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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA TỔ CHỨC TRỒNG CÂY
TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ I
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HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6

PHÁT THƯỞNG
CHO 500 EM HỌC
SINH GIỎI LÀ CON
CBCNV THUỘC
TỔNG CÔNG TY

N

hập dịp kỷ niệm ngày
Quốc tế Thiếu nhi 1/6 Tổng
Công ty Tín Nghĩa tổ chức
lễ phát thưởng, họp mặt xem phim
cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có thành
tích học tập đạt loại Giỏi năm học
2017 – 2018.
Phát huy truyền thống văn hóa tốt
đẹp, nhằm ươm mầm tài năng tương
lai cho thế hệ con em CBCNV Tín Nghĩa,
những năm qua BCH Công đoàn cơ
sở, Hội cựu chiến binh và Đoàn cơ sở
Tổng Công ty phối hợp thường xuyên
tổ chức Lễ phát thưởng, vui chơi cho
các cháu thiếu nhi.
Từ hiệu ứng của những chương trình
họp mặt, biểu dương khen thưởng
thành tích học tập, cũng như những
hoạt động vui chơi những năm qua đã
tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi
cho các cháu, các cháu rất háo hức
được cha mẹ dẫn đến tham dự ngày
1/6. Số lượng cháu đạt thành tích học
giỏi tăng đều trong những năm qua,
năm nay cao hơn năm trước, số cháu
tham dự thi và đạt thành tích trong
những cuộc thi cấp Thành phố, cấp
Tỉnh cũng tăng khá nhiều.
Buổi lễ phát thưởng với sự tham dự
của gần 500 em học sinh giỏi là con
CBCNV thuộc Tổng Công ty. Mỗi
em học sinh giỏi được nhận 1 phần
thưởng gồm 1 bộ sách giáo khoa và

2

Thông tin nội bộ - Số 04/2018

10 quyển tập. Sau khi nhận thưởng
các em sẽ được xem phim thiếu nhi
tại cụm rạp chiếu phim CGV- tòa nhà
Co.op Mart Biên Hòa.
Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế
Thiếu nhi 1/6 là hoạt động truyền
thống của Tổng Công ty Tín Nghĩa
được duy trì trong suốt 29 năm qua,
đây cũng là nét văn hoá riêng của
Tổng Công ty, đồng hành cùng với
gia đình CBCNV, chia sẻ, động viên

các cháu, mong các cháu ngày càng
tiến bộ trong học tập. BCH Công đoàn
cơ sở Tổng Công Ty Tín Nghĩa tiếp tục
phát động phong trào thi đua “Học
Giỏi Sống Tốt” năm học 2018 – 2019
trong toàn thể các cháu thiếu nhi
con CBCNV, thành tích học tập của
các cháu cũng là tiêu chí thi đua của
Đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty
Tín Nghĩa hàng năm.
Hồng Châu
P. TTTT
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TỔ CHỨC LỄ TRỒNG CÂY NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6/2018

T

TÍN NGHĨA LUÔN CHÚ TRỌNG
ĐẾN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

hực hiện Lời kêu gọi của
Sở Tài nguyên Môi trường
tỉnh Đồng Nai tại Công
văn số 2895/STNMT-CCBVMT ngày
10/05/2018 về việc hưởng ứng ngày
Quốc tế đa dạng sinh học năm 2018
và hưởng ứng Ngày Môi trường
Thế giới 5/6/2018, Tổng Công ty Tín
Nghĩa tổ chức buổi Lễ trồng cây vào
sáng ngày 9/6/2018 tại Khu công
nghiệp Đất Đỏ 1 tại xã Phước Long
Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu.
Buổi lễ trồng cây với sự tham gia của
350 CBCNV là Hội viên Hội cựu chiến
binh, Đoàn viên Công đoàn cơ sở,
Đoàn cơ sở Tổng Công ty. Tổng số
cây xanh trồng tại buổi lễ được hơn
2.000 cây trên phạm vi 3 ha đất khu
công nghiệp.
Trong những năm qua, Tổng Công
ty Tín Nghĩa luôn chú trọng đến
công tác bảo vệ môi trường tại các
KCN; thực hiện nghiêm túc Luật Bảo
vệ môi trường; áp dụng hệ thống
quản lý môi trường theo tiêu chuẩn

ISO 14001: 2004 cho các hoạt động
cung cấp sản phẩm, dịch vụ tại các
KCN Tín Nghĩa và thực hiện tốt các
quy định trong báo cáo đánh giá tác
động môi trường; định kỳ lập báo
cáo giám sát môi trường KCN theo
đúng quy định; xây dựng nhà máy
xử lý nước thải tập trung đồng bộ;
lắp đặt hệ thống quan trắc tự động
tại hầu hết các KCN để kiểm soát
chất lượng nước thải đầu ra giúp
các nhà quản lý môi trường cảnh
báo nhanh, phát hiện và xử lý khắc
phục hậu quả kịp thời các sự cố về

môi trường.
Hoạt động trồng cây xanh tại các
Khu công nghiệp, Khu dân cư được
Tổng Công ty Tín Nghĩa duy trì thực
hiện trong suốt 29 năm qua. Đây là
hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp
phần bảo vệ môi trường thêm xanh,
sạch, đồng thời tạo cảnh quan đẹp
cho các KCN, KDC và các dự án của
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Hồng Châu
P. TTTT
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NHẬN BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2018 – 2023)

TÍN NGHĨA
ĐÃ ĐÓNG GÓP
XUẤT SẮC
TRONG CÔNG TÁC,
GÓP PHẦN
PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XÃ HỘI
TỈNH ĐỒNG NAI

S

áng 11-7, tại Trung tâm
hội nghị và tổ chức sự
kiện Tỉnh, Liên đoàn Lao
động Tỉnh đã khai mạc Đại hội
Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ
X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với chủ
đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết Trách nhiệm”.
Đến dự đại hội, có các đồng chí:
Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung
ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam; Mai Đức
Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, các đồng
chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND Tỉnh; Trần Văn Tư,
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy;
Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, cùng 398
đại biểu đại diện cho hơn 663.000
đoàn viên đến từ 2.800 Công đoàn
cơ sở trong Tỉnh.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh
ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
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Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao
những kết quả mà các cấp Công
đoàn trong Tỉnh đã đạt được trong
nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra
một số tồn tại, hạn chế mà Liên
đoàn Lao động Tỉnh cần khắc phục
trong thời gian tới.

chí Ngô Thị Hồng Châu – Phó Chủ
tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa vinh dự được tái đắc cử
vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao
động Tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và
tham dự Đại hội Công đoàn Việt
Nam lần thứ XII.

Đại hội đã tổng kết đánh giá
phong trào công nhân, viên chức,
người lao động và hoạt động
Công đoàn tỉnh Đồng Nai nhiệm
kỳ 2013-2018. Đồng thời, đề ra
mục tiêu, nhiệm vụ và những giải
pháp trong nhiệm kỳ 2018-2023;
bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao
động tỉnh khóa X và bầu đoàn
đại biểu đại diện cho đoàn viên
và người lao động tỉnh Đồng Nai
tham dự Đại hội Công đoàn Việt
Nam lần thứ XII.

Tại Đại hội lần này, Công đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh
dự nhận Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh Đồng Nai vì đã có thành
tích xuất sắc trong công tác, góp
phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh
Đồng Nai giai đoạn 2013-2017.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 45 đồng
chí vào Ban chấp hành Liên đoàn
Lao động Tỉnh khóa X (nhiệm kỳ
2018-2023) và bầu đoàn đại biểu
dự Đại hội Công đoàn Việt Nam
khóa XII gồm 24 đồng chí. Đồng

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Đồng
Nai cũng tin tưởng vào Ban chấp
hành mới, gồm những người có đủ
năng lực, trình độ, kỹ năng... đáp
ứng yêu cầu công tác Công đoàn
trong thời kỳ mới, phát triển hơn
nữa, góp phần tích cực vào sự phát
triển kinh tế xã hội, xây dựng quê
hương Đồng Nai ngày càng giàu
mạnh, văn minh.
Lan Anh
Phòng TTTT
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CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

ĐÀO TẠO CẬP NHẬT HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001 – 2015
VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG
ISO 14001:2015

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Công ty Cổ phần phát
triển KCN Tín Nghĩa sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban
hành các tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn phiên bản mới
và tổ chức triển khai nhằm nâng cao năng lực đội ngũ
cán bộ quản lý để duy trì và cải tiến HTQL trong toàn
Công ty.
Thông qua đợt huấn luyện và cập nhật kiến thức ISO lần
này Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa mong
muốn xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất
lượng, hệ thống quản lý môi trường của Công ty theo
chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, để nâng cao
hiệu quả hoạt động quản lý, cung cấp cho khách hàng
sản phẩm và dịch vụ chất lượng ổn định, là nền tảng cho
sự phát triển và thành công bền vững của doanh nghiệp.
Mai Thị Sáng
Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa

CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

T

ừ năm 2008, Công ty Cổ phần phát triển KCN
Tín Nghĩa đã tổ chức xây dựng và đưa vào
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2008 và Hệ thống quản lý môi trường 14001: 2004.
Nhằm cập nhật sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO
14001 phiên bản 2015, vừa qua Công ty Cổ phần phát
triển KCN Tín Nghĩa đã tổ chức buổi đào tạo chuyển đổi
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản
lý môi trường 14001 sang phiên bản 2015 cho toàn bộ
các CBNV trong Công ty.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN
VỆ SINH LAO ĐỘNG
NĂM 2018

T

hực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao
động năm 2018 và hưởng ứng Tháng
hành động an toàn, vệ sinh lao động
lần 2 năm 2018, ngày 18 tháng 5 năm 2018,
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Tín Nghĩa đã tổ chức khóa tập huấn an toàn
vệ sinh lao động với sự tham dự của hơn 20
người là cán bộ, công nhân người lao động
trong công ty. Buổi tập huấn đã diễn ra trên
tinh thần nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.
Lê Anh Tuấn
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa

Chương trình đào tạo được thực hiện trong hai ngày
6 và 7 tháng 6/2018 với sự tham dự của toàn thể cán
bộ công nhân viên. Trong buổi đào tạo, chuyên gia đã
truyền đạt nội dung lý thuyết qua các dẫn chứng thực
tế của doanh nghiệp, các hoạt động tương tác giúp các
thành viên tham gia hào hứng và tiếp thu hiệu quả các
kiến thức mới. Qua khóa học, các cán bộ nhân viên đã
nhận thức được tầm quan trọng của của việc cập nhật
hệ thống, các điểm mới của phiên bản 2015 để nâng
cấp hệ thống quản lý đã và đang áp dụng.
Thông tin nội bộ - Số 04/2018
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THAM DỰ LỚP HỌC PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC VÀ CÁC KỸ NĂNG
CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

N

gày 12/7/2018 Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ
chức lớp học Phát triển năng lực
và các kỹ năng cần thiết đối với cán bộ Quản
lý chất lượng. Khóa đào tạo trong 2 ngày
dành cho các cán bộ quản lý cấp trung;
cán bộ quản lý chất lượng trong các đơn
vị sản xuất và dịch vụ. Tham dự lớp học có
hơn 30 học viên đến từ các tổ chức, doanh
nghiệp trên địa bàn Tỉnh, trong đó Tổng
Công ty Tín Nghĩa với 03 cán bộ tham gia
khóa học. Khóa học đã cung cấp những kiến
thức cập nhật về cách thức tiếp cận quản
lý chất lượng sản phẩm/dịch vụ tại đơn vị.
Đồng thời đề cao vai trò, các kỹ năng cần
thiết đối với cán bộ quản lý chất lượng, đặc
biệt trong xu thế phát triển như hiện nay,
không chỉ đáp ứng về mặt chất lượng mà
còn các giá trị gia tăng cho khách hàng, để
khách hàng luôn thỏa mãn với sản phẩm
của doanh nghiệp ở mức cao nhất. Các công
cụ để quản lý chất lượng của doanh nghiệp
bao gồm hệ thống ISO, KPIs, TQM, 5S, Lean
Six Sigma,… Việc áp dụng công cụ nào tùy
thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp cũng
như yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên hệ
thống ISO 9001, KPIs là phương thức quản lý
chất lượng cơ bản nhất giúp doanh nghiệp
ổn định và phát triển mô hình quản lý của
mình. Sau đó, tùy theo sản phẩm/dịch vụ
mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường
sẽ đòi hỏi thực hiện những công cụ quản lý
chất lượng ở mức cao hơn.
Lan Anh
Phòng TTTT
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GIẢI GOLF GIAO LƯU GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI KHU NHÀ XƯỞNG JSC
( JSC GOLF CUP )

N

hằm tăng cường phong
trào thể thao, giao lưu giữa
các doanh nghiệp Nhật
Bản trong Khu nhà xưởng, JSC đã
tổ chức giải golf lần 3 vào ngày
3/6/2018. Thành phần tham gia có
các công ty đang kinh doanh trong
Khu nhà xưởng JSC và các công ty
đối tác cùng tham gia, tổng cộng có
23 thành viên tham gia giải golf.
Giải golf được bắt đầu từ 6h sáng
tại Sân golf Tân Sơn Nhất, thời tiết
hôm thi đấu rất tốt, các thành viên
chia từng đội, mỗi đội gồm 4 người,
đánh xoay vòng 18 lỗ, các đội so kè
ghi từng điểm sau mỗi lỗ và những
pha cứu banh trong hố cát, ven
đường diễn ra rất thường xuyên làm

cho không khí giải golf diễn ra rất
vui nhộn, thể hiện tinh thần đoàn
kết, vui vẻ giữa các nhóm, giải golf
kết thúc lúc 11h trưa cùng ngày.
Thành viên đạt giải nhất JSC golf
cup lần 3 là đại diện của Công ty
Sagawa tại KCN Nhơn Trạch 3. Các
thành viên tập hợp giao lưu tại nhà
hàng Hanakaruata tại Thành phố Hồ
Chí Minh trong không khí giao lưu
ấm cúng. Giải JSC Golf cup được tổ
chức thành công tốt đẹp, các thành
viên hẹn gặp lại trong giải tiếp theo
diễn ra trong cuối năm nay.
Hà Thái Bình
Công ty CP PTDN Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)

JSC HUẤN LUYỆN
AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG

D

òng đời cứ cuốn trôi và
công việc của mỗi người
chẳng thể dừng. Tai nạn
lao động luôn là một nguy cơ. Trong
khi đó, quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa còn tiếp tục trải qua
những biến đổi sâu sắc mà ở đó
nhận thức về lao động và an toàn
vệ sinh lao động cũng như lợi ích
con người sẽ phải trở thành một
trong những chuẩn mực cốt yếu

của xã hội phát triển. Điều này hoàn
toàn phù hợp với xu hướng tiến bộ
trên thế giới, nghĩa là khi hướng tới
tương lai, con người phải luôn luôn
nhớ rằng họ không phải là nô lệ của
kinh tế, mà hơn thế, sự phát triển
kinh tế phải phục vụ lợi ích của con
người. Cho nên, hạn chế mọi bất
trắc có thể xảy ra lại phụ thuộc chủ
yếu vào sự nhận thức nghiêm túc về
ATVSLĐ cùng khả năng tự giác thực
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hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật
và kỷ luật của mỗi người lao động.
Theo báo cáo thống kê về tình hình tai
nạn lao động Tỉnh Đồng Nai năm 2017 có
1.418 vụ tai nạn tăng 135 vụ so với năm
2016. Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho
người lao động, ngày 13/06/2018, Công
ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn An Toàn MT
phối hợp với Sở Lao Động Thương Binh
- Xã Hội Tỉnh Đồng Nai cùng Công Ty JSC
tổ chức huấn luyện cập nhập kiến thức
về Luật an toàn vệ sinh lao động và các
quy định liên quan cho hơn 38 doanh
nghiệp hiện đang thuê trong khu nhà
xưởng Công ty JSC.
Tại buổi huấn luyện, tư vấn viên đã
truyền đạt những kiến thức cơ bản cũng
như mục đích và ý nghĩa của công tác
ATVSLĐ, giúp doanh nghiệp nhận thức
được về các yếu tố nguy hiểm và các
biện pháp phòng ngừa.
Tinh thần trong buổi huấn luyện sôi nổi,
đại diện các doanh nghiệp đã mạnh
dạn trao đổi, chia sẻ cùng tư vấn viên
những vấn đề liên quan đến quy định
về ATVSLĐ và cũng hướng dẫn thực
hành những phương pháp cụ thể liên
quan trực tiếp đến công việc hằng ngày.

HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY TẠI ICD BIÊN HÒA
(CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH)

Đ

ể chủ động trong công
tác PCCC và hạn chế
thấp nhất thiệt hại do
cháy nổ gây ra, và nhằm cung cấp
thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản về
công tác PCCC cho Cán bộ công
nhân viên tại chi nhánh, ngày
26 tháng 05 năm 2018 với sự chỉ
đạo của Ban Giám Đốc Công ty về
Công tác PCCC tại Chi nhánh, nhân
viên Chi nhánh ICD Biên Hòa cùng
với đội Bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa đã được đội Cảnh sát PCCC
chuyên nghiệp đến huấn luyện và
phối hợp diễn tập cho toàn thể Cán
bộ Công nhân viên.
Tình huống giả định đặt ra là tại

khu bãi kiểm hóa thuộc chi nhánh
Nhơn Trạch phát hỏa, Đội PCCC cơ
sở lập tức triển khai đội hình nhanh
chóng sử dụng các phương tiện
chữa cháy tại chỗ xử lý ban đầu để
khống chế đám cháy đồng thời báo
cháy cho đội cảnh sát PCCC. Nhận
được tin báo, Cảnh sát PCCC nhanh
chóng có mặt tại hiện trường cùng
với 02 xe chữa cháy chuyên dụng
triển khai chiến thuật chữa cháy.
Kết thúc buổi tập đã tổ chức họp
đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm
buổi diễn tập nhằm nâng cao hiệu
quả công tác PCCC tại chi nhánh.
Quách Thảo Trang
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa

ATVSLĐ là sự bảo hiểm cho phát triển
bền vững. Hơn mọi lời cam kết, những
việc làm cụ thể xuất phát bởi ý thức
trách nhiệm cùng kỷ luật tự giác từ mỗi
người lao động đến chủ sử dụng và
các cấp quản lý sẽ mang lại cho chúng
ta niềm hy vọng tốt lành mà trước hết
là đẩy lùi những tổn thất và nỗi đau
luôn rình rập. Qua buổi tập huấn tất
cả người đại diện các doanh nghiệp
đã hiểu rõ về những chế độ bảo hiểm
cần có cho người lao động cũng như
những nguyên nhân có thể gây tại nan
lao động. Từ đó, nâng cao nhận thức
về công tác An toàn - Vệ sinh lao động
và ý thức chấp hành nghiêm quy trình
làm việc, không nên chủ quan, cần chủ
động biện pháp phòng ngừa tai nạn lao
động và các biện pháp hạn chế.
Hà Thái Bình
Công ty CP PTDN Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)
Thông tin nội bộ - Số 04/2018
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VĂN PHÒNG
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

HUẤN LUYỆN
NGHIỆP VỤ
PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY

Thời tiết ở các Tỉnh phía Nam đang trong
giai đoạn nắng nóng nhất trong năm,
nên nguy cơ hỏa hoạn xảy ra tại nhiều
nơi rất cao. Tại Đồng Nai, nhiều vụ cháy
nghiêm trọng đã xảy ra, chỉ tính riêng
từ tháng 12/2017 đến hết quý I/2018,
trên địa bàn Tỉnh đã ra 07 vụ cháy lớn,
gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng. Do vậy,
ngoài sự chủ động của lực lượng phòng
cháy chữa cháy (PCCC) chuyên nghiệp, lực
lượng PCCC tại chỗ cũng đóng vai trò hết
sức quan trọng.
Nhận thức được tầm quan trọng
của công tác PCCC trong việc
đảm bảo an toàn tính mạng, tài
sản, cũng như nâng cao năng lực
cho lực lượng PCCC tại chỗ, ngày
06/7/2018, Văn phòng Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã phối hợp với Phòng
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cảnh sát PC&CC tổ chức lớp huấn
luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa
cháy. Buổi tập huấn đã thu hút sự
tham gia của gần 50 thành viên là
đại diện của các phòng, ban tại Văn
phòng Tổng Công ty.
Tại buổi huấn luyện, các thành
viên đã được 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 và gia đình;
cách sử dụng phương tiện chữa
cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách
xử lý tình huống khi xảy ra sự cố

cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm, biện
pháp chữa cháy và cứu hộ cứu nạn;
các biện pháp PCCC trong sử dụng
điện; hướng dẫn và sử dụng bình
chữa cháy dập tắt đám cháy và cách
sử dụng vòi chữa cháy. Để minh
họa cho bài học, những thiệt hại
về người và của đối với các trường
hợp cháy nổ, đặc biệt là các vụ cháy
lớn trong thời gian gần đây cũng đã
được trình bày.
Bên cạnh đó, nhằm giúp học viên
có thể ứng dụng hiệu quả kiến thức
PCCC vào công tác thực tế, đại diện
cơ quan PCCC còn hướng dẫn các
học viên sử dụng các phương tiện
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PCCC vào các tình huống thực tế. Tại buổi
huấn luyện, các thành viên còn được dịp
sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng cháy
chữa cháy trong tình huống thực tế. Đối
với nhiều học viên, đây là kỹ năng tương
đối mới mẻ, tuy nhiên, rất cần thiết để
trang bị cho bản thân và người xung
quanh khi xảy ra sự cố, nhằm ngăn chặn
và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại khi xảy ra
cháy nổ.
Tổ chức lớp tập huấn là dịp để cho công
nhân viên trong Tổng Công ty ngày càng
nâng cao kiến thức và kỹ năng đối phó
với các tình huống, qua đó chủ động
trong công tác PCCC khi xảy ra sự cố cháy
nổ. Trong thời gian tới, nhằm làm tốt hơn
nữa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh
lao động và phòng chống cháy nổ, Tổng
Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập
huấn cho cán bộ công nhân viên trong
toàn hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Hồng Long
Phòng TTTT

TỔNG CÔNG TY
TÍN NGHĨA
– TRÂN TRỌNG
VÀ SẺ CHIA

L

ịch sử dân tộc Việt Nam là quá
trình dựng nước và giữ nước đầy
gian khổ, hy sinh nhưng cũng
hết sức vẻ vang. Để có được chiến thắng
hoàn toàn, thống nhất đất nước; Đảng
và nhân dân ta phải vượt qua muôn
vàn gian lao, thử thách, biết bao cán
bộ, chiến sỹ cách mạng, đồng bào đã
hy sinh xương máu, nêu cao khí phách
anh hùng, nêu cao lòng trung thành vô
hạn với đất nước và nhân dân, để tưởng
nhớ cho những hy sinh to lớn đó, ngày

Thương binh liệt sỹ 27/7 đã ra
đời– ngày kỷ niệm những người
đã và đang hy sinh xương máu,
tính mạng cho công cuộc chiến
đấu bảo vệ Tổ quốc.
Hướng tới kỷ niệm ngày Thương
binh liệt sỹ, tri ân những giá trị
nhân văn tốt đẹp của dân tộc,
Trong tháng 07/2018, Tổng
Công ty đã tài trợ chương trình
“Nghĩa tình và tri ân” do Hội
chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt
tù đày, Thành phố Biên Hòa tổ
chức, được truyền hình trực tiếp
trên Đài PTTH Đồng Nai, đây là
Chương trình văn nghệ không
chỉ tạo ra khả năng lan tỏa trong
việc tuyên truyền giáo dục cho
thế hệ trẻ hiểu sâu về những
năm tháng kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ cứu nước,
mà còn tạo ra nguồn quỹ nhằm
chăm sóc, giúp đỡ các đồng chí
bị tù đày trở về có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, tổ chức chúc thọ,
mừng thọ cho hội viên, trao học
bổng cho con cháu các hội viên
có thành tích học tập xuất sắc
hay thăm hỏi hội viên bị bệnh
tật, ốm đau do di chứng bị tra tấn
đánh đập tù đày qua các nhà tù
của địch cũng như tổ chức hoạt
động, giao lưu, họp mặt truyền
thống,… Sự đóng góp của Tổng
Công ty là nghĩa cử cao đẹp thể
hiện truyền thống giàu lòng
nhân ái của dân tộc Việt Nam,
nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn, đền ơn đáp nghĩa” cho
những đồng chí, những gia đình
có cống hiến hy sinh vì độc lập
tự do Tổ quốc chúng ta hôm nay.
Bên cạnh đó, trong tháng
07/2018, Tổng Công ty Tín Nghĩa
còn tài trợ cho Trung tâm Giáo
dục Truyền thống và Lịch sử, Hội
Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt
Nam trong chuyến đi Tri ân các
Anh hùng Liệt sỹ tại Miền Trung

trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước. Đây là chuyến đi
dành cho 350 đại biểu là Thương
binh, Cựu chiến binh, Cựu Thanh
niên xung phong, Gia đình chính
sách và Người có công của các
tỉnh, thành phố trong cả nước tại
các địa danh đã làm nên tên tuổi
của tuyến lửa Miền Trung như
Ngã ba Đồng Lộc, Bến phà Long
Đại, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc
gia Đường 9, Thành cổ Quảng
trị, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia
Trường Sơn và Hang Tám cô
đường 20 Quyết Thắng,...
Ngoài ra, trong tháng 07/2018,
Tổng Công ty Tín Nghĩa còn phối
hợp với Hội người mù Tỉnh Đồng
Nai trao tặng 1,190 cuốn tập
cho 119 học sinh có phụ huynh
là thành viên của Hội người mù,
góp phần chuẩn bị tốt nhất cho
các cháu học sinh trước khi bước
vào năm học mới, góp phần xoa
dịu nỗi đau trong cuộc sống cho
các hội viên của Hội. Chương
trình có thể không lớn ở giá trị,
nhưng là một nét đẹp trong văn
hóa nghĩa tình mà Tổng Công ty
Tín Nghĩa luôn xây dựng trong
thời gian vừa qua.
Góp phần chung tay tri ân
những giá trị tốt đẹp của dân
tộc, chung tay xoa dịu những nỗi
đau, sự bất hạnh của các hoàn
cảnh khó khăn trong cuộc sống
bên cạnh sự nỗ lực không ngừng
trong việc hoàn thành các chỉ
tiêu kinh doanh là một trong
những truyền thống tốt đẹp của
văn hóa Tín Nghĩa – nơi mà việc
tri ân và nghĩa tình luôn có chỗ
đứng nhất định trong quá trình
phát triển của Tổng Công ty.
Hồng Long
Phòng TTTT
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

TÍN NGHĨA

– HƯỚNG TỚI
KỶ NIỆM
30 NĂM
NGÀY THÀNH
LẬP

R

a đời trong bối cảnh những
ngày đầu của sự nghiệp Đổi
mới đất nước với rất nhiều
khó khăn, thử thách nhưng bằng tâm
huyết, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của
tập thể lãnh đạo và CBCNV các thời
kỳ, Tín Nghĩa đã từng bước vượt qua
khó khăn, phát triển đi lên, đóng góp
cho đất nước, tỉnh nhà những công
trình, sản phẩm có giá trị về kinh tế xã hội, về văn hóa - tinh thần, khẳng
định là doanh nghiệp lớn trong
ngành kinh doanh xuất khẩu nông
sản và kinh doanh bất động sản của
Tỉnh Đồng Nai. Ngoài bốn lĩnh vực
hoạt động chính là kinh doanh bán
lẻ xăng dầu, dịch vụ logistics, kinh
doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh
hạ tầng Khu công nghiệp, các lĩnh
vực hoạt động khác, gồm kinh doanh
bất động sản, sản xuất chế biến cà
phê, hạt điều, đầu tư, khai thác chợ
đầu mối cũng gặt hái được những
thành công, tạo công ăn việc làm cho
hàng ngàn lao động. Ghi nhận những
thành tích của lãnh đạo, cán bộ công
nhân viên Tổng công ty trong những
năm vừa qua, Nhà nước đã trao tặng
danh hiệu cao quý “Huân chương lao
động hạng 2” cho Tổng công ty Tín
Nghĩa.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập
sâu rộng, cạnh tranh gay gắt như
hiện nay cùng những vấn đề mà các
doanh nghiệp Việt Nam và Tín Nghĩa
đang phải đối mặt như cuộc CMCN
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4.0, sự gia tăng bảo hộ sản xuất của
các nước lớn và gần đây là chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung, Tổng
công ty đã quyết liệt thực hiện tái cấu
trúc doanh nghiệp, bao gồm các giải
pháp tổng thể về định hướng phát
triển hoạt động SX – KD, kiện toàn cơ
cấu tổ chức, tài chính, nhân sự …., tập
trung nguồn lực phát triển bốn lĩnh
vực then chốt trong chiến lược phát
triển.. Hoạt động SX – KD của Tổng
Công ty được duy trì ổn định, doanh
thu, lợi nhuận tăng cao, tài chính lành
mạnh, thu nhập của người lao động
được nâng cao.

số 09/TB-TCT ngày 12/02/2018 nhằm
phát động phong trào thi đua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch
sản xuất kinh doanh và đầu tư phát
triển năm 2018. Ban Lãnh Đạo Tổng
Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV
tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thi đua lao
động sản xuất, lập nhiều thành tích
hơn nữa trong những ngày tiếp theo
để chào mừng sự kiện và cũng là
mốc son đánh dấu sự lớn mạnh của
Tín Nghĩa trong dịp Kỷ niệm 30 năm
ngày thành lập Tổng Công ty sắp tới
và thông qua đó, đóng góp ngày
càng nhiều cho xã hội.

