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HÀNH TRÌNH 30 NĂM CỦA TÍN NGHĨA

M

ùa thu năm nay, ngày
07/9/2019, công ty
Cổ Phần Tổng Công
ty Tín Nghĩa sẽ long trọng tổ chức
Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng
Công ty (07/09/1989 - 07/9/2019). Sự
nỗ lực, dấn thân và định danh mình
trên bản đồ doanh nghiệp Việt Nam
trong hành trình 30 năm của Tín
Nghĩa sẽ được thể hiện bằng những
hình ảnh và ấn phẩm ấn tượng trong
chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 30
năm.
Tín Nghĩa khởi nghiệp vào năm
1989, mang trên mình sứ mệnh
đưa hàng hóa nông sản Việt Nam
ra với thế giới, góp phần vào công
cuộc xây dựng nền kinh tế quốc gia,
đóng góp vào ngân sách nhà nước
và ngân sách Đảng địa phương. Sau
giai đoạn khởi nghiệp, Tín Nghĩa
khẳng định mục tiêu chiến lược và
kiên trì theo đuổi: Tập trung phát
triển ổn định, bền vững bốn lĩnh vực
ngành nghề kinh doanh chính, gồm
đầu tư hạ tầng KCN; Kinh doanh
xăng dầu, gas; kinh doanh xuất khẩu
cà phê, nông sản khác và nhập khẩu
hàng hoá, nguyên liệu sản xuất và
kinh doanh dịch vụ Logistics; Giữ
vững thứ hạng trong top 100 trong
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
và cam kết chấp hành tốt các chính
sách, pháp luật, tích luỹ tăng trưởng
vốn, cải thiện và nâng cao đời sống
người lao động.
Bước chuyển mình đầu tiên của Tín
Nghĩa được ghi nhận sau 10 năm
hoạt động, vào năm 1999, doanh
thu đạt gần 700 tỷ đồng tạo đà phát
triển cho giai đoạn tiếp theo. Tổng
doanh thu năm 2018 đạt 11.310 tỷ
đồng, lợi nhuận đạt 364 tỷ đồng.
Ấn tượng nhất là vào năm 2002 với
nhiệm vụ đầu tư hạ tầng khu công

nghiệp Tam Phước là KCN điển hình
của tỉnh Đồng Nai về tốc độ đầu tư
xây dựng và thu hút nhà đầu tư lắp
đầy khu công nghiệp.
Năm 2018, mặc dù hoạt động trong
bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử
thách, nhưng với sự chỉ đạo quyết
liệt của HĐQT, sự điều hành năng
nổ, tinh thần vượt khó của Ban Điều
hành và đội ngũ cán bộ nhân viên,
Tổng Công ty đã đạt kế hoạch toàn
diện trên các chỉ tiêu theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018. Doanh thu đạt 100,14%
kế hoạch, lợi nhuận đạt 102,34%.
Tình hình tài chính ổn định, đảm
bảo được vốn cho kinh doanh và
đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn,
duy trì hệ số nợ phải trả trên vốn chủ
sở hữu đạt 0,55 lần. Hoàn thành tốt
nghĩa vụ nộp thuế. Đảm bảo lợi ích
hài hòa cho cổ đông, chăm lo tốt đời
sống vật chất, tinh thần cho CBNV
và thực hiện tốt trách nhiệm đối với
cộng đồng, xã hội. Các hoạt động
của Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ
Điều lệ, quy chế nội bộ Tổng Công
ty và chấp hành tốt quy định pháp
luật. Kết quả đạt được trong năm

2018, Tổng Công ty Tín Nghĩa được
Bộ Công thương công nhận doanh
nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt
Thương hiệu Quốc gia; đạt Doanh
nghiệp phát triển bền vững Việt
Nam do Phòng Thương Mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn
và Doanh nghiệp Vì Người lao động.
Với quy mô, năng lực, uy tín thương
hiệu và kết quả tăng trưởng, Tín
Nghĩa vinh dự dẫn đầu trong danh
sách Top 03 doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê lớn nhất Việt Nam, Doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín 15 năm
liền; Liên tục nhiều năm liền được
xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50
doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả
nhất, Top 1.000 doanh nghiệp đóng
thuế nhiều nhất…đã khẳng định vai
trò và vị thế của Tín Nghĩa trên thị
trường.
Kế hoạch tuổi 30 của Tín Nghĩa:
Năm 2019, nền kinh tế toàn cầu được
dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại do
ảnh hưởng bởi chiến tranh thương
mại, biến động tỷ giá, lãi suất, kế
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hoạch Brexit v.v.. Trong nước, bên
cạnh những khó khăn như: kinh
tế tăng trưởng phát sinh nhiều rủi
ro, năng suất lao động, cạnh tranh
còn thấp, nền kinh tế Việt Nam vẫn
có nhiều điểm sáng, xu hướng dịch
chuyển sản xuất từ Trung Quốc qua
Việt Nam, Việt Nam bắt đầu thực thi
các cam kết Hiệp định thương mại tự
do – FTA ở mức độ sâu rộng, cơ hội
thu hút và tận dụng dòng vốn FDI,
bùng nổ Logistics thương mại điện
tử – bán lẻ và M&A trong ngành…
Nhận định những khó khăn thuận lợi
bên trong và bên ngoài, trên cơ sở
mục tiêu kế hoạch chung, Tín Nghĩa
xác định công tác quản trị rủi ro
(QTRR) luôn đóng một vai trò quan
trọng và song hành cùng với hoạt
động của Tổng Công ty, do đó tất
cả các đơn vị trong Tổng Công ty có
trách nhiệm duy trì và cải thiện hoạt
động của hệ thống kiểm soát quản
lý rủi ro một cách thường xuyên và
liên tục, cùng với sự giám sát của
HĐQT, BKS và phòng ban chức năng
Tổng Công ty, hoạt động QTRR sẽ
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góp phần đảm bảo thực thi các mục
tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2019 Tổng Công ty đã đề ra,
đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư
và cổ đông.
Hoạt động quan hệ nhà đầu tư – IR
tốt là công cụ đắc lực hỗ trợ tối ưu
hóa giá trị doanh nghiệp và là cầu
nối giữa công ty với cổ đông, nhà
đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm 2019,
Tín Nghĩa đã tiếp đón hơn 70 đoàn
các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cá
nhân trong và ngoài nước đến tìm
hiểu về Công ty, đồng thời tìm kiếm
cơ hội hợp tác, đầu tư thuê đất KCN.
Với dự án Tổng Kho xăng dầu và bến
chuyên dùng xăng dầu Phú Hữu đã
được UBND Tỉnh cấp Giấy phép quy
hoạch; Sở TNMT cấp Giấy CNQSDĐ
cho dự án. Đang thực hiện thủ tục để
thi công giai đoạn 1 cũng như tiến
hành thủ tục cho giai đoạn 2 dự án.
Hành trình tuổi 30 của Tín Nghĩa mới
chỉ đang thực sự bắt đầu…
Thật sự hạnh phúc khi hàng ngàn gia

đình Việt nam không chỉ ở các Thành
phố, các vùng đồng bằng mà đến tận
các vùng cực Nam xa xôi, vùng cực
Bắc trùng điệp núi rừng của Tổ quốc,
đều có thể tham gia làm việc tại các
KCN Tín Nghĩa. Đem lại cuộc sống
ấm no, hạnh phúc... như những sứ
giả mát lành đem lại sự an bình cho
các gia đình và niềm vui cho tất thảy
mọi người.
Thời gian đầu là thời gian với muôn
vàn khó khăn của Tín Nghĩa, nhưng
bằng những quyết sách mang tính
tiên phong, đột phá, Tín Nghĩa đã
từng bước củng cố xây dựng lực
lượng, mở rộng thị trường để không
ngừng phát triển và khẳng định vị
thế trong thu hút đầu tư. Cho đến
nay, sau hơn 30 năm, Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã trở thành một trong
những doanh nghiệp hàng đầu
trong ngành kinh doanh hạ tầng
KCN, kinh doanh xăng dầu với 1.300
cán bộ, công nhân mỗi năm tạo ra
gần 10.000 tỷ đồng doanh thu. Sự
thành công ấy không phải là do sự
ngẫu nhiên mà là do chiến lược đúng
đắn ngay từ ban đầu của ban lãnh
đạo, sự hiệp lực của tập thể người lao
động và sự tin tưởng của Nhà đầu tư,
đối tác, khách hàng và CBNV.
Chúng ta hãy tin rằng với kết quả đạt
được, cuối mùa thu năm nay 2019
Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ có buổi Lễ
với những tiết mục biểu diễn nghệ
thuật của đoàn văn nghệ Tổng Công
ty Tín Nghĩa, buổi biểu diễn sôi động
của các nghệ sĩ Tín Nghĩa đến từ các
Công ty thành viên, văn phòng Tổng
Công ty, sẽ cho thấy một không khí
Lễ hội thật sự chuyên nghiệp và đồng
lòng không chỉ trong công việc mà
trong cả các sự kiện lớn của Tổng
Công ty. Các cán bộ công nhân viên
của Tín Nghĩa sẽ thể hiện được năng
lực và tài năng xuất sắc của mình
trong mọi lĩnh vực.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
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CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
dân cư phục vụ tái định cư. Hoàn tất
và nộp lại Bộ TNMT hồ sơ đánh giá tác
động môi trường (ĐTM) dự án khu
DVTM, Logistic.

C

ăn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch
năm 2019 đã được Đại hội
đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín
Nghĩa thông qua. Được sự chỉ đạo
của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
Công ty kết quả hoạt động 6 tháng
đầu năm 2019 của Công ty đạt chỉ tiêu
cụ thể như sau:
Doanh thu đạt 107,829 tỷ đồng đạt
54% kế hoạch và bằng 169,9% so với
cùng kỳ năm trước;
Lợi nhuận trước thuế đạt 62,885 tỷ
đồng đạt 58,4% so với kế hoạch năm
và bằng 227,5% so với cùng kỳ năm
trước;
Nộp ngân sách đạt 22,413 tỷ đồng,
đạt 58,7% so với kế hoạch năm, bằng
208,5% so với cùng kỳ năm trước;
Nhìn chung hoạt động kinh doanh
của Công ty Cổ phần Phát triển Khu
công nghiệp Tín Nghĩa 6 tháng đầu
năm đã thu được kết quả tốt. Để tiếp
tục đạt được mục tiêu và kế hoạch 6
tháng cuối năm 2019, Công ty đề ra

các giải pháp thực hiện như sau:
Tiếp tục khai thác hiệu quả các hạng
mục đã đầu tư vào Khu công nghiệp
Tam Phước.
Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch
vụ, cho thuê lại đất, hạ tầng, kho bãi
hiện có.
Thực hiện các giải pháp tài chính linh
hoạt nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt
động kinh doanh và đầu tư.
Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư tại
các đơn vị tham gia góp vốn.
Đầu tư các dự án mới, khả thi theo
định hướng kinh doanh của Công ty
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, hoàn
tất công tác xác minh nguồn gốc đất
của dự án khu DVTM, Logistics và khu

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 tại Công ty là 37
người. Hiện tại Công ty thực hiện tốt
công tác chăm lo đời sống tinh thần
cho người lao động như tổ chức cho
CBCNV Công ty nghỉ mát hàng năm,
tổ chức khen thưởng cho các cháu
thiếu nhi có thành tích học giỏi và tổ
chức kỷ niệm ngày QT phụ nữ 8/3.
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 cây, 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, kiểm soát
chặt chẽ số lượng, chất lượng nước
đầu vào, đầu ra.
Phối hợp với Đồn Công an KCN, Trung
đội dân quân thường trực và Công
ty CP 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.
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Cty CP PT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2019
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU
THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Q

ua 6 tháng thực hiện Nghị
quyết Đại hội đồng cổ
đông năm 2019, Công ty cổ
phần Thống Nhất đã đạt được những
kết quả sau:
- Hoàn thiện xây dựng các hạng mục
cơ sở hạ tầng Dự án Khu TTDV KCN –
giai đoạn 2, đảm bảo việc kinh doanh
đất liên kế, biệt thự của dự án theo
đúng quy định và tiến độ đã đề ra.
- Trong công tác vận động thu hút
đầu tư vào KCN: đã ký kết biên bản
ghi nhớ cho thuê được 1,9 ha.
- Tích cực thu tiền phí sử dụng hạ
tầng, phí quản lý và tiền thuê đất
trong năm 2019 không để phát sinh
công nợ khó đòi, điều này đã góp
phần hoàn thành kế hoạch kinh
doanh trong năm 2019.
- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường
trong đó chất lượng xử lý nước thải
đầu ra tương đối ổn định so với quy
chuẩn hiện hành. Tăng cường công
tác kiểm tra giám sát các hoạt động
xả thải, xử lý chất thải rắn của các
doanh nghiệp. Thường xuyên giám
sát việc xả thải của các doanh nghiệp
kịp thời phát hiện đối với các doanh
nghiệp có chất lượng nước thải đầu
ra vượt mức cam kết.
- Kết quả hoạt động kinh doanh
6 tháng năm 2019, doanh thu đạt
75,04% kế hoạch năm tương ứng
151,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
đạt 76,47% kế hoạch năm tương
ứng hơn 61,066 tỷ đồng và phấn đấu
hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
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Bên cạnh những mặt làm được, Công
ty cổ phần Thống Nhất vẫn còn gặp
không ít hạn chế như sau:
Tiến độ thực hiện công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng, thu hồi đất còn
chậm ảnh hưởng đến việc bàn giao
đất cho nhà đầu tư như đã cam kết
và chưa có thêm quỹ đất sạch để thực
hiện công tác vận động thu hút đầu
tư vào KCN.
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông đã đề ra, trong hoạt động kinh
doanh 6 tháng cuối năm 2019, Công
ty sẽ tập trung một số giải pháp sau:
- Hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục
pháp lý cần thiết đối với giai đoạn 2
của dự án Khu Trung tâm Dịch vụ đảm
bảo đủ điều kiện kinh doanh và thực
hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự
án thành phần (nhà ở công nhân, y tế,
văn hoá, giáo dục) của Khu Trung tâm
Dịch vụ theo đúng quy định.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công
tác đầu tư và tiết giảm tối đa chi phí
nhằm bảo đảm kết quả kinh doanh đã
đề ra cho Công ty.
- Tập trung thu hồi công nợ của các
Doanh nghiệp thuê đất theo hợp
đồng đã ký kết và thu hút thêm nhà
đầu tư thuê lại đất từ 2 ha trở lên.
- 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.
Hữu Trí
PGĐ Công ty CP Thống Nhất
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NĂM HỌC 2018 - 2019,
HƠN 500 EM HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP LÀ CON CBCNV
ĐƯỢC TỔNG CÔNG TY KHEN THƯỞNG

N

gày 01/6/2019 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 2018 – 2019 tại khu vực chiếu
phim CGV - tòa nhà Co.op Mart Biên
Hòa nhân dịp chào mừng 30 năm
thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa
(07/9/1989 – 07/9/2019) và Ngày
Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

họp mặt, biểu dương khen thưởng
thành tích học tập, cũng như những
họat 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 ngày 1/6.
Số lượng cháu đạt thành tích học
giỏi tăng đều trong các 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.

