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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

T

NỖ LỰC ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
LỢI NHUẬN NĂM 2021

hời gian qua được sự
quan tâm của Đảng uỷ,
Ban Lãnh đạo Tổng Công
ty Tín Nghĩa, sự lãnh đạo sâu sát
của Hội đồng Quản trị, của Chi bộ,
và sự đoàn kết phấn đấu của toàn
thể đảng viên, CBCNV, Công ty CP
PT KCN Tín Nghĩa luôn hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục
duy trì các hoạt động kinh doanh
có hiệu quả, Công ty tập trung
triển khai công tác đầu tư, tìm
kiếm, phát triển các dự án mới để
đảm bảo sự tăng trưởng bền vững
cho những năm tiếp theo đúng với
định hướng phát triển của Công
ty. Cụ thể, Công ty đang triển khai
thực hiện việc tăng vốn, đáp ứng
nhu cầu vốn tham gia đấu thầu dự
án mới, cũng như bổ sung vốn lưu
động cho hoạt động kinh doanh
của Công ty.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn
biến ngày càng phức tạp, và đặc
biệt bùng phát mạnh đợt dịch
thứ 4 từ đầu quý 3/2021 trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai cũng như các
địa phương lân cận như TP. Hồ Chí
Minh, Bình Dương, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến nền kinh tế và
an sinh xã hội.
Việc thực hiện quy định giãn cách
xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2021 của Thủ tướng
Chính Phủ được tỉnh Đồng Nai
triển khai áp dụng để thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
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Covid-19 kể từ ngày 09/7/2021
dẫn đến việc giao dịch, tiếp xúc,
hợp tác với các khách hàng và đối
tác của Công ty gặp rất nhiều khó
khăn, các doanh nghiệp trong KCN
phải thu hẹp hoặc ngưng sản xuất.
Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng thực
hiện tốt các giải pháp nhằm hạn
chế tối đa những thiệt hại, triển
khai nghị quyết của đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021,
Hội đồng quản trị, ban điều hành
đã đạt được kết quả cụ thể trong
9 tháng đầu năm 2021 như sau:
doanh số thực hiện được 108,5 tỷ
đồng đạt 68,2% kế hoạch năm. Lợi
nhuận trước thuế thực hiện được
55,8 tỷ đồng đạt 62,2% kế hoạch.
Nộp ngân sách 16,67 tỷ đồng đạt
65,6% kế hoạch.
Với phương châm luôn nâng cao
chất lượng dịch vụ và thực hiện
khép kín các mảng dịch vụ cung

cấp cho các doanh nghiệp KCN.
Đồng thời, thường xuyên đảm
bảo công tác duy tu sửa chữa, bảo
dưỡng các hạng mục hạ tầng kỹ
thuật KCN nhằm đảm bảo công
năng và tuổi thọ của các hạng
mục hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.
Thường xuyên thực hiện công tác
chăm sóc hệ thống cây xanh trong
KCN. Bộ mặt khu công nghiệp
luôn được chỉnh trang khang
trang, sạch đẹp. Công tác bảo vệ
môi trường luôn được đảm bảo.
Thời gian qua, Công ty cũng
thường xuyên rà soát, sắp xếp
nhân sự phù hợp với năng lực
công tác, yêu cầu công việc theo
hướng tinh giảm để nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng lao động tại
đơn vị. Ngoài ra, Công ty còn quan
tâm thực hiện tốt công tác chăm
lo đời sống tinh thần cho người
lao động. Tổ chức đo kiểm môi
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trường lao động định kỳ, thực
hiện chế độ phụ cấp theo qui
định cho CBCNV làm việc tại môi
trường có yếu tố độc hại. Góp
phần giúp người lao động an tâm
làm việc nhất là trong thời điểm

ảnh hưởng của dịch bệnh.
Mục tiêu trong 3 tháng cuối năm
2021, Công ty phấn đấu sẽ cố
gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu
đã đề ra. Trong đó, chú trọng các
công việc cụ thể như:
- Hoàn tất hồ sơ điều chỉnh quy
hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN
Tam Phước (điều chỉnh một phần
đất thương mại dịch vụ, cây xanh
sang đất công nghiệp).
- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn
thành việc tăng vốn, đáp ứng nhu
cầu vốn tham gia đầu tư vào một
số dự án KCN tiềm năng của Tỉnh
Đồng Nai.
- Tiếp tục phối hợp với Sở KHĐT
làm việc cùng các Bộ, Ngành liên
quan trình Thủ tướng chính phủ

phê duyệt chủ trương cho phép
chuyển đổi chức năng sang Khu
Công nghiệp.
- Đẩy nhanh công tác thi công
hoàn thiện khu Văn phòng

thương mại kios giai đoạn 1 khi
cho phép xây dựng trở lại để triển
khai kinh doanh.
- Phát huy tốt mối quan hệ với
các khách hàng sẵn có và luôn
thể hiện đồng hành cùng với
khách hàng
- Thường xuyên phối hợp với Đồn
Công an KCN, Trung đội dân quân
thường trực và CTCP DV Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm
bảo an ninh trật tự, an toàn tài
sản Công ty và Nhà đầu tư trong
phạm vi KCN, KDC 18ha, 15ha.
Tình hình an ninh, trật tự của
KCN Tam Phước được đảm bảo
tốt. Định kỳ hàng tháng, tổ chức
họp giữa lãnh đạo Công ty, Ban
chỉ huy CA Đồn với Đại diện các
doanh nghiệp để thông báo tình

hình ANTT, cũng như trao đổi, ghi
nhận những phản ảnh của doanh
nghiệp, nhằm không ngừng đảm
bảo ngày càng tốt hơn công tác
an ninh trật tự, an toàn tài sản của
doanh nghiệp, tạo sự yên tâm
cho các nhà đầu tư.
- Trong bối cảnh, tình hình dịch
bệnh kéo dài, diễn biến phức
tạp. Công ty đã thực hiện triển
khai các biện pháp phòng
chống, ngăn ngừa, thực hiện
phun thuốc phòng ngừa, diệt vi
khuẩn tại văn phòng làm việc,
triển khai hướng dẫn CBCNV
thực hiện các biện pháp phòng
ngừa theo khuyến cáo của Bộ y
tế. Tuyên truyền vận động các
doanh nghiệp trong KCN thực
hiện nghiêm các quy định của
Chính phủ về phòng chống
dịch bệnh nhất là đối với công
tác quản lý xuất nhập cảnh của
các chuyên gia, người lao động là
người nước ngoài trong KCN. Bên
cạnh đó Công ty cũng thường
xuyên theo dõi nắm bắt tình
hình kinh doanh của các doanh
nghiệp, các chính sách hỗ trợ của
nhà nước... để cùng các doanh
nghiệp kịp thời tháo gỡ khó
khăn, hạn chế những thiệt hại.
Hy vọng với những nỗ lực của
Hội đồng quản trị, ban điều hành
cùng sự quan tâm sát xao của
Tổng Công ty. Tập thể CBCNV
Công ty sẽ vượt qua giai đoạn
khó khăn do ảnh hưởng của
dịch bệnh và hoàn thành các chỉ
tiêu đã đề ra trong năm 2021 và
những năm tiếp theo.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

N

ĐẨY MẠNH BÁN BUÔN

ĐỂ KHÔNG SỤT GIẢM DOANH THU

ăm 2021 – năm mở đầu của một thập niên
mới với nhiều vận hội và thách thức. Nhận
chỉ tiêu kế hoạch năm, tập thể thành viên
Ban Điều hành Công ty vừa mừng mừng lo: mừng vì
cảm nhận được sự kỳ vọng và đánh giá cao của Ban
Lãnh đạo Tổng Công ty đối với hoạt động của Công
ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa; lo vì trước mắt là một thử
thách lớn bắt đầu bằng sự bùng phát đợt 3 của đại
địch Covid trong nước ngay dịp Tết Nguyên đán, khiến
cho nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân bị hạn chế
theo lệnh giãn cách xã hội của Nhà nước.
Dù đã có kinh nghiệm ứng phó và xây dựng kế hoạch
kinh doanh trong mùa dịch, Công ty CP Xăng dầu
Tín Nghĩa luôn nỗ lực thích nghi với trạng thái bình
thường mới thông qua việc tuyên truyền đến cán bộ
nhân viên và người thân triệt để thực hiện theo thông
điệp 5K, mua sắm đầy đủ khẩu trang, dụng cụ vệ sinh,
sát khuẩn tại nơi làm việc, điều động hàng hóa không
để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Không những thế,
trong quý 2 và đầu quý 4, thù lao đại lý có khi chỉ là
0 đồng/lít xăng dầu các loại làm cho lợi nhuận giảm
mạnh. Khi đó, cứ một lít xăng dầu bán ra thì Công ty
bị lỗ toàn bộ chi phí phục vụ kinh doanh bao gồm cả
chi phí vận chuyển từ kho nhà cung cấp đến các trạm
xăng dầu bán lẻ.
Khó khăn chồng chất, Công ty cố gắng cắt giảm chi
phí và nắm bắt cơ hội mua bán hàng hợp lý. Nhờ vậy,
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những đợt điều chỉnh tăng giá của Nhà nước kết hợp
với sự linh động trong điều hành đã giúp Công ty cải
thiện tốt kết quả kinh doanh, kể cả trong giai đoạn
bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 khiến Đồng Nai trở
thành vùng đỏ phải thực hiện nghiêm ngặt chỉ thị
16 của Chính phủ. Khó ai có thể hình dung được việc
sản lượng bán lẻ giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng
9 giảm đến hơn 70% so với trước đợt dịch này – điều
mà chưa có một tiền lệ nào trong lịch sử hình thành và
phát triển của Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa.
Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, tương trợ
lẫn nhau, Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo cho
Ban Điều hành đẩy mạnh được sản lượng bán buôn,
phát triển được đại lý, từng bước hồi phục sản lượng
bán lẻ sau khi chấm dứt giãn cách. Sau 10 tháng, Công
ty đã hoàn thành kịp tiến độ kế hoạch sản lượng,
doanh thu và lợi nhuận; người lao động được quan
tâm, hỗ trợ tốt trong mùa dịch, nhất là tất cả đều được
tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin.
10 tháng của một năm nhiều biến động đã đi qua, 2
tháng còn lại vẫn tiếp tục là thách thức cho nỗ lực của
tất cả người lao động trong Công ty để có thể hoàn
thành mục tiêu năm. Một điều rút ra từ thực tiễn là
đoàn kết, tư duy, tiết kiệm chính là chìa khóa vạn năng
cho việc hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.
				
Quỳnh Như
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA

LỢI NHUẬN VỀ ĐÍCH SỚM

N

hững ngày thu đã sang và
cũng là tín hiệu quý 3 của
năm 2021 đã khép lại.

Kể từ khi đại dịch Covid – 19 bùng
phát từ cuối tháng 1/2021 đã làm
biến đổi hoạt động kinh doanh toàn
cầu, gây thiệt hại nặng nề về kinh
tế, văn hóa, xã hội và đời sống con
người. Đại dịch đã gây áp lực nặng nề
lên khả năng sản xuất và dây chuyền
cung ứng toàn cầu. Hoạt động
logistics – xương sống của chuỗi
cung ứng bị đứt gãy và đảo lộn. Nhu
cầu chuyên chở bị giảm sút cũng như
vận tải bị tắc nghẽn, các khó khăn về
thủ tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt
động sản xuất cũng như xuất nhập
khẩu và logistics.
Với Tín Nghĩa Logistics càng thêm
nhiều thử thách, Công ty đang từng
bước hoàn thiện quá trình tái cơ cấu
nhằm đi vào cũng cố hoạt động kinh
doanh. Tuy nhiên đại dịch đã giúp
cho hoạt động logistics của Công ty
được phát triển theo hướng đi mới.

Công ty đã triển khai vận hành
dịch vụ kho bãi trọn gói trong
giai đoạn đóng cửa biên giới.
Và từng bước chọn lọc khách
hàng phù hợp để cùng hợp tác
phát triển song phương. Việc
chuyển mục đích sử dụng kho
cho việc đơn thuần chứa hàng
hóa giá trị thấp sang việc vận
hành dịch vụ kho trọn gói cho
hàng hóa giá trị cao tại cụm
kho ICD Biên Hòa đã góp phần
tăng doanh thu trong cùng
diện tích cho thuê kho.
Những đóng góp trong hoạt
động kinh doanh trên đã mang
đến kết quả kinh doanh lũy kế
9 tháng năm 2021 của Công
ty đạt doanh thu 80.686 tỷ
đồng, đạt 53% so với kế hoạch
và đạt 90 % so với cùng kỳ. Về
lợi nhuận đạt 13.449 tỷ đồng,
tăng 209 % so với cùng kỳ và
vượt 103% so với kế hoạch.

tháng năm 2021 của Công ty
đạt vượt so với kế hoạch đề
ra, nhưng Công ty hiểu rằng
thành quả trên đã thể hiện
được sau quá trình tái cơ cấu
cũng như trong bối cảnh dịch
bệnh còn đang diễn biến phức
tạp trên toàn cầu. Công ty vẫn
đang tiếp tục áp dụng chiến
lược kinh doanh như hoạch
định, với sự tiếp tục nỗ lực
đóng góp của toàn thể nhân
viên, Công ty tin rằng việc kinh
doanh sẽ tăng trưởng tốt đẹp
trong thời gian còn lại của năm
và đạt được kế hoạch kinh
doanh đáng tự hào. Và toàn
thể Anh, Chị, Em ICD Biên Hòa
đang đồng lòng chung sức,
phấn đấu cùng nhau vượt qua
những khó khăn, áp lực trong
công việc để đón nhận thành
quả kinh doanh tốt đẹp nhất.
Huỳnh Thanh Thủy
ICD Biên Hòa

Mặc dù kết quả kinh doanh 9
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TIN TỨC – SỰ KIỆN

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (JSC)

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG, HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

C

ho đến hôm nay, Đồng
Nai đã trải qua gần 2
tháng thực hiện giãn
cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ
Tướng Chính phủ, cũng trong thời
gian đó, các DN, chính quyền và
người dân trải qua muôn vàn khó
khăn, tình hình dịch bệnh mới chỉ
bắt đầu có dấu hiệu được kiểm
soát. Phòng chống dịch Covid-19
không chỉ là trách nhiệm và nghĩa
vụ của các ban ngành, tổ chức,
đoàn thể mà ý thức, tinh thần
trách nhiệm và sự tự giác bảo vệ
bản thân của mỗi cá nhân là yếu tố
quan trọng trong việc phòng ngừa
và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng
trong cộng đồng.
Theo công văn số 6939/KH-SYT của
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Bộ Y tế về tổ chức tiêm ngừa vắc
xin cho người dân trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai, vào ngày 27/08 vừa qua,
công ty JSC (JSC) kiến nghị Trung
tâm y tế thực hiện tổ chức tiêm
tiêm vắc xin tập trung tại JSC cho
các Doanh nghiệp (DN), CBCNV và
người lao động đang làm việc tại
khu nhà xưởng. Đến nay, việc tiêm
vắc xin đã hoàn thành theo số
lượng vắc xin được phân bổ. Hiện
tại, số lượng người lao động được
tiêm ngừa chưa nhiều, JSC sẽ tiếp
tục kiến nghị Trung tâm y tế và các
sở ban ngành có liên quan, ưu tiên
tổ chức tiêm vắc xin tập trung tại
JSC nhằm tạo mức miễn dịch cộng
đồng tốt nhất cho người lao động
có thể yên tâm sản xuất.

