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TẠO ĐỘNG LỰC ĐỂ VƯỢT KHÓ VÀ VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI

N

hân dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa (7/9/1989 - 7/9/2020),
thay mặt Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc tôi trân trọng gửi tới các
đồng chí trong Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên của đại gia đình Tín Nghĩa
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí, đồng nghiệp và các anh chị em cán bộ công nhân viên. Đến nay Tổng Công ty Tín
Nghĩa của chúng ta đã trải qua 31 năm, thật khó mà gói gọn hết được trong một vài câu chữ về quá
trình xây dựng và phát triển, về sự đóng góp của bao thế hệ cha anh với bao nhọc nhằn gian khó trong
hơn ba thập kỷ đã qua.
Nói lên điều này để thấy được, những gì chúng ta có hôm nay là cả một chuỗi dài năm tháng cống
hiến, hy sinh của tập thể, của từng cá nhân trong sự đồng lòng, đoàn kết, cùng nhau đồng cam cộng
khổ trước biến cố của thời cuộc, của thị trường và cùng ý chí luôn hướng về phía trước.
Đến nay Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước
cũng như tỉnh nhà Đồng Nai, qua đó tạo dựng cho mình uy tín qua thương hiệu TÍN NGHĨA và những
kết quả đạt được trong bốn lĩnh vực cốt lõi là Xuất nhập khẩu nông sản, Khu công nghiệp, Xăng
dầu và Logistics. Được đối tác, khách hàng cùng bạn bè trong và ngoài nước tin tưởng, tín nhiệm.
Với những thành tích và sự đóng góp cho kinh tế, xã hội, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đảng, Nhà
nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng II; Đảng bộ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều Bằng
khen của Chính phủ, các Bộ ngành và Chính quyền địa phương. Đó cũng là thành quả thể hiện tinh
thần đoàn kết, thống nhất; phẩm chất, năng lực và uy tín của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên
được hun đúc qua các thời kỳ.
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa
các nhiệm vụ được giao; để cho hai chữ “TÍN” và “NGHĨA” vươn cao và bay xa hơn nữa trong nước và
quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid -19 vẫn còn lan rộng, chưa được ngăn ngừa và xử lý triệt
để trên toàn cầu, điều đó đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp gặp
nhiều khó khăn, thị trường khê đọng, giao thương ngưng trệ. Vì vậy, để Tổng Công ty Tín Nghĩa vươn
tới với những thành công mới, trước hết chúng ta càng phải phát huy truyền thống đoàn kết, toàn
tâm, toàn ý, tập trung lao động sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, vốn là bài học kinh nghiệm mà
cha anh chúng ta đã từng trải qua.
Người xưa nói: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, với một tập thể mạnh, đoàn kết và có nhiều nội lực
về kinh nghiệm, hy vọng Tổng Công ty chúng ta sẽ “vượt khó” thành công và hướng tới tương lai tươi
đẹp.
Trân trọng gửi đến các đồng chí và gia đình anh chị em cán bộ công nhân viên của đại gia đình Tín
Nghĩa mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Đặng Thị Thanh Hà
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.
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rải qua 31 năm hình
thành và phát triển,
Tổng Công ty Tín
Nghĩa tự hào là một trong 500
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Để có được những thành quả
như ngày hôm nay, Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã phải trải qua không
ít những khó khăn, thử thách.
Nhưng sự chỉ đạo sâu sát của Ban
lãnh đạo cùng sự quyết tâm của
toàn thể cán bộ công nhân viên
của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
góp phần tạo nên một Đại gia
đình Tín Nghĩa vững mạnh.
Năm 2020 là năm với nền kinh tế
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch
bệnh Covid-19 không chỉ ở nước
ta mà đã lan rộng vào từng Quốc
gia trên toàn thế giới.
Tình hình dịch bệnh chung đã
khiến Tổng Công ty Tín Nghĩa
đối diện với không ít khó khăn,
doanh thu sụt giảm khi đối tác
khách hàng cũng trong tình

(Trịnh Thị Kim Ngọc, đứng thứ ba từ phải sang trái)
trạng đình trệ các hoạt động sản
xuất kinh doanh, tình hình xuất
khẩu hàng hóa giảm đáng kể,
khách hàng thuê mặt bằng buộc
phải đóng cửa trong thời kỳ giãn
cách xã hội, ….
Đứng trước những khó khăn đó,
Tổng Công ty đã sẵn sàng chia sẻ
khó khăn với các đối tác khách
hàng như giảm tiền thuê mặt
bằng đối với các khách hàng phải
đóng cửa trong thời gian giãn
cách xã hội và gia hạn thanh toán
cho những khách hàng có công
nợ đến hạn thanh toán,…. Việc
làm đó của Tổng Công ty đã tạo
niềm tin cho các đối tác khách
hàng và luôn xác định mối quan
hệ hợp tác lâu dài.
Hàng năm, Tổng Công ty đều tổ
chức quyên góp và ủng hộ các
chương trình từ thiện, trao tặng
những căn nhà tình thương cho
những hộ gia đình có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn. Điều đó chính
là thể hiện tấm lòng nhân ái của

Ban lãnh đạo cũng như tập thể
CBNV Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Trong hoàn cảnh khó khăn, Tổng
Công ty Tín Nghĩa luôn thể hiện
tấm lòng nhân ái, chia sẻ kịp thời
và tỏ thiện chí trong hợp tác kinh
doanh. Đó là một trong những
yếu tố tạo nên sự thành công của
Tín Nghĩa.
Trước tình hình của dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến phức
tạp, Tổng Công ty Tín Nghĩa
lại chồng chất thêm khó khăn.
Nhưng đó chỉ là những thách
thức tiếp theo trên chặng đường
phát triển đi lên của Tín Nghĩa.
Tôi luôn tin rằng với sự phấn đấu
nỗ lực không ngừng của tập thể
Tín Nghĩa, mọi thời kỳ khó khăn
rồi sẽ qua đi và Tín Nghĩa sẽ ngày
càng lớn mạnh.
Trịnh Thị Kim Ngọc
Phòng KTTC Tổng Công ty