Năm 2017, với nỗ lực vượt bậc, Tín
Nghĩa tiếp tục duy trì được mức tăng
trưởng cao, giữ được thứ hạng trong
top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu Việt Nam; thuộc Top 200
trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam, và Top 50 Doanh nghiệp thành
tựu xuất sắc trong cộng đồng doanh
nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất
Việt Nam do VNR-Vietnamnet bình
chọn.

Tin tưởng rằng Ban Lãnh đạo Tổng
Công ty, với tấm lòng biết ơn đối
với các thế hệ CBCNV và người lao
động Tín Nghĩa, sẽ tiếp tục khẳng
định cùng với những giá trị được kết
tinh suốt quá trình xây dựng - trưởng
thành, Tín Nghĩa sẽ không ngừng
đổi mới, sáng tạo để tiếp tục phát
triển mạnh mẽ, cung cấp những sản
phẩm, dịch vụ có giá trị cao, đóng
góp vào sự phát triển đất nước và
tỉnh nhà. Đặc biệt, với sự quyết tâm
và kiên trì, Tín Nghĩa chắc chắn sẽ
thực hiện hiệu quả và thành công
công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp
trong thời kỳ mới.

Hướng đến ngày kỷ niệm 30 năm
thành lập, Tổng Công ty đã ban
hành Kế hoạch số 07/KH-TCT ngày
01/02/2018 với mục tiêu khơi dậy
phong trào và phát huy những thành
tích đã đạt được trong chặng đường
30 năm xây dựng và phát triển của
Tổng Công ty, đồng thời ra Thông báo

Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

KHU CÔNG NGHIỆP ÔNG KÈO
CƠ HỘI VÀNG DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Ô

ng Kèo là một trong các
Khu công nghiệp (KCN)
lớn ở huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai do Tổng Công ty Tín
Nghĩa làm chủ đầu tư. Mặc dù đang
trong giai đoạn xây dựng, hoàn
thiện cơ sở hạ tầng, nhưng được
nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm
hiểu thuê đất bởi KCN này sở hữu
nhiều lợi thế về vị trí địa lý, có quy
mô lớn và cơ sở hạ tầng hiện đại.
Đặc biệt hơn, lợi thế so với các KCN
khác là vị trí tiếp giáp với sông Lòng
Tàu – một phân lưu của sông Đồng
Nai, là thủy lộ huyết mạch ở Đông
Nam Bộ nối với sông Sài Gòn và ra
cửa Biển, rất thuận lợi cho thông
thương hàng hoá nội vùng và quốc
tế.
Với quy mô 855,6ha, gồm diện
tích KCN là 823,45ha và diện tích
tuyến đường liên cảng thuộc KCN
là 32,15ha. Cùng với thương hiệu và
uy tín của Tổng Công ty Tín Nghĩa,
KCN Ông Kèo hiện đang nổi lên như
một cơ hội đầu tư tiềm năng, cơ hội
vàng, dành cho các nhà đầu tư lớn.
Hiện nay, KCN Ông Kèo đã có 18
doanh nghiệp thuê đất với diện
tích 273,4ha chiếm 51% tổng diện
tích quy hoạch cho thuê. Các doanh
nghiệp này là những thương hiệu
hàng đầu trong và ngoài nước
thuộc nhóm các ngành công nghiệp
nặng, đơn cử như Nhà máy Điện
Nhơn Trạch 1&2 của Tập đoàn dầu
khí QG Việt Nam; Nhà máy Vopak
Việt Nam, chuyên về bồn chứa, kho
bãi, giao nhận sản phẩm dầu nhờn;
Nhà máy xi măng INSEE Nhơn Trạch
thuộc Tập đoàn Siam City Cement;

Nhà máy PTSC Shipyard Nhơn Trạch
thuộc tập đoàn Công nghiệp Tàu
thủy Việt Nam (Vinashine). Theo
báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được Bộ Tài nguyên và
Môi trường phê duyệt, KCN Ông
Kèo được phép thu hút các ngành
công nghiệp nặng và các loại hình
công nghiệp ít gây ảnh hưởng đến
môi trường sinh thái. Với mục đích
hướng đến KCN xanh bền vững, dự
án dành gần 150ha bố trí đất cây
xanh và mặt nước và hơn 70ha cho
đường giao thông nội bộ với chiều
rộng các đường từ 19 - 61m bao
gồm 04 đến 06 làn xe. Để đảm bảo
yêu cầu về môi trường, Tổng Công
ty Tín Nghĩa cũng rất cân nhắc
trong việc thu hút ngành nghề.
KCN Ông Kèo nằm gần 3 cụm dân
cư Phước Khánh, Đại Phước, Long
Thọ - Phước An. Điều này đáp ứng
được nhu cầu nơi ăn, chốn ở cho
công nhân và nhà ở cho nhân viên
văn phòng mà không phải đi lại xa
xôi và lo lắng về các vấn đề giao

thông. Đáng quan tâm hơn là trong
KCN Ông Kèo có hệ thống kho
tàng, bến cảng tổng hợp gần 20ha,
có thể tiếp nhận tàu tải trọng đến
30.000 tấn, phục vụ chung cho các
Doanh nghiệp trong KCN và khu
vực lân cận, thuận lợi cho việc xuất
nhập khẩu hàng hóa.
KCN Ông Kèo đã hoàn thiện hạ tầng
đường giao thông chính tuyến số 9
và đang hoàn thiện hạ tầng đường
giao thông chính tuyến số 2 và
tuyến số 4. Nhà máy xử lý nước thải
tập trung KCN phân kỳ 1 với công
suất 3.000m3 đang được nhà thầu
lắp đặt máy móc thiết bị. Theo kế
hoạch trong quý III/2018 sẽ đưa 3
tuyến đường số 2,4,9 và Nhà máy
xử lý nước thải tập trung đi vào vận
hành, khai thác và sử dụng. Với diện
tích 261,8ha còn lại đang thu hút
đầu tư, Dự án đã sẵn sàng tiếp đón
các nhà đầu tư.
Hoàng Thảo
BQL các KCN Tín Nghĩa
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Khoảng cách địa lý của KCN Ông Kèo tới các đầu mối giao thông quan trọng:
STT

TỪ KCN ÔNG KÈO ĐẾN

1

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

30 Km

2

Sân bay quốc tế Long Thành

23 Km

3

Trung tâm TP.HCM

51 Km

4

Trung tâm Tp.Biên Hòa

48 Km

5

Trung tâm Tp.Bà Rịa-Vũng Tàu

65 Km

6

Cảng Thị Vải

25 Km

7

Cảng Cát Lái

12 Km

8

Đường Xuyên Á số 17 (Quốc lộ 51)

20 Km

9

UBND huyện Nhơn Trạch

10 Km

10

UBND xã Phước Khánh

5 Km

11

KDC Phước Khánh

LIÊN HỆ VÙNG KCN ÔNG KÈO

12

KHOẢNG CÁCH

Thông tin nội bộ - Số 04/2018

7 – 15 Km

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRACH 1

TUYẾN ĐƯỜNG SỐ 9 ĐÃ NGHIỆM THU THI CÔNG

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRACH 2

TUYẾN ĐƯỜNG SỐ 2 ĐANG HOÀN THIỆN THI CÔNG (NHÌN
TỪ XA THẤY TRẠM XI MĂNG INSEE NHƠN TRẠCH)

DIỄN TẬP PCCC TẠI NHÀ MÁY VOPAK

TUYẾN ĐƯỜNG SỐ 4 ĐANG HOÀN THIỆN THI CÔNG (NHÌN
TỪ XA THẤY CÁC BỒN CHỨA CỦA NHÀ MÁY VOPAK)

NHÀ MÁY XI MĂNG INSEE TRẠM NHƠN TRẠCH

HÌNH LẮP ĐẶT MÁY MÓC, THIẾT BỊ, ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ
NHÀ MÁY XLNTTT KCN ÔNG KÈO
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ICD BIÊN HÒA

HƯỚNG ĐẾN
DỊCH VỤ
LOGISTICS
HIỆN ĐẠI

Đ

ồng Nai là địa phương có
nhiều lợi thế về hệ thống
cảng sông, đã được Bộ
Giao thông Vận tải phê duyệt quy
hoạch, nằm trong cụm cảng biển
nhóm 5 của Đông Nam bộ. Những
năm qua, địa phương này đã tận
dụng tốt lợi thế này. Theo bản đồ quy
hoạch, TP. Biên Hòa và hai huyện Long
Thành và Nhơn Trạch của tỉnh Đồng
Nai có hệ thống sông, đủ điều kiện
để phát triển cảng rất thuận lợi. Cả 3
địa phương này đều là nơi tập trung
các Khu công nghiệp trọng điểm của
Tỉnh, chính vì vậy, rất cần đến cảng để
vận chuyển hàng hóa.
Theo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng
Nai, hiện đã có những nhà đầu tư
nước ngoài đến tìm đất để xây dựng
cảng với diện tích 100 ha trở lên, đây
là những doanh nghiệp chuyên về
đầu tư cảng, có kinh nghiệm và tiềm
lực, chứng tỏ các doanh nghiệp này
đã nhìn thấy lợi thế rất lớn của việc
phát triển cảng ở Đồng Nai. Có thể
thấy, nhu cầu cho xuất nhập khẩu
hàng hóa của doanh nghiệp trong
các khu công nghiệp ở địa phương
này là rất nhiều, đặc biệt chỉ riêng
huyện Long Thành, Nhơn Trạch là thị
trường lớn cho các cảng. Tới đây, khi
sân bay quốc tế Long Thành đi vào
triển khai và hoạt động, nhu cầu vận
tải sẽ tăng đột biến…Chính vì thế,
theo quy hoạch phát triển dịch vụ
logistics trên địa bàn, Đồng Nai đang
hướng đến việc xây dựng đồng bộ,
chuyên nghiệp và hiện đại, bảo đảm
đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và lưu
thông hàng hóa trong nước và xuất
nhập khẩu của Đồng Nai và vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo
đó, tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu đến
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năm 2020 tốc độ tăng trưởng dịch vụ
logistics đạt khoảng 20% - 25%/năm,
tỷ trọng đóng góp vào GDP của Tỉnh
từ 10% - 15%, tỷ lệ dịch vụ logistics
thuê ngoài khoảng 35%.
Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần
Logistics Tín Nghĩa- ICD Biên Hòa xác
định tầm quan trọng của mình và
nhằm góp phần vào sự phát triển của
tỉnh Đồng Nai cũng như nền kinh tế
khu vực phía Nam. ICD Biên Hòa đã
triển khai dự án mở rộng chi nhánh
tại huyện Nhơn Trạch để tối ưu hóa
chuỗi mắt xích logistics thương hiệu
Tín Nghĩa với mong muốn đem đến
sự hài lòng cho khách hàng qua việc
tối ưu hóa thời gian phục vụ và chi
phí.
Với lĩnh vực hoạt động kinh doanh
logistics đa dạng, ICD Biên Hòa nói
chung và Chi nhánh Nhơn Trạch nói
riêng đã từng bước phát triển chuỗi
cung ứng logistics ngày càng chuyên
nghiệp hơn. Là người thay mặt cho
chủ hàng quản lý và thực hiện các
dịch vụ logistics cho từng bộ phận
như: thay mặt cho người gửi hàng
thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu,
cung cấp chứng từ giao nhận-vận tải
và vận chuyển nội địa hoặc thay mặt
cho người nhập khẩu làm thủ tục
thông quan hàng hóa và đưa hàng
đến điểm đến quy định,…3PL bao
gồm nhiều dịch vụ khác nhau, kết
hợp chặt chẽ việc luân chuyển, tồn
trữ hàng hoá, xử lý thông tin…. với lợi
thế sẵn có và tình hình hoạt động khả
quan, tính đến cuối quí 1/2018 đầu
quí 2/2018 hệ thống kho cơ bản đã
lấp đầy. Do đó ICD Biên Hòa tiếp tục
đẩy nhanh tiến độ mở rộng kho D với
diện tích lưu kho 6.000 mét vuông,

và trang thiết bị đóng gói kiện hàng
nhằm mở rộng dịch vụ đóng gói kiện
hàng, đáp ứng nhu cầu cần thiết
cũng như sự phát triển kinh doanh
của đơn vị. Ngoài ra đơn vị thường
xuyên cử người tham gia các lớp tập
huấn nghiệp vụ logistics nhằm nâng
cao hiệu quả phát triển.
Bám sát theo quy hoạch phát triển
dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn
sau năm 2030, đồng thời xây dựng
mới hệ thống Logistics theo hướng
đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại,
làm nền tảng, hạt nhân phát triển hệ
thống dịch vụ Logistics trên toàn Tỉnh
và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
luôn là mục tiêu ICD luôn hướng đến.
Khai thác có hiệu quả thị trường dịch
vụ Logistics, trong đó tập trung vào
các dịch vụ Logistics thuê ngoài, tích
hợp trọn gói và đồng bộ, tổ chức và
hoạt động theo mô hình Logistics
bên thứ 3 (3PL) nhằm thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh phát triển thông
qua việc tối ưu hóa chi phí và tăng
giá trị gia tăng cho hàng hóa và dịch
vụ của các doanh nghiệp. Từng bước
triển khai mô hình Logistics bên thứ 4
(4PL) trên cơ sở phát triển thương mại
điện tử và quản trị chuỗi cung ứng
hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp. Với
việc phát triển mạng lưới trung tâm
logistics trên, sẽ bảo đảm đáp ứng tốt
nhu cầu sản xuất và lưu thông hàng
hóa trong nước và xuất nhập khẩu
của Đồng Nai và vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng GDP và phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.			
			ICD Biên Hòa
Chi nhánh Nhơn Trạch

KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG
PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU MỚI

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018, tình hình hoạt động
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công
ty cổ phần Thống Nhất đã đạt được một số kết quả, cụ
thể như sau:
+ Doanh thu: 44,27 tỷ đồng/67,90 tỷ đồng, đạt 65,20%
kế hoạch năm và bằng 99,01% so với cùng kỳ năm 2017.
+ Lợi nhuận sau thuế: 16,87 tỷ đồng/20,11 tỷ đồng, đạt
83,89% so với kế hoạch năm, tăng 5,82% so với cùng kỳ
năm 2017.
+ Về công tác vận động thu hút đầu tư: đã ký kết hợp
đồng thuê lại đất 4ha góp phần vào kết quả hoạt động
kinh doanh 6 tháng cuối năm.
+ Cơ bản hoàn thiện xây dựng các hạng mục cơ sở hạ
tầng của Dự án Khu TTDV KCN đảm bảo cho việc kinh
doanh đất liên kế, biệt thự của dự án theo đúng quy định
và theo tiến độ đã đề ra.
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, trong hoạt động 6 tháng

cuối năm 2018, Công ty sẽ tập trung một số giải pháp
sau:
- Đối với Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN: Tập trung
đeo bám Sở, Ban ngành hoàn tất các thủ tục pháp lý cần
thiết nhằm đủ điều kiện ký hợp đồng với khách hàng
chuyển nhượng đất liên kế, biệt thự của dự án theo đúng
quy định.
- Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường:
kiểm soát chặt việc xả thải của các Doanh nghiệp không
để nước thải về Nhà máy XLNT vượt khả năng xử lý của
Trạm. Trong mùa mưa phải thường xuyên kiểm tra hệ
thống thu gom nước thải, nước mưa của các Doanh
nghiệp đảm bảo được tách riêng biệt không để xảy ra
hiện tượng nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa
và ngược lại.
- Tiếp tục đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng xử lý nước
thải với với các Doanh nghiệp còn lại theo hướng tính
chi phí xử lý theo mức độ ô nhiễm của toàn bộ các chỉ
tiêu nước thải.
Minh Hiếu
Công ty CP Thống Nhất
Thông tin nội bộ - Số 04/2018
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CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN
CÁC DỰ ÁN MỚI ĐỂ ĐẢM BẢO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