Từ lúc dịch bệnh xảy ra tại khu nhà
xưởng, JSC đã nỗ lực triển khai
thực hiện tốt các biện pháp phòng
chống dịch như: phun khử khuẩn
định kỳ hàng tuần, yêu cầu người
ra vào khu nhà xưởng khai báo y
tế, tuyên truyền cho toàn thể các
nhân viên trong các đơn vị thuộc
Khu nhà xưởng tuân thủ thông
điệp 5K; lực lượng bảo vệ tuần tra
nhắc nhở tập trung đông người.
Ngay khi tỉnh Đồng Nai áp dụng
chỉ thị 16, Công ty JSC đã tiến hành
kiểm soát chặt chẽ cổng ra vào, chỉ
cho người có xét nghiệm âm tính
và đúng nhiệm vụ theo quy định
mới được vào khu nhà xưởng; yêu
cầu các đơn vị tuân thủ các quy
định 3 tại chỗ; phối hợp cơ sở y tế
và các đơn vị tổ chức test định kỳ
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cho các nhân viên trong khu nhà
xưởng.vv..
Tuy nhiên, biến thể Delta của
virus Corona ngày càng nguy
hiểm, lây lan trong không khí với

chỉ đạo phòng chống dịch, song
song đó, JSC sẽ luôn lắng nghe,
đồng hành và hỗ trợ cho các DN
tại khu nhà xưởng được nhanh
chóng vượt qua dịch bệnh, sớm
quay trở lại hoạt động sản xuất
kinh doanh.

mức độ lây nhiễm nhanh và bằng
con đường nào đó xuất hiện
ca nhiễm tại DN trong khu nhà
xưởng. Mặc dù, khu cách ly F0 là
do các đơn vị phải chuẩn bị trước
khi lập kế hoạch sản xuất 3T, tuy
nhiên ngay khi có ca nhiễm đầu
tiên, trước tình hình khó khăn của
DN, JSC ngay lập tức đã đưa hàng
chục ngàn m2 nhà xưởng vào sử
dụng làm khu cách ly F0, F1, lập
hàng rào ngăn cách với các khu
vực khác.
Trong thời điểm dịch bệnh lan
nhanh trên địa bàn huyện, JSC
vẫn tiếp tục hỗ trợ cách ly các
ca F0, F1 tại khu nhà xưởng, tự
mua thuốc men, lương thực,
thực phẩm, đồng thời kêu gọi
các mạnh thường quân hỗ trợ
các đơn vị và liên hệ chính quyền
các cấp tháo gỡ khó khăn để sớm
đưa các ca nhiễm đi điều trị. Sau
khi ổ dịch tại đơn vị đầu tiên cơ

bản được kiểm soát thì tiếp tục
xảy ra ca nhiễm ở các đơn vị mới
theo những nguyên nhân chủ
quan khác nhau. JSC đã cùng với
các đơn vị tiếp tục nỗ lực cách ly,
phun khử khuẩn, tuyên truyền và
yêu cầu nhân viên không rời khỏi
phạm vi của mình.
Những nỗ lực hành động của JSC
đã góp phần kiểm soát tình hình
dịch bệnh trong khu nhà xưởng,
giúp các DN nhanh chóng vượt
qua khó khăn. Tuy nhiên, để hạn
chế sự lây lan dịch bệnh, giảm các
ca lây nhiễm thì cần có sự phối
hợp chặt chẽ từ nhiều phía: các
cấp chính quyền, công ty JSC, các
doanh nghiệp và cá nhân mới
mang lại hiệu quả cao nhất.
Dịch bệnh là điều không ai mong
muốn, gây thiệt hại cho tất cả
mọi người, JSC cũng đang phải
đối mặt với nhiều khó khăn,
nhưng JSC vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực
hết mình thực hiện nghiêm túc

Bên cạnh đó, JSC cũng kêu gọi
các DN phối hợp chặt chẽ cùng
thực hiện các biện pháp phòng
dịch. Mỗi DN có biện pháp và quy
trình phòng ngừa riêng, phù hợp
với tình hình thực tế của DN, JSC
sẽ tiếp tục kêu gọi và cùng liên
kết với các mạnh thường quân hỗ
trợ cho các DN, đây là những hoạt
động JSC thực hiện trên tinh thần
hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn.
Quan trọng hơn hết, các cá nhân
đang làm việc tại khu nhà xưởng
cần tuân thủ nghiêm túc các biện
pháp phòng ngừa đã được ban
hành, mỗi người trong chúng
ta cần nêu cao tinh thần tự giác,
tự bảo vệ chính mình, chính là
chúng ta đang bảo vệ cho người
thân, gia đình và cộng đồng.
Trong khi chờ đợi phân bổ vắc xin
đợt tiếp theo, JSC tiếp tục kêu gọi
mọi người tuân thủ tốt biện pháp
phòng dịch. Mong dịch bệnh
sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở
lại bình an, nhà nhà yên tâm phát
triển kinh tế.
Lê Ánh Tuyết
JSC
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2021

Q

ua 9 tháng thực hiện
Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông năm
2021, Công ty CP Thống Nhất ghi
nhận doanh thu 94 tỷ đồng, đạt
35,93% kế hoạch năm. Lợi nhuận
sau thuế 31,4 tỷ đồng đạt 57,86%
kế hoạch và giảm 77% so với cùng
kỳ.
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông, nguồn thu của Công ty Cổ
phần Thống Nhất trong năm 2021
tập trung vào Dự án Khu TTDV và
KCN Bàu Xéo, trong đó thu từ hoạt
động xây dựng, kinh doanh nhà
thô Dự án Khu TTDV là nhiều nhất,
181 tỷ đồng, chiếm 69% doanh
thu của đơn vị.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp thời gian
qua, các hoạt động xây dựng
trên địa bàn huyện Trảng Bom
phải tạm dừng thi công theo văn
bản số 10272/UBND-QLĐT ngày
31/7/2021 của Ủy Ban Nhân Dân
huyện Trảng Bom nên việc triển
khai thi công các căn nhà liên kế,
biệt thự thô của Dự án Khu TTDV
KCN Bàu Xéo không đạt tiến độ để
bàn giao nhà cho khách hàng theo
Hợp đồng đã ký làm cho kết quả
kinh doanh không đạt kế hoạch đã
đề ra.
Trong khi đó, một số doanh
nghiệp trong KCN phải đóng cửa
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hoạt động, các đơn vị còn lại hoạt động cầm chừng, hết sức khó
khăn làm ảnh hưởng nặng nề đến việc thu hồi công nợ phí sử dụng
hạ tầng, tiền thuê đất, phí quản lý và các hoạt động dịch vụ kinh
doanh nước sạch và xử lý nước thải cũng bị ảnh hưởng.
Trước tình hình đó, HĐQT Công ty CP Thống Nhất vừa xin ý kiến cổ
đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Theo đó, kế hoạch doanh thu giảm 26% xuống còn 194 tỷ đồng và
lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% xuống còn 48,4 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ
tức vẫn được giữ nguyên theo kế hoạch cũ ở mức 50%.
Ngoài ra, do Thành viên HĐQT Lê Văn Liêm đến tuổi nghỉ hưu, HĐQT
cũng đệ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên HĐQT. Danh sách ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
là bà Nguyễn Thị Thu Thảo, đang là Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư
Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
Nguyễn Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất

TIN TỨC – SỰ KIỆN

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Đ

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2021

ể chủ động trong công tác
PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt
hại do cháy nổ gây ra và nhằm
nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC tại
chỗ, ngày 18/11/2021, Văn phòng Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã phối hợp với Phòng
Cảnh sát PCCC tổ chức lớp huyến luyện
nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy.
Tại buổi huấn luyện, các thành viên đã
được cán bộ huấn luyện cập nhật các vụ
cháy lớn gần đây trong nước và thế giới,
nguyên nhân gây cháy và hậu quả nghiêm
trọng của các vụ cháy này, cho thấy sự cố
cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào bất cứ
đâu, với các nguyên nhân gây cháy rất nhỏ
nhưng hậu quả thì rất nghiêm trọng. Cán
bộ huấn luyện truyền đạt những kiến thức
cơ bản về PCCC, các văn bản pháp luật về
PCCC, các nguyên nhân gây ra cháy nổ,
một số biện pháp phòng cháy chữa cháy
tại cơ quan, gia đình; kỹ năng xử lý tình
huống khi xảy ra sự cố cháy nổ; kỹ năng
thoát hiểm; kỹ năng chữa cháy với các
đám cháy có nguyên nhân gây cháy khác
nhau; kỹ năng sơ cứu và vận chuyển người
bị thương khỏi đám cháy.
Bên cạnh đó, nhằm giúp học viên ứng
dụng hiệu quả kiến thức PCCC vào công
tác thực tế, các học viên đã được đại diện
cơ quan PCCC hướng dẫn thực tập, sử
dụng các thiết bị, dụng cụ phòng cháy
chữa cháy trong tình huống thực tế.
Buổi huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm
2021 diễn ra rất thành công, các thành
viên đội PCCC Văn phòng Tổng Công ty
kể cả chị em phụ nữ sử dụng các dụng cụ,

thiết bị phòng cháy chữa cháy thành thạo, dập tắt đám cháy
giả định nhanh chóng, chính xác.
Tổ chức lớp tập huấn PCCC là hoạt động hàng năm của Văn
phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa nhằm trang bị cho công nhân
viên nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa rủi ro cháy nổ
cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng đối phó với các tình
huống, bảo vệ tính mạng, tài sản cơ quan và gia đình.
Khôi Nguyên
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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CHI BỘ CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU KINH DOANH
VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẢNG
NĂM 2021

N

ăm 2021 tiếp nối những khó khăn từ dịch bệnh liên tiếp bùng phát gây ra giãn cách xã hội
xuyên suốt thời gian gần nửa năm, đã ảnh hưởng nhiều mặt của nền kinh tế nói chung và
Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa nói riêng. Sản lượng xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ giảm
đáng kể, mọi hoạt động khác của công ty bị đình trệ không thể triển khai. Tuy nhiên với quyết tâm vượt
qua mọi thách thức và sử dụng mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Công ty CP Xăng
dầu Tín Nghĩa tự hào về thành quả đạt được của năm 2021 vượt ngoài mong đợi.
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước đạt năm 2021:
Sản lượng xăng dầu bán ra ước đạt 190 triệu lít, đạt 100% kế hoạch, tăng 15% so với năm trước, trong
đó sản lượng bán buôn đạt 90 triệu lít đạt 117% kế hoạch năm và tăng 190% so với năm trước, sản
lượng bán lẻ của các Trạm đạt 100 triệu lít, đạt 88% so với kế hoạch năm và giảm 14% so với cùng kỳ;
sản lượng nhớt đạt 94% so với kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ. Doanh thu 2.857 tỷ đồng, vượt
kế hoạch 14%, tăng 40% so với năm trước. Lợi nhuận đạt 25,654 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, bằng 846%
so với năm trước. Uy tín thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa ngày một nâng cao, được người tiêu dùng và
các Công ty, đơn vị sản xuất tin tưởng lựa chọn sử dụng.
Chỉ tiêu phát triển đảng viên:
Chi bộ hiện có 59 đảng viên – có 03 đồng chí được kết nạp mới trong năm 2021. Năm 2021 Chi bộ Công
ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển Đảng theo kế hoạch Đảng ủy Tổng
Công ty giao; giới thiệu quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng tạo nguồn trung kiên cho năm
2022. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển chung của toàn Đảng bộ.
Tập thể cán bộ nhân viên và đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm công tác tham mưu cho Đảng công tác kinh doanh và công tác
chính trị tư tưởng. Duy trì một chi bộ thống nhất và đoàn kết vì mục tiêu phát triển chung của toàn
Đảng bộ và sự lớn mạnh của các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên tổ chức thảo luận nhóm thông qua
phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ
nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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ĐOÀN THỂ
THỂ
ĐẢNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

S

au chiến thắng mùa
xuân năm 1975, thực
hiện Nghị quyết của
Ban Bí thư Trung ương Đảng
về việc thống nhất các đoàn
thể nhân dân, từ ngày 1012/6/1976, Hội nghị Thống
nhất Hội LHPN toàn quốc được
tổ chức. Hội nghị đã nhất trí
quyết nghị: Thống nhất sự chỉ
đạo hoạt động của Hội LHPN
trong cả nước trong một tổ
chức là Hội LHPN Việt Nam. Hội
nghị cũng quyết định lấy ngày
20/10/1930 là ngày thành lập