Thông tin nội bộ - Số 04/2020

3

TÍN NGHĨA TRONG TÔI

LUÔN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ, CHỈ BẢO VÀ YÊU THƯƠNG

L

à một người trẻ, tôi luôn
mang trong mình rất
nhiều nhiệt huyết và hoài bão. Đối
với tôi, làm việc không chỉ để kiếm
tiền mà còn là sống với niềm đam
mê được cống hiến, được hoàn thiện
bản thân, được trải nghiệm sự gắn bó,
đoàn kết và được đóng góp chút sức
mọn vào sự phát triển của Công Ty.
Tuy tôi công tác tại Tín Nghĩa mới
được gần 3 năm, khoảng thời gian
không thực sự quá dài nhưng nó
cũng vừa đủ để cho tôi cảm nhận, trải
nghiệm tất cả những cung bậc cảm
xúc tại đây. Tín Nghĩa đã mang đến
cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong
đợi.
Những ngày đầu đi làm, tôi được tìm
hiểu về những dấu mốc trong sự phát
triển của Công ty. Giữa thời buổi thị
trường kinh doanh đang ngày càng
cạnh tranh gay gắt thì việc khẳng
định và giữ vững thương hiệu Tín
Nghĩa thật sự là một quá trình nỗ
lực không ngừng nghỉ của Ban Lãnh
đạo và toàn thể cán bộ công nhân
viên công ty. Tôi chỉ là một thành
viên mới trong đại gia đình Tín Nghĩa,
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những ngày tháng gian khó đã qua
tôi không được chứng kiến nhưng
qua lời kể của các anh chị đi
trước tôi cũng cảm nhận
được phần nào. Tôi không
thể nào quên hình ảnh
trầm tư của Ban Giám
đốc bên những xấp hồ
sơ trình ký, mỗi một tờ
đề nghị, mỗi một hợp
đồng là một lần Ban
Giám đốc phải xem xét,
cân nhắc thật kỹ lưỡng
vì mục đích phát triển
chung; sẽ không thể nào
quên những mái đầu miệt
mài bên màn hình máy tính
với những file kế hoạch, những
con số, hay những file thiết kế sản
phẩm của các anh chị,…. Mỗi thành
viên đã và đang cố gắng hết sức mình
để làm thật tốt công việc của mình,
vì một mục đích chung là đưa Tổng
Công Ty Tín Nghĩa ngày càng phát
triển mạnh mẽ hơn nữa. Ba năm được
gắn bó với Công ty, ba năm trôi qua
nhanh như chớp mắt, ba năm với đời
người thật là ngắn ngủi. nhưng với
tôi, một người con đất Nhơn TrạchĐồng Nai, là cả một niềm tự hào, niềm
khao khát được gắn bó, được cống
hiến, được góp một phần rất mọn vào
sự lớn mạnh, sự phát triển bền vững
của Công Ty.
Tôi không nói nhiều về công việc
hiện tại vì nó vốn dĩ là công việc tôi
yêu thích, tôi chỉ xin nói đến sự giúp
đỡ, chỉ dạy của các anh chị đã dành
cho tôi trong thời gian qua. Ba năm
gắn bó tại Công ty, tôi đã có thêm
rất nhiều kinh nghiệm về công việc,
về cách ứng xử và cả những kỹ năng
sống mà trường lớp không bao giờ
dạy. Tôi có thêm một trái tim chứa
đầy tình yêu thương của mọi người,
ai cũng đối xử với nhau thật chân
thành, luôn quan tâm, chia sẻ những
khó khăn trong công việc và cuộc
sống. Chắc chắn sẽ còn mãi trong

tim mọi người những tiếng cười sau
giờ làm việc, những buổi trưa cùng
ngồi ăn cơm chung, những hôm cùng
nhau tham gia các phong trào Đoàn
như trồng cây, thu gom rác, bảo vệ
môi trường... cùng nhau tham gia các
công tác xã hội như thăm và tặng quà
cho người nghèo, trẻ em, người già và
người neo đơn...– chúng ta đã cùng
kề vai bên nhau, và hòa chung một
niềm vui thật trọn vẹn. Tôi nghĩ họ
không chỉ là đồng nghiệp mà còn là
những người thân, người bạn, những
người thật sự có ý nghĩa quan trọng
trong hành trình cuộc đời của mình.
Công ty Tín Nghĩa đã và đang là nơi
gắn kết hy vọng cho tất cả mọi người,
vì ở nơi đây Ban Giám đốc với nhân
viên, Trưởng phòng với nhân viên và
nhân viên với nhân viên đều được
kết nối với nhau bằng sợi dây vô
hình mang tên: HY VỌNG. Ai cũng
có những hy vọng riêng cho cuộc
sống của mình, nhưng khi đến Công
ty mọi người đều được thắt chặt với
nhau bằng niềm hy vọng mang tên
Phát triển, hy vọng về một Tổng Công
Ty Tín Nghĩa phát triển mạnh mẽ
hơn nữa trong tương lai, hy vọng về
một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất
cả anh chị em trong khối Tổng Công
ty. Nhân kỷ niệm 31 năm thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa (07/09/1989
– 07/09/2020), chúng ta lại được dịp
ngồi lại với nhau, cùng nhìn lại những
chặng đường đã đi qua, cùng điểm lại
những điều đã làm được và chưa làm
được để có được hướng đi mới trong
tương lai. Mỗi người chúng ta hãy
cùng chung tay góp sức cống hiến
sức trẻ, tài năng của mình vì sự phát
triển chung. Hãy cùng nhau làm nên
một Tín Nghĩa mang diện mạo hoàn
toàn mới, phát triển hơn và vươn xa
hơn, một Tín Nghĩa phát triển vững
bền với thời gian!
Trần Thị Mai Phương
Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch
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CẢ MỘT HÀNH TRÌNH TÂM HUYẾT
2020 là một năm thế giới lao đao. Covid -19 khiến
hàng chục triệu người thất nghiệp, nền kinh tế thế
giới thiệt hại hàng ngàn tỷ USD do năng suất lao
động giảm, sản xuất đình trệ, đầu tư, thương mại và
du lịch suy giảm nghiêm trọng. Trong lúc dịch bệnh
diễn biến phức tạp, mỗi ngày trôi qua nếu thấy mình
khỏe mạnh đã là sự may mắn.
Sức mạnh đoàn kết của quốc gia nói chung và Tín
Nghĩa nói riêng trong tình hình dịch bệnh toàn cầu
là vô cùng quan trọng. Công tác phòng chống dịch
được triển khai nhanh chóng, chi tiết. Những chai
nước rửa tay sát khuẩn, những hộp khẩu trang y tế
được Công ty trang bị đầy đủ, cùng thực hiện nghiêm
giãn cách xã hội đẩy lùi dịch bệnh. Khi mọi người
hoang mang vì thất nghiệp thì chúng tôi vẫn được
mái nhà Tín Nghĩa che chở và sẻ chia - thật sự quý
giá biết bao! Không những chăm lo cho cán bộ công
nhân viên, Tín Nghĩa còn quyên góp ủng hộ cho
Chính quyền địa phương chăm lo cho những người
thất nghiệp, những bệnh nhân đang điều trị bệnh do
virus corona.