N

gay từ đầu năm, triển
khai Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông, Hội
đồng quản trị, Ban điều hành đã
cố gắng nỗ lực thực hiện nhiều giải
pháp nhằm đạt được mục tiêu kế
hoạch đề ra, cụ thể trong 6 tháng
đầu năm 2018 doanh số thực hiện
64,2 tỷ đồng, đạt 40,1% so với kế
hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế
27,5 tỷ đồng, đạt 36,4% so với kế
hoạch năm, nộp ngân sách đạt 10,7
tỷ đồng.
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, phát triển các dự án mới
để đảm bảo sự tăng trưởng bền
vững cho những năm tiếp theo, cụ
thể là Dự án Khu DVTM, Logistic
và Khu dân cư phục vụ tái định cư
huyện Thống Nhất, đã hoàn tất các
thủ tục pháp lý và Công ty đang
khẩn trương thực hiện các thủ tục
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bồi thường theo quy định và các
công tác khác liên quan đến dự án.
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. Tổng số lao động
hiện tại là 39 người. Thu nhập bình
quân tháng của người lao động
hiện nay là 13.241.000đồng/người/
tháng. Ngoài ra, Công ty còn quan
tâm thực hiện tốt công tác chăm lo
đời sống tinh thần cho người lao
động như tổ chức cho CBCNV Công
ty nghỉ mát tại Đà Lạt, tổ chức khen
thưởng và xem phim tại Co.opmart
Biên Hòa cho các cháu thiếu nhi là
con của CBCNV- Đoàn viên Công
đoàn có thành tích học tập nhân
ngày Quốc tế thiếu nhi,...
Bên cạnh đó, Công ty 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 chặt tỉa
cành nhánh, 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.
Phối hợp với Đồn Công an KCN,
Trung đội dân quân thường trực
và Công ty CPDV 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.
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CÔNG TY XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

NỖ LỰC PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH

V

iệc Công ty CP Xăng dầu
Tín Nghĩa liên tục lọt vào
top 500 doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam trong 07 năm từ
2010 đến 2017 là một niềm vinh dự
và tự hào cho toàn thể Cán bộ Nhân
viên vì Công ty đã khẳng định uy tín
thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa;
nhưng đó cũng là một thách thức
lớn cho Công ty trong việc giữ vững
và làm tăng thứ hạng của mình
trong những năm tiếp sau đó.
Các chỉ tiêu kế hoạch của năm tài
khoá 2018 phần nào nói lên sự kỳ
vọng của lãnh đạo và các cổ đông
Công ty trong việc phát triển, mở
rộng kinh doanh, kiểm soát tốt
các chi phí hoạt động để đảm bảo
đạt hiệu quả cho doanh nghiệp
nói chung, và lợi ích của cổ đông
nói riêng. Tuy nhiên, công tác triển
khai thực hiện hoàn thành nhiệm
vụ kế hoạch là một thách thức lớn
của Công ty hoạt động trong môi
trường có sự cạnh tranh giữa các đối
thủ lớn, trong đó có cả cạnh tranh

không lành mạnh của một số đơn vị
mới gia nhập ngành.
Mỗi giai đoạn kinh doanh, Công ty
đều áp dụng những biện pháp hoặc
chiến lược linh hoạt khác nhau sao
cho phù hợp với nguồn tài lực, nhân
lực hiện có của mình và tình hình
thị trường. Trong 6 tháng đầu năm
2018, Ban lãnh đạo Công ty đã có
nhiều cố gắng trong việc sắp xếp
lại cơ cấu tổ chức, thực hiện hoàn
thành công tác cổ phần hoá hoạt
động kinh doanh khí dầu mỏ hoá
lỏng (gas đốt), giảm nhân sự, kiểm
soát và tiết kiệm chi phí chi phí, tăng
cường đẩy mạnh hoạt động bán lẻ
xăng dầu, tích cực tìm kiếm quỹ đất
để đầu tư xây dựng trạm xăng dầu
mới.
Từ những biện pháp trên, kết thúc
6 tháng đầu năm, Công ty đã đạt
được một số kết quả quan trọng,
sản lượng bán lẻ xăng dầu tăng
6% so với cùng kỳ (đạt 44% so với
kế hoạch), sản lượng gas đốt tăng

37% so với cùng kỳ (đạt 50% so với
kế hoạch), doanh thu tăng 6% so
với cùng kỳ (đạt 50% kế hoạch), lợi
nhuận trước thuế có giảm so với
cùng kỳ nhưng cũng đạt 53% so với
kế hoạch. Có được kết quả trên là do
sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng nhất
trí của tập thể cán bộ nhân viên
Công ty, nắm bắt và tận dụng được
các cơ hội kinh doanh, vận dụng
hợp lý việc điều chỉnh cơ cấu hàng
bán để đạt hiệu quá tốt nhất.
Với những kết quả sơ bộ đạt được
trong 6 tháng đầu năm, Công ty
sẽ tiếp tục phát huy đẩy mạnh sản
lượng, doanh thu hàng bán ra, kiểm
soát chi phí để hoàn thành nhiệm
vụ kế hoạch năm 2018, giữ vững
thứ hạng của mình trong bảng xếp
hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam, góp phần vào viêc hoàn
thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
chung toàn Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Trần Thị Quỳnh Tâm
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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ICD BIÊN HÒA

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, HOÀN THIỆN
CÁC DỊCH VỤ ĐỂ ĐẠT CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2018

T

rong 06 tháng đầu năm,
hoạt động sản xuất kinh
doanh còn nhiều khó
khăn, một số doanh nghiệp – là
khách hàng của ICD – chưa đẩy
mạnh được xuất khẩu, các tuyến
đường vận chuyển luôn trong tình
trạng quá tải, tình trạng ùn tắc giao
thông xảy ra thường xuyên, bên
cạnh đó việc siết chặt tải trọng xe
...đã ảnh hưởng đến tiến độ giao
nhận, giải phóng hàng tại các cảng,
sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn
vị kinh doanh cùng ngành nghề.
Tuy vậy, được sự quan tâm và chỉ
đạo kịp thời, sâu sát của Ban Tổng
Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa và
Hội đồng quản trị trong quá trình
triển khai các mặt hoạt động. Cộng
thêm uy tín về chất lượng dịch vụ
và sự tin tưởng từ phía khách hàng
nên kết quả kinh doanh 6 tháng
đầu năm của ICD Biên Hòa đạt được
như sau:
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- Sản lượng: 40.240 teu, đạt 44,71%
so với kế hoạch và bằng 101,14% so
với cùng kỳ.
- Doanh thu: 47,97 tỷ đồng, đạt
38,07% so với kế hoạch và bằng
75,92% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận: 6,86 tỷ đồng, đạt 30,94%
so với kế hoạch và bằng 64,59% so
với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt tỷ trọng
thấp so với cùng kỳ do: trong 6
tháng đầu năm 2017, lô hàng Nhôm
vẫn còn tồn kho nhiều với giá thuê
kho cao.
+ Hoạt động cho thuê kho và thực
hiện dịch vụ tại kho: Trong các tháng
đầu năm, diện tích kho cho thuê đạt
khoảng 90% diện tích kho chủ yếu
mặt hàng hạt nhựa, TAGS, bông sợi
và hóa chất. Đến 30/04/2018, diện
tích kho được lấp đầy 100%.
+ Dịch vụ door to door: do một số

khách hàng lớn như Mộc Chiên,
Johson…bị giảm đáng kể sản
lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
nên doanh thu về dịch vụ door to
door cũng bị ảnh hưởng, mặc dù
ICD Biên Hòa đã phát triển tăng
thêm được một số khách hàng mới
nhưng do sản lượng của các khách
hàng này không nhiều nên doanh
thu về dịch vụ door to door trong 6
tháng đầu năm thực hiện chưa đạt
kế hoạch.
+ Hoạt động khác: tình hình hoạt
động của bến sông ổn định, mặt
hàng truyền thống là: sắt, xi măng,
thép, gạch men, đường….có hiệu
quả cao.
Đơn vị đã triển khai mở thêm dịch
vụ Forwarding: tiếp tục duy trì
những khách hàng cũ, đồng thời
tăng cường tiếp thị cho những
khách hàng mới.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Để đạt được kế hoạch năm
2018 là rất khó khăn do một số
yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi
nhuận của đơn vị như: Sự cạnh
tranh gay gắt của các doanh
nghiệp kinh doanh logistics
nước ngoài, phải đối mặt với
nhiều đối thủ cạnh tranh lớn
và có tiềm lực gắn kết với các
cảng biển, chính sách giá dịch
vụ logistics năm 2018 trên thị
trường có khuynh hướng giảm
do áp lực cạnh tranh, trong khi
đó chi phí đầu vào như xăng
dầu, phí cầu đường…lại tăng.
Do đó, ICD Biên Hòa đang cố

gắng, nỗ lực đẩy mạnh hoạt
động SXKD, cố gắng lấp đầy
100% diện tích kho cho thuê.
Tìm thêm kho ngoài để đáp
ứng nhu cầu thuê thêm kho
của khách hàng. Mở rộng thị
trường: tại các KCN An Phước,
KCN Sông Mây, TP. HCM, tập
trung mục tiêu phát triển KNQ
Nhơn Trạch thành trung tâm
kho lưu trữ và cung ứng các
nguyên phụ liệu dùng trong
ngành dệt may cho hai công ty
lớn là Hyosung và Texhong.
				
ICD Biên Hòa
Kiều Vân

CÔNG TY CP QLDA TÍN NGHĨA

RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI
QUYẾT HỒ SƠ
ĐÁP ỨNG NHU CẦU
CÔNG VIỆC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

T

rong 6 tháng đầu năm 2018, Công
ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa
đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh
doanh 6 tháng đầu năm 2018 với một số chỉ
tiêu chính như sau: Doanh thu thực hiện: 7,5
tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch năm; Lợi
nhuận trước thuế: 1,05 tỷ đồng, đạt 70% so
với kế hoạch năm.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị vừa qua đã
thông qua các chỉ tiêu chính mà Công ty đã
đạt được đến quý 2/2018, theo đó Hội đồng
quản trị cũng đã chỉ đạo một số vấn đề liên
quan đến công tác điều hành quản lý công
ty như công tác tuyển dụng, luân chuyển
cán bộ, liên kết với các chuyên gia tư vấn về
lĩnh vực thiết kế các bộ môn như điện, nước,
hạ tầng kỹ thuật… đáp ứng nhân sự kịp thời
cho những hợp đồng mới; hoàn thành công
tác xin cấp chứng chỉ hoạt động lĩnh vực
tư vấn của công ty và chứng chỉ hoạt động
hành nghề của các cán bộ kỹ thuật theo Nghị
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã giao
nhiệm vụ kinh doanh cho Ban điều hành
trong 6 tháng cuối năm 2018 theo như Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông để lãnh đạo
thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
kinh doanh năm 2018, với một số giải pháp
Ban điều hành đặt ra cụ thể như sau:
- Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đấu
thầu, quyết toán và các hồ sơ tư vấn khác
đáp ứng nhu cầu triển khai công việc gấp
của Chủ đầu tư mà vẫn đảm bảo đúng quy
định.
- Duy trì việc thực hiện quản lý theo tiêu
chuẩn ISO, chỉnh sửa tài liệu ISO 9001: 2015,
hướng đến chuyên nghiệp trong công tác tư
vấn đầu tư xây dựng.
Mai Thanh
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2018
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CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU BÊN NGOÀI
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ NHẤT ĐỊNH

BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA

SỨC HÚT ĐẦU TƯ
6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2018

T
T

heo kết quả sơ kết hoạt
động kinh doanh 06
tháng đầu năm, Công ty
Dịch vụ Bảo vệ đã cơ bản hoàn
thành các chỉ tiêu kinh doanh
chính về doanh thu và lợi nhuận
thực hiện, cụ thể doanh thu 06
tháng đầu năm: 15 tỷ đồng, đạt
57% so với kế hoạch năm 2018, lợi
nhuận trước thuế đạt 1,2 tỷ đồng,
đạt 57% kế hoạch năm.
Số lượng mục tiêu phát triển mới
trong 06 tháng đầu năm là 16 mục
tiêu, trong đó số mục tiêu bên
ngoài là 13, đạt tỷ lệ 81%.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị
định kỳ hàng quý vừa qua đã
thông qua các chỉ tiêu chính mà
Công ty đã đạt được trong 06
tháng đầu năm, theo đó Hội đồng
quản trị cũng đã chỉ đạo một số
vấn đề liên quan đến công tác
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điều hành quản lý Công ty như
công tác tuyển dụng đáp ứng cho
việc mở rộng mục tiêu, công tác
kiểm tra kiểm soát mục tiêu, công
tác đào tạo nghiệp vụ, đào tạo các
chứng chỉ phục vụ yêu cầu của các
khách hàng là các doanh nghiệp
FDI,…
Từ một số kết quả như trên, Công
ty đã giao nhiệm vụ cho bộ phận
kinh doanh tiếp tục phấn đấu
trong 06 tháng cuối năm phải
hoàn thành các chỉ tiêu kinh
doanh của năm 2018 mà Tổng
Công ty và Hội đồng quản trị đã
giao. Đồng thời Ban điều hành
phải đảm bảo việc mở rộng mục
tiêu đi đôi với kiểm soát chặt chẽ
an toàn, an ninh tài sản, đặc biệt
chú trọng công tác phòng chống
cháy nổ tại các mục tiêu.
		
Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

ính đến hết tháng 6/2018, đã
có trên 90 đoàn khách đến
tham quan tìm hiểu thông tin,
môi trường đầu tư tại các KCN của BQL
các KCN Tín Nghĩa. Trong số đó có nhiều
doanh nghiệp đã tiến hành ký biên
bản thỏa thuận, Hợp đồng thuê đất
để triển khai dự án. Tổng diện tích đất
cho thuê được trong 6 tháng đầu năm
là 29,2 ha, đạt 68% kế hoạch năm và
bằng 118% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các doanh nghiệp thuê đất chủ yếu là
Việt Nam, Hàn Quốc và Indonesia hoạt
động trong các lĩnh vực Logistic, chế
biến đồ gỗ và thiết bị điện. Ở mảng cho
thuê nhà văn phòng trong những tháng
đầu năm chưa có thêm khách hàng mới
nhưng hiện tại BQL đang thương lượng
với một khách hàng Hàn Quốc có nhu
cầu thuê hết tầng 2 tòa nhà Nhơn Trạch
3. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì
BQL cũng sẽ hoàn thành chỉ tiêu cho
thuê hết 460 m2 nhà văn phòng cho
năm 2018.
Ở Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa,
trong 6 tháng đầu năm cũng đã cho
thuê được hơn 2 ha đất, đạt 18% kế
hoạch năm. Các doanh nghiệp hoạt
động trong các ngành cơ khí và nhựa
gia dụng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần
22 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.
Có được những kết quả nêu trên, ngoài
sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV
cũng có những thuận lợi khách quan và
chủ quan mà tình hình trong nước và
quốc tế mang lại như:
- Từ đầu năm đến nay, Lãnh đạo cấp
cao của Chính phủ đã có liên tiếp các
chuyến thăm đến các nước lớn, là đối
tác quan trọng của Việt Nam trong việc

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

phát triển kinh tế nên dự báo sắp
tới sẽ tiếp tục có 1 làn sóng đầu tư
mạnh mẽ đổ vào Việt Nam.

phòng Việt Nam tiếp tục giữ được
sự ổn định, tạo nên sự an tâm cho
các nhà đầu tư triển khai dự án tại
Việt Nam.

- Việc 11 nước thành viên thống
nhất nội dung và ký chính thức
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
vào ngày 8/3 tiếp tục sẽ là một
động lực phát triển quan trọng, thu
hút thêm các nhà đầu tư. Đặc biệt
là chính phủ Mỹ cũng đang xem xét
việc quay trở lại hiệp định này.

- Trong năm 2018, Công ty TNHH
Đầu tư KCN Tín Nghĩa cũng đã tiếp
tục phối hợp với BQL các KCN và
Công ty JSC xây dựng chương trình
XTĐT tại 3 thị trường lớn là Đức,
Nhật, Hàn Quốc để đẩy mạnh công
tác XTĐT, giới thiệu hình ảnh của
các KCN trực thuộc Tổng Công ty.

- Tình hình chính trị và an ninh quốc

- Tuyến đường chính từ KCN ra

Quốc lộ 51 cũng đã thông xe thêm
chiều ra góp phần giảm thiểu nạn
ùn tắc giao thông cho khu vực, tạo
thêm sức hút cho các KCN tại khu
vực huyện Nhơn Trạch.
Với đà thuận lợi đã đạt được trong 6
tháng đầu năm, tập thể CBCNV của
BQL các KCN và Công ty Đầu tư KCN
Tín Nghĩa quyết tâm hoàn thành tốt
kế hoạch năm 2018 được giao.
Lê Sơn Tùng
BQL các KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2018
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CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG

GẤP RÚT HOÀN THIỆN
CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU ĐẦU TƯ
Trong 06 tháng đầu năm 2018, Công ty
CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông đã đạt
một số thành tích sau:
Về xúc tiến thương mại, thu hút
đầu tư, Công ty đã tiếp xúc và
làm việc với 32 đoàn khách; trong
đó, nhiều thành tựu đã đạt được
như Ký Biên bản thỏa thuận với
Công ty Phoenix Clean Power
Đông Đất Đỏ và Tây Đất (118.12
ha), Ông Rustem Karashayskiy
(3.5ha); Ký hợp đồng cho thuê
đất với Công ty Thép Bà Rịa –
Vũng Tàu (diện tích 1ha) và Công
ty C&H Technology (1.5ha); Hoàn
tất xin chủ trương đầu tư dự án
cho Công ty C&H Technology;
Công ty Thế Giới Nhà, DIC Đồng
Tiến và Vĩnh Uy đang triển khai
xây dựng.
Đối với công tác xây dựng hạ
tầng, Công ty đã hoàn tất nghiệm
thu hoàn công bàn giao đưa vào
sử dụng các tuyến đường N11,
N13, D6, tiếp tục thi công các
tuyến đường N7, N9, D4, D8 và
D10. Tiến hành trồng cây xanh
tập trung tại khu cây xanh hai
bên tuyến D6, dọc mương hở
N13 và Trạm xử lý nước thải.
Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn tất
xây dựng trạm xử lý nước thải,
chạy thử thiết bị ổn định, đang
lập các thủ tục để xác nhận hoàn
thành công trình và đưa vào vận
hành chính thức cũng như đăng
ký xả thải khi có đủ điều kiện.
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Ngoài ra, trong 06 tháng đầu
năm, Công ty đã chính thức nhận
quyết định phê duyệt chuyển đổi
sang hình thức thuê đất trả tiền
một lần cho KCN với diện tích
1,5ha, chuẩn bị đấu thầu thi công
xây dựng tòa nhà văn phòng,
chào bán các nền đất thuộc khu
Tái định cư KDC và hoàn thiện các
hồ sơ, thủ tục liên quan đến công
tác chuyển nhượng Nhà hàng
Khách sạn Đồng Nai.
Dựa trên nền tảng kế hoạch 2018 đã
được phê duyệt, Công ty phấn đấu
hoàn thành kế hoạch 06 tháng cuối
năm như sau:
Dự kiến Công ty sẽ tiếp tục đẩy
mạnh công tác tìm kiếm thu hút
khách hàng thuê đất trong KCN,
hoàn tất cấp sổ đỏ cho các nhà
đầu tư thứ cấp, tập trung xin cấp
giấy chứng nhận đầu tư cho các
nhà đầu tư đến thuê đất,…
Nhằm tạo sự thuận tiện, chuẩn bị
cho các nhà máy trong quá trình
hoạt động tại khu công nghiệp,
Công ty tiếp tục các hạng mục
liên quan đến thực hiện trạm xử
lý nước thải KCN: Tiếp tục trình
chủ trương, xây dựng phương án
triển khai Nhà tập kết chất thải
rắn kết hợp nhà để xe cứu hỏa,
xe bồn tưới cây,…, nhà đặt máy
phát điện và các phương tiện,
thiết bị kèm theo; hoàn tất xin
xác nhận hoàn thành công trình

giai đoạn khi chưa có nước thải. Ngoài
ra, Công ty dự kiến hoàn tất thi công
các tuyến đường N7, N9, D4, D8, D10.
Đối với các công tác khác, mục tiêu
của Công ty trong 06 tháng cuối năm
bao gồm hoàn tất chuyển nhượng
nhà hàng KS Đồng Nai, hoàn tất thủ
tục chào bán các nền đất thuộc khu
tái định cư; Bàn giao khu Tái định cư
cho huyện, tiếp tục phối hợp với các
ngành chức năng đầu tư hạ tầng thiết
yếu ngoài hàng rào như: đường, thoát
nước ngoài hàng rào, thi công nhà văn
phòng, tiếp tục tận dụng khai thác
quỹ đất chưa sử dụng tại KCN và KDC
Đất Đỏ I để trồng cây ngắn ngày.
Minh Thùy
Công ty Cp KCN Tín Nghĩa Phương Đông
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN

NỖ LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

C

ách đây hơn 03 năm vào những ngày đầu
mùa mưa 2015, Công ty Cổ phần Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (Công
ty JSC) đã làm lễ ra mắt hoạt động, hình thành và
phát triển, từ nguồn vốn tự có ban đầu là 86 tỷ đồng
do 03 cổ đông sáng lập góp vốn là Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Công ty Forval và Công ty Cổ Phần Cảng
Container Đồng Nai. Đến nay, Công ty Cổ phần Phát
triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản đã có vốn
điều lệ là 145 tỷ đồng.
Với điều kiện thuận lợi ban đầu là được tiếp nhận bàn
giao và quản lý Khu Nhà Xưởng Cho Thuê trên nền
tảng cơ bản. Theo đó, Công ty JSC kế thừa toàn bộ

trách nhiệm, nghĩa vụ và tiếp tục thực hiện hợp đồng
cho 13 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản thuê 13.920m2
nhà xưởng tính đến thời điểm 30/6/2018.
Tuy mới hình thành nhưng được thừa hưởng uy tín,
thương hiệu và khách hàng sẵn có, nhận được sự
quan tâm, chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Hội đồng
Quản trị, của các Cổ đông sáng lập cũng như của
các phòng, ban chức năng của các Cổ đông sáng
lập trong quá trình triển khai các mặt hoạt động của
Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ và
Vừa Nhật Bản nên Công ty dần đạt được sự an tâm,
tin tưởng từ phía khách hàng và gặt hái được những
kết quả sau:
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU

QUÝ 4/2015

NĂM 2016

NĂM 2017

6T NĂM 2018

Diện tích cho thuê thêm

13.920

8.213

6.888

22.335

- Nhà xưởng (m2)

13.920

8.213

6.888

22.318

- Văn phòng (m2)

-

-

36

17

5.704.981.657

28.159.921.088

36.985.805.149

21.901.151.538

Cho thuê NX

4.622.582.371

21.327.864.317

27.169.883.060

16.953.982.182

Cho thuê VP

-

-

40.305.360

181.637.358

18.990.513

159.601.985

1.032.153.109

845.367.243

5.911.128.666

28.307.239.336

37.697.957.224

20.421.968.023

-206.147.009

-147.318.248

-712.152.075

1.479.183.515

Số lượng nhà đầu tư

13

10

6

7

Trong đó:
NĐT đến từ Nhật Bản

13

5

5

3

Doanh thu
Trong đó:

Doanh thu tài chính
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế

Ban đầu chỉ có 03 nhà xưởng xây sẵn với diện tích là 30.272m2 (Nhà xưởng 1-11.264m2, nhà xưởng 2 phân kỳ
1-8.640 m2, nhà xưởng 2 phân kỳ 2-10.368m2), đến nay Công ty JSC đã hoàn thiện xong nhà xưởng giai đoạn
3-10.368m2 và đã cho thuê được 9.144m2/10.368 m2. Bên cạnh đó, Toà nhà làm việc của Công ty JSC cũng đã
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 25/8/2017. Ngoài 02 phòng làm việc tại tầng trệt, Công ty đã
dành ra 225m2 cho khách Nhật thuê làm Nhà hàng Hanakaruta. Tại tầng 1 của Toà nhà, đơn vị cũng đã dành ra
10 phòng có diện tích từ 12m2 đến 28m2 để cho thuê. Hiện Công ty đang hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 5B,
nhà xưởng số 10 để kịp bàn giao cho khách thuê và triển khai xây dựng nhà xưởng số 7 để có xưởng chào thuê.
Qua 6 tháng gặp gỡ và tiếp xúc hơn 50 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nga, Áo, Úc, Ý,
Singapore, Hồng Kông và Việt Nam, Công ty đã ký kết Hợp đồng và biên bản thoả thuận cho thuê với đơn giá
cho thuê cũng như phí quản lý cao hơn so với năm 2017 theo đúng tinh thần Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông
ngày 16/3/2018. Cụ thể Công ty đã cho 6 nhà đầu tư thuê 8 khung nhà xưởng 288m2 (2.304 m2), 6 khung nhà
xưởng 648 m2 (3.888 m2) và toàn bộ 16.126 m2 nhà xưởng số 10:
Thông tin nội bộ - Số 04/2018
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STT

TÊN KHÁCH HÀNG

THUÊ

DIỆN TÍCH THUÊ

THỜI HẠN THUÊ ĐẾN

1

Công ty TNHH Sanko Metal Việt Nam

Nhà xưởng

864

19/02/2021

2

Công ty TNHH Shenghong Precision (Việt Nam)

Nhà xưởng

1.152

31/03/2021

3

Công ty Sanki

Nhà xưởng

648

31/01/2021

4

Công ty TNHH Action Composite Technology

Nhà xưởng

16.126

5

Công ty Sanemastu

Nhà xưởng

288

6

Công ty Lamipel

Nhà xưởng

3.240

Cộng
1

10 năm
30/4/2021
03 năm

22.318

Công ty Xe đạp Con Rồng Việt Nam TNHH

Văn Phòng

Cộng

17

15/01/2019

17

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty là luôn đổi mới
để thích ứng trong công tác quản lý và điều hành, Cán
bộ CNV Công ty JSC đã thăm quan, học hỏi và khảo sát
các Doanh nghiệp cùng ngành nghề để giúp đưa ra
những quyết sách trong quản lý kinh doanh cũng như
công tác quản lý xây dựng được hợp lý hơn. Hay việc Cán
bộ CNV đã ra sức sớm triển khai áp dụng hệ thống quản
lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, từng bước mang lại sự
chuyên nghiệp cũng như rút ngắn thời gian xử lý khiếu
nại khách hàng, quy trình ký kết hợp đồng và theo dõi
được lịch trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống

PCCC và trang thiết bị đồ dùng. Bên cạnh đó, việc ứng
dụng lắp đặt camera tại cổng để quan sát và lắp đặt thiết
bị báo cúp điện qua tin nhắn điện thoại đã góp phần
giúp JSC đối ứng kịp thời phàn nàn của Khách. Hay việc
phối hợp với Công ty dịch vụ bảo vệ diễn tập PCCC hoặc
việc tiến hành nạo vét mương, công thoát nước, vệ sinh
mái tôn, máng sối, ống thoát nước mưa của JSC cũng đã
góp phần vào việc giữ gìn vệ sinh, xanh sạch đẹp và an
toàn. Tất cả đều vì mục tiêu nâng cao khả năng phục vụ,
đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
nhằm tối ưu hoá hiệu quả cho đơn vị.

Nhận định, tình hình nguồn vốn cũng như tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm còn rất nhiều khó
khăn nhưng Công ty vẫn quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu như sau:
CHỈ TIÊU

NQ ĐHĐCĐ NGÀY
16/3/2018 (VND)

THỰC HIỆN 6T 2018
(VND)

SO VỚI KH
(%)

ƯỚC 6T CUỐI NĂM

6T CUỐI NĂM
SO VỚI KH (%)

Diện tích cho thuê thêm

24.810

22.335

90,02

3.291

13,26

-Nhà xưởng

24.742

22.318

90,20

3.240

14,52

- Văn phòng

68

17

25,00

51

75,00

Doanh thu

44,081,000,000

21,901,151,538

49,68

28,128,000,000

63,81

Tổng chi phí

44,081,000,000

20,421,968,023

46,33

25,933,000,000

58,83

0

1,479,183,515

Lợi nhuận trước thuế

2,195,000,000

Và các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trên như sau:
- Tăng cường kiểm soát chi phí nhằm tăng hiệu quả.

với các khách hàng, cũng như nhà môi giới đã tìm hiểu
trong những tháng đầu năm.

- Thường xuyên thực hiện công tác chăm sóc khách
hàng, tiếp tục việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, mua bảo
hiểm cháy nổ khi đến hạn.

