, nhất là
trong tình hình diễn biến phức tạp
của đại dịch Covid-19.
Nhân dịp này, với những kết quả
đạt được trong việc gắn học tập
và làm theo Bác với thực hiện đạo
đức kinh doanh, thực hiện trách
nhiệm xã hội tại địa phương, Đảng
ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự
được Ban thường vụ Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp Tỉnh tuyên dương,
khen thưởng đối với tập thể và cá
nhân, cụ thể như sau:
*Được tặng Giấy khen Đảng ủy
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khối Doanh nghiệp Tỉnh về thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, gồm:
* Tập thể điển hình tiên tiến:
- Chi bộ Công ty CP Thống Nhất
- Chi bộ 3
* Cá nhân điển hình tiên tiến:
- Đ/c Nguyễn Hoàng Dũng – Đảng
ủy viên, Bí thư Chi bộ Công ty CP
Thống Nhất
- Đ/c Ngô Thị Hồng Châu - Đảng ủy
viên, Bí thư Chi bộ 3
* Được tặng Giấy khen Đảng ủy
khối Doanh nghiệp Tỉnh về thực
hiện Kết luận 34-KL/TU của Tỉnh
ủy về “Nâng cao tính tiền phong
gương mẫu của cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp, các ngành trong Đảng bộ
tỉnh”, gồm:
* Tập thể điển hình tiên tiến:
- Đảng bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Chi bộ Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

* Cá nhân điển hình tiên tiến:
- Đ/c Lê Minh Chương - Đảng ủy viên,
Bí thư Chi bộ 2
Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng
công ty Tín Nghĩa tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị và các văn bản của Trung ương,
Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối DN tỉnh về
đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, trọng tâm gắn với việc
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” là một trong
những nhiệm vụ thường xuyên,
liên tục của Đảng ủy Tổng công ty
Tín Nghĩa và các đảng bộ, chi bộ
trực thuộc; coi trọng vai trò nêu
gương của người đứng đầu cấp ủy,
thủ trưởng các đơn vị trong việc
học tập và làm theo Bác, chú trọng
việc “làm theo” bằng những hành
động cụ thể, thiết thực.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

LẦN THỨ 4 LIÊN TIẾP ĐƯỢC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN “XANH – SẠCH – ĐẸP,
BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG”

T

hực hiện Chỉ thị số 04/CTTLĐ về việc tiếp tục đẩy
mạnh phong trào “Xanh Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ
sinh lao động” trong tình hình mới
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam. Những năm qua, Công đoàn
cơ sở đã chỉ đạo các Công đoàn cơ
sở thành viên trực thuộc phối hợp
với Ban Giám đốc doanh nghiệp
phát động, tổ chức thực hiện có
hiệu quả các phong trào thi đua,
trong đó có phong trào “Xanh Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ
sinh lao động”, góp phần cải thiện
điều kiện làm việc, tạo môi trường
làm việc an toàn, cảnh quan sạch
đẹp, hạn chế và ngăn ngừa nguy
cơ gây tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp đối với người lao
động.
Theo đó, Công đoàn cơ sở triển
khai, hướng dẫn đến các Công
đoàn cơ sở thành viên phối hợp
với bộ phận chuyên môn tổ chức
phát động, hưởng ứng thực hiện
phong trào thông qua hưởng
ứng “Tuần lễ Quốc gia về an toàn
vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ”, “Tháng hành động về an
toàn vệ sinh lao động”, “Ngày môi
trường thế giới”..., phối hợp tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến bằng nhiều hình thức như:
trồng cây, treo băng rôn, pano, áp
phích, khẩu hiệu, bản tin ... nhằm
cung cấp thông tin, nâng cao nhận
thức cho đoàn viên, công nhân lao
động về công tác bảo đảm điều
kiện, môi trường làm việc, phòng
ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề

nghiệp; đặc biệt là nâng cao công
tác tăng cường phối hợp tự kiểm
tra an toàn vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ; tổ chức các
hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ
sinh thường xuyên, phân loại rác
thải tại các khu công nghiệp… đẩy
mạnh các hoạt động cải thiện điều
kiện làm việc tại đơn vị, hướng tới
“xây dựng và phát triển văn hóa an
toàn trong lao động”.
Hàng năm, CĐCS Tổng Công ty
đưa phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp,
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”
vào chương trình hành động ngay
từ đầu năm và phát động thực
hiện xuyên suốt cả năm, đây là
một trong những phong trào thi
đua được phát động tại Hội nghị
Người lao động các cấp hàng năm
và tổ chức đánh giá tổng kết vào
cuối năm. Thực hiện tốt phong
trào này, năm 2020, lần thứ 4 liên

tiếp Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa được Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam tặng Bằng
khen “Đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào Xanh – Sạch –
Đẹp, Đảm bảo An toàn vệ sinh lao
động”.
Qua kết quả hàng năm cho thấy,
phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp,
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”
do tổ chức Công đoàn phát động
đã tạo được sức lan tỏa trong các
doanh nghiệp, góp phần xây dựng
môi trường làm việc an toàn, lành
mạnh; giúp người lao động thi đua
lao động sản xuất góp phần nâng
cao chất lượng sản phẩm dịch
vụ, năng suất và hiệu quả công
việc cũng như hạn chế tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp.
Hồng Châu
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 04/2021
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M

ột số nội dung liên quan đến tình hình
kinh tế Việt Nam và thế giới, trong đó
có những nội dung liên quan trực
tiếp đến lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty
Tín Nghĩa.
- Những động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng
GDP của Việt Nam là lĩnh vực sản xuất theo
hướng xuất khẩu, đầu tư gia tăng và thương
mại mở rộng, bất chấp sự bùng phát các ca mắc
Covid-19 ở một số nước láng giềng.
- Những cải cách đang diễn ra nhằm cải thiện
môi trường kinh doanh và sự tham gia của Việt
Nam vào các thỏa thuận thương mại tự do (FTA)
đa phương bao gồm gần như tất cả các nền kinh
tế tiên tiến sẽ “tiếp thêm nhiên liệu” cho đà tăng
trưởng. Lĩnh vực công nghiệp, vốn có sự khởi
đầu mạnh mẽ trong quý I/2021, được dự báo
tăng 9.5% trong năm nay, đóng góp 3.5% cho
tăng trưởng GDP.
- Những tháng còn lại cho thấy dự báo về sự phục
hồi kinh tế của các đối tác thương mại lớn sẽ làm
gia tăng nhu cầu xuất khẩu trong lĩnh vực sản
xuất Việt Nam. Lĩnh vực xây dựng sẽ tăng trưởng
nhanh chóng khi Chính phủ Việt Nam tiếp tục
đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng lớn trong
năm nay và áp dụng lãi suất thấp khuyến khích
phát triển lĩnh vực bất động sản. Tổng Công ty
Tín Nghĩa cần chú trọng phân tích các thông tin
liên quan này. Lĩnh vực dịch vụ dự báo sẽ phục
hồi ở mức 6% trong năm nay, đóng góp 2.3% cho
tăng trưởng GDP.
- Quá trình chuyển đổi số, sự gia tăng chi tiêu cho
vaccine phòng dịch Covid-19, tâm lý kinh doanh
được cải thiện và lãi suất thấp là những yếu tố
góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2021.
- Lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam sẽ phát
triển mạnh mẽ hơn trong năm nay nhờ có những
cải cách liên tục về cơ cấu, khả năng tiếp cận thị
trường lớn hơn đối với các nông sản xuất khẩu
theo các FTA khu vực và giá lương thực trên toàn
cầu cao hơn do nhu cầu tăng lên.
- Hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 của Việt Nam và Luật Đầu tư được thông
qua hồi tháng 1/2021 nhằm cắt giảm bớt những
thủ tục kinh doanh rườm rà, được kỳ vọng sẽ thu
hút hơn nữa đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) đăng ký trong quý I.2021 tăng
17.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng
đầu tư toàn diện sẽ được thúc đẩy hơn nữa nhờ
đầu tư tư nhân, vốn đã tăng lên đáng kể, cũng