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 Ban chấp
hành Công đoàn cơ sở, Hội cựu
chiến binh và Đoàn cơ sở Tổng Công
ty phối hợp tổ chức Lễ phát thưởng,
vui chơi cho các cháu thiếu nhi. Từ
hiệu ứng của những chương trình

Buổi lễ phát thưởng với sự tham
dự của hơn 500 em học sinh giỏi là
con CBCNV thuộc Tổng Công ty. Mỗi
em học sinh giỏi được nhận 1 phần
thưởng gồm 1 Phiếu quà tặng dụng
cụ học sinh và 10 quyển tập. Ngoài
ra 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 30 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. Ban chấp
hành Công đoàn cơ sở Tổng Công Ty
Tín Nghĩa tiếp tục phát động phong
trào thi đua “Học Giỏi Sống Tốt” năm
học 2019 – 2020 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
Thông tin nội bộ - Số 04/2019
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“TÀI NĂNG NHÍ 2019” – SÂN CHƠI BỔ ÍCH,
ĐỂ KHÍCH LỆ TÀI NĂNG CHO CON EM CÁN BỘ CNV

N

gày 24/5/2019, ba tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tài năng nhí Tín Nghĩa 2019”. Đây là một trong
những chương trình chào mừng kỷ niệm 30 thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa (07/9/1989 - 07/9/2019). Chương
trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho con em cán bộ công nhân viên Tín Nghĩa một sân chơi lành mạnh, bổ
ích, đồng thời góp phần tìm kiếm những tài năng mà ở độ tuổi của các em đã sớm bộc lộ. Cuộc thi năm nay với sự tham gia
của 25 em nhỏ đến từ các đơn vị thành viên của Tổng Công ty, tham gia 13 tiết mục biểu diễn trên sân khấu và 7 bạn nhỏ
tham gia thi vẽ tự do. Các em nhỏ đã phát huy hết khả năng của mình thông qua các tiết mục nhảy, múa, hát, chơi nhạc cụ
và vẽ tự do, sáng tạo. Đây là lần thứ 2, Tổng Công ty tổ chức sân chơi này dành cho các em nhỏ nhằm mang đến không khí
vui tươi, ngộ nghĩnh từ sự thể hiện đáng yêu của các cháu. Sau thời gian thi đấu, kết quả cuộc thi như sau:
Lan Anh
Phòng TTTT
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STT

HỌ VÀ TÊN BÉ

NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

HỌ TÊN PHỤ HUYNH

TIẾT MỤC

GIẢI

1

Quách Gia Phúc

2005

Nam

Trương Thu Thảo

Xoay Rubik

Giải nhất

2

Phạm Lê Thu Nga

2006

Nữ

Lê Nguyễn Diễm Hằng

Vẽ

Giải nhì

3

Vũ Phan Lâm Khải

2008

Nam

Vũ Ngọc Tú

Đàn piano
"Thư gửi Elisa"

Giải ba

4

Nguyễn Phương Thục
Quyên

2009

Nữ

Nguyễn Văn Minh

Vẽ

Giải ba

5

Lê Nguyễn Ngân Thương,
Lê Nguyễn Trâm Anh

20112014

Nữ

Lê Công Cường

Nhảy
" Bang Bang Bang"

Giải khuyến khích

6

Lê Minh Hoàng

2005

Nam

Lê Chung Thủy

Thuyết trình
“Bảo vệ môi trường”

Giải khuyến khích

7

Vũ Phan Thùy Lâm

2010

Nữ

Vũ Ngọc Tú

Hát “Từ rừng xanh,
cháu về thăm lăng Bác”

Giải khuyến khích

8

Võ Nguyễn Thu Tuyết

2007

Nữ

Võ Hà Đông

Bài "Ba kể con nghe"

Giải khuyến khích

9

Phan Minh Phát

2010

Nam

Phan Tuấn Kiệt

Đàn Violon
"Nhật ký của mẹ"

Giải khuyến khích

10

Nhóm diễn kịch (Minh
Thư, Minh Khuê, Minh Vy,
Ngọc Trân)

20092012

Nữ

11

Châu Ngọc Bảo An

2012

Nữ

Châu Minh Khoa

Nhảy Aerobic

Giải khuyến khích

12

Nguyễn Thái Bảo Trân

2010

Nữ

Nguyễn Thị Thanh Nga

Vẽ

Giải khuyến khích

13

Đinh Nguyễn Linh Đan

2009

Nữ

Đinh Minh Tú

Vẽ

Giải khuyến khích

14

Trần Vũ Bảo Anh

2012

Nữ

Vũ Thị Hồng Lương

Vẽ

Giải khuyến khích

Dương Lê Ngọc Hạnh,
Diễn kịch “Sự thông minh
Phan Thị Thu Hiền,
Giải khuyến khích
của những chú thỏ”
Phạm Anh Tuấn
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TÍN NGHĨA
VÀ NHỮNG
NGƯỜI BẠN
Ngày 19/6/2019, tại The Reverie Saigon
@ Times Square, Tổng Công ty Tín Nghĩa
tổ chức buổi họp mặt, giao lưu “Tín
Nghĩa và những người bạn” lần 13 nhân
kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019).
Với chủ đề truyền thống “Tín Nghĩa và
những người bạn”, buổi họp mặt đã diễn
ra trong không khí ấm cúng, thân mật.
Thay mặt Tổng Công ty Tín Nghĩa Ông
Quách Văn Đức – Tổng Giám đốc Tổng
Công ty đã gửi lời cám ơn, tri ân đến
Lãnh đạo, Anh em phóng viên Báo, Đài
đã chia sẻ, đồng hành cùng Tổng Công
Tín Nghĩa trong suốt thời gian qua. Ban
Tổng Giám đốc mong rằng Tín Nghĩa
sẽ có thêm nhiều “Những người bạn”
và tình cảm giữa Tín Nghĩa với những
người bạn Báo chí ngày càng phát triển,
hữu nghị và gắn kết hơn nữa trong thời
gian tới.
Buổi họp mặt chào mừng kỷ niệm 94
năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam,
mang ý nghĩa sân sắc và thể hiện những
tình cảm tốt đẹp mà tập thể Tổng Công
ty Tín Nghĩa dành cho các Anh chị em
làm báo. Buổi gặp gỡ kết thúc song tình
cảm vẫn còn vương vấn đọng lại chính
là lời thăm hỏi động viên của các vị
khách mời, lời tri ân chân tình mà chúng
tôi muốn gửi gắm đến bạn bè, những
nhà báo đã đồng hành nhiều năm tháng
cùng với Tín Nghĩa.
Sau buổi họp mặt, nhiều nhà báo đã gửi
lời cám ơn và chia sẻ tình cảm của mình
đối với Tín Nghĩa, cám ơn Tín Nghĩa
trong thời buổi doanh nghiệp hãy còn
nhiều khó khăn nhưng vẫn nhớ đến
những người cầm bút, thật trọng thị,
ân cần chu đáo, lịch sự và cũng rất chân
tình.
Hồng Châu
P. TTTT
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HỌP MẶT BÁO CHÍ NGÀY 21/6/2019
TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG QUÁCH VĂN ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TẠI BUỔI HỌP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 94 NĂM
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2019)

SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA BÁO CHÍ ĐÃ GIÚP TÍN NGHĨA
CÓ SỰ KẾT NỐI, TƯƠNG TÁC TỐT HƠN VỚI CÁC KHÁCH HÀNG,
ĐỐI TÁC, VỚI CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN VÀ VỚI CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI.

N

ăm nay là năm thứ 13, Tổng
Công ty Tín Nghĩa tổ chức
Chương trình gặp mặt thân
mật với các bạn phóng viên, nhà báo
với Chủ đề: “TÍN NGHĨA VÀ NHỮNG
NGƯỜI BẠN” nhân ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam. Cũng như mọi năm,
đây là dịp để chúng ta – Tín Nghĩa và
những người bạn của Tín Nghĩa, cùng
gặp gỡ, thăm hỏi nhau về cuộc sống,
về công việc, để cùng chia sẻ và thông
hiểu nhau nhiều hơn. Đây cũng là cơ
hội để Tổng Công ty Tín Nghĩa bày tỏ
lòng biết ơn đối với những tình cảm
quý báu cùng với sự quan tâm, hỗ trợ
nhiệt tình của các anh em báo chí đã
dành cho Tín Nghĩa.
Thời gian qua, Tín Nghĩa nhận được
sự quan tâm ủng hộ rất lớn của các
cơ quan báo chí, của các anh chị Lãnh
đạo và các bạn phóng viên, nhà báo.
Trong bất kỳ hoạt động hay sự kiện
quan trọng nào của Tín Nghĩa, các cơ
quan báo chí luôn là người bạn đồng
hành. Các bạn đã hỗ trợ rất nhiều cho
Tín Nghĩa trong các hoạt động giới
thiệu doanh nghiệp, quảng bá sản
phẩm, phát triển thương hiệu và các
hoạt động xã hội, từ thiện,…
Hiện tại, mặc dù tình hình chung còn
nhiều khó khăn nhưng hoạt động
SXKD và đầu tư của Tổng Công ty Tín
Nghĩa vẫn tiếp tục ổn định và phát

triển. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt
động kinh doanh hạ tầng KCN khá
thuận lợi và đang có nhiều cơ hội để
phát triển; Tháng 5 vừa qua, Tín Nghĩa
đã được cấp Giấy phép XNK trực tiếp
xăng dầu và Dự án Tổng kho xăng dầu
Phú Hữu cũng được phê duyệt quy
hoạch 1/500. Đây là những điều kiện
thuận lợi cơ bản cho việc phát triển
kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu
của Tín Nghĩa.
Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt
đối với Tín Nghĩa, tháng 9 tới đây Tổng
Công ty Tín Nghĩa sẽ long trọng tổ
chức Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành
và phát triển Tổng Công ty. Mong rằng
các bạn sẽ có mặt để góp vui cùng Tín
Nghĩa.
Trong buổi họp mặt thân tình này,
thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty
Tín Nghĩa, xin chân thành cảm ơn các
cơ quan báo chí, các anh chị Lãnh đạo,
các bạn phóng viên, nhà báo đã hỗ
trợ hết mình và đồng hành cùng Tín
Nghĩa trong suốt thời gian qua. Cám
ơn các anh chị đã dành thời giờ quý
báu đến dự buổi họp mặt tối hôm
nay. Mong rằng trong thời gian tới, Tín
Nghĩa sẽ tiếp tục nhận được sự quan
tâm, hỗ trợ của quý cơ quan báo đài,
sự đồng hành của các anh chị phóng
viên, nhà báo, những người bạn gắn
bó, thân tình của Tín Nghĩa.
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V

KHOÁ HUẤN LUYỆN
“PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KPI HIỆU QUẢ
CHO TÍN NGHĨA”