Hội LHPN Việt Nam. Đến năm
2010, tại Thông báo số 382-TB/
TW ngày 15/10/2010 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng,
Ban Bí thư đồng ý lấy ngày
20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ
Việt Nam.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
ngày một lớn mạnh không
ngừng, đã và đang phát huy
truyền thống tốt đẹp của phụ
nữ Việt Nam; kế thừa các thành
quả to lớn của phong trào phụ
nữ và hoạt động Hội; bám

sát nhiệm vụ chính trị của đất
nước, tiếp tục xây dựng tổ chức
Hội vững mạnh, thực hiện tốt
vai trò nồng cốt trong công tác
phụ nữ và chức năng đại diện
của tổ chức Hội. Hội đã đổi mới
mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ
nội dung, phương thức hoạt
động theo hướng thiết thực,
chuyên nghiệp; tập trung tham
mưu, đề xuất chính sách, giám
sát, phản biện xã hội; tăng
cường vận động xã hội, tích cực
hội nhập quốc tế; chăm lo tốt
hơn lợi ích chính đáng của phụ
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nữ, tạo động lực động viên đông
đảo phụ nữ phát huy dân chủ,
cần cù, năng động, sáng tạo,
trách nhiệm xây dựng đất nước
phát triển nhanh, bền vững, xây
dựng gia đình hạnh phúc, nâng
cao vai trò, vị thế của phụ nữ
và tổ chức Hội, thực hiện mục
tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ
và bình đẳng giới. Hưởng ứng
phong trào thi đua và các cuộc
vận động của đất nước, Hội vận
động hội viên, phụ nữ trong cả
nước thực hiện phong trào thi
đua "Phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc" và hai cuộc vận
động "Rèn luyện phẩm chất đạo
đức: tự tin, tự trọng, trung hậu,
đảm đang"; "Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch" gắn với học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh;
phối hợp với các Bộ, Ban, ngành,
đoàn thể liên quan tích cực thực
hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia, đề án của Chính phủ;
có những đề xuất tham mưu
chính sách, phát động nhiều
phong trào góp phần quan
trọng vào thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước trong thời kỳ đổi mới, hội
nhập và xây dựng đất nước. Hội
đã đạt được những bước tiến
dài trên con đường tạo lập vị
thế bình đẳng cho phụ nữ Việt
Nam với việc Bộ Chính trị ban
hành các Nghị quyết của Đảng
về công tác phụ nữ (Nghị quyết
04 - năm 1993; Nghị quyết 11 2007) và sự ra đời của Luật Bình
đẳng giới, thực hiện chính sách
thai sản cho phụ nữ, các quy
định trong Bộ luật lao động liên
quan đến lao động nữ…
Những dấu ấn đáng ghi nhớ
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trong phong trào phụ nữ và hoạt
động Hội từ năm 1976 đến nay
- Năm 1978: Phong trào "Người
phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc".
- Năm 1989: Hội LHPN Việt Nam
phát động hai cuộc vận động
"Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế
gia đình" và "Nuôi dạy con tốt,
góp phần hạn chế trẻ em suy
dinh dưỡng và bỏ học".
- Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ VII (1992): Tiếp tục thực hiện
hai cuộc vận động "Phụ nữ giúp
nhau làm kinh tế gia đình", "Nuôi
dạy con tốt, góp phần hạn chế
trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ
học".
- Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ VIII (19/5/1997): Phát triển
hai phong trào thi đua từ Đại hội
VII thành phong trào "Phụ nữ
tích cực học tập, lao động sáng
tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng
gia đình hạnh phúc" và "Phụ
nữ giúp nhau phát triển kinh
tế gia đình, cần kiệm xây dựng
đất nước"; Phong trào "Ngày
tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo"; Liên
đoàn Lao động Việt Nam tiếp
tục phát động phong trào "Giỏi
việc nước, đảm việc nhà" thực
hiện trong nữ công nhân viên
chức và người lao động.
- Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ IX (2002): Tiếp tục phát động
phong trào thi đua: "Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc".
- Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ X (01/10/2007): Tiếp tục phát
động phong trào thi đua: "Phụ

nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc" gắn với thực hiện
Cuộc vận động Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; vận động các tổ chức, cá
nhân ủng hộ xây dựng Mái ấm
tình thương cho phụ nữ nghèo.
Năm 2010, gắn với phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa", hưởng ứng
chương trình xây dựng nông
thôn mới, Hội phát động cuộc
vận động "Xây dựng gia đình 5
không 3 sạch".
- Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ XI (2012) phát động phong
trào thi đua "Phụ nữ tích cực
học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc"; đồng
thời triển khai sâu rộng 2 cuộc
vận động "Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch" góp phần xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh và "Rèn luyện các phẩm
chất đạo đức: Tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang" gắn với
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
- Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần
thứ XII (2017): Phong trào thi
đua: "Phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc" và hai cuộc vận
động: "Rèn luyện phẩm chất
đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung
hậu, đảm đang" gắn với học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh:
"Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch" góp phần xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh.
P. TTTT
(Tổng hợp)

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

ĐỒNG HÀNH
“CÙNG EM HỌC
TRỰC TUYẾN”

T

hời gian vừa qua, tình hình dịch
bệnh Covid-19 diễn biến rất phức
tạp và kéo dài đã làm cho hàng
triệu học sinh không thể tới trường. Theo
đó ngày 12/9/2021, ngành giáo dục tỉnh
Đồng Nai đã tổ chức Lễ khai giảng năm
học mới bằng hình thức học tập trực tuyến
(qua Tivi hoặc máy vi tính).
Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa nhận
thấy không phải gia đình nào cũng có khả
năng, điều kiện để trang bị thiết bị học
tập trực tuyến thiết yếu như: máy tính,
tivi, máy tính bảng … dẫn đến nhiều cháu
không có cơ hội tham gia học tập như các
bạn cùng trang lứa.
Với tinh thần “quyết tâm không để ai lại
phía sau”, đồng thời được quan tâm và
chấp thuận của Đảng uỷ Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã phát động Chương trình “Cùng em học
trực tuyến” đến với tất cả các CBCNV trong
toàn hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa
nhằm huy động các thiết bị có thể học
trực tuyến đã qua sử dụng để trang bị cho
các cháu chưa có hoặc không đủ điều kiện
mua các thiết bị học tập trực tuyến trong
thời gian này. Bằng sự hỗ trợ tích cực,
đồng hành của Công đoàn cơ sở, các đơn
vị trực thuộc, thành viên và CBCNV trong
toàn Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đoàn cơ sở

đã vận động ủng hộ được 17 thiết bị học trực tuyến bao
gồm: máy vi tính đã qua sử dụng nhưng còn sử dụng trên
60%, smartphone mới 100% với tổng giá trị khoảng 60 triệu
đồng (trong đó nguồn lực ủng hộ gồm: các đơn vị, Công
đoàn CSTV, các cá nhân là CBCNV trong Tổng Công ty và
đoàn viên thanh niên trong Đoàn cơ sở). Theo đó, các thiết
bị được ủng hộ, Đoàn cơ sở đã chủ động, bố trí trao tận tay
đến từng cháu có nhu cầu cấp thiết trong toàn Tổng Công
ty.
Chương trình “Cùng em học trực tuyến” kết thúc, Đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa thay mặt gia đình các cháu nhận
được ủng hộ xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của
các tổ chức, cá nhân đã chia sẻ khó khăn, thiếu thốn trang
thiết bị học trực tuyến cùng với các cháu học sinh là con,
cháu của CBCNV trong toàn Tổng Công ty. Những đóng góp
thiết thực và đầy ý nghĩa này là nghĩa cử cao đẹp, một nét
đẹp văn hoá trong truyền thống của người Việt Nam nói
chung và văn hoá Tín Nghĩa nói riêng.
Trong thời gian tới, Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa rất
mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành quý báu
của các đơn vị, tổ chức và toàn thể CBCNV để Đoàn cơ sở có
thêm động lực thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn.
Xin kính chúc Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong toàn
Tổng Công ty Tín Nghĩa luôn vững bước vượt qua mọi khó
khăn, bình an và ngày càng phát triển.
		
Trịnh Nguyên Nam
Bí thư Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA

NGUYÊN TẮC VĂN HOÁ TỐI THƯỢNG

ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM,
CHỦ ĐỘNG GIẢI PHÁP
•

Khi đã nhận nhiệm vụ, phải làm hết trách nhiệm, nỗ lực tối đa để
hoàn thành, không đổ lỗi.

•

Trường hợp nhận thấy khả năng chưa thể hoàn thành công việc theo kế
hoạch, đừng mang vấn đề đến cho lãnh đạo giải quyết. Hãy chủ động báo
cáo lý do, đưa ra giải pháp xử lý, nỗ lực đến cùng để hoàn thành công việc.

•

Lãnh đạo cần đảm bảo cho nhân viên:
» Nêu các vấn đề khó khăn cần hỗ trợ.
» Nhận diện thách thức, chủ động đề xuất giải pháp và đưa ra
cam kết thực hiện.

“Cô-Vi khiến cả thiên hạ lao đao
sếp ạ. Em chịu, tại thời buổi nó
thế nên biết làm sao!”

“ Doanh thu tháng trước
sụt giảm nghiêm trọng.
Anh trình bày nguyên nhân
và giải pháp xem nào?”

“Cô-Vi khiến mọi lĩnh
vực đều bị ảnh hưởng
sếp ạ. Nhưng trong
cái khó luôn có cơ hội,
em nghĩ là mình nên
Abc….Xyz…”

ĐỪNG TÌM CỚ, HÃY TÌM CÁCH
14
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“Doanh thu tháng trước sụt
giảm nghiêm trọng. Anh
trình bày nguyên nhân và
giải pháp xem nào?”

VĂN HÓA TÍN NGHĨA

CÒN GIẢI PHÁP NÀO
TỐT HƠN KHÔNG
•

Đừng nói “KHÔNG”, hãy suy nghĩ và đưa ra ít nhất 2 giải pháp
để lựa chọn.

•

Lãnh đạo luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo, đổi mới tư duy,
đổi mới cách làm.

•

Dám nghĩ, dám làm, biết rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp.

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3

DÙ ĐÚNG HAY SAI, HƠN HAI LÀ TỐT
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA

NGUYÊN TẮC VĂN HOÁ TỐI THƯỢNG

CHUNG ĐỊNH HƯỚNG,
LÀM ĐẾN CÙNG

“Đoàn kết là sức mạnh”.
•

Tất cả lãnh đạo, nhân viên Tín Nghĩa đồng tâm
hiệp lực vì mục tiêu chung.

•

Đã thống nhất phải quyết tâm thực hiện đến cùng.

ĐỒNG CHÍ ĐỒNG LÒNG, TÁT BIỂN ĐÔNG CŨNG CẠN
16
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA

TÍN NGHĨA LÀ TÔI
CAM KẾT VÀ THỰC HIỆN

“Tín Nghĩa là Tôi – Tôi là Tín Nghĩa” – mỗi cá nhân đại diện
cho hình ảnh của con người TÍN NGHĨA.

NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA

NGUYÊN TẮC VĂN HOÁ TỐI THƯỢNG

NHÌN RÕ XU HƯỚNG,
XÁC LẬP MỤC TIÊU
“Tâm” đi với “Tầm”
•

Nghiên cứu, đánh giá xu hướng và tính khả thi trước khi xác lập mục tiêu kế hoạch.

•

Là lãnh đạo, cần phải biết chia sẻ, truyền tải tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu xuống
cấp dưới một cách đầy đủ, rõ ràng.

•

Xây dựng KPI và giao xuống cho cấp dưới rõ ràng, đúng tiến độ.

•

Đảm bảo thống kê, đánh giá định kỳ theo KPI và họp điều chỉnh khi cần.

•

Quản trị và xử lý công việc theo mục tiêu.

“Leo lên được đỉnh đó thì tuyệt
quá! Nhưng đường đi không
biết dễ không, chắc mệt với
đen da quá. Thôi chơi ở đây rồi
về nghỉ khỏe.”

“Woah! Thật hùng vĩ! Mình phải
chinh phục được đỉnh núi đó”

MUỐN TIẾN XA, HÃY HỌC CÁCH NHÌN XA
18
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA

BẠN VẪN CÒN NHIỀU ĐIỀU
PHẢI HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN
•

“Sự học như con thuyền bơi trên dòng nước ngược,
không tiến ắt phải lùi”.

•

Luôn cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng để phát triển.

“Leo lên được đỉnh đó thì tuyệt
quá! Nhưng đường đi không biết
dễ không, chắc mệt với đen da quá.
Thôi chơi ở đây rồi về nghỉ khỏe.”