G

ắn bó với Tín Nghĩa được tròn 1 năm,
cảm nhận của tôi có thể chưa sâu
sắc bằng các cô, các chú đã dành 10
năm, 20 năm và hơn thế cho nơi đây. Nhưng với một
người trẻ, lý tưởng sống là được làm việc mình thích,
môi trường làm việc tốt để học hỏi kinh nghiệm thì
Tín Nghĩa chính là nơi tuyệt vời. Điều tuyệt vời là khi
có thêm ngôi nhà thứ hai, có những người anh người
chị thật sự tốt và yêu quý lẫn nhau như gia đình.

31 năm là một hành trình dài mang nhiều ý nghĩa
lớn lao. Bằng tấm lòng thật trong sáng đối với quê
hương đất nước, với xã hội, tôi tin Tín Nghĩa đã, đang
và sẽ luôn giữ được sự tín nhiệm từ các dối tác, khách
hàng. Để giữ vững và phát triển như ngày hôm nay
chính là tâm huyết, sự hy sinh, cống hiến nỗ lực
không ngừng của ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ
công nhân viên. Tôi tin rằng, với niềm tin, sự quyết
tâm và đoàn kết sẽ là cơ sở để chúng ta vượt qua
những thách thức khó khăn.
Nhân dịp kỉ niệm 31 năm thành lập (07/09/198907/09/2020) kính chúc Công ty luôn tràn ngập khí
thế, vững bước thành công, phát triển ổn định và bền
vững. Cảm ơn đại gia đình Tín Nghĩa.
Nguyễn Hương Thảo
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân

Thông tin nội bộ - Số 04/2020

5

TÍN NGHĨA TRONG TÔI

SẺ CHIA, GẮN BÓ
LÀ CHẤT KEO
CHO SỢI DÂY GẮN KẾT
31 NĂM

T

hời gian qua đi thật nhanh, tôi đã gắn bó với ngôi
nhà chung Tín Nghĩa được 14 năm. Có thể nói, Tín
Nghĩa là ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi 8 tiếng/ngày
tiếp xúc với đồng nghiệp, ban lãnh đạo. Tại đây, Tôi được
học tập và trau dồi những kỹ năng chuyên môn với tập thể
các anh, các chị trong đại gia đình Tín Nghĩa
Qua thời gian công tác tại Tín Nghĩa, tôi được tham dự lễ
kỷ niệm ngày thành lập Tín Nghĩa tròn 20 năm, 30 năm. Đó
là những thời khắc đánh dấu mốc quan trọng mới, là dịp
để Tổng Công ty ôn lại truyền thống hình thành và phát
triển và tri ân đối với những cá nhân, những đơn vị đã
đồng hành cùng Tín Nghĩa trong suốt chặng đường hình
thành và phát triển.
Ngày 7/9 sắp tới, tập thể các thành viên của đại gia đình
Tín Nghĩa cùng hân hoan chúc mừng Tổng Công ty Tín
Nghĩa bước sang tuổi 31, đây cũng là dịp để ban lãnh đạo
cùng toàn thể cán bộ CNV của đại gia đình Tín Nghĩa ôn
lại những chặng đường mà Công ty đã đi qua. Cùng nhau
chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những thành công và
cả những khó khăn thử thách mà các thành viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa đã từng trải trong suốt quá trình hoạt
động. Tôi thiết nghĩ trong mỗi chúng ta có lẽ ai cũng đều
cảm nhận được niềm tự hào và vinh dự đó! Không chỉ đơn
thuần là suy nghĩ mà còn thể hiện cả tâm tư, tình cảm của
một thời đã qua.
Có thể nói, 31 năm qua đi, Tín Nghĩa đã không ngừng lớn
mạnh, phát triển và có những đột phá trong lĩnh vực sản
xuất kinh doanh. 31 năm trôi qua của những con người
qua nhiều thế hệ, nay tóc đã bạc màu thấm đượm những
ngày tháng gian lao, vất vả, vượt qua tất cả về không gian
và thời gian để lại những dấu ấn không phai mờ của một
chặng đường đã đi qua, khẳng định vị trí trong hiện tại,
chấp cánh tương lai cho thế hệ mai sau…
Ngoài những hoạt động kinh doanh chính, Công ty cũng
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luôn quan tâm đến những hoạt động xã
hội, từ thiện đậm chất nhân văn như đồng
hành cùng chương trình “Chung lòng chung
sức”; “Chung tay vì thế hệ tương lai”, trao học
bổng cho trẻ em nghèo; Xây dựng quỹ “Mái
ấm công đoàn” dành cho những CBCNV có
hoàn cảnh khó khăn,….
Tín Nghĩa thực sự là một ngôi nhà lớn của
toàn thể cán bộ, công nhân viên. Sợi dây gắn
kết họ chính là những tình cảm sẻ chia, gắn
bó, sự quan tâm hết mực của lãnh đạo đối
với nhân viên.
Năm 2020, có thể nói là một năm đầy khó
khăn, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề
từ dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid – 19.
Hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Tín
Nghĩa cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng
tôi hy vọng, với sự đoàn kết của tập thể gia
đình Tín Nghĩa sẽ cùng nhau vượt qua khó
khăn và quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu
của năm 2020.
Chúc Tín Nghĩa bước sang một tuổi mới
ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thắng
lợi lớn hơn trên nền tảng chữ “Tín” và nghĩa
tình.
Nguyễn Thị Ly
CTCP PT KCN Tín Nghĩa