- Phấn đấu ký kết hợp đồng thuê xưởng và bàn giao
xưởng theo như MOU đã ký kết.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao uy
tín của Công ty và sự tín nhiệm của Khách hàng.
- Tăng cường công tác tiếp xúc, liên hệ và đàm phán
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- Tham gia chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vào
Tháng 11 năm 2018.
Lê Thị Thuyết
Công ty CPPT Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG LÒNG CHUNG SỨC SỐ THÁNG 6/2018

ƯỚC VỌNG VỀ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
số bữa được bữa không, thậm chí
còn bị người ta dựt nợ và tiền công
đi làm mướn của đứa con trai lớn.
Ngôi nhà siêu vẹo, không có một
vật dụng gì đáng giá, người bà bị bại
liệt, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào
người nhà làm giúp. Ngôi nhà thực
sự thiếu đi hơi ấm của người phụ nữ
đã khiến những những ánh mắt của
các em ngơ ngác, ẩn chứa những
tổn thương sâu sắc trong tâm hồn.
Người cha cũng vì thế mà không
được lanh lợi, lành như cục đất để
người đời thương xót. Gia đình
không có vốn để bán vé số, các cán
bộ xã luôn quan tâm và giúp đỡ cấp
vốn cho anh, lúc thì 500.000đ lúc thì
200.000đ, 300.000đ. Nhưng vài bữa
lại thấy anh ở nhà không đi làm, hỏi
ra mới biết, anh đi bán bị người ta
nợ lại rồi dựt luôn, anh có gặp người
ta nhưng vì sợ cũng không dám mở
miệng ra đòi. Cái vòng luẩn quẩn cứ
thế, ba cha con cứ thế sống trong sự
thiếu thốn, tương lai phía trước mù
mịt. Hoàn cảnh đáng thương là thế
đã khiến bà con chòm xóm, chính
quyền địa phương ai cũng thương,
có gì cũng cho.

N

gày 03/7/2018, Công ty
Cổ phần Thống Nhất phối
hợp với Đài truyền hình
Đồng Nai thực hiện chương trình
“Chung lòng Chung sức” số tháng
6/2018. Trong chương trình này,
Công ty đã tài trợ 20 triệu đồng cho
anh Dịp Mừng Phu – sinh năm 1970
dân tộc Hoa hiện đang cư ngụ tại xã
Phú Vinh - huyện Định Quán để có
vốn chăn nuôi, cải thiện cuộc sống
gia đình. Vợ bỏ cách đây gần 10 năm,

một mình anh phải nuôi 3 đứa con
nhỏ dại. Do hoàn cảnh khó khăn đứa
con trai lớn của anh phải nghỉ học
theo hàng xóm đi rọc lá chuối mướn,
đứa còn lại còn đang tuổi ăn học nên
củng không thể phụ giúp được gì.
Đứa nhỏ nhất bị đem vào cô nhi viện
do gia đình không đủ khả năng nuôi
dưỡng. Hiện nay anh còn phải cáng
đáng chăm sóc thêm cho mẹ già bị
mù và bại liệt.
Hoàn cảnh của gia đình anh rất đáng
thương khi mà nguồn sống của gia
đình chỉ trông chờ vào tiền bán vé

Và để giúp cho ba cha con có cuộc
sống ổn định hơn, Công ty CP Thống
Nhất đã phối hợp với Đài PTTH Đồng
Nai trao cho gia đình số tiền tài trợ 20
triệu đồng để mua đàn dê về chăn
nuôi. Một điều mà gia đình đã mong
mỏi từ bấy lâu nay mới thành hiện
thực. Sự phấn khởi, niềm vui hiện lên
trên khuôn mặt khắc khổ của anh và
những đứa trẻ khiến chúng tôi vô
cùng xúc động. Hy vọng rằng bằng
sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội rồi
đây cuộc sống của gia đình anh sẽ
khấm khá hơn, những đứa con sẽ có
một tương lai tươi sáng hơn.
Lan Anh
Phòng TTTT
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ắn bó với chương trình
“Chung lòng Chung sức”
được hơn 2 năm nay đã
để lại trong tôi nhiều cảm xúc lắng
đọng. Chương trình “Chung lòng
Chung sức” là chương trình truyền
hình thực tế nhằm tìm kiếm, giúp đỡ
những hộ gia đình, cá nhân có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn để giúp họ
vươn lên trong cuộc sống, có một
tương lai tươi sáng hơn, đặc biệt
là hộ gia đình có các em nhỏ đang
trong độ tuổi đến trường hay các
đối tượng bị bệnh nặng, mất sức lao
động, người già, neo đơn.
Để tìm được những hoàn cảnh thực
sự khó khăn, đoàn làm chương trình
kết nối với các UBND xã trên địa bàn
Tỉnh. Thường thì ở những vùng xâu,
vùng xa có những đối tượng khó
khăn hơn so với những phường, xã ở
thành phố.
Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền
hình Đồng Nai để thực hiện chương
trình này, một chương trình từ thiện
đúng nghĩa khi mà chúng tôi đồng
hành cùng nhân vật từ lúc tìm hiểu
hoàn cảnh cho đến khi giúp họ có
cuộc sống tốt hơn sau khi được sự tài
trợ của các Công ty trong hệ thống.
Để tìm đến những mảnh đời bất hạnh
này, chúng tôi đã gặp không ít những
khó khăn do địa hình hiểm trở, xe ô
tô không thể đi vào nhà nhân vật,
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phải vác máy quay và toàn bộ ekip
đi bộ mấy cây số, rồi trục trặc trong
lúc ghi hình do tâm lý của nhân vật
không ổn định, tiếng ồn xung quanh,
sự phối hợp không tốt giữa các bên.
Thậm chí có những số, cả đạo diễn,
quay phim, MC đều toát mồ hôi phải
ghi hình lại một đoạn đối thoại đến
gần 20 lần do nhân vật của chương
trình không giữ được bình tĩnh, hay
quên lời thoại,… Rồi cả những khi đi
lạc đường, mất cả buổi sáng để tìm
kiếm nhà nhân vật,.. Những kỉ niệm
đó chúng tôi sẽ không bao giờ quên
được. Tất cả những khó khăn, trắc
trở đó đều không làm chúng tôi nản
chí, chúng tôi luôn tâm niệm những
gì đang làm sẽ giúp ích được nhiều
số phận vươn lên trong cuộc sống.
Bởi nếu làm từ thiện không gặp trở
ngại gì thì là điều không tưởng. Quan
trọng tâm của mình tốt mọi chuyện
sẽ đươc “phù hộ”. Có một cán bộ
xã đã kể cho tôi nghe về một hoàn
cảnh về một cô bé học trò rất đáng

thương, học rất giỏi nhưng chưa
bao giờ được mặc quần áo mới đến
trường. Năm nay cô bé vào lớp 10,
có tâm sự với cô nhờ cô xin cho bộ
áo dài cũ để đi học. Cô cán bộ xã nói
sẽ xin cho cô bé được áo dài mới chứ
không phải áo dài cũ, và thần tài đã
phù hộ cho ước muốn đó thành hiện
thực. Những câu chuyện về học sinh
hiếu học luôn khiến tất cả chúng ta
cảm động, để chắp cánh cho những
ước mơ đó thành sự thật thì không
điều gì ngăn cản chúng ta cho đi. Bởi
chúng ta- ai cũng có một tuổi thơ,
người may mắn được bảo bọc và ấm
êm trong tình thương của gia đình,
người thì gặp khó khăn bởi gia đình
ly tán, người thân mắc bệnh nặng
nên hành trình đến với cái chữ rất
gian nan. Việc giúp đỡ các em khiến
chúng ta cảm thấy như giúp đỡ chính
mình thuở bé, sự đồng cảm, đồng
điệu vì thế làm cho tình người ấm áp.
Hành trình của những cuộc thiện
nguyện sẽ còn được tiếp nối với
nhiều hoạt động ý nghĩa. Chúng tôi
- những người làm chương trình sẽ
tiếp tục đồng hành để ngày càng
có nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ
để cuộc sống thay đổi, để nụ cười
và ước mơ của các em nhỏ được tỏa
sáng, để các hộ gia đình có cơ hội
vươn lên sau khi được cấp vốn chăn
nuôi, trồng trọt.
Lan Anh
Phòng TTTT
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HẠNH PHÚC
LÀ SỰ CHO ĐI

C

on người ai cũng mong cầu
hạnh phúc, nhưng hạnh
phúc mà chúng ta vẫn mong
cầu là gì? Là có nhiều tiền, nhà cao
cửa rộng hay du lịch khắp nơi. Mỗi
con người, mỗi hoàn cảnh đều có ước
mơ riêng và mong muốn thực hiện
được ước mơ đó. Nhưng cũng có
những mảnh đời kém may mắn, ước
mơ chỉ đơn giản là được sống bình
thường như bao người khác, có cha
có mẹ, có một gia đình trọn vẹn, được
đến trường, được học tập được chơi
đùa mà không phải vất vả mưu sinh.
Với mong muốn chung tay kết nối
yêu thương, chia sẻ những hoàn cảnh
khó khăn tại các mái ấm, trung tâm,
đồng thời tiếp thêm niềm vui, sức
mạnh, ý chí và tinh thần cho các em
trong cuộc sống. Chi đoàn Văn phòng
Tổng Công ty đã tổ chức hoạt động từ
thiện nhằm giúp đỡ cho những mảnh
đời kém may mắn, lần này chúng tôi
đến thăm 03 trung tâm. Với sự chung
lòng chung sức của các anh chị cán
bộ công nhân viên và Ban Giám đốc
Tổng Công ty, chúng tôi mang đến
cho các em tã, sữa, gạo, dầu ăn, quạt
và một số nhu yếu phẩm cần thiết.
Chúng tôi chọn nơi xa xôi nhất để bắt
đầu cuộc hành trình của mình là Mái
ấm Phan Sinh. Ấn tượng đầu tiên đặt
chân đến Mái ấm là Khu mái ấm nằm
cao trên ngọn đồi, cuối con đường
quanh co tại ấp Tây Lạc, xã Bắc Sơn,
Trảng Bom, Đồng Nai. Khu mái ấm
đang trong quá trình sửa chữa, mở
rộng. Tại đây đang nhận chăm sóc
khoảng 60 cụ già bệnh tật, không
nơi nương tựa. Đặc biệt nơi đây còn
chăm sóc 54 trẻ em đa phần là khuyết
tật, thiểu não, chậm phát triển. Để

cưu mang được những trẻ em khuyết
tật thật không phải chuyện dễ dàng,
việc chăm sóc những em không thể
kiểm soát được bản thân, không thể
tự ăn, tự mặc là điều phi thường đối
với các anh chị trong mái ấm. Chúng
tôi không thể quên được hình ảnh
tất bật nấu nướng, đút từng thìa cơm
cho các em, giặt giũ, tắm rửa cho từng
em một làm chúng tôi khâm phục
tấm lòng nhân ái của họ. Tạo hóa đã
cho các em mạng sống nhưng cuộc
sống quá đỗi đau lòng. Nhìn những
ánh mắt, những nụ cười hồn nhiên
của các em mà trái tim của chúng tôi
như thắt lại. Ở đâu đó trong ánh mắt
tưởng chừng vô hồn của những đứa
trẻ kém may mắn ấy là cả một sự biết
ơn vô bờ bến khi có ai đó ghé thăm.
Chia tay Mái ấm Phan Sinh, chúng tôi
quay ngược lại Mái ấm Bé Thơ nằm
sau lưng Khu Công nghiệp Amata.
Khi chúng tôi đến, các em từ 6-8 tuổi
vừa tan học, các em cùng chúng tôi
mang những phần quà vào và xếp
hàng ngay ngắn. Nơi đây cưu mang
hơn 140 em từ vừa sinh cho đến lớn,

có những em bé bị bỏ rơi khi mới vừa
lọt lòng mẹ, còn chưa mở mắt. Mỗi
em nhỏ có những hoàn cảnh, những
câu chuyện mang góc tối riêng
nhưng các em đều rất ngoan, mỗi khi
có người đến thăm, chơi cùng các em
đã là niềm hạnh phúc. Nhìn các bé
ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo trắng
mà chúng tôi tự hỏi, các em đã làm gì
sai khi đến với cuộc sống này…để rồi
những ánh mắt ngây thơ khao khát
vòng tay ấm áp, yêu thương cứ luôn
đau đáu trong lòng mỗi chúng tôi.
Điểm cuối cùng mà chúng tôi đến là
Lớp học tình thương tại Phường Long
Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Nơi
đây nhận dạy cho 41 em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn không thể đến
trường. Chúng tôi tặng các em sữa,
tập vở, sách giáo khoa và cả truyện
cũ. Chúng tôi cùng chia sẻ, động viên
các em cố gắng học tập, noi gương
các anh các chị học thật giỏi để sau
này phát huy ý chí, năng lực góp ích
cho cuộc đời. Chúng tôi hi vọng các
em vượt qua những hoàn cảnh khắc
nghiệt và khó khăn của cuộc sống
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này để tìm lấy hạnh phúc và thành công.
Trên hành trình trở về, trên chuyến xe mọi
người trở nên im lặng hơn, có lẽ ẩn chứa
trong những khoảng lặng đó là nhiều nỗi
trăn trở về những mảnh đời cần nhiều sự
quan tâm, sẻ chia mà chúng tôi đã có dịp
tiếp xúc. Chúng ta đều cho rằng mình đang
gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng sau
khi đặt chân đến những nơi này, mới nhận
ra rằng những khó khăn của mình chẳng là
gì so với các em. Có thể những món quà trao
tặng cho các em không thấm thía là bao so
với nhu cầu thiết yếu, nhưng các chúng tôi
luôn tin rằng nó sẽ là nguồn động viên, để
các em tin: xã hội đã, đang và sẽ luôn đồng
cảm, quan tâm đến các em. Chúng tôi- thay
mặt cho những người đoàn viên thanh niên
trẻ mong muốn góp phần tạo động lực cho
các em vượt qua mặc cảm cá nhân, phấn
đấu để trở thành những người thực sự có
ích cho xã hội.
Thông qua các hoạt động từ thiện thực tế
này, chúng tôi mong muốn giới trẻ hãy biết
sống nhiều hơn cho cộng đồng, cho những
mảnh đời kém may mắn. Hãy dành sự nhiệt
huyết của tuổi trẻ, tinh thần dấn thân để
cùng nhau tạo nên những giá trị thực tiễn
tới những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Khi
chúng ta làm cho người khác an vui và hạnh
phúc thì bản thân mình cũng được hạnh
phúc. Càng đem đến niềm an vui, hạnh
phúc cho nhiều người thì bản thân ta càng
được hạnh phúc.
Chúng tôi thiết nghĩ không chỉ riêng chúng
tôi mà cả những người đã từng đến thăm
các mái ấm sẽ nhận ra rằng mình quá may
mắn về vật chất cũng như tinh thần, vì thế
không cho phép bản thân đòi hỏi thêm bất
cứ gì nữa. Mình được tồn tại trên cuộc đời
này, với những gì đang có thì hãy trân trọng
lấy nó. Kết thúc chuyến đi với biết bao kỷ
niệm cùng những suy nghĩ trưởng thành
hơn. Chúng tôi hi vọng mỗi người chúng
tôi sẽ là những cánh tay nối dài của tình yêu
thương.
Thay mặt cho Ban Chấp hành Chi đoàn Văn
phòng Tổng Công ty, chúng tôi xin gửi lời
cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng hảo tâm của
các anh/chị cán bộ công nhân viên và Ban
Giám đốc Tổng Công ty đã ủng hộ chương
trình từ thiện của chúng tôi.
Huỳnh Thị Luận
Chi đoàn Văn phòng TCT