“Woah! Thật hùng vĩ! Mình phải
chinh phục được đỉnh núi đó”

HỌC, HỌC TIẾP, HỌC NỮA
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG

D

HƠN 10 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN
GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĐỢT DỊCH LẦN THỨ 4

ịch bệnh đã tác động
nghiêm trọng đến mọi
mặt của đời sống kinh
tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai,
từ tháng 7/2021 đến nay, kinh
tế địa phương ghi nhận sự tổn
thương nghiêm trọng, thu nhập
của người dân trong thời gian
này giảm và sức mua thấp, chủ
yếu người dân chi tiêu vào các
mặt hàng thiết yếu. Hàng nghìn
gia đình và người dân rơi vào
hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống
xáo trộn, cần hỗ trợ về các nhu
yếu phẩm, chi phí trang trải cuộc
sống hàng ngày khi cả Tỉnh đồng
lòng thực hiện những giải pháp
giãn cách một cách triệt để nhất.
Trong bối cảnh đó, Tổng Công
ty Tín Nghĩa là một trong những
doanh nghiệp đi đầu tại Đồng Nai
cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ
cho các lực lượng nơi tuyến đầu,
nhân dân khu vực phong tỏa, các
hộ nghèo, người lao động khó
khăn, góp phần lan tỏa tinh thần
đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến
đẩy lùi dịch Covid-19.
Có thể kể đến các hoạt động như
ủng hộ kinh phí 300 triệu cho
chương trình “Siêu thị 0 đồng”,
“Gian hàng 0 đồng”, “Bữa cơm 0
đồng”, “Phần quà yêu thương” do
Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh vận động
kinh phí và tổ chức thực hiện;
hoặc thông qua Mặt trận tổ quốc
TP. Biên Hòa ủng hộ 200 triệu cho
kinh phí chống dịch của thành
phố... Đặc biệt Tổng Công ty Tín
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Nghĩa đã dành ra ngân sách 3 tỷ
đồng để mua nhu yếu phẩm ủng
hộ cho người dân bị ảnh hưởng
do dịch Covid tại khắp các huyện
trong tỉnh thông qua UB. MTTQ
VN của tỉnh Đồng Nai. Hàng trăm
tấn gạo, hàng ngàn vỉ trứng, hàng
ngàn hộp sữa đã được trao tặng
đến cho bà con gặp khó khăn, hỗ
trợ phần nào cho nhiều gia đình
có thể vượt qua giai đoạn khó
khăn khi thực hiện giãn cách xã
hội.
Từ đầu năm đến nay, chỉ tính
riêng các khoản ủng hộ liên quan
đến hoạt động phòng chống
dịch Covid như đóng góp cho
Quỹ vaccine Việt Nam, tài trợ
kinh phí mua vật tư y tế, ủng hộ
nhu yếu phẩm, tài trợ kinh phí hỗ
trợ cho bà con khó khăn do dịch
Covid, tài trợ máy tính bảng cho
các em học sinh khó khăn có điều
kiện học tập trực tuyến..., giá trị
quy đổi thành tiền cho các hoạt
động nói trên đã vượt qua con
số 10 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện

chương trình từ nguồn ủng hộ
của Tổng Công ty, các công ty con
và CBCNV trong hệ thống. Những
hoạt động trên đã kịp thời hỗ trợ
cho bà con có hoàn cảnh khó
khăn, người dân ở những điểm
cách ly, phong tỏa… Đây cũng
là những hành động thiết thực,
là nghĩa tình chân thành, là trách
nhiệm cộng đồng mà Tín Nghĩa
dành cho người dân tỉnh nhà
trong đợt dịch Covid-19 lần thứ
tư bùng phát tại Đồng Nai.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
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CHĂM LO
TẾT TRUNG
THU CHO TRẺ
EM MỒ CÔI,
KHUYẾT TẬT
TRONG BỐI
CẢNH DỊCH
COVID

T

ết Trung thu là tết đoàn viên, là mùa lễ hội vốn luôn được trẻ con háo hức mong chờ.
Nhất là đối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, để các em có thể cảm nhận được
niềm vui, hơi ấm tình thương trong dịp này lại càng quan trọng.

Từ rất nhiều năm qua, đối với Tổng Công ty Tín Nghĩa hoạt động tổ chức vui Tết Trung thu cho
các cháu mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã trở thành một hoạt động truyền thống chứa
đựng nét văn hóa Công ty, mang lại nhiều cảm xúc cho những ai được tham gia, là cái hẹn
định kỳ của Tín Nghĩa với các em nhỏ kém may mắn.
Mùa Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh đợt dịch Covid lần thứ tư bùng phát mạnh trên
toàn tỉnh, vì vậy việc tổ chức một Trung thu vui vẻ, trọn vẹn như mọi năm là điều không thể
thực hiện. Dẫu biết Trung thu thì hẳn phải có lồng đèn, rước đèn, trông trăng, ăn bánh Trung
thu cùng biết bao trò vui của trẻ con, nhưng để đảm bảo phòng chống dịch, chúng ta đành bỏ
qua đêm hội vui tươi, rộn ràng như thường lệ. Thay vào đó là những hoạt động chăm lo thiết
thực hơn, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, với hy vọng mang đến cho các em mồ côi, khuyết
tật niềm vui tinh thần, sự yêu thương, quan tâm của xã hội.
Bằng tấm lòng nhân ái và nỗ lực hết sức mình để có thể mang đến cho các em một cái Tết
Trung thu ấm áp nhất trong khả năng hiện tại, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã gửi tặng hơn 600
phần quà, cùng học bổng và hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng các cháu mồ côi, khuyết tật đến tận các
mái ấm tình thương, trung tâm bảo trợ trẻ em trong tỉnh.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
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TRAO TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO NHƠN TRẠCH

BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

N

hằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần đối với các em
học sinh nghèo vượt khó và học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
tiếp tục cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện
trong năm học mới. Sáng 08/10/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn
Trạch phối hợp với Đài truyền hình Đồng Nai tổ chức trao tặng học bổng
“Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai” cho học sinh nghèo, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Nhờ có sự kết nối của Huyện đoàn Nhơn Trạch, chúng tôi được biết đến
hoàn cảnh của 02 em học sinh là em Phan Thiên Ân, học sinh lớp 8/7
Trường THCS Phước Thiền và em Đỗ Hồng Thi, học sinh lớp 6/3 Trường
THCS Dương Văn Thì.
Ấn tượng đầu tiên là hoàn cảnh của cô bé Đỗ Hồng Thi, học sinh lớp 6
trường Trường THCS Dương Văn Thì, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai. Thi có dáng người nhỏ nhắn, hoàn cảnh gia đình em đặc biệt,
cha mẹ bỏ 2 chị em Thi khi em còn rất nhỏ, các em được bà Nội đã lớn
tuổi nuôi dưỡng. Cuộc sống của ba bà cháu đã khó khăn nay càng thêm
khó khăn hơn trong tình hình của dịch bệnh Covid, gia đình em ở vùng
phong tỏa gần 3 tháng nay, bà Nội em không đi làm nên không có tiền
lo cho các em học hành, chị em Thi có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng,
hơn nữa do phải học Trực tuyến Online trong những ngày chống dịch
nên hiện nay các em vẫn chưa có điều kiện để trang bị phương tiện học
tập cho mình.
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Cùng hoàn cảnh như Thi, em Phan
Thiên Ân, học sinh lớp 8 Trường
THCS Phước Thiền, huyện Nhơn
Trạch cũng khó khăn như vậy. Cha
mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ,
hiện nay ai cũng đã có gia đình
mới cho riêng mình nên không
nuôi dưỡng em, bỏ em cho ông bà
Nội chăm sóc. Đầu năm 2021 vừa
qua trong lúc đi bán vé số ông Nội
em bị lên cơn đột quỵ và đã qua
đời. Hiện giờ chỉ còn 2 bà cháu
nương tựa vào nhau sống trong
mái nhà tình thương. Nhờ sự động
viên, giúp đỡ của thầy cô, bè bạn,
cùng với nghị lực vượt khó vươn
lên của Thi. Thi đã vượt qua cú sốc
tinh thần để học tập.
Mỗi phần quà Công ty trao tặng
cho các em gồm 10.000.000 đồng
tiền mặt và sách vở đồ đùng học
tập cho năm học mới nhằm động
viên các em nỗ lực vươn lên, vượt
khó tới trường, yên tâm hơn trong
học tập.
Chia sẻ cảm xúc khi được nhận
học bổng, em Phan Thiên Ân cho
biết: “Em rất vui và cảm thấy hạnh
phúc khi nhận được phần quà có
ý nghĩa dành cho em. Nhận được
số tiền này em sẽ đưa Bà để đóng
học cho em trong thời gian tới. Em
xin gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ
phần Đầu tư Nhơn Trạch đã tài trợ
và giúp đỡ em, em xin hứa sẽ học
tập tốt hơn để tiếp tục được đến
trường, thực hiện ước mơ và lớn
lên làm nhiều việc giúp bà”.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG

MỘT NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG TÍN NGHĨA VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI”

MANG YÊU THƯƠNG
ĐẾN CÁC EM HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC

C

hương trình “Cùng
Tín Nghĩa vươn tới
tương lai” là chương
trình từ thiện tiếp nối chương
trình “Chung lòng Chung sức” do
Tổng Công ty Tín Nghĩa phối hợp
với Đài PTTH Đồng Nai thực hiện
từ năm 2010; Qua 10 năm thực
hiện, chương trình “Chung lòng
Chung sức” đã chung tay chia
sẻ giúp đỡ cho 136 hoàn cảnh
gia đình khó khăn bất hạnh, các
em học sinh nghèo hiếu học
ở các huyện vùng sâu vùng xa
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và
sau mỗi chương trình phát sóng
các nhân vật còn nhận được sự
giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều về vật
chất, tinh thần từ các nhà hảo
tâm, mạnh thường quân trong
và ngoài Tỉnh. Tổng số tiền
Tổng Công ty Tín Nghĩa và khán
giả xem đài ủng hộ tài trợ cho
các nhân vật của chương trình
“Chung lòng Chung sức” trong
10 năm qua là gần 5 tỷ đồng,
đã thể hiện ý nghĩa nhân văn,
tấm lòng nhân ái của Lãnh đạo
Tổng Công ty cũng như tập thể
CBCNV Tín Nghĩa, cùng với cộng
đồng luôn quan tâm chia sẻ với
những hoàn cảnh khó khăn, bất
hạnh trong xã hội. Chương trình
“Chung lòng Chung sức” 10 năm
qua đã tạo được thương hiệu và
là niềm tin, chổ dựa cho những
mãnh đời bất hạnh.
Để đổi mới chương trình và đối
tượng thụ hưởng, năm 2021,

chương trình “Chung lòng
Chung sức” được đổi tên thành
chương trình “Cùng Tín Nghĩa
vươn tới tương lai”, đối tượng
thụ hưởng là các em học sinh
nghèo, hiếu học tại các xã trên

địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chương
trình “Cùng Tín Nghĩa vươn tới
tương lai” giúp cho các em học
sinh nghèo hiếu học trong tỉnh
Đồng Nai vượt qua khó khăn,
tạo điều kiện cho các em có
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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thể tiếp tục học tập, vươn lên
trong cuộc sống. Qua một năm
thực hiện, Phòng Truyền thông
Tiếp thị phối hợp với các Công ty
con và Đài PTTH Đồng Nai thực
hiện ghi hình và phát sóng 12
số chương trình “Cùng Tín Nghĩa
vươn tới tương lai”. Chương trình
được phát sóng định kỳ vào lúc
16 giờ trên kênh ĐN1 thứ năm và
phát lại lúc 20 giờ trên kênh ĐN2
thứ sáu tuần thứ hai hàng tháng
cùng với sự tham gia tài trợ của
Văn phòng Tổng Công ty và các
Công ty thành viên (Công ty CP

Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty CP
PT KCN Tín Nghĩa, Công ty CP KCN
Tín Nghĩa Phương Đông, Công ty
CP QLDA Tín Nghĩa, Công ty CP
Thống Nhất, Công ty CP Logistics
Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa, Công ty
CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP
Cảng Container Đồng Nai, Công
ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa).
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Năm 2021, Chương trình đã tài trợ
giúp đỡ cho 81 hoàn cảnh nhân
vật là các em học sinh nghèo hiếu
học trong tỉnh Đồng Nai, tổng chi
phí thực hiện là 360 triệu đồng.
Ngoài tài trợ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các Công ty thành
viên, các nhân vật của chương
trình còn nhận được rất nhiều sự
đóng góp và hỗ trợ của khán giả
xem đài, các nhà hảo tâm trong
và ngoài Tỉnh, tổng số tiền khán
giả xem đài hỗ trợ thêm trên 150
triệu đồng và xe đạp, dụng cụ, đồ

dùng học tập khác.
Chương trình “Cùng Tín Nghĩa
vươn tới tương lai” ngoài được
phát sóng trên kênh ĐN1, ĐN2
còn được phủ sóng rộng khắp
toàn bộ khu vực Đông Nam bộ,
một số tỉnh miền Tây, khán giả ở
hơn 50 Tỉnh, Thành trong cả nước
trong đó có thủ đô Hà Nội đều có

thể xem được chương trình nên
lượng khán giả biết đến chương
trình ngày càng nhiều. Chương
trình cũng được phát online mỗi
số trên website của Đài PTTH
Đồng Nai
(http://www.dnrtv.org.vn).
Với hiệu quả chương trình đạt
được như trên, được sự chấp
thuận của Ban Tổng Giám đốc
năm 2022 sẽ tiếp tục triển khai
thực hiện chương trình với sự
tham gia tài trợ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các Công ty thành

viên. Hy vọng, chương trình góp
phần là chỗ dựa tinh thần cho
các em học sinh nghèo học giỏi
– vượt khó, mang lại cho các em,
những mầm non của đất nước
nhiều niềm tin và hy vọng trong
cuộc sống để vươn tới tương lai.
Hồng Châu
PHÒNG TTTT
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MÙA COVID NĂM 2021