TÍN NGHĨA TRONG TÔI

Nơi Để Tôi
Nỗ Lực
Cống Hiến

N

hớ ngày đầu khi bước chân
vào Tín Nghĩa, khi đó, tôi
còn ngơ ngác lắm. Và Tín
Nghĩa, khi đó, tròn 20 tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên được
tham dự buổi lễ kỷ niệm chào mừng
20 năm thành lập Tổng Công ty, hôm
đó là ngày hội của toàn thể cán bộ
công nhân viên của đại gia đình Tín
Nghĩa, mỗi đơn vị thành viên của Tín
Nghĩa thể hiện một màu sắc riêng
của mình bằng những chiếc nón ngộ
nghĩnh, thể hiện một tinh thần đoàn
kết bền vững. Tại buỗi lễ mọi người
được ôn lại truyền thống của 20 năm
hình thành và phát triển; được chứng
kiến sự tri ân của Tín Nghĩa đối với
những cá nhân, đơn vị đã đồng hành
cùng Tín Nghĩa trong suốt chặng
đường hình thành và phát triển.
11 năm qua đi thật nhanh, tôi trưởng
thành dần cùng với thời gian, trưởng
thành cùng với sự dìu dắt, chỉ bảo từ
những người anh, người chị trong
gia đình thứ 2 của tôi – Gia đình Tín
Nghĩa. Gắn bó cùng Tín Nghĩa, thứ tôi
nhận thấy được, không chỉ là một Tín
Nghĩa với sự phát triển vượt trội, từ
nguồn vốn, nhân lực, các mảng kinh
doanh, hay doanh thu, lợi nhuận đều
có sự thay đổi vượt bậc. Và đi song
song với sự phát triển của Công ty,
đời sống cán bộ CNV Công ty cũng
luôn được quan tâm, đảm bảo, các
hoạt động chăm sóc mộ liệt sỹ, thăm
hỏi, động viên các bà mẹ Việt Nam
anh hùng, các gia đình neo đơn có
hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các
chương trình từ thiện, giúp đỡ các
CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn luôn
được thường xuyên thực hiện. Qua

đó,
tôi cảm nhận được
truyền thống “lá lành đùm lá rách”
của dân tộc Việt Nam luôn được giữ
gìn và phát huy, và tôi luôn tự hào,
vì bản thân mình, được sống và làm
việc trong môi trường ấy.
Bản thân tôi may mắn khi được công
tác tại một đơn vị thành viên thuộc
Tổng Công ty Tín Nghĩa đó là Công
ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
Đến Công ty làm việc với tôi không
chỉ là vấn đề lương bổng mà ở đó
tôi có được những cảm giác ấm áp
của tình đồng nghiệp, sự quan tâm
chia sẻ những khó khăn trong công
việc, trong cuộc sống từ ban lãnh
đạo Công ty, từ những người đồng
nghiệp thân thiết. Đó là nơi mà tôi
có thể đem hết những gì mà mình
đã được học và tích lũy trong quá
trình học tập nơi giảng đường để
cống hiến, là nơi mà tất cả đều cùng
chung một ước nguyện, mong muốn
góp một phần công sức nhỏ bé của
mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ
đã đề ra trong sự nghiệp phát triển
chung của Công ty, đưa hai chữ Tín
Nghĩa vươn tầm xa hơn nữa trong
khu vực và trên thế giới.
Tổng Công ty Tín Nghĩa đang ngày
càng lớn mạnh, đã khẳng định được
vị thế của một doanh nghiệp lớn, có
uy tín, thương hiệu không chỉ trong
nước mà cả Quốc tế. Để có được
thành quả này, theo tôi, trước hết là
nhờ Ban lãnh đạo Tổng Công ty có
định hướng, chiến lược kinh doanh

đúng
đắn và sau đó là cả
một tập thể đoàn kết, không ngừng
nỗ lực làm việc, phấn đấu. Như vậy,
từng thành viên trong Công ty phải
xác định vai trò, nhiệm vụ cụ thể của
mình để tiếp tục có đóng góp cho sự
tồn tại và phát triển chung của Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Năm nay, cùng với Thế giới, Việt Nam
cũng không tránh khỏi tình hình
dịch bệnh Covid-19. Điều này đã làm
ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của
Việt Nam nói chung và của Tập đoàn
Tín Nghĩa nói riêng. Hơn lúc nào hết,
tôi nghĩ ngay lúc này, đại gia đình Tín
Nghĩa cùng nhau đoàn kết vượt qua
giai đoạn khó khăn này.
Bản thân tôi, là nhân viên kế toán
của Công ty Cổ phần Phát triển KCN
Tín nghĩa, đối với từng nhiệm vụ,
công việc chuyên môn, tôi luôn cố
gắng hoàn thành, tích cực học hỏi,
tham khảo để ngày một vững vàng
hơn trong công tác.
Mặc dù đóng góp của bản thân đối
với sự phát triển của Tổng Công ty
không lớn, nhưng cùng với sự đóng
góp của các thành viên trong gia
đình chung Tín Nghĩa, tôi tin rằng
Tổng Công ty của chúng ta sẽ tiếp
tục phát triển và gặt hái được nhiều
thành tựu to lớn trong thời gian sắp
tới.
Nguyễn Kim Ngân
CTCP PT KCN Tín Nghĩa
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MAY MẮN
TÌM ĐƯỢC
NƠI LÀM VIỆC
ĐỂ ĐAM MÊ
VỚI NGHỀ