ừa qua, ngày 12/6/2019
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
phối hợp cùng tổ chức giáo
dục TOPPION triển khai khóa huấn
luyện “Phương pháp xây dựng KPI
hiệu quả cho Tín Nghĩa”. Chương trình
đào tạo được dẫn dắt bởi chuyên gia
Loan Văn Sơn là Tư vấn trưởng kiêm
Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn huấn
luyện và tư vấn triển khai TOPPIONmột tổ chức đi đầu trong việc ứng
dụng mô hình đào tạo độc nhất MTC
– Result tại Việt Nam.
Khóa học được tổ chức nhằm nâng
cao nhận thức và vai trò của Lãnh
đạo Tổng công ty trong việc thực
hiện áp dụng hệ thống KPI và bổ
sung kiến thức cần thiết về các loại
hình văn hóa doanh nghiệp, hành vi
điều hành phù hợp khi áp dụng KPI.
Chương trình đào tạo được chia làm
2 phần, phần một dành cho các lãnh
đạo cấp cao với các nội dung chủ yếu
như sau: Các yếu tố cốt lõi quyết định
thành công khi xây dựng BSC (Thẻ
điểm cân bằng)/KPI (Chỉ số đánh giá
năng lực); 12 loại hình văn hóa và Mô
hình văn hóa phù hợp để triển khai
BSC/KPI; vai trò của Lãnh đạo/Quản lý
trong việc triển khai BSC/KPI; Những
hành vi điều hành phù hợp theo BSC/
KPI; Phương pháp và những lưu ý khi
xây dựng BSC/KPI hàng năm; Gợi ý và
thảo luận phương án điều chỉnh KPI
cho Tín Nghĩa.
Phần hai dành cho Lãnh đạo cấp
trung (Giám đốc/Phó Giám đốc các
Phòng/Ban/Dự án/Đơn vị, Trưởng/
Phó các phòng thuộc công ty con),
nhân sự phụ trách KPI với số lượng
tham dự hơn 100 người. Khóa huấn
luyện mang đến những bài học về
xây dựng bản đồ chiến lược, mô hình
xương cá khi xây dựng KPI, áp dụng
phong cách lãnh đạo. Hiểu được Nội
dung 06 phong cách điều hành KPIs;

02 phương pháp để xây dựng KPIs
hiệu quả; và các yếu tố để thành công
ngành. Cung cấp kiến thức trong việc
đánh giá được doanh nghiệp đang ở
tình trạng môi trường văn hóa như
thế nào, nên hướng đến loại hình văn
hóa nào. Giúp học viên hiểu được khái
niệm chính xác BSC & KPI, giá trị cốt lõi
của việc thiết lập KPI và khả năng triển
khai tại đơn vị. Cung cấp ví dụ hướng
dẫn KPI từ lớn đến phòng ban nhỏ, chi
tiết hướng dẫn tính tỷ trọng của các
KPI cho công ty con và phòng ban của
công ty. Hiểu được tầm quan trọng
của việc cân đối giữa lý thuyết và thực
tế, sự liên quan giữa công việc và gia

đình.
Với khả năng diễn giải thu hút, dễ
hiểu, khóa huấn luyện đã trở nên sôi
động thông qua các ví dụ minh họa
thực tế góp phần giúp phần lý thuyết
được mở rộng, đồng thời thông qua
việc giải đáp các câu hỏi liên quan
đến bài học và thực tế vấn đề đang
gặp phải tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Các học viên đã có cơ hội mở rộng
tầm hiểu biết của mình và những kinh
nghiệm thực tế để giải quyết vấn đề
tại doanh nghiệp
Bảo Khuyên
Phòng TCNS
Thông tin nội bộ - Số 04/2019
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

V

ĐƯỢC TRAO NHẬN DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XANH BỀN VỮNG 2019

ào ngày 22/6/2019 tại Nhà
hát ca múa nhạc Việt Nam
số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà
Nội đã diễn ra Lễ tổng kết Chương
trình truyền thông xây dựng và phát
triển nền kinh tế xanh quốc gia năm
2019. Đơn vị tổ chức là Trung Ương
Hội Kinh Tế Môi Trường Việt Nam –
Viện Khoa Học Phát Triển Nhân Lực
Kinh Tế - Văn Hóa.
Chương trình Truyền thông Xây dựng
và Phát triển Nền kinh tế Xanh Quốc
gia là một hoạt động mang ý nghĩa
thiết thực, kịp thời ghi nhận những
đóng góp tích cực của các tổ chức,
doanh nghiệp trong công cuộc bảo
vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế
xanh phát triển bền vững. Chương
trình nhằm phát huy phong trào bảo
vệ môi trường đến từng tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp và hưởng ứng
cuộc vận động người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam; nâng cao vị
thế, uy tín của sản phẩm thương hiệu
Việt. Qua đó, góp phần bảo vệ lợi ích
hợp pháp của người tiêu dùng, đồng
thời ghi nhận những đóng góp của
đội ngũ doanh nhân, trí thức tiêu biểu
trong việc đưa tổ chức, đơn vị phát
triển kinh tế bền vững.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng
nhận, biểu trưng cho hơn 100 doanh
nghiệp, doanh nhân, trí thức…đã
hoàn thành xuất sắc công tác quản
lý điều hành, đại diện tiêu biểu cho
phát triển kinh tế xanh, các thương
hiệu và sản phẩm có chất lượng cao,
thân thiện với môi trường. Theo đó,
các doanh nghiệp đạt được những
danh hiệu “Doanh nghiệp phát triển kinh tế
xanh bền vững”, “Thương hiệu vì môi trường
xanh quốc gia”, “Sản phẩm thân thiện với môi
trường”, “Nhà máy xanh thân thiện”, “Bệnh
viện Xanh” v.v. phải đạt đủ các tiêu chí
như: luôn chủ động phát triển kinh tế
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gắn với việc bảo vệ môi trường, chú
trọng đầu tư công nghệ cho việc xử lý
chất thải; đẩy mạnh việc nghiên cứu,
ứng dụng và chuyển giao công nghệ
sạch, thân thiện với môi trường; phát
triển công nghệ tái chế và tái sử dụng
chất thải, xử lý các chất gây ô nhiễm
môi trường; các sản phẩm đang lưu
hành hợp pháp trên thị trường Việt
Nam, có đầy đủ các tiêu chuẩn về
hợp chuẩn, hợp quy theo quy định
của pháp luật hiện hành. Sản phẩm
có tính đột phá, sáng tạo, đem đến
những giải pháp an toàn cho môi
trường cũng như sức khỏe con người,
thay thế cho các sản phẩm độc hại
truyền thống. Còn nhà máy là phải

có quy trình thu gom, phân loại, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn và nước
thải, khí thải theo đúng quy định của
pháp luật, có biện pháp giảm thiểu
các tác nhân trong gây hại tới môi
trường xảy ra trong quá trình sản xuất.
Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự được
nhận danh hiệu “Doanh nghiệp phát triển
kinh tế xanh bền vững” nhờ những đóng
góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh
nhà nói chung cũng như luôn gắn liền
sự phát triển kinh tế với việc gìn giữ về
môi trường sống của cộng đồng.
Lan Anh
Phòng TTTT
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CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC THAM QUAN
NGHỈ MÁT CHO CÁN BỘ
NHÂN VIÊN ĐỢT 1
NĂM 2019

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
TÍN NGHĨA

N

KỲ NGHỈ MÁT
HÀNG NĂM

gày 21/6/2019, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa đã tổ chức chuyến nghỉ mát đầy
thú vị cho toàn thể Cán bộ công nhân viên và gia
đình tại Vũng Tàu. Địa điểm đến là Khu du lịch Biển Đông
tại Nhà hàng Hoa Biển. Đây là hoạt động thường niên của
công ty nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa
các cán bộ công nhân viên, từ đó tạo nên động lực tinh
thần làm việc hăng say, đạt hiệu quả cao góp phần giúp
công ty phát triển mạnh hơn nữa trong những năm tới.

N

Các hoạt động vui chơi tại đêm Gala Dinner

hằm tạo điều
kiện để các thành
viên trong mái
nhà chung Tín Nghĩa được
giao lưu, thêm hiểu biết lẫn
nhau, cũng như để đáp lại
những nổ lực phấn đấu và
cống hiến của tất cả thành
viên cho Công ty trong năm
vừa qua. Từ ngày 03/6/2019
đến ngày 04/6/2019, Công
ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa đã tổ chức cho cán
bộ nhân viên (CBNV) cùng
người thân đi tham quan
nghỉ mát năm 2019 đợt 1
tại Mũi Kê Gà - Bình Thuận
với sự tham gia của hơn 50
CBNV công ty cùng người
thân.
Trong chuyến đi có sự tham
gia của đông đảo thành
viên công ty và các cháu
thiếu nhi là con em CBNV
trong công ty vào hoạt
động vui nhộn tại đêm
Gala Dinner với nhiều tiết

mục Karaoke và các trò chơi
sôi nổi hào hứng. Chương
trình tham quan năm nay
không chỉ đã mang lại
tiếng cười được thư giản
nghỉ ngơi tắm biển giao lưu
cùng đồng nghiệp và gia
đình trong dịp hè, mà còn
để lại những dấu ấn không
nhỏ trong lòng mỗi thành
viên. Ra về ai nấy đều lưu
luyến Mũi Kê Gà với vẻ đẹp
hoang sơ, nước biển xanh
mát và bãi đá to nhỏ đủ loại
phơi mình dưới nắng trong.

Việc tổ chức nghỉ mát hàng năm cho tập thể CBCNV là một
trong những hoạt động thiết thực mà Công ty luôn quan
tâm, chú trọng nhằm mang lại niềm vui, những giây phút
nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc; đồng thời tạo
cơ hội để các thành viên trong công ty được giao lưu, hiểu
biết lẫn nhau.
Chuyến đi đã đọng lại trong mỗi thành viên công ty những
kỷ niệm thật sâu lắng, thật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Chuyến
du lịch tham quan nghỉ dưỡng hàng năm như những món
quà, lời động viên mà Ban Giám đốc dành tặng cho tập thể
CBCNV vì những nỗ lực cống hiến trong công việc suốt một
năm qua. Sau chuyến đi tham quan với tinh thần thoải mái,
tăng thêm tình đoàn kết giữa các bộ phận trong công ty.
Tập thể CBCNV cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, chung sức đồng lòng xây dựng Công ty CP Dịch
vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa phát triển ổn định, bền
vững.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa

Sau chuyến đi, mỗi thành
viên như được nạp thêm
nguồn năng lượng mới,
trở lại với công việc bằng
sự hứng khởi, phấn đấu để
hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, xây dựng Tin Nghĩa
ngày càng phát triển.
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2019
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CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

GIẢI THI ĐẤU CẦU LÔNG CHÀO MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY
(23/5/2002 – 23/5/2019)

C

hào mừng kỷ niệm 17 năm
ngày thành lập Công ty Cổ
phần Phát triển KCN Tín
Nghĩa (23/5/2002 – 23/5/2019).
17 năm không phải thời gian dài,
Từ một Xí nghiệp chỉ cung cấp các
dịch vụ hạ tầng KCN Tam Phước,
nay đã trở thành Công ty cổ phần
phát triển KCN Tín Nghĩa với 02
Công ty con và nhiều công ty góp
vốn, là một trong những thương
hiệu bất động sản hàng đầu Đồng
Nai, với giá trị thương hiệu và tài
sản đã và đang tăng lên từng ngày,
với cổ phiếu Công ty có giá trị cao
và đang tiếp tục tăng giá. Hàng
năm Công ty cũng đang chi trả cổ
tức cao, ổn định từ 15-20% cho cổ
đông.
17 năm hoạt động là 17 năm luôn
hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội
đồng Cổ Đông giao. Đóng góp vào
thành quả này có nhiều nhân tố,
nhưng nhân tố quan trọng nhất
chính là nguồn nhân lực, chính
là các thành viên đang lao động,
đang cống hiến và đang cùng chia
sẻ những giá trị chung của TIP suốt
17 năm nay.
Đó chính là sự tận tâm, sự cống
hiến, khát khao chinh phục. Và trên
hết là sự dũng cảm của những con
người đã quen với việc nắm bắt cơ
hội trong những thách thức của
thị trường. Và khi đã tìm được cơ
hội, thì bắt tay vào việc với tổng nỗ
lực, với tất cả ý chí và niềm tin rằng
không có điều gì là không thể thực
hiện.
Chào mừng SN lần thứ 17, Công ty
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Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
tổ chức thi đấu giải cầu lông giữa
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa và
các đơn vị bạn gồm Công An KCN
Tam Phước, Ngân Hàng Agribank
KCN Tam Phước, Trung đội dân
quân thường trực KCN Tam Phước,
ICD Tam Phước, nhằm đẩy mạnh
phong trào thể thao trong CBCNV,
qua đó khích lệ tinh thần thi đua
lao động sản xuất, nâng cao chất
lượng cuộc vận động xây dựng đơn
vị ngày càng vững mạnh, xây dựng
văn hóa doanh nghiệp, tạo sân
chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường
thể lực cho toàn thể CBCNV trong
Công ty. Thông qua các chương
trình hoạt động sẽ tăng cường mối
quan hệ, tinh thần đoàn kết, giao
lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

giữa CBCNV Công ty với các đơn vị
mời tham dự. Với kết quả giải thi
đấu như sau:
+ Giải nhất đơn nam: Agribank KCN
Tam phước.
+ Giải nhì đơn nam: Công ty Cổ
phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
+ Giải nhất đôi nam: Công ty Cổ
phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
+ Giải nhì đôi nam: Agribank KCN
Tam phước.
+ Giải nhất tập thể: Đồn Công An
KCN Tam Phước.
+ Giải nhì tập thể: ICD Tam Phước.
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CPPT DN NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (JSC)

C

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC CHO CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG KHU NHÀ XƯỞNG NHẬT BẢN