TÌNH NGƯỜI
LÀM ẤM
LÒNG

N

ăm 2021 trải qua thời
gian dài do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19
gây ra. Tôi như sống chậm đi đến
độ gần như không còn khái niệm
ngày tháng. Mỗi sáng tôi cứ chờ
bản tin cập nhật Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch của Tỉnh nhà
con số ca nhiễm bệnh, không qua
khỏi cứ lên xuống làm cho tôi nao
lòng, bởi chặng đường khống chế
dịch bệnh dài ra và phải đánh đổi
hy sinh nhiều không kể về mọi mặt
mà chúng ta đang cố gắng khắc
phục, đương đầu bằng nhiều biện
pháp.
Dịch bệnh đã làm cho bao gia đình
tan nát, chia ly, kinh tế đình trệ, nỗi
lo cơm áo gạo tiền… đè nặng lên
bao con người, mảnh đời cơ cực
tha hương được biết qua thực tế,
thông tin, mạng xã hội mà không
cầm được nước mắt. Tổng Công ty
Tín Nghĩa nơi tôi đang công tác,
được sự quan tâm thiết thực, kịp
thời của Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc, hơn 1.000 lao động
đã được tiêm vắc xin phòng chống
dịch, đảm bảo thu nhập ổn định,
từ đó đời sống vật chất, tinh thần,
sức khỏe người lao động trong
thời gian cao điểm dịch bệnh xảy
ra được an toàn, đồng nghĩa với cả
hơn 1.000 gia đình nhỏ trong đại
gia đình Tín Nghĩa như được tiếp
thêm sức mạnh, điều kiện chung

tay vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid. Điều làm cho tôi
xúc động khi nhận phần gạo, nếp món quà của Anh Quách Văn Đức
trao tặng vào thời điểm này thật vô cùng trân quí tấm lòng của người
lãnh đạo mà tôi đã được cộng tác.
Tôi là thế hệ 7X được biết từ lâu rồi thời khó khăn từng nhà được phát
tem phiếu mua hàng hóa thiết yếu cứ ngỡ đi vào dĩ vãng, nhưng ngày
hôm nay khi cầm tờ phiếu mua hàng hóa thiết yếu hay phiếu gạo của
bác Tổ trưởng khu phố đưa mà trong tôi cảm nhận khó tả và biết bao
tình huống xảy ra, gia đình tôi cũng không nằm trong ngoại lệ bốn
người thì ba tình huống: Làm việc online, học tập online, làm 3 tại
chỗ… Thời gian giãn cách xã hội thực sự là vấn đề nan giải mà mỗi
chúng ta phải ý thức bảo vệ mình, người thân, cộng đồng vượt qua
giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Thật sự ấm lòng khi có rất nhiều mạnh thường quân, tình nguyện
viên, tuyến đầu chống dịch, doanh nghiệp... không ngại khó khăn, sức
người, sức của chung tay cùng chính quyền bằng nhiều hình thức có
thể đóng góp cho xã hội, giúp đỡ người dân gặp phải hoàn cảnh khó
khăn hay những trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh gây
ra làm tan gia đình con trẻ mồ côi… cùng với Tỉnh nhà Tổng Công ty
Tín Nghĩa vận động người lao động đóng góp 3 ngày lương hỗ trợ
hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh và nhiều hoạt động thiết thực khác.
Mong sao đại dịch Covid-19 qua mau, để chúng ta được trở lại sinh
hoạt… bình thường, thoát khỏi thời gian mà tôi như bị quên đi ngày
tháng. Mọi người được đoàn tụ, vui vầy. Để tất cả chúng ta, ra sức làm
việc góp phần tạo ra doanh thu, lợi nhuận và những điều tốt đẹp nhất
“Vì một Tổng Công ty Tín Nghĩa”.
Huỳnh Kim Dung
Phòng TCNS
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TRUNG THU MÙA COVID:

RƯỚC ĐÈN ONLINE, PHÁ CỖ TRỰC TUYẾN
không khí của tết trung thu.
Còn Trung thu năm nay thì
đặc biệt tới mức năm sau
nhiều người sẽ muốn quên,
bản đồ các vùng trọng điểm của
đất nước như thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà
Nội được chia màu chi chít vùng
xanh, vùng đỏ, vùng cam, vùng
vàng để đánh dấu những khu vực
còn bóng dáng của vi rút.

T

ết Trung thu rước đèn đi
chơi, em rước đèn đi khắp
phố phường... Nhưng đó
là tết trung thu của mọi năm, chứ
không phải của năm 2021. Trong
thời kỳ dịch bệnh hiện tại tất cả
chúng ta cùng đón Tết đoàn viên
theo một cách đặc biệt và an toàn.
Trung thu của Việt Nam truyền
thống là cảnh tượng tấp nập ở các
tiệm bánh trung thu, khu bán đèn
lồng đủ màu sắc..., nơi các em bé
níu chặt tay bố mẹ đòi mua món
đồ chơi này, thức quà kia. Trung
thu của Việt Nam truyền thống là
những con phố đỏ rực đèn lồng,
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thơm phức mùi bánh dẻo, bánh
nướng và mùi nước trà xanh.
Khi tôi còn bé, năm nào cũng
được tổ chức lễ hội trăng rằm với
rất nhiều quầy bánh nướng bánh
dẻo và còn được cắm trại với bạn
bè cùng trang lứa để phá cỗ trăng
rằm. Mỗi đứa trẻ sẽ được xách một
chú lợn đựng trong chiếc giỏ tre
đan xinh xắn và tay kia là đèn ông
sao, đèn cù, đèn kéo quân... Còn
Trung thu hiện đại là những hộp
bánh đẹp từ mẫu mã bên ngoài
đến chất lượng bánh bên trong...
Lũ trẻ đón trăng rằm cùng những
chiếc đèn có tiếng nhạc véo von,
coi múa lân và được gia đình chở
đi khắp phố phường để tận hưởng

Một số địa phương đang từng
bước nới lỏng giãn cách xã hội
nhưng điều đó không đồng nghĩa
với việc chúng ta hoàn toàn miễn
dịch với Covid-19. Thế nên, Tết
đoàn viên năm nay mọi người
tuân thủ yêu cầu “Ai ở đâu, ở
nguyên chỗ đó”. Các em bé thay vì
được đi chợ mua đèn lồng, bánh
trung thu thì năm nay được bố mẹ
đặt mua từ các trang mạng và có
shiper giao đến tận nhà.
Ngày tết trung thu, mình
gặp nhau trên Facebook,
qua những ứng dụng video call...
rồi cùng nghe giai điệu “Tùng dinh
dinh, tùng tùng tùng dinh dinh”...
để rước đèn quanh căn phòng
nhỏ. Xa mặt nhưng không cách
lòng phải không ạ.
Mùa đoàn viên, tết sum vầy là khi
vạn người dân trên khắp mọi nẻo
đường đất nước chẳng cần lo lắng,
vất vả vì bệnh dịch nữa, là khi mọi
đứa con đi xa đều được về nhà.
Hãy hy sinh một chút để cả nước
được bình an. Chúc mọi người
luôn an lành.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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GẮN KẾT NGHĨA TÌNH

SỐNG CHUNG VỚI DỊCH

Đ

ôi lời chia sẻ sau hơn
3 tháng thực hiện “3
tại chỗ” (3TC)
- 3TC, xa gia đình mà không
thiếu nghĩa tình;
- 3TC, xa cách bạn bè không hẳn
là không vui;
- 3TC, ăn tại chỗ, ở tại chỗ nhưng
vẫn đủ đầy.
Lời đầu tiên cá nhân tôi xin cảm
ơn Công ty Cổ phần Cà phê Tín
Nghĩa nói riêng và Tổng Công ty
Tín Nghĩa nói chung, cám ơn các
cấp Lãnh đạo cùng đồng nghiệp
thân thương, đã cùng đồng
hành với tất cả CB.CNV để duy
trì chuỗi giá trị thực sự cần thiết
trong mùa Covid.
Ở đây tôi đang như sống trong
một xã hội thu nhỏ, có gia đình,
có đồng nghiệp, có bạn bè, anh

em. Gia đình ở đây tôi muốn nói
là các đồng nghiệp đã kề vai sát
cánh, đồng hành cùng tôi trong
những ngày bắt đầu 3TC.
Xã hội ở đây chính là những
đồng nghiệp, cấp trên, các bạn
nhân viên và đặc biệt là những
anh chị làm công tác bảo vệ.
Riêng cá nhân tôi rất cảm kích
những người làm công tác Bảo
an đã góp phần lớn trong công
tác duy trì, giữ gìn và đảm bảo
phòng chống dịch trong những
ngày cao điểm.
Với tôi, người vừa đón cô con
gái đầu lòng được 1 tháng, đã ở
đây 2 tháng để vừa tham gia sản
xuất kinh doanh vừa chống dịch
cùng Công ty, nhưng không vì
thế mà không kiên định mục
tiêu và lý tưởng như lúc ban

đầu. Chỉ không có lao động,
không có làm việc mới không
có ý nghĩa sống, xa nhà rồi cũng
có lúc chúng ta được trở về và
quan trọng nhất là chúng ta có
thể gọi “Video call” cho gia đình,
trong đó có cô con gái bé bỏng,
vừa biết cười, biết “o e” đầy hồn
nhiên. Có thể thấy được gia đình
vẫn bình an, khỏe mạnh, vẫn ở
nhà sống tốt, chấp hành tốt quy
định phòng dịch thì tôi đã cảm
thấy tràn đầy sức sống và an tâm
tiếp tục đồng hành cùng mọi
người tại Công ty. Vì gia đình,
tôi tạm xa cách để có việc làm.
Vì doanh nghiệp, tôi ở lại đồng
hành trong lúc khó khăn. Vì xã
hội, tôi đương đầu với đại dịch
trong lúc cao điểm. Tôi cảm
thấy đóng góp của tôi nhỏ nhoi,
nhưng nếu nhiều người như tôi
nó sẽ tạo thành một “nền móng”
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vững chắc để cả xã hội có thể
vực dậy, có thể khôi phục sau
những mất mát quá to lớn do đại
dịch gây ra.
Ban lãnh đạo Công ty đã hết sức
tạo điều kiện để mọi CB.CNV có
thể ăn, ở, sinh hoạt và giải trí
như đang ở gia đình. Mọi sự xa lạ
được xóa bỏ, mọi ưu phiền được
dập tắt khi mọi người cảm thấy ở
3TC như đang ở nhà mình, Công
ty chính là nhà, đồng nghiệp
chính là anh em và tất cả góp
chung là gia đình.
Bản thân tôi đã rút ra một kết
luận rằng: “Trong thời điểm khó
khăn này được tiếp tục làm việc
là một niềm may mắn so với biết
bao người lao động vẫn đang
chật vật để duy trì cuộc sống
ngoài kia”. Nên suy nghĩ trong tôi
dần trở nên tích cực, xa gia đình
– tôi gọi điện thoại, mệt mỏi tôi tìm tới các môn thể thao, khi
có câu chuyện vui buồn cần sẻ
chia – tôi tìm đồng nghiệp. Vậy
thì chẳng còn điều gì khiến tôi
không thể vượt qua khó khăn
trước mắt cả và tôi vững tin là
Đảng và Nhà nước sẽ mau chóng
đẩy lùi đại dịch, rồi mọi chuyện
sẽ lại bình yên như trước – Ngủ
một giấc rồi ngày mai sẽ bắt đầu
bằng 1 tách cà phê sáng, một tô
phở thơm nồng và tận hưởng
cảm giác được đi xe gắn máy tới
Công ty như chuyện chưa bắt
đầu.
Hơn cả ở nhà!
Ban lãnh đạo đã tận tình quan
tâm tạo mọi điều kiện để chúng
tôi có thể có được cảm giác an
tâm nhất, thoải mái nhất để
đồng hành cùng Công ty trong
điều kiện khó khăn này, Lãnh đạo
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đã quan tâm tới bữa ăn, giấc ngủ
ngoài ra còn rất chú trọng đến
vấn đề rèn luyện sức khỏe của
các anh chị em. Tổ chức sân chơi
thể thao gồm các môn: Bóng
chuyền, Bóng đá, Cầu lông, Cầu
mây và khu tập Gym&Fitness của
các anh thợ Cơ khí tự sáng tạo.
Ngoài ra, còn có chiếu bóng đá
và hát Karaoke vào các ngày cuối
tuần, vậy thử hỏi xem nếu như
không có dịch thì chúng ta có ở
cạnh nhau, có hiểu nhau, có cảm
thông chia sẻ cho nhau như thế
này không.
Nhiệt liệt chào mừng Lễ Quốc
Khánh mùng 2/9, Công ty CP
Cà phê Tín Nghĩa đã tổ chức Hội
thao gồm các môn: Cầu lông,
Bóng chuyền, Chạy tiếp sức và
Chương trình “Teambuilding
- Gắn kết tinh thần đồng đội”
gồm các trò chơi dân gian, trò
chơi tập thể yêu cầu tính đồng
đội cao. Hoạt động đã được đa
số CBCNV tham gia nhưng vẫn
đảm bảo duy trì sản xuất. Hoạt
động thành công tốt đẹp nhờ
sự hưởng ứng nhiệt tình của
CBCNV và đặc biệt là sự quan
tâm của Ban lãnh đạo cũng như
Ban chấp hành Công đoàn cơ
sở thành viên đã và đang hết
sức chú trọng tới quyền lợi của
người lao động.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công
ty đã rất nỗ lực, cố gắng để mọi
người được tiêm phòng vaccine
sớm, nhằm đảm bảo sức khỏe và
ổn định tinh thần cho mọi người
để yên tâm sản xuất. Không
những thế, Ban lãnh đạo cũng
quan tâm đến sức khỏe của gia
đình CBCNV đang lưu trú nhà
máy. Ngoài ra, khi về nhà máy,
các cán bộ Y tế cũng hết sức