K

ỷ niệm 31 năm
Thành lập Tổng
Công ty Tín Nghĩa
với chặng đường dài nhiều cảm xúc,
một trang mới được mở ra, hành
trang của mỗi thành viên trong đại
gia đình Tổng Công ty Tín Nghĩa lại
thêm một dấu ấn khó phai mờ. Nhân
cơ hội này tôi muốn nói lên những
tâm tư, cảm xúc của tôi khi được làm
việc tại nơi đây như một lời tâm sự về
tình cảm của tôi dành cho mái nhà
chung mang tên Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có bề dày
31 năm thành lập kể từ 07/09/1989
đến nay đã tạo dựng được vị thế quan
trọng không chỉ trong nước mà sang
cả thị trường nước ngoài. Với nhiều
ngành nghề kinh doanh đa dạng có
quy mô lớn. Tín Nghĩa đã và đang
phấn đấu trở thành thương hiệu dẫn
đầu về kinh doanh xuất khẩu nông
sản, và dịch vụ Logistics…
Với những người trẻ tuổi ngày nay
nhất là ở các thành phố lớn, thay đổi
công việc không có gì là lạ. Đi làm
chưa tới 6 năm nhưng kinh nghiệm
làm việc với 6 công ty khác nhau.
Những trường hợp như thế sẽ không
thế cảm nhận được sự gắn bó, đoàn
kết và chứng kiến sự phát triển từng
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ngày của một tập thể lớn. Còn đối
với bản thân tôi, đã công tác tại
Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch
- là một Công ty con của đại gia đình
Tín Nghĩa được hơn 03 năm, quãng
thời gian này không thực sự quá dài
nhưng nó cũng đủ để tạo cho tôi
những tình cảm nhất định với nơi
mà tôi làm việc – thứ tình cảm mà tôi
không thể rời xa nơi này.
Cuộc sống bao gồm tình yêu và công
việc. Hai thứ này luôn tồn tại song
hành trong cuộc sống của chúng ta.
Làm việc tại nơi đây tôi cảm thấy như
mình đang được hưởng thụ cuộc
sống đơn giản vì ở đây tôi tìm thấy
sự đam mê và niềm tin của mình.
Trong một môi trường thuận lợi như
thế tôi muốn cống hiến cho công ty
nhiều hơn, cũng là để phấn đấu cho
sự nghiệp của bản thân mình. Xung
quanh tôi là những nhân viên giỏi,
thạo việc và nhiệt tình giúp đỡ đồng
nghiệp nên tôi có nhiều cơ hội học
hỏi những kinh nghiệm cho mình.
Thời gian tôi ở Công ty còn nhiều
hơn thời gian dành cho người thân.
Cho nên mối liên hệ với các nhân
viên khác trong đơn vị nơi tôi làm
việc phải nói là vô cùng thân thiết. Là
nhân viên nữ nhỏ tuổi nhất phòng,
nên tôi được các anh chị trong đơn vị

giúp đỡ và quan tâm rất nhiều. Mỗi
nhân viên ở đây đều là những con
người có trái tim và tình yêu công
việc. Chúng tôi không thể làm việc
như cái máy suốt 08 giờ 01 ngày, 05
ngày 1 tuần, 20 ngày 1 tháng và 265
ngày 01 năm. Mà chúng tôi coi công
ty như gia đình mình, cùng góp phần
xây dựng Công ty cũng như dành
cho nhau tình cảm để cùng nhau
gắn bó với Công ty lâu dài hơn nữa.
Tôi mong muốn với những nền tảng
vững chắc và định hướng chiến lược
đúng đắn của ban lãnh đạo sẽ dẫn
dắt Công ty ngày càng phát triển
hơn nữa, tạo điều kiện cho mọi nhân
viên có cơ hội đóng góp ý kiến, cơ hội
thăng tiến rõ ràng trong công việc và
chế độ đãi ngộ phù hợp, tương xứng
cũng là một trong những yếu tố tạo
nên sự thành công của Công ty cũng
như bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp
nào. Để tăng tinh thần đoàn kết và
gắn kết trong tập thể, Tổng Công
ty cũng thường xuyên tổ chức các
các hoạt động giao lưu và tạo điều
kiện cho các đơn vị Công ty con,
công ty thành viên, toàn thể cán bộ
công nhân viên hiểu hơn về văn hoá
chung của Tổng công ty và gắn bó
trong công việc.
Điều cuối cùng tôi muốn nói nhưng