như được khuyến khích bởi lãi suất thấp và chi
tiêu công gia tăng đáng kể.
- Thương mại được dự báo sẽ phát triển mạnh
trong năm nay, được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh
tế mạnh mẽ ở Trung Quốc và Mỹ, hai đối tác
thương mại lớn của Việt Nam, cũng như nhờ tác
động từ 15 hiệp định tự do thương mại (FTA) lớn
mà Việt Nam tham gia.
- Trong quý I.2021, Việt Nam đã đạt khoảng 2 tỷ
USD thặng dư thương mại hàng hóa, trong đó
xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 34.3% và sang
Mỹ tăng 32.8%. Xuất khẩu hàng hóa năm 2021
và 2022 dự báo đều tăng ở mức 8%.
- Chính sách tài khóa nới lỏng của Việt Nam vẫn
được duy trì do nhu cầu chi tiêu cho an sinh
xã hội, chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng và cho
những hỗ trợ tài chính bổ sung có thể có. Điều
này được cho là sẽ góp phần khiến thâm hụt tài
khóa vượt quá mức mục tiêu thâm hụt dự kiến
4% GDP trong năm nay.
- Giá dầu mỏ quốc tế tăng và giá tiêu dùng trong
nước tăng có khả năng CPI lên mức 3.8% năm
2021 và 4% trong năm 2022. Nhìn chung, Chính
phủ hoàn toàn có khả năng kiềm giữ mức lạm
phát dưới 4% trong 2 năm tới (bằng các công cụ
can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào các thị trường
xăng dầu, điện nước, y tế do nhà nước quản lý).
- Vẫn còn những nguy cơ đáng kể trong năm
2021 và năm tiếp theo, trong đó có sự xuất hiện
các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch
Covid-19 và sự chậm trễ trong chương trình
tiêm vaccine. Việc triển khai tiêm vaccine ngừa
Covid-19 đang chững lại trên toàn cầu có thể ảnh
hưởng đến khả năng Việt Nam có thể quay trở lại
con đường tăng trưởng mạnh mẽ như trước đại
dịch do sự phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài.
- Sự phục hồi nhanh chóng của đầu tư tư nhân
trong nước có thẻ làm tồi tệ thêm nguy cơ về
những bong bóng tài sản, nếu tín dụng không
được rót vào những lĩnh vực hữu ích.
- Ngân hàng nhà nước vẫn phát thông điệp kiên
trì với chính sách tiền tệ linh hoạt để thực hiện
mục tiêu kép. Dự báo tình hình lãi suất vẫn ổn
định. Chính quyền Biden vừa thông báo tháo
nhãn Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia thao
túng tiền tệ. Đây được xem là một thắng lợi ngoại
giao kinh tế và chính trị của Việt Nam.

TV HĐQT
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CHI PHÍ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TĂNG
DOANH NGHIỆP TÌM ĐƯỜNG VƯỢT KHÓ
“Ước tính giá trị xuất khẩu năm
nay sẽ tăng ít nhất 30% so với
năm 2020 do nhu cầu thị trường
nông sản gần đây phục hồi
mạnh. Từ thực tế này, các doanh
nghiệp phải đối mặt với làn sóng
tăng giá nguyên liệu cũng như
cước vận tải biển buộc các doanh
nghiệp làm hàng xuất khẩu phải
tối ưu hóa chi phí theo hướng
cắt giảm và huy động tăng tối đa
công suất hoạt động”.
Ông Lâm Đức Bình, chủ một
doanh nghiệp xuất khẩu các mặt
hàng nông sản ở Đồng Nai cho
biết về những khó khăn trong
việc xuất khẩu hàng hoá của
Việt Nam ra nước ngoài như vậy.
Không chỉ có doanh nghiệp của
ông Bình, nhiều doanh nghiệp
khác ở khu vực miền Đông Nam
bộ cũng cho rằng, hiện tại chi phí
vận chuyển hàng hóa và nhiều
chi phí đầu vào khác đã tăng cao
đồng thời không có dấu hiệu
giảm. Các doanh nghiệp muốn
tồn tại buột tự mình phải ứng
phó bằng nhiều giải pháp khác
nhau.
Theo các hiệp hội, ngành hàng
xuất khẩu của Việt Nam, kể từ
đầu năm nay, giá cước tàu biển
và cước thuê container đã tăng
rất mạnh. Cụ thể, tháng 1/2021,
cước tàu đi EU đã tăng từ 145
- 276%, tăng lên 7.000 - 10.550
USD/container. Trong khi đó, giá
cước vận chuyển hàng qua thị
trường Mỹ, đi Nhật, Trung Đông
hay ASEAN đều tăng 2-5 lần,
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thậm chí 10 lần tùy theo lộ trình của các lô hàng.
Các chuyên gia thương mại dự báo, tình hình thiếu container rỗng
dẫn đến giá cước vận chuyển tăng cao sẽ còn diễn ra cho đến hết quý
II/2021. Việc chờ cước container vận tải biển giảm là bất khả thi vào thời
điểm này bởi dịch bệnh Covid- 19 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên thế
giới, làm đứt gãy chuỗi cung toàn cầu, tác động trực tiếp đến lưu thông
hàng hóa, trong đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu
của các doanh nghiệp Việt Nam.
Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam cho biết, từ đầu năm
2021, nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của các nhà
máy chế biến thủy sản tăng chóng rất mạnh. Chẳng hạn như giá găng
tay cao su, nhựa trong tăng 8-9%; băng keo tăng 15%, bao bì để đóng
gói tăng từ 7-11%; một số mặt hàng hóa chất CaCl2, ôxy viên... trong
vòng 3 tháng đã tăng 3,6 - 25%.
Một chủ doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản ở TP. Thủ Đức cho biết,
chi phí cho mỗi container 20 feet gần đây đã tăng 6 lần so với giữa năm
ngoái, trong khi đó giá xuất khẩu lại có chiều hướng giảm vì phải cạnh
tranh với những quốc gia khác, dẫn tới doanh nghiệp phải bị lỗ nặng và
tình hình chưa biết bao giờ mới được cải thiện.
Theo chủ doanh nghiệp này, nếu các đơn hàng giao dịch giá CNF người bán đang lỗ rất nặng (ở mức từ 1.000-2.000 USD/cont); riêng các
đơn hàng bán với giá FOB thì nhà nhập khẩu lại chưa nhận hàng, dẫn
đến tình trạng giao hàng trì hoãn và doanh nghiệp phải chịu thêm chi
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XÂY DỰNG
KHO LẠNH CHỨA HÀNG
- CƠ HỘI LỚN
CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