ông tác Phòng cháy chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ
(PCCC & CNCH) có vị trí, vai
trò rất quan trọng là bảo vệ người lao
động – nhân tố quyết định năng suất,
chất lượng, hiệu quả sản xuất trong
các doanh nghiệp. Trong những năm
qua, công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ đã được cấp ủy,
chính quyền các cấp, các sở, ban,
ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ
chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên
truyền PCCC có chuyển biến rõ nét,
nâng cao ý thức và nhận thức về PCCC
của cán bộ, nhân dân; phong trào toàn
dân tham gia PCCC tiếp tục phát triển,
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy
nhiên bên cạnh những kết quả đạt
được, tình hình cháy nổ ở một số lĩnh
vực có thời điểm còn bức xúc; ý thức,
trách nhiệm về PCCC của một bộ phận
người đứng đầu, nhân dân còn hạn
chế. Nguyên nhân do chất lượng công
tác tuyên truyền về PCCC & CNCH
còn hạn chế; người đứng đầu một số
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chủ
tàu, chủ rừng và người dân còn chủ
quan, chưa quan tâm, coi trọng đúng
mức….Để chủ động phòng ngừa, hạn
chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ
và thiệt hại do cháy nổ gây ra, Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng
các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các
địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp phải quan tâm chỉ đạo sát
sao, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc
Luật PCCC, chỉ thị của Trung ương, Bộ
Công an và tỉnh Đồng Nai về công tác
PCCC; duy trì tốt việc tự kiểm tra, chấn
chỉnh công tác PCCC; trang bị đầy đủ
phương tiện PCCC, CNCH; củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động lực
lượng PCCC tại chỗ; tổ chức các hoạt
động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng
“Tháng hành động về an toàn PCCC,
CNCH” (tháng 5-2019); ngày Toàn dân
PCCC. UBND các địa phương duy trì
thường xuyên tuyên truyền về PCCC,
CNCH bằng nhiều hình thức, biện

pháp; củng cố, trang bị phương tiện,
tổ chức huấn luyện định kỳ, thực hiện
chế độ chính sách, duy trì hoạt động
đội dân phòng; tập trung kiểm tra,
đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh khắc
phục kịp thời các tồn tại, sơ hở, thiếu
sót, việc thực hiện tiêu chí đạt chuẩn
về PCCC và thực tập phương án chữa
cháy, CNCH, đặc biệt phương án lớn
có huy động nhiều lực lượng. Đối với
UBND Tỉnh Đồng Nai cần phối hợp với
Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát PCCC
tiếp tục tăng cường công tác tuyên
truyền cho các doanh nghiệp trong
việc nâng cao khả năng PCCC.
Nhận thức được công tác PCCC và
lực lượng PCCC cơ sở là nhiệm vụ
quan trọng thường xuyên và ý thức
được trách nhiệm của người sử dụng
lao động đồng thời củng cố dịch vụ
cộng thêm, ngày 25/5/2019 và ngày
01/6/2019, Công ty JSC phối hợp cùng
với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ
Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa và Công
an huyện Nhơn Trạch tổ chức lớp
huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH
và hướng dẫn thực tập phương án
CC&CNCH năm 2019. Buổi tập huấn
này thu hút được 10 nhân viên bảo
vệ và cán bộ công nhân viên JSC và
hơn 25 doanh nghiệp trong khu nhà
xưởng với gần 60 người tham gia.
Số lượng doanh nghiệp và người lao
động tham gia kỳ này tăng gấp đôi
lần trước. Đây là một dấu hiệu đáng
mừng cho JSC rằng việc tổ chức lớp

học là đúng đắn và thiết thực cho cả
JSC, Công ty Dịch vụ bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa và toàn thể doanh
nghiệp trong khu nhà xưởng Nhật
Bản. Trong khuôn khổ buổi tập huấn,
ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ
biến các kiến thức về pháp luật; các
kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy chữa
cháy, thoát hiểm và kiến thức cứu hộ,
cứu nạn giúp cho toàn thể người tham
dự nâng cao tinh thần cảnh giác, ứng
phó kịp thời nếu có hỏa hoạn xảy ra,
nâng cao ý thức phòng tránh các sự cố
cháy nổ cũng như được trải nghiệm,
thực hành trực tiếp các trang thiết bị
liên quan đến công tác PCCC ngoài ra
báo cáo viên đã chia sẻ tình hình cháy
nổ hiện nay đang diễn ra rất phức tạp
và có sự gia tăng về số lượng cũng như
mức độ thiệt hại về con người, tài sản.
Từ đó, có thể thấy công tác PCCC cũng
cần thiết và quan trọng trong đời
sống hiện nay. Bên cạnh đó, lực lượng
PCCC cơ sở được đánh giá là đội ngũ
rất quan trọng vì khi cháy nổ xảy ra
người đầu tiên tiếp cận sự cố cháy nổ
là những lực lượng cơ sở. Vì vậy, đám
cháy to hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều
vào những lực lượng này. Kiến thức, kỹ
năng và kinh nghiệm về PCCC và cứu
nạn cứu hộ sẽ giúp giảm thiểu tổn thất
vật chất, con người khi sự cố xảy ra.
Qua lớp tập huấn lực lượng PCCC, lực
lượng PCCC cơ sở của Công ty JSC
cũng như của các đơn vị thuê nhà
xưởng đã được nâng cao về kiến thức,
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kỹ năng và ý thức trách nhiệm về công
tác PCCC, để từ đó chủ động trong công
tác PCCC khi có sự cố xảy ra tại đơn vị
cũng như gia đình.

toàn vệ sinh lao động – Bảo hộ lao
động, sự kiện đã thu hút nhiều phòng
ban, bộ phận của Tổng Công ty tham
gia.

Bên cạnh đó, hệ thống báo cháy tại JSC
được thiết lập tự động. Tại tất cả các nhà
xưởng khi xảy ra cháy đều có tín hiệu
chuông, còi, cảnh báo giúp mọi người có
thể nhanh chóng nhận biết và dễ dàng di
chuyển thoát nạn theo hướng dẫn. Ngoài
ra, đa số nhà xưởng của Công ty JSC được
trang bị hệ thống chữa cháy tự động bảo
đảm khi xảy ra cháy hệ thống hoạt động
sẽ hạn chế tối đa việc bùng phát đám
cháy giúp việc chữa cháy đạt hiệu quả
cao hơn.

Tại buổi huấn luyện, đại diện Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội Tỉnh đã
đưa ra một số hình ảnh tai nạn lao
động xảy ra trên địa bàn tỉnh, cũng
như chỉ ra các nguyên nhân tai nạn lao
động chủ yếu đến từ các yếu tố như
việc che chắn các thiết bị không phù
hợp, việc kết nối nguồn điện không
an toàn, nhiệt độ, sự bất cẩn trong quá
trình lao động, công tác phòng cháy
chữa cháy còn sơ sài, các loại hóa chất
không được che chắn kỹ lưỡng,… đã
và đang gây ra ảnh hưởng to lớn đến
sức khỏe của người lao động trong
quá trình lao động, để hạn chế tai nạn
tới mức thấp nhất, ngoài việc tuân thủ
các quy định an toàn cho từng loại
hình lao động cụ thể, bên cạnh đó còn
có một số kỹ năng sơ cứu cơ bản để
giúp người lao động được an toàn tới
mức tối đa khi tai nạn lao động xảy ra
cũng đã được hướng dẫn cụ thể.

Hàng năm, Công ty JSC luôn tiến hành rà
soát, kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ
hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm
bảo toàn bộ hệ thống PCCC luôn trong
tình trạng hoạt động tốt. Thực hiện kế
hoạch bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
năm 2019 Công ty JSC đã và đang tiến
hành công tác bảo trì dự kiến sẽ hoàn
thành trong tháng 7/2019 đáp ứng yêu
cầu PCCC thường xuyên năm 2019 và cao
điểm mùa khô năm 2020.
Phạm Xuân Thái
Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản (JSC)

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO AN TOÀN
VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ
BẢO HỘ LAO ĐỘNG 2019

Đ

ể tăng cường công tác bảo vệ,
tự bảo vệ sức khỏe, an toàn
trong quá trình lao động cho
các phòng ban của Tổng Công ty và các
đơn vị trực thuộc, cũng như nâng cao
nhận thức về việc tự bảo vệ sức khỏe,
an toàn cho chính mình và người xung
quanh, ngày 21/6/2019, tại Hội trường
Tổng Công ty Tín Nghĩa, Phòng Hành
Chính Quản trị đã phối hợp với Sở lao
động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng
Nai đã tổ chức chương trình đào tạo An
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Nhằm hạn chế tối đa các vấn đề có thể
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng
của người lao động, nhiều thông tin
liên quan đến công tác an toàn vệ sinh
lao động, bảo hộ lao động đã được
hướng dẫn cụ thể trong chương trình
như các yếu tố dẫn tới nguy hiểm, có
hại tại nơi làm việc, phương pháp cải
thiện điều kiện lao động, những chú ý

về an toàn trong sản xuất, kinh doanh,
quyền, nghĩa vụ liên quan của người
lao động hay người sử dụng lao động
trong quá trình lao động. Ngoài ra, đại
diện Sở Lao động cũng đã hướng dẫn
chi tiết các trang bị phù hợp nhằm bảo
đảm an toàn tối đa sức khỏe người lao
động trong quá trình lao động.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo các chế
độ liên quan cho người lao động cũng
như các quyền lợi của người lao động
khi có tai nạn lao động xảy ra, đại diện
Sở lao động còn hướng dẫn các quy
định về việc khai báo, điều tra khi có
tai nạn lao động xảy ra, các loại hồ sơ
liên quan về việc khai báo tai nạn lao
động.
Buổi huấn luyện là dịp để cán bộ,
công nhân viên có thêm kiến thức và
kỹ năng nhằm đảm bảo sức khỏe, tính
mạng của mình và đồng nghiệp tốt
hơn trong quá trình lao động, cũng
như các quyền lợi, chế độ được có
khi có tai nạn lao động xảy ra. Trong
thời gian tới, dự kiến Tổng Công ty sẽ
tiếp tục tổ chức các buổi huấn luyện
chuyên ngành nhằm trang bị kỹ năng
cần thiết, đáp ứng nhu cầu công việc,
đảm bảo công tác của cán bộ, công
nhân viên trong quá trình công tác,
làm việc tại Tổng Công ty và các đơn
vị liên quan.
Hồng Long
Phòng TTTT

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG LÒNG CHUNG SỨC” SỐ THÁNG 5/2019

CHUNG MỘT TẤM LÒNG

Đ

ến hẹn lại lên, với
truyền thống Nối vòng
tay lớn của Tổng Công
ty Tín Nghĩa nói riêng, và tinh
thần “lá lành đùm lá rách” của
người Việt Nam nói chung, tôi lại
một lần nữa hân hạnh được đại
diện cho Công ty Cổ phần Quản lý
dự án Tín Nghĩa đến thăm và chia
sẻ những khó khăn của gia đình
Chú Lâm Tuyền theo chương trình
“ Chung lòng – Chung sức”.
Hoàn cảnh gia đình mà tôi đến lần
này là gia đình Chú Lâm Tuyền, gia
đình người Khơme, hiện cư ngụ
tại xã Xuân Bảo – huyện Cẩm Mỹ.
Đây là hộ nghèo có hoàn cảnh cực
kỳ khó khăn tại địa phương. Vợ
Chú bị suy thận mãn hơn 3 năm
nay, hàng tuần phải chạy thận 3

lần tại bệnh viện Đa khoa Long
Khánh. Bản thân chú Tuyền cũng
đang bị thoái hóa cột sống nhưng
vì cuộc sống gia đình chú vẫn
phải cố gắng đi làm thuê - làm
mướn khắp nơi, cứ đâu có người
gọi là chú đều nhận làm để có tiền
chữa bệnh cho vợ. Gia đình Chú
có 3 người con nhưng tất cả đều
nghèo và đang phải tha phương
sinh sống, không thể chăm lo
được cho cha mẹ già đau bệnh.
Chú mong ước có được một số
tiền để chạy chữa thuốc men cho
vợ mình để kéo dài cuộc sống.
Và khi đến nơi, chúng tôi càng
nghẹn ngào khi trước mắt là ngôi
nhà chỉ vỏn vẹn khoảng 30m2
chẳng có đồ vật gì giá trị, đây
cũng là ngôi nhà vài năm trước

đây chú được chính quyền địa
phương xây tặng. Tuy nhiên, ngôi
nhà cũng chẳng còn “lành lặn”
bởi mái hiên nhà cũng chẳng còn
khiến mỗi khi trời đổ mưa trong
nhà chẳng khác ngoài trời là mấy,
tường nứt, nền lún sụp.
Qua chuyến đi trên, tôi cảm thấy
mình thật may mắn khi được
trao cơ hội mang đến nụ cười và
niềm tin vào cuộc sống cho nhiều
người kèm may mắn, có hoàn
cảnh khó khăn. Tôi hy vọng sẽ có
nhiều nhà hảo tâm trong xã hội
tiếp tục những hành động truyền
hơi ấm, nụ cười đến nhiều cảnh
đời bất hạnh.
				