TÍN NGHĨA TRONG TÔI
không hề nhỏ là niềm tin tôi đặt vào
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tuy tôi là
một nhân viên Pháp chế của công
ty, không trực tiếp mang các dịch vụ
đến cho khách hàng nhưng mỗi khi
trả lời “Tôi làm việc cho Tín Nghĩa” tôi
rất đỗi tự hào vì Tổng Công ty mình
có uy tín và thực sự có đóng góp to
lớn cho sự phát triển chung của tỉnh
nhà. Tôi mong muốn được làm việc
tại Tín Nghĩa lâu dài hơn nữa và có
những bước tiến xa hơn trong công
việc của mình.
Tôi biết rằng không phải ai cũng có
may mắn tìm được một công việc
phù hợp, kiếm tiền với công việc đó
và có đam mê với nghề. Khi tôi có
tất cả những điều đó tôi cảm ơn Tín
Nghĩa. Tín Nghĩa là niềm tự hào, gắn
bó và là cả niềm tin trong trái tim tôi.
Tôi yêu môi trường nơi tôi làm việc,
yêu các anh chị em đồng nghiệp,
yêu công việc của mình. Tôi cũng xin
gửi lời cảm ơn Tổng Công ty đã phát
động hội thi này nhờ hội thi tôi có dịp
viết lên những gì tôi nghĩ về nơi mà
tôi đang làm việc. Cảm ơn Ban giám
đốc cùng những đồng nghiệp đã tạo
điều kiện cho tôi làm việc tại đây và
giúp đỡ tôi những kiến thức chuyên
môn trong công việc tôi đang làm.
Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới
tất cả những đồng nghiệp đã cho tôi
một cảm giác như đang sống trong
một đại gia đình, xin gửi lời chúc cho
tất cả mọi người luôn có sức khỏe,
gia đình hạnh phúc, toàn tâm cống
hiến cho ngôi nhà chung Tín Nghĩa,
chúc cho Tín Nghĩa ngày càng phát
triển, vươn xa hơn nữa, vững mạnh
hơn nữa.
Lời cuối cùng tôi xin gửi đến Tổng
Công ty Tín Nghĩa lời chúc thành
công nhất. Chúc Tổng Công ty Tín
Nghĩa ngày một vững mạnh và vươn
xa.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

TÍN NGHĨA
TRONG TÔI
QUA
NĂM THÁNG

T

ính đến thời điểm này, tôi
làm việc ở Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa đã gần 18
năm. Khoảng thời gian mà tôi được
làm việc trong một môi trường thân
thiện, cởi mở và được tham gia vào
phong trào tập thể của Tổng Công
ty Tín Nghĩa. Từ các phong trào đoàn
Thanh niên như làm vệ sinh khu
trung tâm vào sáng thứ bảy hàng
tuần, nhận chăm sóc hai khu mộ bà
mẹ VN anh hùng, phát động lễ trồng
cây ủng hộ ngày môi trường thế giới,
tham gia viết và gửi bản tin nội bộ
đều đặn gởi Tổng Công ty, cổ vũ cho
đội nhà thi biểu diễn các hội thi văn
nghệ, cuộc thi kể chuyện tấm gương
anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, thi
đấu bóng đá giao hữu với các đội
bạn, hội thi Liên hoan tiếng hát
CNVC Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ngoài
ra, những chuyến tham quan nghỉ
mát hàng năm được tổ chức đều đặn
làm gắn kết thêm sự gắn bó, gần gũi
giữa các nhân viên từng phòng ban,
không khí vui vẻ, những tiếng cười
nói vui đùa sẽ là những kỷ niệm đẹp
luôn ở mãi trong lòng mỗi người.
Ban lãnh đạo Công ty không quên
quan tâm đến CBCNV trong toàn
Công ty như giúp đỡ những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực tạo sân
chơi lành mạnh gắn kết CBCNVLĐ toàn Công ty lại với nhau như
hội thao truyền thống, dã ngoại về

nguồn, họp mặt nhân kỷ niệm ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập
liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10,...
Ngoài ra, Công ty còn quan tâm
đến sự phát triển thế hệ nối tiếp của
Công ty trong tương lai bằng việc hỗ
trợ chi phí học tập con em CBCNV,
cử con em CBCNV đi nước ngoài đào
tạo để chuẩn bị đội ngũ kế cận, tổ
chức vui chơi ngày tết trung thu,
tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu
nhi 1/6,... Những điều đó đã tạo nên
nét văn hóa, tính nhân văn, hướng
thiện của Đại gia đình Tín Nghĩa.
Tôi hy vọng với truyền thống tốt
đẹp, bản sắc văn hóa riêng của Tín
Nghĩa sẽ tồn tại mãi trong lòng của
mọi người. Chúc mừng sinh nhật 31
năm - Tổng Công ty Tín Nghĩa, xin
chúc ban lãnh đạo Tổng Công ty,
các anh chị luôn mạnh khỏe để dìu
dắt Tín Nghĩa được phát trrển vững
mạnh như ngày hôm nay. Chúc Tổng
Công ty Tín Nghĩa thêm tuổi mới
ngày càng phát triển và trở thành
một tập đoàn kinh tế vững mạnh.
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Cty CP PT KCN Tín Nghĩa
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NHÌN QUÁ KHỨ
ĐỂ TƯƠNG LAI TỐT HƠN