28

Thông tin nội bộ - Số 04/2018

TINH THẦN NGƯỜI THANH NIÊN

Thanh niên ý chí nêu cao
Cùng nhau phấn đấu vượt rào
tiến lên
Thanh niên tự giác làm nên
Chung tay góp sức tiến đến
tương lai
Thanh niên tay nắm chặt tay
Giao lưu học hỏi đổi thay từng ngày
Là một đoàn viên thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh hiện đang sinh
hoạt tại Đoàn Cơ sở Tổng công ty
Tín Nghĩa. Tôi nhận thấy có nhiều
lợi ích khi tham gia hoạt động tại
đây.
Đối với tôi Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh là một
tấm gương sáng luôn sôi sục cho
chúng tôi biết và nhìn nhận đâu
là con đường chân lý. Qua đó bản
thân tôi tự hiểu rõ ứng xử đúng
đắn trong từng hành vi. Đồng thời
luôn nêu cao tinh thần tự giác và
vận động người khác cùng thực
hiện.
Lúc chưa tham gia sinh hoạt Đoàn,
tôi là một cô bé nhút nhát và
không tự tin cho lắm, nhưng bây
giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi
sẵn sàng tham gia các hoạt động
vui chơi, giải trí bổ ích, rèn luyện
kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt
cộng đồng, nâng cao ý thức đoàn

kết trong gia đình và xã hội. Ngoài
ra tôi còn tham gia các hoạt động
“Hiến Máu Nhân Đạo, trồng cây
xanh, v.v... Những giọt máu mà
chúng tôi hiến đó chính là những
giọt máu hạnh phúc vì những giọt
máu ấy sẽ mang đến nhiều niềm
vui nhân đôi cho những căn bệnh
hiểm nghèo. những giọt máu
thấm đẫm nghĩa tình. Nhắc đến
trồng cây xanh lòng tôi lại nôn
nao khi được đến vùng đất của
người nữ anh hùng Võ Thị Sáu để
trồng cây xanh. Khi nghe thông
báo các anh chị em Đoàn viên ai
nấy cũng hăng say và náo nức.
Ngoài các hoạt động vui chơi giao
lưu ấy một số hoạt động phong
trào mang đậm tính chất nhân
văn và truyền thống như: tặng
quà cho học sinh nghèo, trao tặng
nhà tình thương, tình nghĩa, tặng
quà từ thiện,… tổ chức Đoàn còn
chăm lo đến từng đoàn viên khó
khăn, đây chính là nguồn động
viên lớn nhất cho chúng tôi tiếp
thêm nghị lực, để chúng tôi vượt
qua khó khăn hoàn thành các
nhiệm vụ trong cuộc sống cũng
như trong công tác.
Trần Thị Thu Thảo
Chi đoàn Cty CP DVBV CN Tín Nghĩa

ĐOÀN THỂ

NÂNG CAO Ý THỨC
CỦA CBCNV VỀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

S
ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY
TÍN NGHĨA PHÁT ĐỘNG CUỘC
THI HÙNG BIỆN “TUỔI TRẺ
TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG
KIẾN SÁNG TẠO NĂM 2019”

H

ướng tới kỷ niệm 30 năm ngày
thành lập Tổng Công ty (07/9/198907/9/2019), được sự chấp thuận của
Đảng ủy Tổng Công ty, Đoàn Cơ sở Tổng Công
ty phát động cuộc thi hùng biện “Tuổi trẻ Tín
Nghĩa phát huy sáng kiến sáng tạo năm 2019”.
Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng,
sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
động của Tổng Công ty và các đơn vị, Công
ty con. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để
CBCNV Tổng Công ty rèn luyện bản lĩnh và
phong cách tự tin khi trình bày quan điểm, ý
kiến của mình. Nhằm tạo tiền đề cho cuộc thi
được tổ chức vào năm 2019, Đoàn Cơ sở đã xây
dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi hái hoa dân
chủ với nhiều nội dung kiến thức phong phú,
gắn với lịch sử hình thành của Tổng Công ty và
các đơn vị thành viên. Đây là cuộc thi giúp phát
huy tinh thần đội nhóm và tạo sự sôi nổi, tinh
thần đoàn kết, sự trẻ trung trong toàn thể đoàn
viên thanh niên nói riêng và CBCNV Tổng Công
ty nói chung.
Cáp Trọng Biên
Đoàn Cơ sở TCT

áng ngày 09 tháng 06
năm 2018, tại Khu công
nghiệp Đất Đỏ 1 Bà Rịa
Vũng Tàu đã diễn ra lễ phát động
trồng cây hưởng ứng ngày Môi
trường Thế giới 5/6. Tại buổi lễ
phát động trồng cây Bà Đặng Thị
Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty, Chủ tịch Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty đã phát biểu
việc thực hiện trồng cây hôm nay
là trách nhiệm của mỗi người và
là sự sống. Để có một không khí
trong lành, một môi trường xanh
– sạch – đẹp, mỗi cá nhân, mỗi
đoàn viên thanh niên phải giữ gìn
và tạo cảnh quan cho cuộc sống
không ô nhiễm, không khí độc.
Hiện nay trái đất chúng ta đang bị
đe dọa nghiêm trọng, tài nguyên
thiên nhiên bị tàn phá, môi trường
bị ô nhiễm nặng nề, tất cả những
đều đó đã và đang ảnh hưởng trực
tiếp đến cuộc sống hằng ngày của
mỗi người, vì vậy chúng ta cần
phải chung tay hành động cùng
nhau bảo vệ môi trường. Đặc biệt

tại buổi lễ phát động hưởng ứng
ngày Môi trường Thế giới, với
350 CBCNV thuộc hệ thống Tổng
Công ty Tín Nghĩa có mặt tại buổi
lễ và hơn 2.000 cây đã được trồng
thẳng tắp và đẹp mắt.
Tập thể CBCNV Công ty CPPT KCN
Tín Nghĩa với 15 CBCNV đã trồng
90 cây dừa với hai hàng thẳng
đếu, hứa hẹn tạo nên một con
đường rợp bóng cây, mang đến vẻ
tươi xanh cho KCN Đất Đỏ. Trong
không khí nóng bức với cái nắng
gay gắt của mùa hè vẫn không
cản nổi sự nhiệt tình hăng hái của
các anh, chị em trong Công ty, ai
nấy cũng cười nói vui vẻ và chỉ
trong vòng 2 giờ đã trồng xong số
cây theo kế hoạch. Sự chung tay
góp sức của tất cả CBCNV trong hệ
thống Tổng Công ty hôm nay sẽ
tạo nên sự phát triển bền vững và
tạo nên một Khu công nghiệp Đất
Đỏ 1 xanh – sạch – đẹp mai sau.
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Cty CP PT KCN Tín Nghĩa
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CHUNG
SỨC
TẠO NÊN
MÀU XANH
TÍN NGHĨA

S

áng ngày 09/6/2018 BCH
Công đoàn Cơ sở Tổng
Công ty, Hội cựu chiến
binh và Đoàn cơ sở Tổng Công
ty phối hợp tổ chức lễ trồng cây
tại Khu cây xanh tập trung thuộc
KCN Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ,
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu do Công ty CP KCN Tín Nghĩa
– Phương Đông (trực thuộc Tổng
Công ty Tín Nghĩa) làm chủ đầu tư
hưởng ứng ngày Môi trường thế
giới năm 2018.
Với Qui mô: Trồng hơn 2000 cây
xanh và lực lượng 350 CBCNV
(tương ứng 1 người trồng 6 cây)
thì trong vòng buổi sáng đã hoàn
thành tốt công việc. Cây xanh
không chỉ tạo mỹ quan mà còn
đóng vai trò quan trọng trong
việc cải thiện môi trường sinh
thái, lọc không khí, khói bụi,
tiếng ốn, giảm hiệu ứng nhà kính,
tăng tốc độ thấm nước bề mặt,…
Ngoài mục tiêu xây dựng một môi
trường xanh, sạch, đẹp và đây
cũng là dịp để các CBCNV sinh
hoạt tại Công đoàn cơ sở, Hội cựu
chiến binh và Đoàn cơ sở giao lưu,
học hỏi cùng nhau.
Lần đầu tiên Công ty Bảo vệ được
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tham gia Lễ trồng cây nên các
nhân viên cảm thấy hứng thú
và nhiệt tình, làm việc hết mình
không chỉ tại khu vực được phân
bổ mà còn đi hỗ trợ các nơi khác,
cùng nhau làm để hoàn thành
công việc trong thời gian sớm

nhất. Tuy buổi lễ chỉ diễn ra trong
thời gian ngắn ngủi nhưng đọng
lại trong lòng mỗi người nhiều
cảm xúc và mang nhiều ý nghĩa.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

THƠ

Những hình dáng,

những
việc làm

Ba mươi năm, một chặng đường
Đầu tư phát triển quê hương đẹp giàu
Tam Phước rất đáng tự hào
Có khu công nghiệp góp vào tăng nhanh
Đội bảo vệ cũng hình thành
An ninh trật tự tiến hành triển khai
Nhà Đầu tư bỏ vốn khu này
Nhiều nhất là gỗ làm ngày làm đêm
Thế là dân khắp mọi miền
Cả nước biết đến tuyên truyền với nhau
Người người lũ lượt xin vào
Thế là trật tự lao đao đêm ngày
Dân cư sống quanh hàng rào
Các chợ phát triển phong trào cũng tăng

Nhiệm vụ bảo vệ nhọc nhằn
Tuần tra trật tự lắm lần gian nan
Anh thì bảo vệ phân làn
Nào cont nào tải muôn ngàn gian truân
Có anh vừa trực vừa tuần
Nào là tăng áp không ngừng nghỉ ngơi
Trạm nước thải phải kịp thời
Giữ yên trật tự chờ hời bất an
Khó khăn đâu hết gian nan
Nào là trật tự an toàn giao thông
Nào là tụ tập đám đông
Nào là nhậu nhẹt bất đồng đánh nhau
Đình công tụ tập phong trào
Nhiệm vụ bảo vệ lu bù
Khi xảy ra việc bảo khu đi đầu
Gọn gàng nhanh lẹ chẳng lâu
Xông vào tuyến trước đối đầu hiểm nguy
Các anh len lỏi mỗi khi
Đêm khuya thanh vắng vẫn đi lặng thầm
Giữa trưa trời nóng hâm hâm
Có mặt khắp chốn ít lần mưa tuôn
Quản lý luôn tỏ ngọn nguồn
Đông tây có mặt tỏ tường việc công
Bảo vệ khu quyết một lòng
Làm tốt nhiệm vụ chất chồng hôm nay
Tin rằng công việc ngày mai
Toàn đội xây dựng ngày ngày bình yên
Võ Văn Giao
Công ty CP DVBV Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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THƠ

Tôi là Nhân viên bán xăng
Tôi là nhân viên bán hàng
Thường xuyên đứng trụ bơm xăng vẫn cười
Bán xăng cũng bởi yêu đời
Yêu cả công việc chẳng nề gian nan
Nụ cười chào đón khách hàng
Niềm nở với khách mục tiêu hàng đầu
Trong tâm luôn nhớ một điều
Phải Đúng, phải Đủ - phương châm bán hàng
Quan sát phục vụ khách hàng
Quý khách đến trước đến sau vừa lòng
Dù cho phục vụ xa gần
Vẫn luôn niềm nở tạo lòng tin yêu
-------Đơn giản tôi người bán hàng
Nhưng đã được học kỹ năng hợp thời

Nghiệp vụ phòng cháy kịp thời
Bảo vệ tài sản an toàn của chung
Hết lòng vì chữ thuỷ chung
Chữ Tín chữ Nghĩa tâm tôi thuộc làu
Đồng phục - phù hiệu tôi đeo
Phục vụ Lịch sự Văn minh hàng đầu
Công việc khó nhọc gì đâu
Chỉ cần một chút nhiệt tình mà thôi
Bao năm gắn bó vì tôi
Làm ăn lương thiện ai khinh được mình
Miệt mài cần mẫn nghĩa tình
Anh em gắn bó phồn vinh cả đời
Vẫn luôn sứ mệnh để đời
Mang thương hiệu Tín - Nghĩa tình nơi nơi.