		
Cẩm Vân
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
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CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG LÒNG CHUNG SỨC” SỐ THÁNG 6/2019

T

NHỮNG CHÚ CHIM NON LẠC ĐÀN

ôi đã từng xem bộ phim có
tựa đề “Những chú chim non
lạc đàn” nói về những đứa
trẻ mồ côi phải sống tự lập từ nhỏ khi
chẳng may ba mẹ không còn trên cõi
đời. Thực sự cuộc sống của những
đứa trẻ mồ côi rất xót xa khi phải tự
mình bươn chải, trưởng thành để
mưu sinh với cuộc đời. Không ai bên
cạnh chỉ bảo đúng sai, hay nói rằng
con làm như vậy là chưa được, mọi
cái đều là phép thử đúng hoặc sai rồi
tự mình trải nghiệm….
Chung lòng chung sức số tháng
6/2019 này, với sự tham gia tài trợ
của Công ty Cổ phần Thống Nhất,
chúng tôi đến với một gia đình rất
đặc biệt có bốn đứa trẻ mồ côi cả cha
lẫn mẹ hiện đang sống cùng ông, bà
ngoại đã già yếu. Đó là hộ gia đình
ông Nguyễn Văn Trăng – sinh năm
1945 và bà Đỗ Thị Tho – sinh năm
1955 hiện cư ngụ tại xã Phước An –
huyện Nhơn Trạch.
Mẹ các em mất do bệnh tật, không
lâu sau đó cha của các em vì cuộc
sống bế tắc không lối thoát đã tự kết
liễu cuộc đời mình để lại bốn đứa con
còn thơ dại cho ông bà ngoại nuôi
dưỡng. Cuộc đời của những người
già như những ngọn đèn trước gió,
không biết sẽ ra đi lúc nào mà hiện
tại đang phải gồng gánh nuôi bốn
đứa trẻ san sát tuổi nhau, đứa lớn
nhất mới học hết lớp 4, đứa nhỏ nhất
chỉ mới 5 tuổi nhưng còn chưa được
đi học mẫu giáo. Để nuôi được các
cháu có bữa ăn hàng ngày và được
đi học đến trường đều nhờ đồng tiền
kiếm được từ việc mua bán ve chai
của ông Trăng và công việc đốn củi
của bà Tho hàng ngày. Mới đây gia
đình ông bà được nhà nước hỗ trợ
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cho con bò, ngoài giờ đi học bốn anh
em còn tranh thủ đi cắt cỏ cho bò, tự
nấu cơm, rửa chén, quét nhà, lau nhà
để phụ giúp cho ông, bà. Nhìn các
cháu còn nhỏ quá, chúng tôi không
khỏi xúc động, các em được sinh ra
nhưng lại kém may mắn hơn các bạn
cùng trang lứa với mình. Không biết
ông bà sẽ còn gồng gánh được bao
lâu nữa để cho các cháu nhỏ nương
tựa chút tình yêu thương, sự quan
tâm, chăm sóc thay cho cha mẹ đã
mất? Sự thiếu thốn cả tình cảm lẫn
vật chất hiện lên qua gương mặt
của các em với những đôi mắt đượm
buồn, khắc khổ…
Hy vọng các em sẽ mạnh mẽ và
được những người xung quanh yêu
thương, được nhiều mạnh thường
quân ủng hộ để các em có được sự

yên tâm phần nào để hoàn thành
còn đường học tập của mình, sau
này có thể tự đứng vững trên chính
đôi chân của mình.
Thấy được hoàn cảnh khó khăn của
các em, Công ty CP Thống Nhất đã
tài trợ cho các em khoản tiền tiết
kiệm 20 triệu đồng, bên cạnh đó
Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa cũng trao tặng cho các em
tập vở và cặp sách để động viên tinh
thần các em. Ngoài ra còn có những
tấm lòng hảo tâm đã dành tặng cho
ông bà và các cháu những phần quà
ấm áp nghĩa tình, để ông bà yên tâm
rằng xã hội luôn dang rộng cánh tay
chở che…
Hồng Uyên
Công ty CP Thống Nhất

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY
(07/9/1989 – 07/9/2019)

C

TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2019, TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
TRAO TẶNG 20 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG

hương trình từ thiện chào
mừng kỷ niệm 30 năm thành
lập Tổng Công ty đã được
phát động từ đầu năm với sự tham
gia của các đơn vị trong hệ thống
góp phần mang đến cuộc sống tốt
đẹp hơn cho bà con nghèo, những
số phận đáng thương. Với nhiều hoạt
động có ý nghĩa thiết thực như: tu
sửa bảo dưỡng 2 trường mầm non
Nhơn Nghĩa và Thành Nghĩa đã được
xây dựng 10 năm trước đây, xây dựng
100 căn nhà tình thương cho bà con
nghèo trên địa bàn tỉnh, tài trợ 50 học
bổng cho các em học sinh, sinh viên
trong chương trình “Thắp sáng ước
mơ” phối hợp cùng báo Tuổi trẻ thực
hiện.
Trong hoạt động xây dựng 100 căn
nhà tình thương, từ đầu năm tới nay
Ban từ thiện đã hoàn tất khâu xét
duyệt hồ sơ được từ các huyện và tiến
hành chuyển tiền cho các hộ gia đình
xây dựng những ngôi nhà mới. Mỗi hộ
gia đình được tài trợ từ 40 đến 50 triệu
đồng cho 1 căn nhà. Số tiền này giúp
các hộ gia đình có được mái ấm mới
khang trang hơn và sung túc hơn. Có
nhiều hộ gia đình huy động được sự
giúp đỡ của bà con, láng giềng hay có
những khoản tiết kiệm riêng đã được
sử dụng đúng lúc để góp phần cho
căn nhà thêm phần tươm tất.
Vừa qua, huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ và
Định Quán đã hoàn tất xây nhà cho các
hộ gia đình được xét duyệt. Tổng Công
ty Tín Nghĩa phối hợp cùng UBND các
huyện đã tiến hành công tác bàn giao
15 căn nhà trong tháng 5, tháng 6 vừa
qua. Các hộ gia đình được hỗ trợ tiền
xây dựng ngôi nhà mới hết sức phấn
khởi vì sau bao nhiêu năm giấc mơ về
một ngôi nhà riêng tươm tất, sạch sẽ
nay đã thành hiện thực. Họ và gia đình

đã cùng nhau cố gắng hết sức để vun
đắp cho tổ ấm mới của mình. Còn gì
hạnh phúc hơn khi Tổng Công ty Tín
Nghĩa với sự tham gia góp sức của các
Công ty con, đơn vị thành viên được
chứng kiến sự thay đổi kiến tạo cuộc
sống mới cho bà con nghèo còn nhiều
khó khăn. Mái ấm gia đình không chỉ
là nơi che mưa che nắng mà nó còn là
nơi sum vầy, vun đắp những tình cảm,

kỷ niệm của gia đình. Hy vọng với
những mái nhà mới là món quà dành
tặng cho bà con nghèo trên toàn tỉnh
nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng
Công ty Tín Nghĩa sẽ mang đến những
tình cảm ấm áp, những giá trị sống
thiết thực cho hiện tại và tương lai.
Lan Anh
Phòng TTTT
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HÌNH ẢNH NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI HUYỆN CẨM MỸ

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

N

TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
“NHỮNG TRÁI TIM ĐỒNG CẢM”

hân kỷ niệm 129 năm Ngày
sinh nhật Bác (19/5/1890 19/5/2019), 60 năm Ngày
mở đường Trường Sơn - đường Hồ
Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2019),
tối 12-5, chương trình nghệ thuật
“Người không hát tình ca” đã diễn ra
xúc động tại Hà Nội. Chương trình
do Báo Nhà báo và Công luận, Hội
Truyền thống Trường Sơn - Đường
Hồ Chí Minh Việt Nam, Công ty
Truyền thông Thiên Sơn phối hợp tổ
chức.
Phát biểu mở đầu, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hồ Quang Lợi đã khẳng định niềm
tự hào được cùng nhau ôn lại sự kiện
lịch sử diễn ra cách đây 60 năm, đó
là sự ra đời của con đường huyền
thoại mang tên Bác - đường Trường

Sơn - đường Hồ Chí Minh. Chương
trình được tổ chức để thế hệ hôm
nay nhớ tới, ghi sâu và tri ân những
đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước
để giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Chương trình được xây dựng như
một biên niên sử nghệ thuật, tái
hiện hình ảnh bộ đội, thanh niên
xung phong, công nhân giao thông,
dân công hỏa tuyến… trong 16
năm (1959-1975) tham gia vào cuộc
kháng chiến chống Mỹ trên tuyến
đường Trường Sơn - đường Hồ Chí
Minh huyền thoại.
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng
gần 200 sổ tiết kiệm cho thân nhân
và những người đã đóng góp, chiến
đấu trên tuyến đường Trường Sơn có
hoàn cảnh khó khăn. Tổng Công ty

Tín Nghĩa trao tặng 10 sổ tiết kiệm
cho các những người đã có công
trong chiến đấu, hy sinh cuộc đời và
máu xương mình để giành độc lập
cho dân tộc. Đây là năm thứ 2 Tổng
Công ty Tín Nghĩa tham gia tài trợ
cho chương trình trên, nhân sự kiện
này Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng
được trao tặng bảng vàng lưu danh
đã tài trợ và ủng hộ từ thiện cho
Chương trình. Cuộc sống của những
người đã thầm lặng hy sinh cho đất
nước đã được quan tâm và chăm lo
hơn để bù đắp cho sự mất mát to
lớn của họ. Hy vọng những chương
trình như vậy sẽ ngày càng được
xã hội và cộng đồng quan tâm hơn
nhằm ghi nhận những đóng góp âm
thầm vì đất nước của một thế hệ.
Lan Anh
Phòng TTTT

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TRAO HỌC BỔNG CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
KHÓ KHĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG 5 ƠN NGƯỜI”

N

hân kỷ niệm 129 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19.5.1890 – 19.5.2019) và
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), tối
10.5.2019 tại Trung tâm Nghệ thuật
Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba
Đình, Hà Nội đã diễn ra chương
trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề
“Tháng 5 ơn Người”. Chương trình
do Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội, Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo tổ
chức .
“Tháng 5 ơn Người” được tổ chức
nhằm bày tỏ tri ân và tình cảm đối
với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ
của dân tộc Việt Nam. Với lòng kính
yêu Người, chương trình mang đến
những thanh âm ngọt ngào, những
ca khúc đi cùng năm tháng qua lối
dẫn truyện độc đáo.
Chương trình cũng là hoạt động an
sinh xã hội được tổ chức thường niên
nhằm vận động các nguồn lực xã hội,
trao tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng,
tặng quà cho các đối tượng bảo trợ
xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt. Thông qua chương trình, Ban tổ
chức đã trao sổ tiết kiệm cho các học
sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn,
đến thăm và tặng quà cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm phục
hồi chức năng người khuyết tật Thụy
An – Ba Vì; Trung tâm cứu trợ Trẻ em
Huyện Thuận Thành, trẻ em nghèo có
hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Lương
Tài, tỉnh Bắc Ninh; huyện Yên Thành,
tỉnh Nghệ An; huyện Nho Quan, tỉnh
Ninh Bình với tổng trị giá hơn 500
triệu đồng. Thông qua chương trình
này Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng trao
10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng
cho các em học sinh.
Qua 11 năm tổ chức, thông qua các
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chương trình chuyên đề: Những trái
tim đồng cảm, Vầng trăng cổ tích,
Tết cho trẻ em nghèo, Tháng 5 ơn
Người..., Ban tổ chức đã mổ tim nhân
đạo cho gần 100 trẻ em nghèo bị tim
bẩm sinh; xây dựng hơn 20 nhà tình
thương cho trẻ em mồ côi không
nơi nương tựa; tặng gần 1000 sổ tiết
kiệm cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo

và nạn nhân chất độc da cam; tặng
gần 1000 suất học bổng cho học sinh
nghèo; tặng gần 9000 suất quà cho
trẻ em nghèo khắp mọi miền tổ quốc
với tổng số tiền gần 25 tỉ đồng.
Lan Anh
Phòng TTTT

ĐOÀN THỂ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(07/9/1989 – 07/9/2019)
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

HỘI THI “TIẾNG HÁT MÃI XANH 2019”

T

ôi đã làm việc
tại công ty CP
Dịch Vụ Bảo
Vệ Chuyên Nghiệp Tín
Nghĩa, tính tới nay đã 4
năm. Thời gian này cũng
đủ để cảm nhận được
truyền thống và văn hóa
hàng năm của Tổng Công
ty Tín Nghĩa.
Ngày 16/7/2019 tại Hội
trường Văn phòng Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã tổ
chức Vòng sơ khảo “Tiếng
hát mãi xanh Tín Nghĩa”
lần thứ III Chào mừng 30
năm thành lập Tổng Công
ty. Tiếng hát mãi xanh là
một cuộc thi thực sự đặc
biệt và đầy ý nghĩa, cho
thấy sức sống và sự năng
động của những người
lớn tuổi, những người
thậm chí đã ở tuổi “xưa
nay rất hiếm”.
Tôi có mặt từ rất sớm để
xem chương trình này và
cũng là lần đầu tiên. Cái
cảm nhận rất đặc biệt,
vừa vui nhưng cũng rất
hồi hộp, lo lắng vì Công ty
bảo vệ cũng tham gia thi
3 tiết mục đơn ca, được
thi cùng các anh chị đã có
tiếng từ lâu của toàn Tổng
công ty.
Với sân khấu này, các anh
bảo vệ lần đầu tham gia
nên tâm trạng rất run, hồi
hộp nhưng với sự cổ vũ
từ Ban giám khảo, các cổ
động viên nhiệt tình cổ
vũ nên các anh cũng bình
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tĩnh, tự tin và hoàn thành
phần thi của mình. Có lẽ
không cần nói thêm về
sự “đặc biệt” của cuộc thi
này, ngoài sự trẻ trung,
tràn đầy sức sống, đáng
ngạc nhiên là có một vài
thí sinh đã có tuổi cũng
nhiệt tình tham gia khiến
cuộc thi thêm sinh động
và sôi nổi.
Đến mỗi phần dự thi, hình
ảnh bắt gặp nhiều nhất là
sự cổ động nhiệt tình, để
được tự hào khoe trước
mọi người tên, hình ảnh
của cán bộ nhân viên đơn
vị mình. Các cổ động viên
còn ủng hộ công bằng
cho tất các thí sinh khác,
hễ đến bài hát nào thích
là cùng ngồi hát nhẩm
theo. Tuy là Vòng thi Sơ
khảo nhưng các thí sinh
đã chuẩn bị rất chu đáo,
từ phong cách biểu diễn
cho đến chất giọng, kỹ
thuật,…đều cẩn thận.
Chính vì những sự đặc
biệt không thể tìm thấy
ở những cuộc thi khác
như vậy, Tiếng hát mãi
xanh đang khiến khán giả
nuối tiếc vì nó đã dần đi
đến những tiết mục cuối.
Tuy nhiên, có lẽ họ sẽ vẫn
dành hết tình cảm và hoà
mình đến hết cuộc thi
để bước tiếp vào Vòng
chung kết.		
		