động viên tinh thần, quan tâm
sức khỏe của các anh chị em và
còn chuẩn bị đầy đủ các vật tư y
tế, thuốc men để hạn chế những
tác dụng phụ khi đi tiêm Vaccine
của các anh chị em được tiêm
chủng về.
Tích tiểu thành đại, hy vọng
những nỗ lực của tôi nói riêng
và của tập thể CBCNV Công ty
nói chung sẽ tạo thành một làn
sóng nhỏ để cùng cộng hưởng
với những làn sóng khác lan tỏa
đến cộng đồng để tạo thành
một ý thức phòng dịch tốt, một
suy nghĩ tích cực, một lối sống
lành mạnh trong mùa dịch này.
Đôi lời tâm sự đầy yêu thương
đến mọi người, tất cả suy nghĩ
tích cực mong được lan tỏa để
mọi người có thể suy nghĩ nhẹ
nhàng hơn về việc chúng ta
cùng nhau chống lại dịch bệnh
và quan trọng hơn hết là chúng
ta vẫn bình an.
Cảm ơn Đại gia đình Tín Nghĩa
đã cùng đồng hành và tạo điều
kiện để tất cả các CB.CNV được
có một mái ấm, một gia đình
nhỏ và quan trọng hơn hết là
mọi điều kiện thiết yếu để tiếp
tục vừng chãi trên con đường
phía trước.
Cầu chúc bình an!
Cô Vy ơi hãy mau đi
Để mình thôi phải nghĩ suy
Bên gia đình bên người thân
Mái ấm chung vui như ngày đầu
Cầu mong xuân này ấm áp
Mọi điều trở lại như lúc xưa.
Nguyễn Phi Hùng
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa
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CHUNG MỘT MÁI NHÀ!
Nhật ký 3 “Tại chỗ”
Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi đẹp thì bỗng đâu
xuất hiện em COVID làm cho mọi người không khỏi lo lắng
về số ca nhiễm ngày một tăng lên, đâu đâu cũng là tâm dịch.
Tôi là một nhân viên Y tế, mọi người ở Công ty thường gọi
tôi là “cô Y tá”, bên cạnh nỗi lo sức khỏe cho người thân trong
gia đình, tôi còn nổi lo cho sức khỏe của anh chị em tại công
ty vì đó là một phần trách nhiệm của tôi với vai trò là nhân
viên y tế. Chính vì lý do tôi sắp xếp chuyện gia đình tình
nguyện đăng ký tham gia “3 tại chỗ” (3TC) để cùng Công ty
tham gia sản xuất. Tôi tin với chuyên môn của mình sẽ giúp
mọi người chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian 3TC khi
việc đi lại bị hạn chế.
Tôi và các anh chị em đồng nghiệp đang cùng trải qua một
cuộc sống “bình thường mới”, tại đây – tại chiến dịch “3 tại
chỗ” đầy ý nghĩa và ấm áp mà tôi gọi đó là “Đại Gia Đình Tín
Nghĩa Coffee”.
“Nhơn Trạch hôm rày hết nắng rồi lại mưa”, cơn mưa chiều
làm tôi không khỏi nhớ nhà, nhớ gia đình nhỏ bé của mình.
Đan xen vào tâm trạng là thoáng chút lo lắng cho những
ngày sắp tới khi mà đại dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp
ngoài kia. Người ta nói “Có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một
nơi để về”, nhưng có lẽ câu nói đó đã không còn đúng trong
thời kỳ đại dịch này nữa, khi mà đã có rất nhiều người theo
tiếng gọi của Tổ Quốc, của chính phủ, của Doanh nghiệp đã
lựa chọn tạm rời xa gia đình của mình để đoàn kết đánh bay
Covid, phải chăng, tạm rời xa cũng chính là một cách để yêu
thương…

ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ mới ở
đây gần hai tuần mà đồng hồ sinh học của
tôi có phần thay đổi chút ít. Tầm giờ này chú
Biên đã dậy để lau dọn nhà ăn và ngày nào tôi
cũng bị đánh thức bởi tiếng bàn ghế va vào
nhau loảng xoảng. Bên kia bức tường không
còn nghe tiếng xe cộ tấp nập đi lại như mọi
ngày, thi thoảng lại nghe tiếng hú vang trời
của xe cứu thương làm tim tôi như nhói lại.

4 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 07 năm 2021.

Ngay từ những ngày đầu, tinh thần thể dục
thể thao ở Công ty đã được phát động, vừa là
những sân chơi bổ ích vừa động viên khích lệ
tinh thần thể dục thể thao phòng tránh bệnh
tật, lại vừa mang mọi người đến gần nhau
hơn. Sáng nào cũng có vài tốp người đi bộ
thể dục trong khuôn viên Công ty. Buổi chiều
hàng ngày thì các anh hotboy thi nhau chơi
bóng chuyền, bóng đá, cầu mây. Đặc biệt là
câu lạc bộ GYM của mấy anh chàng kỹ sư thu
hút khá đông FAN hâm mộ. Không khí lúc
nào cũng vui vẻ, hòa đồng làm tôi cảm thấy
thư thái sau những giờ làm việc.

Lúc này hầu như mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc

Bây giờ đang là mùa mưa, cái thời tiết ễnh

Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa chúng tôi bắt đầu thực
hiện “3 tại chỗ” từ ngày 14/07/2021, còn nhớ những ngày
đầu gia nhập Đại Gia Đình này trong lòng ai cũng có những
bỡ ngỡ nhất định, những ngày đầu các anh chị em trong
Phòng Hành chính Nhân sự (P. HCNS) ngoài vai trò là nhân
viên của Công ty họ còn là một đội ngũ hậu cần khá vững
chắc cho tất cả mọi người. Để việc sinh hoạt chung nhanh
chóng đi vào nề nếp, các anh chị và các em P. HCNS đã phải
làm việc đến 20, 21 giờ tối, nhưng trông ai cũng đều vui vẻ,
lạc quan và hăng say làm việc.
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TÍN NGHĨA đều đang được an
toàn, khỏe mạnh.
Từng ngày trôi qua với những
khung giờ đáng nhớ, nhớ nhất
là sân chơi vòng quay may mắn
Coffeelotte của Sếp Mai Nguyên,
ai cũng muốn tên mình được nổi
lên màn hình, và cứ mỗi chiều thứ
Tư hàng tuần là điện thoại như nổ
luôn với những lời chúc mừng,
cảm ơn, không khí Công ty thật
đầm ấm vui vẻ, phấn khởi.

Nhà Tín Nghĩa” thì hơi ấm tình
người, tình đồng nghiệp lại được
lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và dù dịch bệnh ngoài kia vẫn còn
diễn biến phức tạp nhưng với sự
chỉ đạo tài tình của Ban Tổng giám
đốc, sự quan tâm kịp thời của Ban
chấp hành Công đoàn các cấp,
cùng với lòng quyết tâm, đoàn kết
của tất cả mọi thành viên trong
Công ty, tôi tin rằng một ngày
không xa dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi,
nhường chỗ lại cho cuộc sống
bình yên vốn có.

19 giờ ngày 08 tháng 10 năm 2021

ương này làm nhiều người cảm
thấy khó chịu. Nhớ lại đợt tiêm
Vaccine mũi 1, hầu như mọi người
trong Công ty ai cũng bị tác dụng
phụ của thuốc nên mệt mỏi, đau
nhức khắp người. Nửa đêm hôm
đó có anh Nam trưởng ca bị sốt
cao rét run, sau khi nhận được
điện thoại tôi tức tốc lên đường
thăm khám cho anh, chị Ngừng
tạp vụ lo lắng cũng chạy theo hỗ
trợ cho tôi, lên đến nơi mọi người
tập trung quây quần khá đông,
không khí lúc đó thật đầm ấp, yêu
thương, chúng tôi đã luôn xem
nhau như những người thân trong
gia đình, lo lắng và chăm sóc cho
nhau.
Cuộc sống “3 tại chỗ” của Công
ty tôi hàng ngày trôi qua rất đỗi
vui mừng và nhẹ nhàng khi kết
quả test nhanh Covid tầm soát tại
Công ty luôn là âm tính. Hơn tất
thảy mọi người ở đây, tôi là người
cảm giác hạnh phúc nhất vì mỗi
thành viên trong ĐẠI GIA ĐÌNH
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Trời mưa to quá, nhà kho bị dột
rồi! Các anh chị trong đội tạp vụ
phải bỏ dở bữa cơm chiều để đi
cứu lũ. Trông họ tất bật, hối hả,
khẩn trương, nhưng cùng đồng
lòng đồng sức mỗi người một
việc để cứu cho Cà phê không bị
ướt. Tôi lại nhớ những bữa cơm
thời Covid thiếu rau xanh, anh em
chúng tôi chia nhau từng đĩa rau
luộc được hái trong khuôn viên
Công ty. Những bữa cơm tuy đạm
bạc nhưng chứa đầy hơi ấm tình
người, tình đồng nghiệp, người
anh cả thường nói với tôi “mỗi
người trong chúng ta chịu khó
chịu khổ thêm một chút, miễn là
vẫn giữ được sinh mạng của mình,
còn người thì còn của mà em”. Tôi
cảm thấy mình rất may mắn vì
quãng thời gian này tuy phải xa
gia đình nhưng tôi lại gặp được
rất nhiều người tốt, họ giống như
những người thân trong gia đình,
luôn động viên, khích lệ tôi.
Sau ba tháng hành trình cùng 3TC,
chúng tôi cũng chuẩn bị được về
với gia đình thân yêu của mình.
Niềm vui, niềm hạnh phúc được
hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
Tuy xuất từ nhiều vùng miền khác
nhau, nhưng khi “Chung Một Mái

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến
Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban
chấp hành Công đoàn đã luôn
quan tâm, động viên, khích lệ, để
tạo động lực cho mỗi thành viên
trong Công ty luôn vững tâm,
lạc quan và tin tưởng vào Doanh
Nghiệp.
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn
mạnh khỏe, bình an, đó chính là
món quà ý nghĩa nhất dành cho
một nhân viên Y tế như tôi, để tôi
có thêm nhiều động lực hơn nữa
trên con đường “vì sự nghiệp sức
khỏe nhân dân”!
Cảm ơn những lời động viên chân
thành, những khích lệ tinh thần và
những ủng hộ không mệt mỏi của
người anh cả, người anh mà tôi
luôn trân quý. Cảm ơn sự hợp tác
vui vẻ của tất cả mọi người để tôi
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cầu chúc mỗi thành viên trong
Đại Gia Đình ta luôn bình an, khỏe
mạnh, giữ vững ý chí nghị lực cho
đến ngày dịch bệnh không còn
nữa, để chúng ta được trở lại cuộc
sống bình yên.
YÊU 3 TẠI CHỖ!
Nguyễn Thị Diệu
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa
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CHUẨN BỊ
“HÀNH TRANG”
HẬU COVID-19

tình trạng đầu óc “trống rỗng” sau thời gian dài “ngủ đông”, kỳ nghỉ dài
do dịch bệnh có thể tác động tới sức khỏe và hiệu suất làm việc của
chúng ta. Để tránh rơi vào tình trạng trống rỗng sau dịch chúng ta cần
duy trì sức khỏe, năng suất làm việc để kiểm soát các kế hoạch của mình.
Hãy đặt mục tiêu cho bản thân, lên danh sách những việc cần thực hiện
trong những ngày đi làm trở lại, lập kế hoạch cho các hoạt động, học
thêm một vài khóa học nâng cao năng lực, kỹ năng của bản thân....
Và điều quan trọng nhất là chúng ta hãy chấp nhận tình trạng thực tại
với thái độ tích cực. Thay vì nghĩ đến những chuyện không vui đã qua
thì hãy để đầu óc thư giãn, làm bất cứ việc gì giúp tâm trạng trở nên tốt
hơn, thoải mái hơn thì tinh thần sẽ được xốc lại đáng kể.
Vượt qua đại dịch, chúng ta sẽ học được cách tiết kiệm hơn, biết lo lắng
cho sức khỏe, biết trân trọng những ngày tháng được ở bên gia đình
cũng như trân trọng công việc của mình hơn.
Khi ở nhà, tôi luôn tự hỏi mình một câu thế này: “Hôm nay mình có học
được cái gì mới không?”, “phải làm sao để khi trở lại làm việc tôi hoàn
thành công việc tốt hơn?”. Xa hơn, tôi hỏi mình “Tháng tới, năm tới công
việc của mình sẽ như thế nào?”

S

au thời gian dài ở nhà,
chúng ta dễ quen dần
với nhịp sống thong thả,
chậm rãi, thậm chí là ù lì. Vì vậy
trước khi bước sang trạng thái
bình thường mới, việc xốc lại tinh
thần để có thể bùng nổ trong
công việc là vô cùng quan trọng.
Sau một thời gian dài nghỉ dịch, cơ
thể chúng ta đã quen với việc thức
khuya, dậy trễ. Vì vậy, để chuẩn bị
cho việc đi làm trở lại một cách
thật hiệu quả, chúng ta nên thay
đổi thói quen sinh hoạt này bằng
cách ngủ sớm và dậy sớm. Điều
này, giúp chúng ta cân bằng lại
nhịp sinh học và tinh thần hứng
khởi hơn để chuẩn bị cho một
chuỗi ngày làm việc mới.
Chúng ta cũng cần lên kế hoạch
làm việc cụ thể để tránh rơi vào

Tôi luôn muốn tự hoàn thiện, đó là mong ước lớn nhất của bản thân. Tôi
nghĩ rằng khi tôi hoàn thiện mình, thì thành công sẽ tự nhiên đến. Cho
nên tôi nghĩ việc đi làm cũng giống như đi học vậy. Mỗi ngày tôi sẽ cố
gắng tìm ra một “mục đích” để làm và học hỏi, để duy trì cái say mê công
việc. Tôi luôn tự nói với mình rằng: “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng
không bằng ngày mai”.
Hiện tại, khi viết những dòng này, tôi thấy biết ơn cuộc sống và thấy
mình là một người may mắn khi được làm việc tại công ty Cổ Phần Đầu
Tư Nhơn Trạch, một Thành Viên của đại gia đình Tín Nghĩa. Để tỏ lòng
biết ơn tôi luôn ép mình phải cố gắng, tự đặt ra các dead line để bản
thân không được chây ỳ. Thành ra tôi bây giờ sinh ra cái tính cầu toàn
đáng ghét, việc nào cũng muốn phải hoàn thành, và thực hiện nó tận
tâm nhất có thể, có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng tôi hay bị stress, một cái
stress dễ chịu.
Chưa biết mai này thế nào, tôi có thêm thắt được cái gì mới không,
nhưng nếu để dừng lại ngó quanh một lần nữa vào lúc này, tôi biết mình
phải làm gì, đi từ đâu, hoàn thiện thêm phần nào trong những thiếu hụt
mà bản thân đang gặp. Tôi cũng nhìn ra tôi của một tháng tới, ba tháng
tiếp theo, và mục đích của một năm trước mắt là gì…. Đó cũng tạm gọi
là hành trang tôi chuẩn bị để “bùng nổ” hậu Covid, hi vọng không chỉ
tôi mà tất cả các thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa, ai cũng chuẩn
bị những “hành trang” của riêng mình để cùng nhau chung tay góp sức
cống hiến sức khỏe, tài năng vì sự phát triển chung. Để cùng nhau làm
nên một Tín Nghĩa mang diện mạo hoàn toàn mới, phát triển hơn và
vươn xa hơn, một Tín Nghĩa phát triển vững bền với thời gian!
Trần Thị Mai Phương
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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ĐỒNG CẢM HƠN KHI “ 3 TẠI CHỖ”