Nguyễn Thị Thanh Hằng
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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NHỮNG CHUYẾN ĐI
THẮT CHẶT THÊM TÌNH ĐOÀN KẾT

V

ới mục tiêu chăm sóc đến đời sống tinh
thần cho CBCNV trong Công ty và xây
dựng phong trào hoạt động vui chơi, du
lịch nghỉ mát sau những ngày làm việc căng thẳng,
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tổ
chức chương trình tham quan nghỉ mát năm 2018
cho toàn thể CBCNV công ty và gia đình tại Biển Cam
Bình (Lagi Bình Thuận). Công ty tổ chức thành hai
đợt: Đợt 1 ngày 22/6/2018 và Đợt 2 ngày 29/6/2018.
Đây là một trong những hoạt động thường niên mà
mỗi năm công ty luôn quan tâm, chú trọng tổ chức
nhằm mang lại những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn
cũng như tăng thêm tinh thần đoàn kết gắn bó giữa
các CBCNV với Giám đốc công ty và các bộ phận; là
dịp để các nhân viên công ty cùng các người thân
trong gia đình được gặp gỡ, giao lưu tạo sự gắn bó
đoàn kết trong tập thể Công ty bảo vệ, từ đó có thêm

tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả cao góp phần
đưa dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa phát triển vững mạnh
hơn nữa trong những năm tới.
Hôm nay tôi mới có dịp ngồi lại viết lên những dòng
suy nghĩ, cảm nhận của tôi về chuyến đi này. Qua
hai chuyến du lịch, ngoài những phút thư giãn và vui
chơi, giải trí, công ty còn thắt chặt tình đoàn kết và
tăng thêm sự giao lưu của các thành viên cùng với
Ban lãnh đạo. Sau chuyến đi, CBCNV cũng đã bày tỏ
niềm vui khi được đi tham quan du lịch, tinh thần
cũng sảng khoái và vui tươi hơn để tiếp tục với hành
trình phía trước. Nhờ đó mọi người sẽ nỗ lực hơn nữa
để làm việc đạt hiệu quả cao nhất góp phần vào sự
phát triển vững mạnh của Công ty.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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“THẮP LỬA” NHỮNG TRÁI TIM

T

heo định kỳ hàng năm,
trong toàn hệ thống
Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã tổ chức cho CBCNV tham quan
nghỉ dưỡng với mục đích động
viên, khích lệ tinh thần sau một
chuyến tham quan sẽ nạp đầy
năng lượng, nhiệt huyết gắn kết
giữa các thành viên trong Công
ty với nhau, từ đó tạo nên động
lực trong công việc được tốt hơn.
Chuyến đi thật sự đã để lại cho
tôi nhiều ấn tượng và niềm vui,
mặc dù Đà lạt là nơi tôi đã đến
rất nhiều lần rồi nhưng vẫn làm
cho tôi và cả đoàn háo hức và đầy
phấn khởi.
Đà Lạt còn được coi là điểm đến
lãng mạn với ngàn hoa khoe sắc,
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một không khí se lạnh cho các
đôi tình nhân khắp nơi đổ về đây
để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp
yêu kiều, quyến rũ mê đắm lòng
người mà tôi được biết qua các bộ
phim truyền hình đã phát sóng.
Đến với xứ sở sương mù mộng mơ
với ngàn hoa khoe sắc mới cảm
nhận được hết cảm giác dễ chịu
và nét đẹp thiên nhiên mà tạo hóa
đã tạo ra nơi đây. Nhiều bài hát đã
lột tả lên một Đà lạt hoàng hôn
với hàng thông thẳng tấp xanh
rì và cao vút trông rất thơ mộng
mà bao người khi đã đến đây là
không muốn về.
Đoàn thăm quan của Công ty
Tam Phước đi đợt một với mười
tám thành viên, xuất phát từ 5h30

sáng tại Văn phòng Tổng Công ty
đi Đà lạt, sau 7h đồng hồ ngồi trên
xe thì thành phố Đà Lạt cũng hiện
ra trước mắt với phong cách của
một thành phố cao nguyên bình
yên và xinh đẹp, đặt chân xuống
Đà lạt dù là nơi rất quen thuộc
nhưng với không khí mát và hơi
se lạnh lạnh làm tan đi nỗi mệt
mỏi. Với màu xanh ngút ngàn của
hàng thông, nơi đây cây thông đã
trở thành một biểu tượng khá đặc
trưng của Đà Lạt, những khóm
hoa tươi rói đang khoe sắc hòa
quyện giữa phong cảnh chung với
mặt Hồ Xuân Hương nước trong
xanh tuyệt đẹp thưởng ngoạn
phong cảnh nên thơ, hữu tình của
vùng đất trù phú này. Hướng dẫn
viên dẫn đoàn chúng tôi rất nhiệt
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tình và vui vẻ khi giới thiệu các địa
điểm của Đà Lạt, dù là những điểm
quen thuộc nhưng không làm kém
phần hấp dẫn khi những tấm hình
ngộ nghĩnh được các nhiếp ảnh gia
không chuyên chụp liên tục, chỉ có
ngày đầu thôi mà các máy ảnh của
các anh và các chị đều hết nhẵn pin.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi,
18h30 đoàn xuất phát đến nhà
hàng ăn tối, ở Đà lạt có món rau
xà lách trộn chua ngọt cũng xem
như một món ăn đặc trưng, đĩa nào
mang ra đều hết sạch đĩa nấy. Sau
bữa ăn tối cả đoàn được giao lưu
Văn hóa Cồng chiêng Đà Lạt đặc sắc
hay còn được gọi là giao lưu cồng
chiêng đến đây quý khách sẽ cùng
hòa mình vào Đêm hội với những
lời ca, tiếng hát, điệu múa, tiếng
cồng chiêng của những chàng trai,
cô gái trong buôn làng rất thú vị
và được thưởng thức rượu cần rất
ngon. Sau lễ hội cồng chiêng Tây
Nguyên mọi người được tự do tham
quan thành phố Đà Lạt về đêm,
Đà Lạt càng về đêm trời càng lạnh,
sương giăng lãng đãng, cái lạnh
phố núi khiến lòng người cảm thấy
cô đơn. Có lẽ lúc này, không gì thú
vị bằng tản bộ ở khu chợ khám phá
ẩm thực Đà Lạt về đêm thưởng thức
món nướng hương thơm của khoai
nướng, bắp nướng phết mỡ hành
hay thịt nướng có một sức hấp dẫn
không thể cưỡng lại, đặc biệt món
bánh tráng nướng ở Đà Lạt thấy
ngon làm sao, mặc dù bánh tráng
nướng đã có khắp mọi nơi nhưng
hình như chỉ có ăn ở Đà Lạt là ngon
nhất trong thời tiết se se lạnh. Mọi
người hình như vẫn chưa thấy mệt
và cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình
dạo phố về đêm, Hồ Xuân Hương về
đêm đẹp như một bức tranh nằm
giữa trung tâm thành phố Đà Lạt,
một điểm đặc biệt nữa của đêm Đà
Lạt là những chiếc xe đạp đôi được

những đôi tình nhân đèo nhau thật
lãng mạn. Đây là địa điểm du khách
ưa thích đi dạo bộ hoặc đi xe đạp
đôi khi đến tham quan thành phố
Đà Lạt. Hồ Xuân Hương là hồ nhân
tạo, có chu vi chừng 5 km. Hồ có
hình trăng lưỡi liềm kéo dài gần 7
km đi qua nhiều địa danh du lịch
của thành phố Đà Lạt. Xuất xứ tên
gọi Hồ Xuân Hương là vì hồ vào mùa
xuân có mùi thơm của cây cỏ xung
quanh hồ hòa quyện nên một mùi
hương thoang thoảng nên gọi là Hồ
Xuân Hương.
Một ngày mới lại bắt đầu, đúng
7h30 cả đoàn có mặt tại sảnh khách
sạn để bắt đầu tham quan khám
phá những điểm mới, qua một đêm
nghỉ ngơi vẻ mặt của mọi người
trở nên tươi tắn trở lại. Xe bắt đầu
lăn bánh đến điểm tham quan đầu
tiên đó là Đồi chè Cầu Đất, đặt chân
xuống Đồi chè Cầu Đất là một đồi
chè xanh mướt bạt ngàn, có từng
bậc thang từ thấp lên cao, với
không khí trong lành và là điểm đến
lý tưởng cho những ai muốn tìm về
chốn đồng quê an yên khi đến với
thành phố mộng mơ, đặc biệt trong
đoàn không có người lớn tuổi, nên
ai cũng khai thác tối đa những bức
ảnh ngộ nghĩnh và độc nhất. Rời
Đồi chè Cầu Đất, điểm dừng chân
kế tiếp là Đồi hoa cẩm tú cầu và đồi
hoa mặt trời vàng rực nơi mà người
dân Đà Lạt và các du khách khi đặt
chân đến đây đều ghi lại những tấm
ảnh đẹp nhất. 11h30 đoàn thắm
mệt và bắt đầu di chuyển về nhà
hàng dùng bữa trưa, sau bữa trưa cả
đoàn về khách sạn nghỉ ngơi chiếu
15h tiếp tục hành trình khám phá
một điểm mới của Đà Lạt, nơi mà
có thể nói như một bức tranh hùng
vĩ, cái tên Hoa sơn điền trang là một
cái tên đã nói lên tất cả và mới được
khai thác với cảnh đẹp hoang sơ,
với khung cảnh bình dị như vườn

hoa đủ sắc màu, con suối uốn lượn
quanh khu rừng nguyên sinh, bên
cạnh cảnh sắc thiên nhiên bình yên
và tuyệt đẹp nơi đây còn được con
người nhân tạo những hình thù độc
đáo như bàn tay may mắn khổng lồ,
những căn nhà bên suối lãng mạn.
Rời Hoa sơn điền trang đoàn trở
về khách sạn dùng bữa tối. Bữa tối
hôm nay rất đặc biệt vì ai nấy đều ăn
mặc rất đẹp, nhất là Anh Quốc Hùng
– Trưởng đoàn như một chàng quý
tộc và bữa tối này còn được gọi là
đêm gala dinner, bữa tối thật ấm
cúng và vui vẻ, mọi người có dịp
giao lưu, chan hòa đoàn kết và thể
hiện chất giọng oanh vàng của
mình. Kết thúc bữa tiệc cả đoàn kéo
nhau đi dạo thành phố Đà Lạt về
đêm như tiếc nuối vì sáng sớm hôm
sau đã chia tay Đà Lạt thân yêu rồi.
Sáng hôm sau đoàn chúng tôi rời
khỏi thành phố ngàn hoa đầy thơ
mộng với sự tiếc nuối, vì vẫn chưa
khám phá hết những nét đẹp nơi
đây. Dù trong đoàn có nhiều người
đã đến Đà Lạt nhiều lần rồi nhưng
vẫn mong đến nữa. đoàn dừng
chân tại thác Đatanla, dòng thác đổ
xuống từ độ cao hơn 20 mét, luồn
lách qua các tảng đá tung bọt trắng
xóa với những tảng đá đầy màu sắc
pha lẫn bọt nước tạo nên bức tranh
màu nổi bật, ấn tượng nơi núi rừng.
Trải nghiệm cảm giác với xe trượt
núi chạy uốn lượn quanh các ngọn
cây, đồi núi với chiều dài khoảng
1km vô cùng thú vị. Cuộc vui nào rồi
cũng tàn, đúng 10h cả đoàn lên xe
về lại thành phố Biên Hòa. Cả đoàn
có dịp giao lưu, chan hòa gần gũi
thân thiện nhau hơn và để lại cho
tôi nhiều kỷ niệm và niềm vui ấm áp
đầy ý nghĩa.
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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MẠNG 5G LÀ GÌ? – NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

T

rong khi các smartphone hỗ trợ mạng 4G đang
thống trị thị trường thì các nhà sản xuất bắt
đầu chuẩn bị cho cuộc đua 5G – thế hệ mạng
không dây đánh bại wifi trong tương lai.
Mới đây, Liên minh Viễn Thông Quốc Tế (ITU International Telecommunications Union) đã đưa ra
những thông tin về bản dự thảo về công nghệ vô tuyến
IMT-2020, được biết là mạng 5G mới nhất khẳng định
tốc độ vượt trội của thế hệ mạng không dây của tương
lai. Vậy…
5G LÀ GÌ?
5G là viết tắt của 5th Generation ( thế hệ mạng di động
thứ 5 hoặc hệ thống không dây thứ 5), là thế hệ tiếp
theo của công nghệ truyền thông di động sau thế hệ
4G. Theo giám đốc điều hành mạng của AT&T, định
nghĩa của 5G sẽ được hoàn thiện vào năm 2018 theo
chuẩn của ITU, trực thuộc Liên hợp quốc.

Hiện 5G còn đang trong giai đoạn phát triển và hứa
hẹn sẽ ứng dụng rộng rãi trong tương lai gần nhưng là
sản phẩm mới nhất, 5G sẽ khắc phục những khuyết
điểm của 4G-LTE, đặc biệt là tốc độ truyền tải dữ liệu
nhanh hơn gấp 20 lần, đạt 20 GPs mỗi cell đơn tải về.
Người dùng có thể xem trực tuyến video “8K” ở định
dạng 3D, kết nối thiết bị VR và chơi game mà gần như
không có độ trễ.
Theo lý thuyết mạng 5G đạt tốc độ 10 Gbps (gigabit mỗi
giây), thậm chí cao hơn, ngay cả vùng rìa phủ sóng, tốc
độ vẫn có thể đạt vài trăm Mbps. 5G có thể giao tiếp tốt
với các thiết bị công nghệ điện tử trong nhà thông
minh và cả xe ô tô có kết nối internet.
Trong khi tốc độ rõ ràng là ưu điểm vượt trội so với mạng
4G thì có các ưu điểm khác khiến 5G sẽ là thế hệ mạng
không dây của tương lai: là mạng đầu tiên sử dụng trạm
vệ tinh và không còn gặp vấn đề về phủ sóng. Bên cạnh

So sánh mạng không dây 3G, 4G và 5G
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đó 5G hứa hẹn sẽ có khả năng
tiết kiệm năng lượng hiệu quả
hơn và có thể hỗ trợ, giao tiếp
tốt với các thiết bị công nghệ
có kết nối mạng.
5G HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Mạng di dộng 5G được lên
kế hoạch sử dụng bước sóng
milimét, quang phổ tín hiệu RF
giữa các tần số cao 20GHZ và
300GHz. Các bước sóng này có
thể truyền tải khối lượng lớn
dữ lệu với tốc độ cao, nhưng
không truyền được xa và khó
xuyên qua tường, vượt các ngại
vật như các bước sóng tần số
thấp trong mạng 4G. Vì vậy khi
xây dựng mạng 5G, các nhà
mạng đã sử dụng một lượng
lớn ăngten để có cùng độ phủ
sóng như 4G hiện tại.
Thay vì những trạm cơ sở trên
mặt đất đang được sử dụng bởi
mạng 2G, 3G và 4G, có thể 5G
sẽ sử dụng các trạm HAPS (High
Altitude Stratospheric Platform
Stations), được biết như là
những chiếc máy bay cố định ở
độ cao trung bình 20 km so với
mặt đất. Chúng hoạt động như
vệ tinh và thay thế các ăng ten
để giúp đường truyền tín hiệu
của mạng không dây mới được
thẳng và vùng phủ sóng rộng,
ổn định hơn, không bị hạn chế
bởi các thiết kế kiến trúc cao
tầng.
5G VÀ TƯƠNG LAI
Hiện nay, 3G vẫn còn tồn tại
rộng rãi, trong khi đó 4G còn
đang trong quá trình triển khai
trên thị trường Việt Nam thì việc
xuất hiện của 5G còn nhiều xa
lạ. Các nhà mạng lớn đang đặt
mục tiêu gần nhất đến 2020 sẽ

Cách thức hoạt động của mạng 5G trong thử nghiệm tại Nhật Bản

Thế hệ mạng không dây 5G kết nối vượt xa cả smartphone.
bắt đầu phủ sóng 5G. Có vẻ là một quãng thời gian dài cho người tiêu dùng
tiếp cận với thế hệ mạng tương lai, nhưng là một thời gian ngắn cho các nhà
sản xuất và phát triển khi muốn phủ sóng 5G phải thay đổi hàng loạt cơ sở hạ
tầng để có thể tương thích và phục vụ mạng lưới 5G tốt nhất có thể.
Cho đến hiện tại, mặc dù dự thảo về thông số kỹ thuật đã ra mắt, các nhà
mạng lớn hàng đầu cũng đang đi vào thử nghiệm thế hệ mạng mới của tương
lai, nhưng có hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải xoay quanh mạng di động 5G
như là: việc sản xuất chip tích hợp các khả năng mạng mới mà giá phải chăng,
xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, mức phí của mạng dữ liệu sẽ là bao nhiêu,…
khiến việc ra mắt sản phẩm mạng không dây mới trong tương lai sẽ còn là sự
tò mò của người tiêu dùng.
Trần Văn Tâm Em
(Tổng hợp)
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