phí lưu kho.
Theo Công ty CP Nông nghiệp
công nghệ cao Trung An, doanh
nghiệp này đang có hợp đồng
xuất khẩu qua Hàn Quốc 11.000
tấn gạo, chỉ tính riêng cước phí
container phải trả thêm 40 USD/
tấn gạo.
Trong khi đó, đại diện Công ty
CP Dệt may đầu tư thương mại
Thành Công cho hay, các đơn
hàng xuất khẩu đều được ký
trước vài tháng, tuy nhiên việc
đàm phán tăng giá xuất khẩu
với đối tác là rất khó nên doanh
nghiệp buộc phải chọn phương
án giảm lợi nhuận để giữ chân
khách hàng. Mặt khác công ty sẽ
thực hiện tối ưu hóa hoạt động
sản xuất, kinh doanh, phát triển
một sàn thương mại điện tử để
bán hàng thời trang và triển khai
bán hàng trên Amazon.
Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng
thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam
– cho rằng, khi cước tàu biển tăng
cao gấp 5-10 lần so với trước dịch
đã đội chi phí hàng hóa rau quả,
nhất là rau quả tươi tăng lên. Đó
là chưa kể việc vận chuyển kéo
dài thời gian, gây hư hại và ảnh
hưởng chất lượng sản phẩm.
Để vượt qua khó khăn trong
hoạt động xuất khẩu hàng hoá,
các doanh nghiệp xuất khẩu mặt
hàng rau củ quả đã chọn giải
pháp đầu tư thêm các nhà máy
chế biến sâu để làm tăng giá trị
cho nông sản Viêt tại thị trường
các nước để bù cho những chi
phí tăng phát sinh trong thời
điểm hiện nay.
Nguyễn Biên Hoà
Báo Công Thương

T

ại Việt Nam các kho lạnh
chứa hàng tại Việt Nam
rất ít và không đủ đáp ứng
cho nhu cầu của doanh nghiệp.
Dịch Covid-19 lan rộng, nhu cầu
các mặt hàng nông thủy hải sản
tươi khi đua ra thị trường và xuất
khẩu ngày càng yêu cầu nghiêm
ngặt thì nhu cầu sử dụng càng có
giá và đây là cơ hội cho các nhà
đầu tư.
Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt
Nam cho biết, khi đại dịch vẫn
còn căng thẳng ở các quốc gia
trên thế giới đã khiến việc luân
chuyển hàng hóa gặp nhiều khó
khăn. Bằng chứng là giá cước

thuê container chở hàng đã liên
tục tăng phi mã gấp 7-8 lần so
với hồi đầu giữa năm 2020. Việc
xuất khẩu bị chậm lại đã khiến
cho hàng nông sản, trái cây tươi
bị hư hỏng bởi thiếu kho lạnh.
Không riêng rau quả, với lĩnh vực
xuất khẩu thủy sản - dù Việt Nam
là nước lớn thứ ba trên thế giới,
và cũng là ngành chiếm nhiều
diện tích kho lạnh nhất. Tuy
nhiên, trong thời kỳ cao điểm của
đại dịch, 30 - 50% đơn đặt hàng
xuất khẩu thủy sản đã bị hủy
dẫn đến hàng tồn kho leo thang
và các kho lạnh phải hoạt động
công suất tối đa.
Thông tin nội bộ - Số 04/2021
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hạ tầng, tập trung vào những địa bàn
thuận tiện với hệ thống đường cao
tốc, bến cảng, các mạng lưới tiện ích
khác, kể cả năng lượng tái tạo để làm
tăng thêm giá trị cho những kho lạnh
sắp được đầu tư.
Thống kê của ngành nông nghiệp
cho biết, cả nước hiện có 48 kho lạnh
làm dịch vụ bảo quản nông thủy sản
với công suất khoảng 700.000 pallet
và hàng nghìn kho lạnh với tổng
công suất bảo quản ước đạt 2 triệu
tấn sản phẩm phục vụ cho một số thị
trường, chủ yếu là xuất khẩu. Với số
lượng kho lạnh hiện nay, chưa đáp
ứng được nhu cầu bảo quản nông
sản, thủy sản phục vụ nhu cầu bảo
quản tươi và chế biến xuất khẩu.
Các chuyên gia cho rằng, nguồn cung bị hạn chế một phần là
do các cơ sở kho lạnh cần nhiều thời gian xây dựng hơn các loại
bất động sản hậu cần khác, trong khi khâu xây dựng các kho bảo
quản lạnh sẽ phức tạp và tốn kém hơn so với các kho tiêu chuẩn.
Theo một doanh nghiệp kinh doanh kho lạnh cho biết, thời gian
đây dựng kho lạnh lâu hơn xây dựng kho thường là khoảng nửa
năm và chi phí đầu tư kho lạnh cao gấp hai đến ba lần so với nhà
kho thông thường.
Do gần đây tỷ lệ người dân có cuộc sống khá giả giả tăng nhanh
và đòi hỏi nhu cầu mua thực phẩm tươi ngon tăng vượt trội. Mặt
khác, khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng khiến nhiều khách hàng
sử dụng mua hàng trực tuyến và chọn siêu thị để mua dàng tiêu
dùng thiết yếu cũng làm cho hàng hoá giữ lạnh tăng, điều này
càng làm cho nhu cầu sử dụng kho lạnh của các doanh nghiệp
tăng vượt trội so với trước.
Đầu tư kho lạnh để cho thuê là nhu cầu bức thiết của nền kinh tế
và đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Hiện tại, đầu tư xây dựng
kho lạnh cho thuê đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư
bất động sản, cả các quỹ đầu tư mạo hiểm và bên cho vay xem
kho lạnh như một khoản đầu tư thay thế cho bất động sản công
nghiệp truyền thống.
Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia về kho vận, việc đầu
tư kho lạnh cho mỗi ngành đều có những đặc thù riêng để tối
ưu chi phí và đạt hiệu quả tốt nhất. Để phát triển ngành logistics
công nghiệp, các nhà đầu tư cần đầu tư hợp lý vào đầu tư cơ sở
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Hiện tại, nguồn cung kho lạnh hiện
nay ở Việt Nam chủ yếu tập trung
ở khu vực phía Nam nhưng chiếm
khoảng 60% thị phần được thuộc các
nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Tại
Việt Nam, kho lạnh thương mại đầu
tiên được xây dựng năm 1996 bởi
Konoike Vinatrans, một liên doanh
giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tới năm
1998, Swire Cold Storge của Úc xây
dựng một trong những kho lạnh hiện
đại nhất thời bấy giờ. Năm 2007, Công
ty Cổ phần Hùng Vương xây dựng hai
kho lạnh với tổng sức chứa là 40.000
tấn hàng. Những doanh nghiệp khác
có thể kể đến LOTTE Sea (2009) và
Preferred Freezer Services (2010).
Như vậy, đầu tư xây dựng kho lạnh
để cho thuê chứa trữ hàng hoá hoá
là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, nhất
là các doanh nghiệp đang quản lý các
khu công nghiệp khi mà giá thuê kho
lạnh đang tăng cao và quá thiếu kho
để đáp ứng nhu cầu này càng cao của
các doanh nghiệp.
Nguyễn Trấn Biên
Báo Công Thương