Đ

ại dịch do vi rút corona gây ra
(COVID-19) đã chạm đến tất
cả các khía cạnh của xã hội
và để lại những hệ lụy vô cùng nặng
nề. Chính phủ luôn kịp thời đưa ra
những chủ trương và chính sách
linh hoạt để ứng phó với những tình
huống khẩn cấp, nhân viên y tế làm
việc miệt mài không kể ngày đêm, rồi
những mạnh thường quân cung cấp
các dịch vụ - lương thực thực phẩm
thiết yếu cho cộng đồng đã phải làm
quá nhiều việc cùng một lúc, làm việc
nhiều giờ hơn bình thường, làm việc
nhiều ca hoặc thậm chí qua đêm và có
ít thời gian ngủ và nạp lại năng lượng.
Đó chính là thực trạng chung hơn 3 tháng
trở lại đây khi mà một lần nữa dịch bệnh lại
bùng phát và gây ra biết bao đau thương mất
mát cho cộng đồng. Bên cạnh đó, dịch bệnh
đối với các doanh nghiệp chính là một đòn chí
mạng, đang nhanh chóng gây ra những gián
đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng không chỉ
ở riêng các khu vực bị ảnh hưởng. Đồng nghĩa
rằng các doanh nghiệp buộc phải vận hành tốt
hoạt động kinh doanh và có những chiến lược
đúng đắn.
Với tình hình hết sức quan ngại, thấu hiểu
điều đó Ban Lãnh Đạo của Tổng Công ty Tín
Nghĩa nói chung và Công ty Cổ phần Cà phê
Tín Nghĩa nói riêng luôn có những quyết định
nhanh chóng, hiệu quả và cẩn trọng trong
từng kế hoạch. Thật sự may mắn khi Công ty
Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa đã kịp thời tập hợp
phần lớn người lao động để phục vụ sản xuất
kinh doanh trong tình hình dịch bệnh diễn
biến phức tạp bằng hình thức tổ chức “3 tại
chỗ” với những chính sách hỗ trợ phù hợp và
đãi ngộ tốt, một số lao động còn lại có thể làm
việc tại nhà hoặc nghỉ chờ việc.
Qua trao đổi cũng như trò chuyện cùng với

32

Thông tin nội bộ - Số 7/2021

một số anh chị, để chúng ta cảm nhận rõ hơn về tình hình
thực tế và hoàn cảnh gia đình của các anh chị trong đại
dịch Covid…
“Công ty luôn tạo điều kiện và có những chính sách hỗ
trợ người lao động khi thực hiên 3 tại chỗ ở Công ty. Giữa
tháng 7 bắt đầu vào ở lại, thật sự bỡ ngỡ, cảm giác không
được thoải mái, phần ăn có lúc không hợp khẩu vị và rồi
phía hành chính đã làm việc lại với nhà cung ứng để cải
thiện bữa ăn cho mọi người ở đây” - anh Bạch chia sẻ.
“Ở nhà nghỉ chờ việc thật sự cũng an toàn, nhưng ngược
lại mình ở trọ phải chi tiêu nhiều thứ nên cũng cảm thấy bí
bách, không biết khi nào dịch bệnh mới ổn để được đi làm
trở lại” - chị Thanh chia sẻ.
“3TC à! Vui đấy, có thể cùng làm việc, sinh hoạt, gắn kết
cùng mọi người, có thể rèn luyện sức khỏe, tiết kiệm khá
nhiều chi phí vì mình ở trọ, và quan trọng nhất là an toàn
với virus Corona cho mình và cho mọi người” - chị Huyền
tâm sự.
“Khu của mình xuất hiện F0 nên mọi việc kiểm soát rất chặt
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chẽ, bị phong tỏa hơn 3 tháng nay,
may là nhà có trữ ít thức ăn và được
mạnh thường quân phát cho nhu
yếu phẩm” - anh Hiếu chia sẻ.
“Công việc của mình gián tiếp
nên có thể làm việc tại nhà,
nhưng cũng có gặp một
số vấn đề phát sinh cần tài
liệu tham khảo vì vậy thỉnh
thoảng mình nhờ các bạn
trong 3TC nên hơi bất tiện” chị Uyên cho biết.
“3TC vui lắm, được chơi thể
thao cùng mọi người, mỗi tuần
đều được kiểm tra tầm soát Covid
mình thấy rất an tâm, mọi việc
diễn ra đều đặn và cho đến bây giờ
khi đã bình thường mới thì có một
chút gì đó hơi buồn, nuối tiếc thời
gian vừa qua” - anh Hùng tâm sự.
“Cùng nhau sinh hoạt, trải qua biết
bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, cùng
nhau đón sinh nhật rồi đón trung
thu, và rồi khối văn phòng cùng
nhau cuốc đất trồng rau. Nhìn lại
những tấm ảnh, những đoạn clip
thật sự rất nhớ” - anh Nam chia sẻ.
“Mình làm việc ở nhà có nhiều
thời gian hơn cho gia đình, bên
cạnh việc gắn kết với khối trực tiếp
đang làm nhiệm vụ 3 tại chỗ, còn
tham dự các cuộc hội thảo, các
buổi đào tạo trực tuyến (online),
ngoài ra, mình cũng huy động mọi
người cùng tham gia các công tác
xã hội, trợ giúp cho những người
gặp khó khăn do dịch bệnh như bị
nhiễm bệnh, bị cách ly, bị mất việc
làm, bị phong tỏa,… thời gian này
cảm nghiệm sự giới hạn của con
người, trải nghiệm bài học, được
– mất qua dịch bệnh Covid-19, để
có thể thích ứng linh hoạt trong
tương lai…. ” – một chị phụ trách
phòng chia sẻ.

“Cũng như
Bộ Y tế, dịch bệnh có sự liên đới
của tất cả các bộ ngành, có thể nói
dịch bệnh xuất phát từ nơi khác,
nhưng tất cả lại đè nặng gánh nên
Bộ Y tế trong việc phòng – chống
và điều trị dịch bệnh. Với Công ty
chúng tôi, trong việc quản lý Hệ
thống an toàn thực phẩm, trong
đó có mảng HSE (Sức khỏe, An
toàn, Môi trường), cũng có thể thấy
như vậy, gánh nặng hiện đang đè
lên vai những người làm công tác
Hệ thống… Hy vọng qua đại dịch
này, những yêu cầu luật định, quy
định 5K, quy định an toàn thực
phẩm và an toàn lao động, sẽ là
yêu cầu tất yếu, để dần hình thành
nên “văn hóa 5K”, “văn hóa an toàn
thực phẩm”, thể hiện tinh thần và
trách nhiệm liên đới của tất cả mọi
người. Đó chính là điều mà chúng
tôi mong muốn nơi Công ty, nơi
đất nước và con người Việt Nam
hôm nay” – một bạn trong nhóm
QHSE tâm sự.
“Điều gì phải đến cũng đã đến,
Công ty có 1 ca F0, rồi 3 F1 cách
ly tại Công ty, 01 bạn cách ly tại

khu tập trung và 8 bạn cách
ly tại nhà… Đây là điều
không ai mong muốn.
Nhưng đã xảy ra rồi
nên mong các anh
em cứ yên tâm
cách ly và điều trị.
Vấn đề này cũng
đã ảnh hưởng
rất lớn đến Công
ty cũng như tất
cả mọi người. Xin
lỗi tất cả các anh
chị vì điều này! Em
cũng xin cảm ơn các
anh chị và Ban lãnh đạo
Công ty đã đồng hành,
quan tâm và giúp đỡ trong
suốt thời gian qua cũng như hiện
tại! Đại dịch rồi cũng sẽ qua đi,
nhưng tình người sẽ còn ở lại mãi.
Vì thế, hơn lúc nào hết, mọi người
được trải nghiệm bài học của tình
thương, sự liên đới, tương trợ giúp
nhau vượt qua thử thách khó khăn
để hướng tới tương lai tốt đẹp
hơn” – một bạn F1 chia sẻ.
Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay,
dịch bệnh Covid diễn biến phức
tạp, khó lường, chưa thể biết khi
nào dịch lên đỉnh hay xuống dốc,
chỉ có tuân thủ “5K, vaccine, thuốc,
công nghệ” để “chung sống” lâu dài
thích ứng cùng Covid. Với số lượng
tử vong nhiều và ca nhiễm tăng
cao tại các tỉnh - thành phố khu
vực phía Nam trong hơn 3 tháng
gần đây, đặc biệt ở thành phố Hồ
Chí Minh là hệ quả là bài học kinh
nghiệm đau đớn để chúng ta cần
phải thay đổi cách làm, cách suy
nghĩ và hơn hết là không bao giờ
được lơ là chủ quan.
Cao Thị Thu Hiền
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
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Phụ Nữ

P

Mãi Là Hoa

hụ nữ Việt Nam trưởng thành trong phong trào
đấu tranh cách mạng của dân tộc, người đã
nêu biết bao tấm gương sáng ngời với những
phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về
tinh thần hy sinh dũng cảm, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo
vệ cách mạng. Lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng
của dân tộc luôn gắn liền với lịch sử phong trào phụ nữ
Việt Nam.
Thời nào cũng vậy, phụ nữ luôn mang trong mình những
phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng. Dù ở
bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò,
sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Nhận biết và
hiểu sâu sắc vai trò của phụ nữ nên ngay sau khi Đảng
ta ra đời, Đảng ta đã tổ chức ra đoàn thể phụ nữ với các
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tên gọi khác nhau ở mỗi giai đoạn lịch sử, và sau này là
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN VN), lấy ngày
20/10/1930 là ngày thành lập Hội.
Biết bao nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ đã cho ra đời bao tác
phẩm nghệ thuật ngợi ca vẻ đẹp hình thể, phẩm chất, trí
tuệ, tâm hồn người phụ nữ. Trong một ngày vui và ý nghĩa
như 20/10, thật thiếu sót nếu chúng ta không bàn về phái
đẹp, khám phá, cảm nhận những cái hay, góc khuất của
người phụ nữ trong nhiều cung bậc của cuộc sống.
Gabriel Lagcuve đã từng nói: “Phụ nữ làm cho cách xử thế
trở nên sáng đẹp và làm cho phép lịch sự thắm đượm tình
cảm: họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người
khích lệ mọi hy sinh”. Thật vậy, tất cả mọi sự bí ẩn của thế
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giới này đều không thể sánh nổi với sự bí
ẩn của người phụ nữ.
Sự bí ẩn của họ luôn cuốn hút, thôi thúc
cánh mày râu khám phá, chinh phục. Bởi
bản chất phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh
nếu bạn cho họ cơ hội, vì sở trường của
họ là nhường nhịn.
Quý vị có nhớ nhà thơ Hữu Thỉnh ví
người tình, người phụ nữ như là một
nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống
này, nếu thiếu phụ nữ mọi thứ đều lẻ loi.
Dường như phụ nữ là âm nhạc của cuộc
sống, vắng họ thì cuộc sống không tồn
tại, chỉ còn hoang phế, điêu tàn
"Anh xa em Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn
thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút... đã cô đơn
Gió âm thầm không nói mà sao núi phải
mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh
đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em
chẳng đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em!”
Chúng ta phải rất tự hào về các mẹ, các
chị, các em - những người phụ nữ Việt
Nam. Họ là hiện thân của”'tam tòng tứ
đức”, “anh hùng, bất khuất, trung hậu,
đảm đang”, là những gương sáng “giỏi
việc nước, đảm việc nhà”. Vì vậy, hãy biết
tôn vinh và trân trọng họ, hãy biết cách
quan tâm và yêu thương họ. Xin mượn
bài thơ của Cô Hà Thị Mười - Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê để
chúng ta cùng nhau khẳng định một
điều:
"Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường
Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất
Dẫu ngày mai mặt trời có tắt
Hãy gọi tên 'phụ nữ' như ngọn đuốc của
niềm tin".
					