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

ĐOÀN THỂ

TẾT LAO ĐỘNG ĐỒNG NAI NĂM 2019

T

rong 2 ngày 10 và 11/5,
tại Khu du lịch Bửu Long
(TP. Biên Hòa), Liên đoàn
Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ
chức chương trình Tết lao động
năm 2019 với sự tham dự của hơn
2 ngàn đoàn viên, người lao động
trong Tỉnh. Đến dự và chung vui
với người lao động có Phó Chủ tịch
UBND Tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.
Tháng công nhân năm nay có chủ
đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi
ích đoàn viên”. Mục tiêu cụ thể mà
Liên đoàn Lao động Tỉnh đề ra là xây
dựng, sửa chữa 10 căn nhà “Mái ấm
Công đoàn” cho đoàn viên, người
lao động khó khăn về nhà ở trên
tổng số 60 căn nhà “Mái ấm Công
đoàn của năm 2019”, mỗi căn nhà
trị giá 50 triệu đồng. Công đoàn các
cấp cũng rà soát gần 1 ngàn trường
hợp đoàn viên, người lao động bị
bệnh hiểm nghèo, khó khăn để có
kế hoạch hỗ trợ từ nguồn quỹ xã
hội của tổ chức Công đoàn.
Để “Tháng công nhân” lan tỏa mạnh
mẽ, LĐLĐ Tỉnh đã kêu gọi anh chị
em công nhân lao động với năng
suất tốt hơn; các cấp công đoàn
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về
truyền thống dân tộc, truyền thống
giai cấp công nhân và Công đoàn
Việt Nam; phát động các phong
trào thi đua yêu nước trong đoàn
viên công đoàn, công nhân, viên
chức, lao động. Các doanh nghiệp
quan tâm chăm lo công nhân lao
động của mình, tạo điều kiện để
người lao động hăng say hơn, sáng
tạo hơn.
Chương trình Tết lao động năm
nay đã diễn ra các hoạt động chính
bao gồm: tuyên dương 90 cán bộ

công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc,
90 cán bộ nữ công nhân tiêu biểu,
50 đoàn viên, người lao động tiêu
biểu trong việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Đặc biệt, năm nay Liên
đoàn Lao động tỉnh cũng tuyên
dương 34 công nhân kỹ thuật cao
tiêu biểu. Đây là những tấm gương
đi đầu trong phong trào thi đua
yêu nước, lao động, sáng tạo và
hoạt động công đoàn trong toàn
Tỉnh. Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa có Đồng chí Đặng Thị
Thanh Hà được tuyên dương Chủ
tịch Công đoàn tiêu biểu xuất sắc,
Đồng chí Mai Thị Loan được tuyên
dương Cán bộ Nữ công tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
Nguyễn Hòa Hiệp cũng đề nghị
Công đoàn các cấp, cấp ủy, chính
quyền và các doanh nghiệp tích
cực quan tâm, ủng hộ tổ chức công
đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về
mục đích, ý nghĩa và lựa chọn hoạt
động, mô hình chăm lo lợi ích thiết
thực cho đoàn viên công đoàn để
thu hút đông đảo đoàn viên công
đoàn, người lao động, người sử
dụng lao động tham gia, thực hiện
tốt hơn nữa công tác chăm lo cho
đoàn viên công đoàn, công nhân,
viên chức, lao động.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2019)
- 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THAM GIA NGÀY HỘI
“NHỚ VỀ BÁC – LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN”

N

gày 17/5/2019, Đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
tham gia Ngày hội “Nhớ về
Bác – Lòng ta trong sáng hơn” nhân
kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh và Tọa đàm kỷ niệm 50
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh do Tỉnh đoàn Đồng Nai
tổ chức tại Văn Miếu Trấn Biên với
sự tham gia của các lãnh đạo Tỉnh
và cán bộ Đoàn trên toàn tỉnh Đồng
Nai.
Tại buổi tọa đàm, các bạn đoàn viên,
đảng viên cũng đã nghe báo cáo
viên trình bày những lời trích dẫn,
lời dặn dò trước lúc đi xa của Bác
về công tác cán bộ, đảng viên. Mặt
khác, trong một bài viết trên báo
Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
nói: “Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn
phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng
chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu
xa của cán bộ, làm cho đồng bào
mất lòng tin với chế độ, Nhà nước
và Đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự
nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là
những người ấy, vì trước mắt đồng
bào, họ là Đảng và Nhà nước. Kẻ thù
hàng ngày nói xấu chúng ta, đồng
bào ta không mắc lừa. Người của
ta làm hại cách mạng là nguy hiểm
nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin
chúng ta. Đưa những người yếu kém
về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm
chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ
nào cũng nguy hại”.
Từ những lời dặn dò đó của Bác, tôi
nghĩ rằng khó có đảng phái, cá nhân
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nào có thể thay thế được vị trí của
Đảng Cộng sản trong lòng người
dân Việt Nam, ngoại trừ những kẻ
tha hóa, biến chất đang làm xói mòn
niềm tin của nhân dân vào Đảng.
Trong 4 nguy cơ với chế độ được đưa
ra trong Đại hội VII thì “tệ nạn tham
nhũng, lãng phí, quan liêu” được cho
là một trong những nguy cơ lớn nhất
đối với sự tồn vong của chế độ.
Qua đó, tôi nhận thức được vật chất
ai cũng muốn, nhưng đừng quá vì
vật chất, vì mưu cầu lợi ích cá nhân
vô tình đánh mất những giá trị của
người đảng viên, làm ảnh hưởng đến
tổ chức Đảng, mà làm việc gì cũng
phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích

cá nhân. Đồng thời, phải luôn khắc
ghi 4 lời tuyên thệ của người đảng
viên khi đứng trước cờ Tổ quốc, chân
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên
thệ vào Đảng và luôn ghi nhớ làm
một người giàu không khó, làm một
người được người khác kính trọng
mới là việc khó.
Nhân dịp này, Đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa có đồng chí Trịnh
Nguyên Nam –Bí thư Đoàn Cơ sở
được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn
Đồng Nai với danh hiệu “Đảng viên
trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm
2019”.
BCH Đoàn Cơ sở Tổng Công ty

ĐOÀN THỂ

ĐOÀN CỞ SỞ THAM GIA TRAO TẶNG
02 KHU VUI CHƠI CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI

N

gày 26/5/2019, Đoàn Cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa tham gia Lễ ra
quân Chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè năm 2019 do Tỉnh đoàn Đồng Nai
tổ chức.
Tại lễ ra quân đã diễn ra các hoạt động trao
tặng các nguồn lực như: khu vui chơi thiếu
nhi, thư viện xanh, hệ thống lọc nước, công
trình vẽ tường, học bổng tới trường, vốn
đồng hành, nhà nhân ái và cầu dân sinh ,…
Năm 2019, cũng là Năm Thanh niên tình
nguyện, qua đó Đoàn cở sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp Tỉnh
cùng Đoàn thanh niên Công an Tỉnh và Tỉnh
đoàn Đồng Nai đã trao tặng 02 khu vui chơi
dành cho các cháu thiếu nhi tại Trường mầm
non Long Bình Tân và Trường mầm non Hiệp
Hòa (trị giá 100 triệu đồng, trong đó Đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa đóng góp 25 triệu
đồng) nhằm giúp cho các cháu thiếu nhi
thêm môi trường vui chơi lành mạnh và phát
triển kỹ năng cho các cháu “Vì lợi ích mười
năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng
người”.
			
Trịnh Nguyên Nam
Bí thư Đoàn Cơ sở TCT Tín Nghĩa
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ĐOÀN THỂ

ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY ĐƯỢC TẶNG
BẰNG KHEN TUYÊN DƯƠNG SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN
KỸ THUẬT VÀ KINH DOANH GIỎI NĂM 2019

N

hân Kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Đoàn Khối
Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã tổ
chức buổi Tọa đàm và Tuyên dương
sáng kiến , cải tiến kỹ thuật và kinh
doanh giỏi năm 2019 vào ngày
12/6/2019 với sự tham dự của Lãnh
đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp,
Tỉnh đoàn Đồng Nai, Đoàn Khối
Doanh nghiệp và Trường Đại học
Lạc Hồng.
Tại buổi Tọa đàm, các cán bộ đoàn
được nghe các ca khúc tuyên truyền
về Bác do các cơ sở đoàn trong Khối
Doanh nghiệp biểu diễn – trong đó
Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
trình bày ca khúc tốp ca: Đêm Trường
Sơn nhớ Bác (do Sỹ Thanh – Ban QL
các KCN, Thanh Tùng – ICD Biên Hòa,
Phan Nhân – Xăng dầu và Xuân Diệu
- Thẩm định giá trình bày); xem phim
tư liệu về Cuộc đời, sự nghiệp và
những lời dặn dò trước lúc đi xa của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lãnh
đạo Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Doanh
nghiệp và Trường ĐH Lạc Hồng đã
khơi gợi nhiều nội dung chính yếu
nhằm chia sẻ, trao đổi những kinh
nghiệm giữa các đơn vị trong việc
phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật, kinh doanh giỏi trong doanh
nghiệp giúp gia tăng hiệu quả sản
xuất kinh doanh tại các đơn vị, nội
dung trao đổi xoay quanh các vấn
đề như: các sáng kiến, cải tiến của
các doanh nghiệp đạt giải cao từ địa
phương đến Trung ương trong thời
gian qua; cách thức khuyến khích,
vận động đoàn viên nâng cao tinh
thần tìm tòi, sáng tạo trong công
việc; việc hỗ trợ các đoàn viên thực
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hiện sáng kiến; ...
Nhân dịp này, Đoàn Khối Doanh
nghiệp Tỉnh cũng đã tặng Bằng khen
tuyên dương sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật và kinh doanh giỏi năm 2019
cho:
- Tập thể: Đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa

- Cá nhân: Đ/c Phạm Đoàn Bảo
Khuyên – UVTV Đoàn cơ sở Tổng
Công ty
Sáng kiến: Xây dựng và áp dụng Hệ
thống KPI trong công tác quản lý.
Nguyễn Minh Trung
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa

CẢM NHẬN

VỮNG VÀNG
MỘT NIỀM TIN

TÔI - NGƯỜI NHÂN VIÊN
TÍN NGHĨA

H

ai từ Tín Nghĩa không biết đã in sâu
vào tâm trí tôi từ khi nào, khi tôi bước
chân vào Tín Nghĩa còn ngơ ngác với
công việc và với thực tại.
Lúc nhận việc tôi chưa hiểu về bất cứ chuyên
môn nào, nhưng thật may khi vào với nghề
nghiệp và nhất là được tiếp xúc với mọi người
trong công ty, tôi không nghĩ là mọi người
thân thiện đến vậy, các anh chị, cô chú xem tôi
như thành viên trong gia đình, chỉ dẫn nhiệt
tình, dẫn dắt tôi từng bước. Và nhờ như vậy tôi
mới có động lực để tiếp tục với nghề. Rồi thay
đổi cách sống hoàn thiện hơn, mạnh mẽ tự
tin hơn, được vào Tín Nghĩa tôi mới cảm nhận
được câu nói: “Giá trị đồng tiền nằm ở cách
tiêu, Còn giá trị con người nằm ở cách yêu và
cách sống”. Câu nói này tôi đã dược nghe nhiều
lần, nhưng hôm nay mới hiểu, hiểu là mình đã
chọn đúng con đường và cách sống, đúng con
đường sẽ phải đi.
Tôi vào Công ty mới được khoảng gần năm
tháng. Tuy chưa hiểu hết về nơi đây nhưng
trong cảm nhận thì thật sự thấy mến và yêu nơi
này, từ công việc đến con người, yêu luôn văn
hóa ở Tín Nghĩa.
Nét văn hóa doanh nghiệp mà chỉ mỗi Tín Nghĩa
mới có. Tín là sự tín nhiệm, Nghĩa là cái nghĩa,
cái tình của cả đất nước và cái nghĩa trong con
người. Vào Tín Nghĩa tôi mới biết được những
tác phong thật trang nghiêm cùng các nội quy:
Đúng giờ, đúng vị trí, đúng tác phong, tôi đã
học hỏi ở đây rất nhiều từ công việc đến kinh
nghiệm sống, thật sự cảm ơn Tín Nghĩa. Những
con người sống và làm việc chân thành nhất,
luôn sống bằng cái tâm. Tôi sẽ gắn bó với Tín
Nghĩa để góp phần công sức nào đó cũng như
học hỏi thêm kiến thức để phát triển kỹ năng
của bản thân. Lời cuối cùng tôi muốn nói:
Tôi yêu Tín Nghĩa
Tín Nghĩa hai chữ mến thương
Luôn luôn ghi nhớ vấn vương trong lòng!
				 Đội Bảo vệ
mục tiêu Công ty TNHH SG Sagawa