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CP KCN
TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

S

au 2 năm
trở lại thăm
KCN Đất Đỏ
1, huyện Đất Đỏ,
chúng tôi khá ngạc
nhiên bởi một khung
cảnh mới lạ đầy màu
sắc. Điều thú vị mà bất cứ
ai cũng tấm tắc đó chính là những
con đường hoa rực rỡ trong khuôn
viên KCN này. Màu đỏ, trắng, hồng
của hoa giấy, tim tím của hoa móng
bò, vàng rực của hoa muồng… Nhiều
loại cây xanh như lộc vừng, hồng lộc,
hoa ban, me tây, bàng Đài Loan, sao
đen cũng được trồng phủ khắp KCN.
Đây là những loại cây có tán rộng, khi
trưởng thành sẽ tạo cảnh quan đẹp,
xanh mát và góp phần giảm thiểu ô
nhiễm không khí, cân bằng sinh thái.

XÂY DỰNG KCN ĐẤT ĐỎ 1
LÀ KCN XANH, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Một “ý tưởng” mới về trồng các loại
cây ăn trái như xoài, mít… trong
khuôn viên nhà xưởng và các tuyến
đường cũng đang dần biến thành
hiện thực khi hạt giống đã được ươm
mầm. Ông Nguyễn Khắc Thanh, Tổng
Giám đốc Công ty CP KCN Tín Nghĩa
- Phương Đông - chủ đầu tư KCN Đất
Đỏ 1 cho biết, công ty đã đầu tư hơn
36 tỷ đồng cho diện tích cây xanh
62,48ha, chiếm tỷ lệ 13% diện tích
toàn khu nhằm tạo mảng xanh cho
KCN, xây dựng KCN thân thiện với
môi trường. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy tại
KCN Đất Đỏ 1 đã đạt trên 60%. KCN
Đất Đỏ 1 đang tiếp tục hoàn thiện
hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư
thứ cấp, phấn đấu đến năm 2022
sẽ nâng tỷ lệ lấp đầy lên 100%. Đặc
biệt, trong quá trình phát triển, KCN
Đất Đỏ 1 tiếp tục xây dựng một KCN
xanh, thân thiện với môi trường, hài
hòa với mạng lưới an sinh nông thôn.

Trước xu thế công nghiệp hóa 4.0
hiện nay, xây dựng các KCN xanh là
điều tất yếu, đặc biệt là địa phương
có tới 15 KCN như BR-VT. Nhiều
KCN như KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3,
Đá Bạc, Sonadezi… cũng quan tâm
và ưu tiên sử dụng công nghệ cao
và bảo đảm yếu tố xanh, sạch, bảo
vệ môi trường. Bởi lẽ, các DN nhận
thức được rằng, một phần quan
trọng trong mục tiêu tạo ra KCN
xanh không chỉ là cảnh quan thân
thiện môi trường với nhiều cây
xanh mà còn xóa bớt sự khô cứng,
giảm tiếng ồn, giảm độ nóng của
các công xưởng và lượng khí thải ra
bên ngoài. Từ đó, giảm thiểu hiệu
ứng nhà kính và góp phần chống
biến đổi khí hậu. Việc xây dựng cơ
sở hạ tầng KCN xanh là cơ sở để thu
hút dòng vốn FDI xanh, chọn lọc
được những dự án sản xuất công
nghiệp ứng dụng công nghệ tiên
tiến, không gây hại môi trường.
Phát triển KCN xanh cũng là hướng

đi tối ưu để tạo ra những khu đô thị
công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sinh
sống và làm việc của giới chuyên
gia và người lao động.
Trong bối cảnh việc sản xuất công
nghiệp lâu nay đã gây tác động
trầm trọng đến môi trường sinh
thái, thước đo về năng lực, uy tín và
thương hiệu của các DN, chủ đầu tư
hạ tầng hiện nay không đơn thuần
chỉ nằm ở năng suất, chất lượng sản
phẩm làm ra mà còn ở cách họ ứng
xử với môi trường. Đặc biệt, KCN
xanh có ý nghĩa quan trọng đối với
việc phát triển công nghiệp bền
vững - một trong 4 trụ cột kinh tế
của BR-VT. Xanh hóa sản xuất, giảm
thiểu ô nhiễm và hướng tới phát
triển bền vững chính là điều kiện
tiên quyết nâng cao sức cạnh tranh
của BR-VT trong bối cảnh hiện nay.
Ngô Gia
Báo Bà Rịa – Vũng Tàu
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
LÀ DÒNG CHẢY LUÔN ĐƯỢC BỒI ĐẮP