L

à một thành viên trong đại gia đình Tín
Nghĩa, tôi thiết nghĩ rằng trong mỗi
chúng ta có lẽ ai ai cũng đều cảm nhận
được niềm tự hào và vinh dự đó! không chỉ đơn thuần là
suy nghĩ mà còn thể hiện cả tâm tư, tình cảm của một
thời đã qua, và qua đó đã trỗi dậy trong tôi những cảm
xúc về một Tín Nghĩa hôm nay, qua những dòng chữ nhỏ
này xin gửi đến các anh, chị, em, hãy cùng tôi suy ngẫm
hướng về ngày thành lập Tổng Công ty vừa tròn 31 năm
tuổi này nhé!
Nếu chúng ta ngược lại thời gian để trở về với quá khứ thì
chúng ta cũng biết rằng với trang giấy nhỏ này không thể
truyền tải hết những nỗi niềm qua từng kỷ niệm về những
dấu ấn của một thời khi đã in sâu trong lòng mỗi người
trong chúng ta mỗi khi nghĩ về nó, và càng được trỗi dậy
mãnh liệt hơn trong không khí háo hức của những ngày
sắp đến chuẩn bị lễ kỷ niệm 31 thành lập Tổng công ty Tín
Nghĩa (07/9/1989 – 07/9/2020), thật trân trọng biết bao,
khi chúng ta đang đứng trong hiện tại nhìn về quá khứ để
thấy được công lao to lớn của những thế hệ cha, anh đi
trước đã tạo dựng một cơ nghiệp cho Tín Nghĩa hôm nay.
Bây giờ hãy cùng tôi tạm khép lại quá khứ để cùng nhau
chia sẻ trong hiện tại – để chúng ta cảm nhận được giá
trị thực của một Tín Nghĩa hôm nay với một đội ngũ lãnh
đạo sáng suốt, tài ba, vừa có tâm, vừa có tầm đã và đang
cùng với toàn thể CBCNV đều một lòng sắt son ngày đêm
chung sức dựng xây một Tín Nghĩa hôm nay tồn tại và
ngày càng phát triển, nâng lên tầm cao mới về công nghệ
hiện đại, qui mô ngày càng mở rộng trên mọi lĩnh vực
SXKD, với đội ngũ quản lý ngày càng được nâng cao về
trình độ kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng
vượt trội.
Cũng chính vì lẽ đó thương hiệu Tín Nghĩa đã không
những vươn xa khắp nơi trên mọi miền đất nước mà còn
lan tỏa đến với các nước lân cận và trên thế giới.
Điều đó cũng đủ hiểu, đáng tự hào và nó đã được thể
hiện rất rõ qua bài ca “Tín Nghĩa – nền tảng của sự thịnh
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vượng” cũng cảm nhận được trong mỗi con người chúng
ta mỗi khi cất lên lời ca ấy không thể không thấy con tim
ta đang rạo rực, với không khí căng đầy lồng ngực một
sức sống mãnh liệt.
Điều tôi muốn chia sẻ ở đây rằng: không ai có thể chôn
vùi quá khứ tuy nhiên trong hiện tại chúng ta cũng
không nên sống mãi với quá khứ trong mộng mị mà cần
phải vươn lên trong xu thế hiện tại, với thời buổi năng
động và không ngừng thay đổi đến từng ngày từng giờ
của một nền kinh tế hiện nay.
31 năm tuổi cũng đủ để chín chắn trong cuộc đời của
mỗi con người, thì mỗi công ty thành viên của chúng ta
cũng vậy, cũng lớn lên từng ngày, qua chuỗi thời gian vất
vả để có được thành quả như ngày hôm nay, với những
bước chân vững chạc, đi chính với đôi chân của mình từ
những nội lực kết hợp với truyền thống chịu thương, chịu
khó của Tổng Công ty đã vượt qua nhiều gian nan thử
thách, để tô thắm thêm trong lòng mọi người và các đối
tác gần xa.
Mỗi thành viên là một thành trì của Tổng công ty, tuy bé
nhỏ nhưng chứa đựng những tinh hoa của một đại gia
đình lớn, là những cái nôi nơi nuôi dưỡng những tư duy
sáng tạo và khơi nguồn những động lực thúc đẩy, góp
phần không nhỏ tái tạo sức lao động sau những ngày dài
cống hiến cho sự nghiệp phát triển Công ty, đó chính là
sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, công đoàn và các
đoàn thể đến đời sống của từng CBCNV. Đó là nét Văn
hóa truyền thống đặc trưng của Tín Nghĩa, có lẽ điều này
ai ai cũng thấu hiểu và thầm cảm ơn điều may mắn cho
riêng mình đang được đóng góp công sức nhỏ bé của
mình vào sự nghiệp chung của Tín Nghĩa, càng không
thể phủ nhận khi đời sống của mỗi thành viên ngày càng

TÍN NGHĨA TRONG TÔI
ổn định, gia đình an vui, con cái ngoan
hiền, học giỏi, an tâm công tác để cống
hiến sức mình cho những giờ vào ca.
Tín Nghĩa hôm nay rất đỗi tự hào! với
tôi câu nói đó là xuất phát từ cõi lòng
và có lẽ cũng đang thổn thức của hàng
nghìn trái tim của CBCNV khi nghĩ về
một Tín Nghĩa yêu dấu, tự hào lắm thay!
trân trọng lắm chứ! có niềm vui nào mà
không băn khoăn, có hạnh phúc nào
mà không ngậm ngùi, cũng như ngày
kỷ niệm 31 năm thành lập cận kề này
ai ai mà không mừng, không thấp thỏm
chờ mong...! Ấy là cái ngày hội tụ của
các anh, chi gần xa, nơi mọi miền Tổ
quốc sẽ hội tụ về đây để chung vui, chia
sẻ trong ngày lễ trọng đại này...!
Mai Thị Sáng
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

TÔI ĐÃ HỌC HỎI
RẤT NHIỀU
TỪ TÍN NGHĨA

H

ồi còn đi học tôi
cũng được nghe
nhiều về tập
đoàn Tín Nghĩa và thỉnh thoảng trên
chương trình thời sự Đồng Nai cũng đưa
tin về các hoạt động của một số công ty
con trực thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Ngày 07/11/2007 là một ngày đặc biệt
đối với tôi khi tôi được nhận vào làm
việc tại Xí nghiệp dịch vụ và PT KCN
Tam Phước nay là Công ty CP PT KCN Tín
Nghĩa, một đơn vị trong hệ thống Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Những ngày đầu bước chân vào làm
việc ở Công ty, tôi luôn có cảm giác lo