Tập thể Lao động Nữ
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

GIỮ VỮNG TÂM LÝ
TRONG ĐẠI DỊCH

Đ

ại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất to
lớn cho toàn nhân loại suốt 2 năm qua, cướp
đi sinh mạng của hàng triệu người trên toàn
thế giới. Không những mất mát đau thương, đại dịch còn
mang đến cho chúng ta một tâm lý bất ổn đến ngạt thở
vì quá lo sợ.
Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới: “Sức
khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh
thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm tình trạng
không có bệnh hay thương tật”. Vấn đề tinh thần có vai trò
quan trọng trong khái niệm sức khỏe. Trong thời kỳ dịch
bệnh COVID-19 dài đằng đẵng suốt 2 năm qua, mỗi ngày
chúng ta đều thấy tràn ngập những đau thương. Thế nên
để vượt qua mọi nghịch cảnh và bảo toàn sức khỏe đó là
một cuộc cách mạnh về tinh thần mà không phải ai cũng
có thể nói mình vững vàng nhất trong số những người
đang gặp phải vấn đề tâm lý.
Nói như vậy không có nghĩa là mọi người chỉ biết nằm
chờ, chỉ biết lo sợ để nhìn thấy mọi người xung quanh ra
đi, để buông bỏ tất cả từ công việc đến lợi ích tập thể. Sức
mạnh vô hình từ tâm thức của mỗi người sẽ là liều thuốc
quý giá để đánh lùi trạng thái tâm lý hoảng loạn.
Hiểu được vấn đề tâm lý có thể gây tổn hại đến tinh thần
của người lao động cũng như thái độ làm việc sau san
chấn tâm lý do nhiễm bệnh – Ban lãnh đạo Công ty CP
Xăng dầu Tín Nghĩa đã liên tục động viên, tổ chức thăm
hỏi và tìm mọi biện pháp để hỗ trợ vật chất, tinh thần cho
anh em lao động, nhất là các anh em tại các khu vực bán
hàng. Nhìn anh em gắn bó trong hoàn cảnh phải tạm
cách ly, xa người thân để đảm bảo công tác phòng dịch
cho bản thân và những người xung quanh mà cảm động
lắm. Bản thân các anh em tại các phòng ban dù không
phải không có chút tâm lý hoang mang vì lo dịch bệnh
nhưng vẫn xông pha tham gia bán hàng bình ổn giá theo
chương trình của Tỉnh yêu cầu.
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Và ở đây chúng tôi không thể không nói đến đội ngũ các anh chị Trưởng khu vực luôn túc trực tại
các điểm bán hàng để xoay chuyển nhân sự, để xử lý mọi hoạt động bất ổn trong mùa dịch bệnh.
Dù phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nắng, nóng, trong tâm thế bất ổn vì lo sợ các nguồn
lây từ cộng đồng, nhưng mọi người đều vững vàng tâm lý để hỗ trợ, chia sẻ cùng vượt qua.
Đội ngũ CBCNV toàn công ty luôn rèn luyện ý nghĩ và tự nhủ mọi việc sẽ dần ổn định, mỗi người
gắng nghĩ về điều tích cực sẽ đến với tập thể và gia đình của tất cả mọi người. Thế mới thấy tấm
lòng yêu thương và chia sẻ để trân quý cuộc sống, công việc của mình hơn.
Dù dịch bệnh gây trở ngại quá lớn cho toàn công ty nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá
lành đúm lá rách, Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục góp sức cho các chương trình thiện
nguyện: ủng hộ trẻ em nghèo huyện Nhơn Trạch xe đạp đến trường; hỗ trợ từ thiện các bà con
nghèo tại các vùng dịch.
Cuộc sống cần sự sẻ chia. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy nhưng với tấm lòng cho
đi không cần đáp lại của tập thể đội ngũ Ban lãnh đạo cũng thấy rõ sứ mệnh mà công ty đã từng
tuyên bố giữ gìn: “Chúng tôi cống hiến hết mình cho sự thịnh vượng của cộng đồng và khách hàng”,
để mọi người trong tập thể Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa đều thấy mỗi ngày qua đi là thêm một ý
nghĩa cho cuộc sống này.
Mong cho đại dịch qua nhanh.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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THƠ

BÀI THƠ

5K

Không tập trung hãy ở nhà
Ra đường chớ có lơ là Khẩu trang
Rửa tay Khử khuẩn đàng hoàng
Khoảng cách hai mét “Chàng” - “Nàng” gặp nhau
Sốt, ho, khó thở mau mau
Đến trạm y tế yêu cầu chăm lo
Ai có dấu hiệu đắn đo
Khai báo y tế phải cho rõ ràng
Cần cách ly hãy sẵn sàng
Yên tâm chung sống xóm làng chẳng sao
Mặt trận kêu gọi đồng bào
Góp công, góp của nêu cao tinh thần
Tin Chính phủ, dựa vào dân
Dịch bệnh nhất định dần dần đẩy lui
Dân ta lại đón niềm vui
Đất nước phồn thịnh, ngược xui đề huề.
Trần Thị Mai Phương
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch
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BẢN TIN PHÁP LUẬT
I. CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

1

. Sửa khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT
Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày
01/7/2021, theo đó, sửa đổi khái niệm hộ gia đình
tham gia BHYT tại Luật Bảo hiểm y tế 2008.
Cụ thể, từ ngày 01/7/2021 thì: Hộ gia đình tham gia
bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là
những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng
đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy
định của pháp luật về cư trú.
Hiện hành, tại khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế
2008 (đã được sửa đổi, bổ sung): Hộ gia đình tham
gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình)
bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu
hoặc sổ tạm trú.
Việc sửa đổi khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT
để phù hợp với quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy tại Luật
Cư trú 2020.
Cụ thể, theo Điều 22 Luật Cư trú 2020, khi người
dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan
đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận
hồ sơ cho người đăng ký.
Sau đó, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm
thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú
mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú
thay vì cấp Sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước
đây tại Điều 18 Luật Cư trú 2006.

2

. Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT
miễn phí

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định
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146/2018/NĐ-CP thì người thuộc diện hưởng trợ
cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của
pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối
tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham
gia BHYT do NSNN đóng.
Điều này có nghĩa những đối tượng này sẽ được cấp
thẻ BHYT miễn phí.
Kể từ ngày 01/7/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP
bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, do đó cũng sẽ có
thêm nhiều đối tượng dược cấp thẻ BHYT miễn phí,
bao gồm:
- Người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng
hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã
chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và
đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ
16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa,
học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại
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học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5
Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc
diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (Không thuộc diện
hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền
phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền
phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng) đang sống tại địa bàn các
xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi đặc biệt khó khăn;

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo
không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như
tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo
hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận
nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các
khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP

3

. Danh sách người có công và thân nhân được
hưởng chính sách BHYT áp dụng từ 01/7/2021

Kể từ ngày 01/7/2021, Pháp lệnh Ưu đãi người có
công với Cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 chính
thức có hiệu lực.

Theo Pháp lệnh mới thì chính sách BHYT đối với người có công với cách mạng và thân nhân đã có sự thay đổi, đơn cử như
trong bảng sau:

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG BHYT HIỆN NAY

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG BHYT TỪ 01/7/2021

1

Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6
tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở
lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết
tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người
hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 chết.

Vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học
hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng
của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945.

2

Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6
tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở
lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết
tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của Người
hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01
năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945 chết.

Vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18
tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi
học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt
nặng của người hoạt động cách mạng từ ngày 01
tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945.

Không có quy định

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà
nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm
sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt
động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc
cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống

3
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4

. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
theo định suất

Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi
phí khám, chữa bệnh BHYT theo định suất được Bộ Y
tế ban hành ngày 29/4/2021.
Theo đó, Thông tư 04 quy định về xác định quỹ định
suất; Giao, tạm ứng, quyết toán quỹ định suất; Chỉ số
giám sát thực hiện định suất.
Trong đó:
- Quỹ định suất là số tiền được xác định trước, giao
cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để khám
bệnh, chữa bệnh ngoại trú cho người bệnh có thẻ
BHYT trong phạm vi định suất, trong khoảng thời
gian nhất định.
- Phạm vi định suất không bao gồm các chi phí khám bệnh, chữa
bệnh của đối tượng, bệnh, nhóm bệnh sau đây:
+ Chi phí của các đối tượng có mã thẻ quân nhân
(QN), cơ yếu (CY), công an (CA);
+ Chi phí vận chuyển người bệnh có thẻ BHYT;
+ Toàn bộ chi phí của lần khám bệnh, chữa bệnh
BHYT có sử dụng dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo chu
kỳ hoặc dịch vụ kỹ thuật lọc màng bụng hoặc dịch
lọc màng bụng;
+ Toàn bộ chi phí của lần khám bệnh, chữa bệnh
BHYT có sử dụng thuốc chống ung thư hoặc dịch vụ
can thiệp điều trị bệnh ung thư đối với người bệnh
được chẩn đoán bệnh ung thư gồm các mã từ C00
đến C97 và các mã từ D00 đến D09 thuộc bộ mã Phân
loại bệnh quốc tế lần thứ X (sau đây viết tắt là ICD-10);
+ Toàn bộ chi phí của lần khám bệnh, chữa bệnh
BHYT có sử dụng thuốc điều trị Hemophilia hoặc
máu hoặc chế phẩm của máu đối với người bệnh
được chẩn đoán bệnh Hemophilia gồm các mã D66,
D67, D68 thuộc bộ mã ICD-10;
+ Toàn bộ chi phí của lần khám bệnh, chữa bệnh
BHYT có sử dụng thuốc chống thải ghép đối với
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người bệnh ghép tạng;
+ Toàn bộ chi phí của lần khám bệnh, chữa bệnh
BHYT có sử dụng thuốc điều trị viêm gan C của người
bệnh bị bệnh viêm gan C;
+ Toàn bộ chi phí của lần khám bệnh, chữa bệnh
BHYT có sử dụng thuốc kháng HIV hoặc dịch vụ xét
nghiệm tải lượng HIV của người bệnh có thẻ BHYT
được chẩn đoán bệnh HIV.
Thông tư 04/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày
01/7/2021.

5

. Phải công khai giá thu dịch vụ KCB BHYT đối
với người bệnh, người đại diện hợp pháp của
người bệnh
Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 05/2021/TTBYT về quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt
động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Theo đó, một trong những nội dung các bệnh viên
công lập phải công khai đối với người bệnh, người
đại diện hợp pháp của người bệnh có thẻ BHYT đó là:
Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT.
Có 3 hình thức công khai thông tin như sau:
- Niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông
tin điện tử:
+ Các văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, dấu chỉ đường
đến các khu vực, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc
trong đơn vị; các bản nội quy, quy định, giá các loại
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá các loại dịch
vụ phục vụ người bệnh tại các địa điểm thuận lợi có
nhiều người bệnh qua lại.
+ Việc niêm yết công khai phải thường xuyên, liên tục
và kịp thời.
- Tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ
chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc
khám bệnh, chữa bệnh kể từ khi người bệnh mới đến
phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

- Thông báo trực tiếp với người
bệnh, người đại diện hợp pháp của
người bệnh; tổ chức sinh hoạt hội
đồng người bệnh của khoa, phòng
và đơn vị.
Thông tư 05/2021/TT-BYT có hiệu
lực từ ngày 01/7/2021.

6

. Chính sách BHYT với phụ nữ
mang thai xét nghiệm HIV

Đây là nội dung tại Luật Phòng,
chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng
suy giảm miễn dịch mắc phải ở
người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020.
Theo đó, phụ nữ mang thai xét
nghiệm HIV theo chỉ định chuyên
môn được Quỹ BHYT, ngân sách nhà
nước chi trả chi phí xét nghiệm như
sau:
- Quỹ BHYT chi trả cho người có thẻ
BHYT theo mức hưởng quy định của
pháp luật về BHYT;
- Ngân sách nhà nước chi trả phần
chi phí Quỹ BHYT không chi trả cho
đối tượng quy định tại điểm a khoản
này và chi trả cho người không có
thẻ BHYT theo mức giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh BHYT.
(Hiện hành Luật phòng, chống
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy
giảm miễn dịch mắc phải ở người
(HIV/AIDS) 2006 quy định phụ nữ
mang thai tự nguyện xét nghiệm
HIV được miễn phí).
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây
ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi
2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

II. NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC
TỪ THÁNG 9-2021

1

. Tiếp tục kéo dài miễn, giảm lãi vay cho khách hàng đến
30/6/2022
Đây là nội dung tại Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông
tư 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,
phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng
Covid-19.
Theo đó, việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng đáp ứng đồng
thời các điều kiện như sau:
- Áp dụng với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày
01/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng nhưng không bao gồm các
khoản nợ phát sinh từ việc mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
- Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán phải nằm
trong khoảng thời gian từ 23/01/2021 - 30/6/2022.
- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc
lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do ảnh hưởng của dịch Covid-19
khiến doanh thu, thu nhập của khách hàng bị giảm.
(Trước đó, tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN quy định việc thực hiện
miễn, giảm lãi, phí đến ngày 31/12/2021).
Thông tư 14/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 07/9/2021.

2

. Hướng dẫn dự toán gói thầu tư vấn xây dựng
Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2021/
TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý
chi phí đầu tư xây dựng.
Theo đó, dự toán gói thầu tư vấn xây dựng (các dự án sử dụng
vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP) bao
gồm các chi phí sau:
- Chi phí tư vấn trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng xác
định theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD.
- Căn cứ điều kiện cụ thể, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng
được bổ sung thêm một hoặc một số chi phí khác có liên quan
Thông tin nội bộ - Số 7/2021
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để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của
gói thầu.

hoặc đang điều trị và có hồ sơ y tế).
+ Nhịp thở > 25 lần/phút.

- Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu tư vấn
đầu tư xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho
khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự
phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực
hiện gói thầu.
Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày
15/10/2021.

3

. Những đối tượng cần thận trọng khi tiêm
chủng vắc xin Covid-19
Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế có Quyết định 4355/QĐBYT ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng
lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Theo đó, các đối tượng phải được khám sàng lọc
kỹ lưỡng và thận trọng khi tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 bao gồm:
- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.
- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính.
- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.
- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn
đông máu.
- Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần.
- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu
sống:

4

. Nhiều chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh
trong bối cảnh dịch Covid-19
Ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị
quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
Covid-19.
Theo đó, để hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó
khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chính phủ giao Bộ
Tài chính:
- Khẩn trương triển khai các chính sách về giãn,
giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi
được cấp có thẩm quyền ban hành;
- Triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với hàng
hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống
dịch COVID-19 sau khi được Chính phủ thông
qua;
- Xem xét, nghiên cứu tiếp tục gia hạn thời hạn
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất,
lắp ráp trong nước đến hết năm 2021;

+ Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút.

- Nghiên cứu, đánh giá tác động để xem xét việc
giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp
trong nước theo thời gian phù hợp với tình hình
dịch COVID-19.

+ Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90
mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg
hoặc >140 mmHg hoặc cao hơn 30mmHg so với
huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp

Xem chi tiết tại Nghị quyết 105/NQ-CP ban hành
ngày 09/9/2021.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

+ Nhiệt độ <35,5°C và >37,5°C.
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Quyết định 4355/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký
ban hành và bãi bỏ Quyết định 3802/QĐ-BYT
ngày 10/8/2021.
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SỐ LƯỢNG IN: 300 bản, in tại Công ty TNHH 1 TV Lê Quang Lộc
161 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM
Nộp lưu chiểu: Tháng 11/2021