ăn hóa doanh nghiệp
từ lâu đã là yếu tố quan
trọng trong quản trị công
ty, là tinh thần cốt lõi, dẫn dắt doanh
nghiệp. Tuy nhiên, mong muốn xây
dựng văn hóa doanh nghiệp thành
công còn có nhiều yếu tố quan
trọng khác tác động đến nó, đó là
không chỉ xây dựng mô hình văn
hóa trên giấy, mà không thể đi vào
thực tiễn. Văn hóa doanh nghiệp
chính là xác định tầm nhìn và hiện
thực hóa tầm nhìn bằng các tiêu
thức căn bản của sứ mệnh và giá
trị cốt lõi. Việc thực hiện văn hóa
doanh nghiệp còn là yếu tố gắn kết,
kiểm soát và tạo động lực thúc đẩy
lao động phát triển. Từ đó thúc đẩy
sinh ra nhiều giá trị khác biệt, tạo lợi
thế cạnh tranh trên thị trường.
Xác định tầm quan trọng của văn
hóa doanh nghiệp, trước đó, Thủ
tướng Chính phủ đã đồng ý để Chủ
tịch Hiệp hội phát triển văn hóa
Doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt
và ban hành Bộ tiêu chí văn hóa kinh
doanh Việt Nam. Bộ tiêu chí văn hóa
kinh doanh Việt Nam được xây dựng
gồm 2 phần. Phần đầu gồm 5 tiêu
chí đánh giá bắt buộc với việc kinh
doanh của doanh nghiệp: Không
buôn lậu, không trốn thuế; không
làm hàng giả, sản phẩm độc hại;
không nợ lương và bảo hiểm xã hội
của người lao động; không lừa đảo,
lợi dụng hoặc làm hại người khác;
không vi phạm pháp luật. Phần 2
gồm các tiêu chí xếp hạng, đánh giá
ở 5 nhóm tiêu chí với 19 tiêu chí cụ
thể về: lãnh đạo doanh nghiệp phát
triển bền vững; xây dựng và thực thi
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văn hóa doanh nghiệp; thượng tôn pháp luật; đạo đức kinh doanh
và trách nhiệm xã hội.
Cuốn sổ tay văn hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Tín Nghĩa sắp
được ban hành. Sau thời gian, với tinh thần làm việc trách nhiệm,
các thành viên trong Ban văn hóa Tổng Công ty không chỉ biên tập,
tổng hợp các giá trị nhân văn, các truyền thống và các tập tục tốt
đẹp của Tín Nghĩa mà còn nâng tầm nó trở thành các chỉ dẫn văn
hóa với mong muốn “thực hành văn hóa” một cách thống nhất. Tuy
nhiên, văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng luôn là
một dòng chảy được chắt lọc, bồi đắp. Rồi đây, cuốn sổ tay văn hóa
Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ tiếp tục được các thành viên nghiên cứu,
bổ sung các tiêu chí trong Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
khi được chính thức ban hành.
Với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra như vũ bão.
Chính các doanh nhân (những ông chủ) sẽ là người thắp lửa và lo
phần hồn và cốt cách cho doanh nghiệp, chăm lo cho giá trị đạo
đức, nhân văn. Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là kim chỉ nam cho
ứng xử trong nội bộ công ty mà còn là nguồn lực doanh nghiệp, tạo
lợi thế cạnh tranh, thu hút nhân lực chất lượng cao và tạo nền tảng
phát triển bền vững. Đó chính là lý do văn hóa doanh nghiệp được
xem là bước đi đầu tiên, quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp
hóa của mỗi doanh nghiệp.
Nguyễn Văn Liễu
(Ban Dự án KPI và Văn hóa Tín Nghĩa)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

V

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ăn hóa là toàn bộ
giá trị tích lũy trong
suốt hành trình
phát triển của doanh nghiệp.
Từ đó, trở thành quy tắc ứng xử
đi sâu vào hoạt động của doanh
nghiệp, chi phối tình cảm, cách
suy nghĩ và hành vi của mọi
thành viên trong doanh nghiệp
nhằm theo đuổi và thực hiện
mục đích chung.
Trong thời kỳ phát triển mạnh
mẽ của công nghệ mới, giao
lưu văn hóa quốc tế và môi
trường làm việc đa văn hóa
thì văn hóa tổ chức – văn hóa
doanh nghiệp càng đóng vai
trò quan trọng hơn bao giờ hết,
là phương thức lập trình để duy
trì các chuẩn mực đạo đức và
phát triển các giá trị, bản sắc của
doanh nghiệp doanh nghiệp.
Đó thật sự là một tài sản quý
giá và nguồn lực phát triển quý
giá và to lớn của doanh nghiệp.
Dưới góc độ quản trị, việc phát
triển và duy trì văn hóa doanh
nghiệp cần có một hệ thống
và quy trình cụ thể, đòi hỏi sự
hoạch định, tổ chức thực hiện,
lãnh đạo, điều hành và kiểm
soát, điều chỉnh.
Tại Tổng Công ty Tín Nghĩa,
những ấn phẩm về văn hóa
doanh nghiệp nhằm đúc kết,
phản ánh những giá trị văn
hóa đặc trưng và truyền thống
tốt đẹp của Tín Nghĩa, đồng

thời, đưa ra những chỉ dẫn, những quy tắc thực hành văn hóa doanh
nghiệp để các thành viên cùng hiểu, cùng làm việc theo một nguyên
tắc thống nhất.
Việc ra đời ấn phẩm “Sổ tay văn hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa” là dịp
để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường phát triển và những nét đẹp
văn hóa vốn được ươm mầm và phát triển song song với thương hiệu
và thành công của Tổng Công ty. Bên cạnh diễn giải hệ thống nhận
diện thương hiệu và lịch sử hình thành Tổng Công ty Tín Nghĩa, Sổ tay
văn hóa Tín Nghĩa đã cụ thể hóa 06 Giá trị cốt lõi, 06 Nguyên tắc văn
hóa tối thượng, 03 loại hình văn hóa, 10 nguyên tắc đối với Lãnh đạo
và 10 nguyên tắc đối với Nhân viên Tín Nghĩa.
Mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng ghi nhớ, cùng suy nghĩ, cùng
hành động để Sổ tay văn hóa thực sự đi vào đời sống, từ quy tắc ứng
xử với đồng nghiệp, khách hàng cho đến tất cả các hoạt động cộng
đồng và trong công việc hằng ngày.
Lê Thị Ngọc Hân
Văn phòng HĐQT
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T

hực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững và phong
trào “Cả nước chung tay
vì người nghèo – Không để ai bị
bỏ lại phía sau”, các hoạt động “Vì
người nghèo” trong những năm
qua đã được tích cực hưởng ứng
và đạt được nhiều kết quả thiết
thực, tiếp tục khẳng định ý nghĩa
xã hội, nhân văn sâu sắc, mang lại
niềm vui cho hàng ngàn hộ nghèo.
Hoạt động này là một trong những
nhân tố chính giúp hộ nghèo, hộ
cận nghèo có điều kiện vươn lên
phát triển kinh tế, ổn định cuộc
sống, giúp trẻ em nghèo có điều
kiện đến trường.
Giảm nghèo bền vững theo
phương pháp tiếp cận nghèo đa
chiều không đơn thuần chỉ là giúp
người dân đủ cơm ăn, áo mặc, mà
còn là việc phải đảm bảo để mọi
người có thể tiếp cận được đầy đủ
các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng
nhu cầu sống tối thiểu về: y tế, giáo
dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh,
thông tin.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng
Nai chung tay chăm lo cho người
người nghèo, nhân Tháng cao
điểm “Vì người nghèo” năm 2020
(17/10/2020 đến 18/11/2020),
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã ủng
hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh
để tiếp tục xóa nhà tạm, nhà thiếu
kiên cố phát sinh, nâng cao chất
lượng nhà ở cho hộ nghèo. Cụ thể,
Tổng Công ty đã hỗ trợ xây dựng 1
căn nhà tình thương cho hộ Chìu
Văn Thành ngụ tại ấp 3, xã Thanh
Sơn, huyện Định Quán. Đến tháng
5/2021 việc xây dựng nhà đã hoàn
thành và được bàn giao đưa vào sử
dụng cho hộ ông Chìu Văn Thành.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
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T