S

au một năm với hai mùa mưa nắng đi qua, giờ đây chúng tôi
lại khởi đầu một chặng đường mới. Năm nào cũng vậy, dù
là có chờ đợi hay không chờ đợi, thì mùa xuân cũng đến. Tôi
nghĩ nhiều về đội bảo vệ do tôi quản lý, một năm cũ đã đi qua, để lại
cho tôi nhiều dấu ấn. Đó là năm mà chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ
cấp trên giao, cũng là nơi chúng tôi bước một bước đáng kể về phía
trước. Tôi nghĩ về những đội bảo vệ khác cùng công ty, những mục
tiêu đầy khó khăn và thử thách đòi hỏi người đội trưởng bảo vệ phải
đầy bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, luôn giữ cho mình một
tinh thần kiên định, phải xây dựng cho mình một bản lĩnh vững vàng
bằng cách trau dồi nghiệp vụ, tri thức, kỹ năng sống cũng như nhân
cách. Đồng thời tinh thần trách nhiệm là một trong những phẩm
chất đáng quý nhất, người đội trưởng phải ý thức thực hiện tốt công
việc mà lãnh đạo tin tưởng giao phó. Không ỷ lại hay đùn đẩy trách
nhiệm khi gặp khó khăn, Trong công việc tinh thần trách nhiệm
đóng vai trỏ quan trọng, nó là nguồn động lực giúp ta hoàn thiện
bản thân, nâng cao những kỹ năng giải quyết tình huống. Từ phẩm
chất cao đẹp này ta có thể chiếm được lòng tin, sự tôn trọng, yêu quý
từ đồng đội và các đối tác, từ đó dễ dàng vươn tới thành công hơn.
Năm cũ sẽ qua đi, chuẩn bị cho năm mới. Trời bắt đầu dịu mát, xua đi
cái nóng oi bức, ngột ngạt bằng những cơn mưa đầu mùa. Tôi và các
đồng chí đội trưởng bảo vệ cùng tập thể bảo vệ toàn công ty, mang
trách nhiệm nặng nề trong việc giữ gìn an toàn tài sản cho mục tiêu
mình đảm trách. Muốn vậy chúng ta phải không ngừng phấn đấu
rèn luyện và tu dưỡng bản thân, phải thể hiện một bản lĩnh vững
vàng, một tinh thần trách nhiệm luôn phấn đấu, nỗ lực trong công
việc, từ đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ công ty
đã tin tưởng giao phó.
Trần Ngọc Sang
		
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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CẢM NHẬN

HỒI TƯỞNG TUỔI THƠ
đồng. Tầm 5 giờ chiều là cả đám rục
rịch kéo nhau đi về, mấy con ốc gạo
trốn nắng suốt một ngày dài bên gốc
rạ trở mình lên ăn sương trong những
kẽ đất, tinh mắt một chút thế nào
cũng có được mớ ốc đem về xào xả
cho bữa cơm hôm sau.

T

uổi thơ là một mảnh ghép
đẹp nhất trong bức tranh
nhiều màu sắc của cuộc đời
mỗi người. giữa bao bộn bề trong
cuộc sống – có bao giờ bạn chợt nhìn
lại và nhớ về ngày xưa không?
Nhớ ngày còn bé, tuổi thơ của tôi
cũng “dữ dội” lắm chứ! Chơi mấy trò
bắn bi, bắn súng, tắm sông với mấy
đứa bạn trong làng. Trưa hè nắng
chang chang, cả đám rủ nhau ra bờ
sông tắm và rình rình mấy vườn trái
cây vắng người thì tụi tui liền chui vào
hái trộm trái cây…. Ngon hết sẩy. Đứa
nào xui thì bị “tào tháo” rượt (chắc tại
ham ăn) – còn lại thì vẫn phây phây
cho đến bây giờ. Từ ngày nghe người
lớn đồn ngoài sông có ma da nên tụi
nhỏ chúng tôi ít tắm sông hơn trước
mà chuyển địa điểm sang ngôi đình
trước làng chơi trốn tìm, chơi tạt lon
(lon sữa bò Ông Thọ ngày xưa); bọn
con gái thì chơi nhảy dây. Từ thấp lên
cao dần dần… vậy mà đứa nào cũng
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xoạc chân lên, móc một cái phóng
qua vèo vèo – hay thật.
Tháng 4, mùa lúa đồng vừa gặt hết,
vùng quê nghèo như biến thành một
thế giới khác; Ban ngày Tôi đi theo
tụi bạn thả bò, thả trâu; chủ yếu là đi
theo ăn ké trái cây mà chúng nó hái
được chứ biết chăn trâu, chăn bò đâu
nè. Hay tiện tay lượm mấy cục đá ném
mấy quả ổi, quả mặn từ mấy nhánh
cây “lỡ” mọc nghiêng ra ngoài bờ rào.
Đến chiều thì tập trung lại thả diều,
một khoảng trời được phủ kín bởi
những cánh diều bay. Ngày đó còn
thiếu thốn; tụi con nít đâu có được
diều vải nhiều màu sắc sặc sỡ đẹp
như bây giờ, chỉ những đứa khéo tay
lắm mới làm được con diều bằng giấy
để bay được lên cao. Có những đứa
không khéo tay làm ra con diều mà
có cố chạy lấy gió đến tuột quần vẫn
cứ cắm đầu xuống đất. Những cánh
diều ấy không chỉ là một thú vui ngày
hè mà còn như gửi cả những ước mơ
sau này vượt ra xa ngoài những cánh

Vui nhất phải kể đến đêm, trăng non
vừa đủ sáng, trong khi người lớn mãi
bận bịu dọn dẹp gọn gàng để xem
tivi thì bên ngoài tụi con nít đã bày
ra những trò vui như chơi trốn tìm,
chơi rồng rắn lên mây… áo ướt đẫm
mồ hôi mà vẫn chưa muốn ngừng.
đến mệt thì tụ tập và lên kế hoạch hái
trộm mấy quả bầu trong vườn người
ta để về nấu cháo bầu ăn đêm. Vừa ăn
vừa tán đốc mấy chuyện đâu đâu hay
kể chuyện ma làm tụi con nít sợ chết
khiếp, phải ăn cho nhanh và cắm đầu
chạy một mạch về đến nhà.
Khuya, trời trong veo không gợn chút
mây, ếch đồng thi nhau gọi bạn, gió
xào xạc thổi bay mấy nhành lá chuối
bên hiên nhà, mắt nhắm nghiền cố
tránh đi nỗi sợ ma … rồi cũng chìm
vào giấc ngủ.
Ba mươi năm sau, thành phố đã phất
triển không ngừng. Không gian yên
bình ấy đã nhường chỗ cho những
tiếng còi xe cùng màn đêm được
thắp sáng bằng những ánh đèn màu.
Con nít bây giờ chỉ biết nhìn vào màn
hình của cái điện thoại thông minh
hay xem suốt cái chương trình hoạt
hình trên kênh cartoon…..
Ngồi nhớ lại một thời đã xa – khắc ghi
khoảnh khắc ấy trong tâm của mỗi
người chúng ta trong thời buổi hiện
đại ngày nay.
Anh Kiệt
Xí Nghiệp Xây dựng Tín Nghĩa

GÓC CHIA SẺ

VĂN HÓA
ỨNG XỬ
NỘI BỘ
DOANH NGHIỆP

T

rong một doanh nghiệp, đặc
biệt là những doanh nghiệp
có quy mô lớn là một tập hợp
những con người khác nhau về trình
độ chuyên môn, trình độ văn hóa,
mức độ nhận thức, quan hệ xã hội,
vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa…
chính sự khác nhau này tạo ra một
môi trường làm việc đa dạng và phức
tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh
gay gắt của nền kinh tế thị trường
và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các
công ty để tồn tại và phát triển phải
liên tục tìm tòi những cái mới, sáng
tạo và thay đổi cho phù hợp với thực
tế.
Mặt khác xây dựng văn hóa ứng
xử nội bộ doanh nghiệp còn là một
yêu cầu tất yếu của chính sách phát
triển thương hiệu vì thông qua hình
ảnh văn hóa ứng xử doanh nghiệp
sẽ góp phần quảng bá thương hiệu
của doanh nghiệp. Văn hóa chính là
tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp
và trong đó văn hóa ứng xử nội bộ
cần phát huy bản chất của nó. Mỗi
doanh nghiệp lại có một cách nhìn
khác nhau về văn hóa doanh nghiệp
nhưng ở Công ty cổ phần Logistics
Tín Nghĩa- ICD Biên Hòa đó là sự hòa
quyện linh hoạt giữa mục tiêu kinh
doanh và văn hóa ứng xử nội doanh
nghiệp mà ban lãnh đạo đã dày công
xây dựng trong suốt thời gian qua.
Văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp,
bắt nguồn từ những giá trị:
Công ty nhấn mạnh con người là

nguồn lực quý giá nhất. Vì thế, công
ty luôn tạo mọi điều kiện để mọi
nhân viên phát huy hết tiềm năng
của mình bằng cách khuyến khích
học hỏi thêm và tin tưởng giao phó
những trọng trách cao hơn, phù hợp
với khả năng và kinh nghiệm mà
nhân viên có thể đảm trách.
Với đồng nghiệp: Tôn trọng và hợp
tác giúp đỡ lẫn nhau vì mục đích
hòan thành công việc và duy trì môi
trường làm việc thân thiện.
Với cấp trên, cấp dưới: Cấp dưới phải
tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo, điều
động của cấp trên cũng như của
Công ty trong công việc.
Làm việc theo nhóm: Ở Công ty
không có chỗ cho những tính toán cá
nhân, những tư duy ích kỷ mà ở đây
là những giá trị của sức mạnh tập thể
làm việc đoàn kết và hiệu quả là yếu
tố thiết yếu cho sự thành công. Vì vậy
Công ty luôn tạo điều kiện để các cá
nhân làm việc theo nhóm nhằm hỗ
trợ, bổ sung, giúp đỡ lẫn nhau đạt
được kết quả tốt. Kết quả đạt được
của nhóm chính là thành quả của mỗi
cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của
từng thành viên trong từng nhóm sẽ
tạo ra sức mạnh của cả Công ty.
Với mục tiêu chăm lo đời sống cán bộ
nhân viên, công ty xây dựng và tạo
điều kiện cho Công đoàn hoạt động
nhằm quan tâm, chăm sóc và lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân
viên, tổ chức các hoạt động vui chơi,

giải trí, thăm hỏi ốm đau, các hoạt
động thiện nguyện, v.v.. Với châm
ngôn Một miếng khi đói bằng một
gói khi no” những đóng góp này đã
được xã hội ghi nhận và biểu dương.
Trải qua quá trình xây dựng và phát
triển, thời gian đã qua chưa phải đã
dài nhưng Công ty cũng đã phát triển
lớn mạnh mang trên mình thông
điệp ICD Biên Hòa nhanh cùng chất
lượng”, hàng năm Công ty gửi phiếu
thăm dò ý kiến đánh giá của khách
hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ
của Công ty, qua kết quả thăm dò ý
kiến từ phía khách hàng khách hàng
đã đánh giá rất tốt về tính chuyên
nghiệp trong lĩnh vực khai báo hải
quan, dịch vụ cho thuê kho bãi, vận
tải hàng hóa, v.v.. của Công ty.
Trong quá trình vươn xa ra biển lớn
có những lúc con Thuyền gặp sóng
to bão lớn từ thương trường nhưng
người cầm lái vẫn vững tay lái để
thương hiệu ICD Biên Hòa càng
khẳng định trong xu thế hội nhập
hiện nay được nhiều khách hàng biết
đến và tin tưởng hợp tác.
Tóm lại, Văn hóa ứng xử nội bộ doanh
nghiệp là sự vun đắp của từng cá
nhân trong tổ chức doanh nghiệp
đó, xây dựng văn hóa là chìa khóa để
Công ty cổ phần Logistics Tín NghĩaICD Biên Hòa ngày càng phát triển
vượt bậc trong tương lai.
Võ Thành Hưng
ICD BIÊN HÒA
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NẾU KHÔNG CÓ QUỸ BÌNH ỔN, GIÁ
XĂNG CÒN TĂNG CAO
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
TẠI SẢNH TÒA NHÀ
KCN NHƠN TRẠCH 3