Tản mạn
Ngày Quốc tế Lao động
1/5

huở còn đi học
chúng ta chỉ biết
ngày 01/05 là một
ngày được nghỉ học, ngày
được đi chơi. Nhưng khi
chúng ta lớn lên đi làm và bắt
đầu tìm hiểu sao lại có ngày
1/5 thì chúng ta sẽ ngạc nhiên
hiểu rằng ngày này là ngày kỷ
niệm hành động của phong
trào công nhân quốc tế và của
người lao động.
Theo như tìm hiểu trên báo
thì ngày 1/5/1886, do yêu cầu
của công nhân không được
đáp ứng một 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. Còn tại Việt Nam, Ngày
Quốc tế Lao động đầu tiên
được tổ chức vào năm 1930.
Ngày 1/5/1930 - lần đầu tiên
trong lịch sử phong trào công
nhân ở Đông Dương, giai cấp

công nhân nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã
biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tình đoàn kết cách mạng
với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện với bọn đế quốc
thực dân Pháp, đòi Pháp phải cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng
lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ.
Nhìn vào lịch sử của ngày Quốc tế Lao động, chúng ta hiểu rằng để có
những ngày tự do trong lao động như bây giờ đã phải trải qua những
cuộc đấu tranh của chính những người lao động như chúng ta.
Nhân ngày 1/5 tôi xin chúc tất cả những người lao động trên toàn thế
giới và riêng người lao động tại Việt Nam sức khỏe và cũng trong bối
cảnh ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19 đến hoạt động lao động sản
xuất, kinh doanh. Chúng ta cần làm tốt hơn nữa để góp phần nâng
cao chất lượng sản xuất, hồi phục nền kinh tế trước ảnh hưởng của
dịch bệnh.
Nguyễn Minh Đẳng
ICD Biên Hòa
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TÍN
NGHĨA,
NƠI TÔI
THUỘC
VỀ!

N

hơn Trạch - Đồng Nai,
ngày sắp vào hè, ngày
của những cánh hoa
phượng lãng đãng rơi trong
màn sương sớm, ngày tâm hồn
như những nốt nhạc trầm bổng,
du dương... Tôi chậm bước theo
những con đường đầy nắng lá
trong một chiều, thả hồn cùng
vài chiếc lá lác đác rơi nghiêng
theo chiều gió, rồi lại chợt lắng
mình theo những suy tư. Tôi nghĩ
về cái tuổi 30 đầy mộng ước và
nhiệt huyết thanh xuân, nghĩ về
con đường mình đã chọn, nghĩ
về nơi đang ấp ủ những ước mơ
của tôi – Tổng Công Ty Tín Nghĩa.
Tôi mỉm cười thật nhẹ, mỉm cười
vì sự lựa chọn của mình. Vì sao ư?
Vì cách tôi đến với đại gia đình
Tín Nghĩa có lẽ khác với những
đồng nghiệp xung quanh. Tôi
không bắt đầu với nó bằng tình
yêu hay đam mê như bao người
khác, mà lại bắt đầu bởi một từ
“duyên”. Từ hồi còn học trung
học, tôi luôn nghe bố nói là
“tương lai nơi mình ở sẽ lên đời
thành Sài Gòn 2”. Cảm giác vui
thích khi tự tưởng tượng cảnh
Nhơn Trạch quê mình sẽ thành
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nơi phồn hoa đô thị. Có lẽ vì thế
nên khi tìm hiểu về Công ty CP
Đầu Tư Nhơn Trạch, biết tới dự
án khu đô thị Đông Sài Gòn của
công ty và với cả thông tin Công
ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch là một
trong những công ty con của
Tổng Công ty Tín Nghĩa, một cái
tên thật thân quen với người dân
Đồng Nai, tôi không thể nào giấu
đi được sự háo hức, cảm xúc và
cả niềm mong muốn được làm
việc tại nơi có nhiều ý nghĩa với
bản thân như vậy.
Là một người trẻ, tôi luôn mang
trong mình rất nhiều nhiệt huyết
và hoài bão. Đối với tôi, làm việc
không chỉ để kiếm tiền mà còn
là sống với niềm đam mê được
cống hiến, được hoàn thiện bản

thân, được trải nghiệm sự gắn
bó, đoàn kết và được đóng góp
chút sức mọn vào sự phát triển
của Công ty. Tuy tôi công tác
tại Tín Nghĩa mới được 3 năm,
khoảng thời gian không quá dài
nhưng nó cũng vừa đủ để cho
tôi cảm nhận, trải nghiệm tất cả
những cung bậc cảm xúc tại đây.
Tín Nghĩa đã mang đến cho tôi
nhiều hơn rất nhiều so với những
gì tôi mong đợi.
Những ngày đầu đi làm, tôi được
tìm hiểu về những dấu mốc
trong sự phát triển của công ty.
Giữa thời buổi thị trường kinh
doanh đang ngày càng cạnh
tranh gay gắt thì việc khẳng định
và giữ vững thương hiệu Tín
Nghĩa thật sự là một quá trình
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nỗ lực không ngừng nghỉ của
Ban Lãnh đạo và toàn thể cán
bộ công nhân viên công ty. Tôi
chỉ là một thành viên mới trong
đại gia đình Tín Nghĩa, những
ngày tháng gian khó đã qua tôi
không được chứng kiến, nhưng
qua lời kể của các anh chị đi
trước tôi cũng cảm nhận được
phần nào. Tôi không thể nào
quên hình ảnh trầm tư của Ban
Giám đốc bên những xấp hồ sơ
trình ký, mỗi một tờ đề nghị,
mỗi một hợp đồng là một lần
Ban Giám đốc phải xem xét, cân
nhắc thật kỹ lưỡng vì mục đích
phát triển chung; sẽ không thể
nào quên những mái đầu miệt
mài bên màn hình máy tính
với những file kế hoạch, những
con số, hay những file thiết kế
sản phẩm của các anh chị... Mỗi
thành viên đã và đang cố gắng
hết sức mình để làm thật tốt
công việc của mình, vì một mục
đích chung là đưa Tổng Công Ty
Tín Nghĩa ngày càng phát triển
mạnh mẽ hơn nữa. Ba năm
được gắn bó với công ty, ba
năm trôi qua nhanh như chớp
mắt, ba năm với đời người thật
là ngắn ngủi. Nhưng với tôi,
một người con đất Nhơn Trạch
- Đồng Nai, là cả một niềm tự
hào, niềm khao khát được gắn
bó, được cống hiến, được góp
một phần rất mọn vào sự lớn
mạnh, sự phát triển bền vững
của Công Ty.

anh chị đã dành cho tôi trong thời gian qua. Ba năm gắn bó tại
công ty, tôi đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm về công việc, về
cách ứng xử và cả những kỹ năng sống mà trường lớp không bao
giờ dạy. Tôi có thêm một trái tim chứa đầy tình yêu thương của mọi
người, ai cũng đối xử với nhau thật chân thành, luôn quan tâm,
chia sẻ những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Chắc chắn
sẽ còn mãi trong tim mọi người những tiếng cười sau giờ làm việc,
những buổi trưa cùng ngồi ăn cơm chung, những hôm cùng nhau
tham gia các phong trào Đoàn như trồng cây, thu gom rác, bảo vệ
môi trường... cùng nhau tham gia các công tác xã hội như thăm và
tặng quà cho người nghèo, trẻ em, người già và người neo đơn... –
chúng ta đã cùng kề vai bên nhau, và hòa chung một niềm vui thật
trọn vẹn. Tôi nghĩ họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những
người thân, người bạn, những người thật sự có ý nghĩa quan trọng
trong hành trình cuộc đời của mình. Bấy nhiêu thôi cũng đã quá
đủ để gieo trong tôi một mầm non mới của tình yêu, tình yêu với
công việc, với đồng nghiệp và với tất cả mọi thứ của công ty Tín
Nghĩa, tình yêu của tôi nó đến sau rất nhiều đồng nghiệp khác
nhưng không hề muộn, nó như tia ban mai của ngày đông, ấm áp
dịu nhẹ mà lại đủ để sưởi ấm và xua tan băng giá để rồi choáng
ngợp cả tâm trí, mang lại rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cả
một ngày dài làm việc.

Tôi không nói nhiều về công
việc hiện tại vì nó vốn dĩ là công
việc tôi yêu thích, tôi chỉ xin nói
đến sự giúp đỡ, chỉ dạy của các

Nhơn Trạch - Đồng Nai, hè yêu thương!

Cảm ơn Tín Nghĩa, cảm ơn quý Lãnh Đạo, cảm ơn các anh chị, các
bạn đồng nghiệp đã mang đến cho tôi một tình yêu mới! Cảm ơn
vì đã cho tôi sống những phút giây cháy bỏng đam mê của tuổi 30,
cảm ơn vì đã mang đến cho tôi một gia đình mới! Cảm ơn bố đã
dệt nên những suy nghĩ đẹp về Tín Nghĩa thuở ban đầu, cảm ơn cả
duyên phận thần kì kia, xin cảm ơn tất cả!
Thời gian vẫn chảy trôi theo guồng quay vội vã của số phận, không
ai biết trước tương lai ra sao nhưng 3 năm qua đã, đang và sẽ là
hành trang đắt giá nhất của tôi, tôi sẽ khắc ghi thật sâu vào trang
kí ức của tâm hồn để nhớ, để yêu, để tiếp tục đóng góp một phần
sức mọn vào sự phát triển của Tín Nghĩa... Người ta hay nói mùa hè
kêu tiếng ve, mùa của sự nhiệt huyết và hoài bão, mùa hè đặc biệt
này tôi đã tìm được đích đến, sẽ không còn giây phút vui vơ mà
thay vào đó là sự hứng khởi, sẵn sàng trong cuộc hành trình mới.
Tổng Công ty Tín Nghĩa là gia đình tôi, là nơi tôi thuộc về...

Trần Thị Mai Phương
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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Trong tôi, ngày của cha không hiện
hữu, bởi một điều là cách nay đã lâu
rồi cha tôi đã vĩnh viễn không còn
bên tôi. Nhưng tôi đã dành tất cả
cho “Ngày của cha“ với đong đầy,
vẹn nguyên bao tình cảm, hình
ảnh thân thương không gì có thể
làm phai mờ theo năm tháng, có lẽ
người ta hay nói con gái thì thương
ba nhiều lắm lắm thật chẳng sai.

Ngày của Cha
“Ngày của cha năm 2021” là ngày có lẽ rất ít người biết đến bởi
được xuất phát từ phương Tây, nhưng đã du nhập vào phương
Đông và trong đó có Việt Nam, phổ biến từ những năm thế kỷ
20. Nó được xác định dựa vào yếu tố là chọn ngày chủ nhật, tuần
thứ 3 của tháng thứ 6 hàng năm. Đó chính là lý do mỗi năm
Ngày của Cha mỗi khác. Vào năm 2021, Ngày của Cha sẽ rơi vào
20/06/2021. Với mục đích nhằm tôn vinh các bậc làm cha mẹ, với
sự hy sinh cao cả trong cuộc sống của mỗi người.
Với văn hóa trọng chữ hiếu vốn có của người Việt Nam, bên
cạnh đó là sự du nhập của nền văn hóa phương Tây đa dạng vào
những năm gần đây, việc Ngày của Cha được đón nhận tại Việt
Nam cũng không có gì là lạ. “Ngày của cha” con cái thể hiện sự
yêu thương, hiếu thảo là một nét đẹp trong đạo lí truyền thống
của người Việt Nam “chữ Hiếu làm đầu”. Đây cũng là cơ hội để
gắn kết tình cảm gia đình, để các thành viên cùng ngồi lại với
nhau, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, cùng chia sẻ với nhau
những câu chuyện về công việc, về cuộc sống. Chính những
khoảnh khắc đó là nguồn động viên, là sức mạnh để ta vững
bước vượt qua mỗi lúc thăng trầm.
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Hạnh phúc thay cho những ai đang
còn cha, để có được “Ngày của cha”
thật trọn vẹn với những gì tốt đẹp
nhất, để mỗi đứa con bày tỏ lòng
hiếu thảo, biết ơn vô hạn đối với
người mà ta gọi là cha, đã nuôi nấng
dạy bảo ta khôn lớn nên người. Khi
trưởng thành, mỗi chúng ta đều có
công việc và cuộc sống riêng, đôi
lúc những bộn bề, lo toan, áp lực
của guồng quay công việc đã khiến
ta quên đi việc yêu thương, quan
tâm và nói lời cảm ơn cha.
Hôm nay đây tôi đã trưởng thành,
dù không gọi là thành công nhưng
đã là người có ích cho xã hội và một
gia đình nhỏ bên cạnh người thân
yêu nhất. “Ngày của cha” sao nghe
gần gũi và thân thương biết mấy
cho dù đó chỉ là những kỷ niệm
đẹp cùng lời dạy dỗ của đấng sinh
thành mà tôi luôn khắc ghi. Với tôi
“Ngày của cha” cho dù là hoài niệm
vẫn thấy hạnh phúc, bởi đâu đó còn
những người hoàn toàn không có,
hay không được có bởi chúng ta
đâu được quyền lựa chọn cho mình.
Kim Dung
Phòng TCNS
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Đánh
Bẫy