N

gày 21-5, Chính phủ đã có
báo cáo gửi Quốc hội về
điều hành giá xăng dầu
trong nước từ đầu năm đến nay.
Theo đó, Chính phủ cho biết từ đầu
năm 2019 đến nay, giá thành phẩm
xăng dầu thế giới có xu hướng
tăng, đồng thời biểu thuế bảo vệ
môi trường mới áp dụng từ ngày
1-1-2019 cũng làm tăng giá xăng
dầu trong nước.
Tuy nhiên, để góp phần kiểm soát
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cơ
quan điều hành đã quyết định chi
sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn
định giá bán xăng dầu trong nước,
hạn chế mức tăng giá bán xăng
dầu.
Theo Chính phủ, từ khi Nghị định
số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu
có hiệu lực cho đến nay, thị trường
xăng dầu trong nước đã có nhiều
chuyển biến tích cực, kinh doanh
xăng dầu đã cơ bản vận hành theo
cơ chế thị trường có sự quản lý của
nhà nước. Nhà nước không phải
dùng ngân sách để điều tiết, bình
ổn giá xăng dầu trong nước.
Với ý kiến đề xuất bỏ quỹ bình ổn
xăng dầu từ Hiệp hội Xăng dầu Việt
Nam, Chính phủ cho rằng xăng
dầu thuộc danh mục ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Bên cạnh đó, xăng dầu cũng thuộc
danh mục hàng hóa, dịch vụ thực
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hiện bình ổn giá theo quy định tại
Luật Giá.
Do vậy, quỹ bình ổn giá xăng dầu
là công cụ để Nhà nước điều tiết
giá bán xăng dầu trong nước nhằm
hài hòa lợi ích của người tiêu dùng,
doanh nghiệp và nhà nước. Vì vậy,
nếu bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì Nhà nước sẽ không còn công cụ
điều tiết giá xăng dầu trong nước,
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát, cũng như bảo
vệ lợi ích của người tiêu dùng.
Về phương án điều hành sắp tới,
Chính phủ yêu cầu, Bộ Tài chính
chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương
và các cơ quan liên quan tiếp tục
theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, xem
xét sửa đổi các quy định về thuế;
nghiên cứu quy định thuế bảo vệ
môi trường cho riêng xăng sinh học
E5, E10, phù hợp với mức phát thải
ra môi trường.
Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục rà
soát, nghiên cứu cắt giảm một số
điều kiện đầu tư kinh doanh trong
lĩnh vực xăng dầu nhằm tạo điều
kiện hơn nữa cho doanh nghiệp
tham gia vào hoạt động kinh doanh
xăng dầu để thị trường xăng dầu
cạnh tranh hơn và đảm bảo nguồn
cung tốt hơn; phối hợp với Bộ Tài
chính, các cơ quan liên quan tiếp
tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ
sung Nghị định số 83/2014 nói trên.
(http://cafef.vn)

N

hằm đáp ứng nhu cầu quảng bá
sản phẩm, dịch vụ của các doanh
nghiệp trong và ngoài KCN, Đoàn
cơ sở phối hợp với chi đoàn Ban QL các KCN
Tín Nghĩa triển khai dịch vụ quảng cáo trên
tivi được lắp đặt tại sảnh tòa nhà văn phòng
KCN Nhơn Trạch 3. Với vị trí thuận lợi về giao
thông, là trung tâm tài chính của huyện Nhơn
Trạch khi tập trung các ngân hàng lớn như
Vietcombank, Shinhan Bank, Indovina Bank
và Woori Bank, khu vực này thường xuyên
có đông người qua lại. Đánh giá được tiềm
năng đó, hiện tại đã có một số doanh nghiệp
liên hệ với Ban QL các KCN xin ký hợp đồng
triển khai dịch vụ quảng cáo gồm Công ty
CP Bê Tông Ly tâm Đồng Nai, KTCT Logistics,
Nhà hàng Hanakaruta, Công ty CP DVBV Tín
Nghĩa.
Với mục tiêu hỗ trợ các Công ty con của Tổng
Công ty Tín Nghĩa đẩy mạnh công tác quảng
bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ cho các
doanh nghiệp trong và ngoài nước và cho
người tiêu dùng, Đoàn Cơ sở và Chi đoàn Ban
QL các KCN Tín Nghĩa hiện đang có chương
trình ưu đãi nội bộ nếu đăng ký triển khai
dịch vụ quảng cáo này như sau:
Phí quảng cáo ưu đãi: 500.000 VND/ tháng
(bao gồm VAT)
Thời lượng tối đa mỗi video clip / powerpoint:
1 phút 30 giây
Thời gian quảng cáo: từ thứ 2 đến thứ 7, 7:30
am đến 05 pm
Hỗ trợ khác: Tư vấn, chuyển powerpoint sang
video clip.
Liên hệ: 02513.569.582
Email: trung.nm@tinnghiacorp.com.vn hoặc
tung.ls@tinnghiacorp.com.vn
Thời hạn ưu đãi: Đến hết 31/07/2019
Nguyễn Minh Trung
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
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T

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2019

ăng lương cơ sở, lương hưu,
lương cho Đại tướng; điều
chỉnh giá vé máy bay; đặc
cách tuyển dụng công chức; quy định
tuổi được gửi tiền ngân hàng; chế
độ thai sản đối với chồng có vợ sinh
con…là những chính sách mới nổi
bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.
Tăng lương cơ sở thêm 100.000 đồng/tháng
Nghị định 38 của Chính phủ có hiệu
lực từ 1/7 quy định mức lương cơ sở
đối với cán bộ, công chức, viên chức
và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức
lương sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng
mỗi tháng (tăng thêm 100.000 đồng,
tương đương gần 7,2%).
Với mức lương cơ sở mới, công chức
trình độ đại học mới đi làm (hưởng
lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được
tăng từ mức hiện tại là 3.252.600
đồng lên 3.486.600 đồng (tăng
234.000 đồng).
Mức lương này được dùng để tính
lương trong bảng lương, mức phụ
cấp và các chế độ cho cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang;
tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt
động; tính các khoản trích và các chế
độ được hưởng theo mức lương cơ sở
như trợ cấp, phụ cấp...
Ngoài ra, Nghị định 44 về điều chỉnh
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng chính thức
quy định tăng thêm 7,19% trên mức
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và
trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019
đối với các đối tượng như cán bộ,
công chức, công nhân, viên chức và
người lao động; quân nhân, công an
nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn

Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng
(tăng thêm 100.000 đồng, tương đương gần 7,2%).
đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng
tháng…
Lương Đại tướng quân đội tăng một
triệu đồng
Cũng có hiệu lực từ 1/7, Thông tư
79/2019 củ Bộ Quốc phòng quy định
mức lương được tính bằng lương cơ
sở 1,49 triệu đồng nhân hệ số lương
hiện hưởng. Mức phụ cấp quân hàm
hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ
số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
Với cách tính này, lương Đại tướng
sẽ là gần 15,5 triệu đồng mỗi tháng
(tăng một triệu đồng so với lương
hiện nay 14,5 triệu đồng).
Hiện lãnh đạo Bộ Quốc phòng đương
nhiệm có hai đại tướng gồm Bộ
trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch
và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam Lương
Cường.

Người có quân hàm Thượng tướng sẽ
nhận lương 14,6 triệu đồng (mức hiện
nay là 13,6 triệu đồng); trung tướng
và cấp hàm cơ yếu bậc 10 nhận lương
13,7 triệu đồng; thiếu tướng và cấp
hàm cơ yếu bậc 9 là 12,8 triệu đồng...
3 trường hợp đặc cách tuyển dụng
công chức
Thông tư 03 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ
sung quy định tuyển dụng công chức,
viên chức, nâng ngạch công chức,
thăng hạng viên chức có hiệu lực từ
1/7. Thông tư quy định 3 trường hợp
công chức được tuyển dụng không
qua thi tuyển.
Các trường hợp này gồm người có
bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít
nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm
yêu cầu trình độ đào tạo đại học; là
cán bộ, công chức cấp huyện trở lên
được điều động, luân chuyển đến
đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng
vũ trang, cơ yếu; tổ chức chính trị,
xã hội, nghề nghiệp… Hoặc là công
chức cấp phòng trở lên, được tiếp
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nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh
đạo, quản lý.
Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định
viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở
lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng
hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức thì được coi là trúng tuyển (trước
đây là 55 điểm).
Dưới 15 tuổi được gửi tiết kiệm ngân hàng
Từ 5/7, Thông tư 48/NHNN của Ngân
hàng Nhà nước cho phép công dân
Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công
dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
hoặc không mất năng lực hành vi dân
sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân
hàng.
Trường hợp công dân Việt Nam bị hạn
chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất
năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ
15 tuổi, việc thực hiện giao dịch tiền
gửi tiết kiệm phải thông qua người
đại diện theo pháp luật.
Cũng theo thông tư này, tổ chức tín
dụng phải cung cấp một biện pháp
để người gửi tiền tra cứu khoản tiền
gửi tiết kiệm; việc rút trước hạn tiền
gửi tiết kiệm được thực hiện theo
thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và
người gửi tiền khi gửi tiền nhưng lãi
suất rút trước hạn phải phù hợp với
quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Giá vé máy bay hạng phổ thông tối đa 3,75
triệu đồng
Có hiệu lực từ 1/7, Thông tư 17/2019
của Bộ Giao thông Vận tải quy định
khung giá dịch vụ vận chuyển hành
khách trên các đường bay nội địa.
Cụ thể, giá vé hạng phổ thông cơ bản
cho một chiều đi như sau: Đường bay
có khoảng cách dưới 500 km thuộc
nhóm đường bay phát triển kinh tế
xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường
bay khác là 1,7 triệu đồng.
Đường bay 500-850 km giá tối đa 2,2
triệu đồng; 850-1.000 km giá tối đa
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2,790 triệu đồng; 1.000- 1.280 km giá
tối đa 3,2 triệu đồng; từ 1.280 km trở
lên giá tối đa 3,75 triệu đồng.
Mức vé tối đa quy định trên đã bao
gồm toàn bộ chi phí hành khách
phải trả cho một vé máy bay, trừ các
khoản thu sau: Thuế giá trị gia tăng;
các khoản thu hộ doanh nghiệp cung
ứng dịch vụ nhà ga hành khách và
dịch vụ đảm bảo an ninh; khoản giá
dịch vụ đối với các hạng mục tăng
thêm...
Vợ sinh con, chồng được nghỉ thai sản
Nghị định 38 của Chính phủ, Luật
Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản
hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản
đối với lao động nam sẽ có nhiều thay
đổi từ ngày 1/7. Theo đó, khi vợ sinh
con, chồng sẽ được hưởng các chế độ
thai sản tương đương như hưởng trợ
cấp một lần khi sinh con với mức trợ
cấp 2.980.000 đồng (2 lần mức lương
cơ sở)/con. Ngoài ra, khi vợ sinh con,
chồng cũng được nghỉ làm trong các
trường hợp cụ thể.
Đối với lao động nam đang đóng bảo
hiểm xã hội có vợ sinh con thì trong
vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh
được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ
sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ
sinh con phải phẫu thuật, sinh con
dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc
trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh
ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được
nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày
làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi
trở lên mà phải phẫu thuật.
Đối với trường hợp chỉ có cha tham
gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau
khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi
sinh mà không còn đủ sức khỏe để
chăm sóc con theo xác nhận của cơ
sở y tế có thẩm quyền thì cha sẽ được
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho
đến khi con đủ 6 tháng tuổi.
Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham
gia bảo hiểm hoặc cả cha và mẹ đều
tham gia bảo hiểm mà mẹ chết sau

khi sinh con thì cha được nghỉ việc
hưởng chế độ thai sản đối với thời
gian còn lại của người mẹ. Đối với
trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã
hội nhưng không đủ điều kiện thì cha
được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.
Sĩ quan công an là giáo sư nghỉ hưu ở tuổi
70
Nghị định 49/2019 có hiệu lực từ ngày
25/7 quy định tuổi phục vụ trong
công an nhân dân với nam là 60 tuổi,
nữ đủ 55 tuổi.
Riêng sĩ quan là giáo sư, phó giáo
sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể
được kéo dài hạn tuổi phục vụ để
giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công
nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện
nghiên cứu trong công an nhân dân,
tuy nhiên không giữ chức vụ lãnh
đạo, chỉ huy.
Mỗi lần kéo dài tuổi phục vụ không
quá hai năm song tổng thời gian
không quá 10 năm với giáo sư; không
quá 7 năm với phó giáo sư; không quá
5 năm với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.
Các sĩ quan được kéo dài hạn tuổi
phục vụ khi có đủ các điều kiện sau:
được đơn vị trực tiếp sử dụng, sĩ quan
có nhu cầu và còn thiếu biên chế so
với ấn định; có sức khỏe, phẩm chất,
năng lực chuyên môn nghiệp vụ và
tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu
cầu.
Trong thời gian kéo dài tuổi phục
vụ, người thuộc diện trên có quyền
đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế
độ nghỉ hưu theo quy định của pháp
luật.
Ngoài ra, một số chính sách, quy định
mới khác như: Dùng điện lưới đánh
bắt cá bị phạt đến 50 triệu đồng;
Công dân được quyền đề xuất bản
án, quyết định thành án lệ…cũng sẽ
có hiệu lực từ tháng 7/2019.
(http://vneconomy.vn)
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