Khỉ

M

ột phương pháp đánh bẫy khỉ rất thú vị đã được sử dụng tại những khu rừng
châu Phi. Mục đích của nhóm người đi bẫy là bắt sống khỉ, không làm chúng bị
thương để chuyển đến các sở thú ở Mỹ.

Họ cho một nắm quả hạch thơm lừng vào bên trong những chai thủy tinh rất nặng, cổ chai
dài và hẹp. Sau đó mang bỏ những chai này lăn lóc trong rừng. Sáng hôm sau họ sẽ quay lại
khu rừng để bắt từng chú khỉ một đang bị mắc kẹt bên cạnh chai.
Sao lại lạ lùng như thế? Đó là vì lũ khỉ bị mùi thơm quả hạch thu hút đã tìm đến gần để dò
xét cái chai, thò tay tóm lấy những quả hạch và thế là mắc bẫy. Lũ khỉ không thể rút tay ra
khỏi cổ chai sau khi nắm được món ăn hấp dẫn. Bị mắc kẹt nhưng chúng không chịu buông
những quả hạch để rút tay ra. Cái chai lại rất nặng không thể kéo lê hay khuân đi nên lũ khỉ
phải chịu dính bẫy.
Chúng ta có thể cười bọn khỉ quá ngốc nghếch, nhưng có lúc bản thân chúng ta cũng
thường giữ chặt các vấn đề của mình cũng như lũ khỉ nắm quả hạch trong chai. Và như
thế nghĩa là chúng ta cứ mang cái chai quanh mình, hối tiếc cho bản thân và mong chờ sự
thương cảm từ người khác.
(Sưu tầm)
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CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐÁNG CHÚ Ý ĐƯỢC ÁP DỤNG
TỪ THÁNG 5, THÁNG 6
NĂM 2021
1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng
từ ngày 01/5/2021
Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng
ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/5/2021.
Trong đó, ban hành kèm theo 99 biểu mẫu sử dụng
trong Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh
doanh được sử dụng thống nhất trên toàn quốc,
bao gồm:
- 10 biểu mẫu về đề nghị đăng ký doanh nghiệp,
đơn cử như:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp (Phụ lục II-1);
+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
(Phụ lục II-2);
+ Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục
II-7);
+ Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh
nghiệp (Phụ lục II-24);
+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1);
+ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp (Phụ lục V-1);…
- 28 biểu mẫu Thông báo và các văn bản khác do
doanh nghiệp phát hành.
- 06 mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh:
- 07 biểu mẫu về giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;
- 32 biểu mẫu về thông báo và các văn bản khác của
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;
- 14 mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký
kinh doanh cấp huyện;
- 02 mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân.
2. Được dùng số định danh cá nhân để làm thủ tục về nhà
ở, bất động sản
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 30/2021/
NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2015/NĐ-CP
hướng dẫn Luật Nhà ở. Nghị định 30/2021/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2021.
Cụ thể, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021/NĐ-CP
quy định:
Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định
danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ
sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp
được kết nối, vận hành thì:
Được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho
các giấy tờ liên quan đến nhân thân khi thực hiện
thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh
bất động sản theo quy định của pháp luật.
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Các giấy tờ liên quan đến nhân thân ở đây gồm: bản
sao Giấy CMND, thẻ CCCD, Hộ chiếu và các giấy tờ
chứng thực cá nhân khác.
3. Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP hướng dẫn
Luật nhà ở 2014
Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định
30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
nhà ở, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Theo đó, đơn cử một số nội dung tại Nghị định
99/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung như:
- Bổ sung quy định về việc điều chỉnh chương trình,
kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương tại Khoản
2 Điều 4.
- Sửa quy định về:
+ Lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà
ở đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Điều 9.
+ Các trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây
dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thi có nhà tại
Điều 18.
+ Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của
nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu…
Xem chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định 30/2021/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày ký
ban hành).

+ Hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền
chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; hồ sơ khoanh
tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,
tiền phạt; gia hạn nộp thuế…
- Chứng từ nộp NSNN điện tử: Chứng từ nộp NSNN
theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP dưới
dạng điện tử...
- Các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ
quan thuế dưới dạng điện tử.
Các chứng từ điện tử phải được ký điện tử theo quy
định, trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu
kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển
đổi sang dạng điện tử theo quy định.
5. Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư
19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong
lĩnh vực thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể đăng
ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức
điện tử thông qua các cách sau đây:
Cách 1: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử
trực tiếp với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện
tử của Tổng cục Thuế.
Cách 2: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng
phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin
điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết
nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế,
gồm:

4. Quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử
Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện
tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.
Theo đó, chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện
tử được quy định như sau:
- Hồ sơ thuế điện tử gồm:
+ Hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế; xác nhận
việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp
thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt nộp thừa;
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- Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin
điện tử của Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền khác.
Cách 3: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng
phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp
dịch vụ T-VAN.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH: Tích cực Thi đua Hoàn thành
Kế hoạch 2021
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VỚI VINGROUP VỀ DỰ ÁN TRẠM ĐIỆN VÀ XE BUS TẠI KCN NHƠN TRẠCH 3
TIN TỨC - SỰ KIỆN
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
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ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA: GẮN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC VỚI THỰC HIỆN
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA: LẦN THỨ 4 LIÊN TIẾP ĐƯỢC TỔNG LIÊN ĐOÀN
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
CHÍ PHÍ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TĂNG DOANH NGHIỆP TÌM ĐƯỜNG VƯỢT KHÓ
XÂY DỰNG KHO LẠNH CHỨA HÀNG - CƠ HỘI LỚN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG: XÂY DỰNG KCN ĐẤT ĐỎ 1 LÀ KCN XANH, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

20
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ DÒNG CHẢY LUÔN ĐƯỢC BỒI ĐẮP
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

22

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA: BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI XÃ THANH SƠN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN
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GÓC CHIA SẺ
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