lắng thiếu tự tin, bởi vốn bản tính ít nói nhút nhát, cộng thêm việc mới
tốt nghiệp ra trường chưa có kinh nghiệm, môi trường làm việc mới mẻ
làm cho tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nhưng các anh
chị ở Công ty đã giúp tôi xua tan được trạng thái đó, các anh chị gần
gũi, thân thiện, chỉ bảo và giúp đỡ tôi rất nhiều, dần dần tôi bắt đầu
cảm thấy yêu thích môi trường làm việc, yêu thích sự đoàn kết gắn bó
của tập thể CBCNV đang làm việc tại nơi đây.
Trải qua gần 13 năm làm việc, chứng kiến sự phát triển ngày càng lớn
mạnh của đơn vị, của toàn bộ các công ty con trong toàn hệ thống, sự
phát triển mạnh mẽ trong các hoạt động thiện nguyện, tôi cảm thấy
rất tự hào khi mình cũng là một người con trong ngôi nhà lớn ấy. Một
nơi tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, từ cách sống vị tha, đùm bọc yêu
thương giúp đỡ nhau, cách làm việc cởi mở, thân thiện, cái tâm và tầm
nhìn rộng lớn của Ban Lãnh Đạo để đưa được một Tín Nghĩa phát triển
Thịnh Vượng như ngày hôm nay.
Để đạt được những thành tích như hiện nay toàn bộ Ban lãnh đạo,
CBCNV của tất cả các đơn vị đã cố gắng hết mình để khẳng định thương
hiệu không chỉ thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Tổng công ty Tín Nghĩa tôi xin kính
chúc Toàn thể Ban lãnh Đạo, toàn thể CBCNV trong toàn hệ thống sức
khỏe, bình an, chúc cho Tổng Công ty Tín Nghĩa và các Công ty con
luôn hoàn thành tốt kế hoạch và phát triển lớn mạnh hơn nữa, luôn
xứng đáng là những doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc của tỉnh nhà.
Nguyễn Thị Thuý Ngần
CTCP PT KCN Tín Nghĩa
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Thân Thương
Từ Những
Tấm Lòng

T

rong không khí hân
hoan chào mừng kỷ
niệm 31 năm ngày thành lập Tổng
công ty Tín Nghĩa, biết bao cảm xúc,
bao tình cảm sâu lắng tôi trao gửi
nơi đây. Đối với tôi, Tổng công ty Tín
Nghĩa và Công ty Cổ phần khí dầu mỏ
Hóa lỏng Tín Nghĩa nơi tôi đang làm
việc, cống hiến và gắn bó hơn một
năm qua như một gia đình thứ hai,
một ngôi nhà chung ấm áp, chan hòa
tình yêu thương, trìu mến.
Ngày đầu gia nhập Công ty cổ phần
khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa đầy bỡ
ngỡ, nhưng bằng không khí vui vẻ,
bằng sự chỉ dẫn nhiệt tình của các anh
chị các bạn, mọi lo lắng nhanh chóng
tan biến. Và đó không phải là sự ưu ái
dành cho riêng tôi, mà chính là một
nét văn hóa Tín Nghĩa, đào tạo là công
tác luôn được Ban lãnh đạo Công ty
quan tâm, sự phát triển của nhân viên
luôn được coi trọng và gắn liền với sự
phát triển của doanh nghiệp. Vì thế,
dù bạn gia nhập Tín Nghĩa bao lâu
bạn cũng hãy tự tin sẽ mỗi ngày hòa
nhập và càng tiến bộ.
Mỗi dấu mốc ý nghĩa của Tổng Công
ty Tín Nghĩa luôn khẳng định vị thế
cũng như bước phát triển mới luôn
có sự tham gia của các đồng chí trong
Ban lãnh đạo Tổng công ty và CBCNV
đã tạo dựng một cơ nghiệp cho Tín
Nghĩa hôm nay, 10 năm liền nằm
trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt nam do VNR-Vietnamnet bình
chọn.
Thấu hiểu đằng sau mỗi người lao
động là những gia đình nhỏ nên Ban
lãnh đạo Tổng công ty Tín Nghĩa và
Công ty Cổ phần khí dầu mỏ Hóa lỏng
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(Nguyễn Thụy Ý, đứng thứ ba từ phải sang trái)
Tín Nghĩa luôn có những chương trình
tri ân dành cho CBCNV cùng gia đình
của họ. Mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6,
Tết Trung thu, con em các CBCNV đều
có quà tặng và phần thưởng khích lệ
cho những thành tích tốt trong học
tập.
Không chỉ lan tỏa yêu thương đến
CBCNV trong Công ty mà với cộng
đồng, xã hội, Công đoàn, Đoàn
thanh niên Tổng Công ty Tín Nghĩa
cũng dành trọn tình cảm ấm áp, yêu
thương: những ngôi nhà tình thương
thắm đẩm tình người, các ca mổ tim
cho trẻ em nghèo đầy tình tương trợ,
chương trình “Chung tay vì thế hệ
tương lai”, “Chung lòng Chung sức”
thắm tình nhân ái, Ủng hộ Trường
Sa, Ủng hộ đồng bào lũ lụt, nạn nhân
chất độc da cam, Quỹ xóa đói giảm
nghèo, Quỹ học bổng tỉnh Đồng Nai,
Quỹ “Học giỏi sống tốt”, Quỹ bảo trợ
trẻ em nghèo; Tham gia hiến máu
nhân đạo .v.v. là một vài đơn cử cho
các hoạt động hướng đến cộng đồng
của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong thời
gian qua.
Hội thi, hội diễn văn nghệ trong Tổng
công ty Tín Nghĩa như Tiếng hát mãi
xanh là cơ hội để các Công ty thành
viên giao lưu, học hỏi nhau trong
phong trào văn hóa - văn nghệ của
từng đơn vị. Với nhiều chủ đề phong
phú, đa dạng, các tiết mục ca múa
nhạc được dàn dựng công phu đã
cống hiến cho khán giả những món
ăn tinh thần xứng đáng, thấm sâu
vào lòng người bởi những giọng
nam trầm đầy cảm xúc, giọng nữ sâu
lắng, thiết tha, những điệu múa uyển

chuyển nhịp nhàng. Đằng sau thành
công của những tiết mục đó có đóng
góp không nhỏ từ sự quan tâm của
Ban lãnh đạo Tổng công ty.
Thời gian ở Công ty có khi còn nhiều
hơn thời gian dành cho người thân.
Ở tập thể đúng ra chỉ nói chuyện
công việc nhưng nếu xung quanh là
sự quan tâm của những người đồng
nghiệp có trái tim và tình yêu công
việc thì thời gian không còn là con số
khô khan tám tiếng mỗi ngày. Lúc ấy
nơi làm việc đã như thể một gia đình,
nơi dành cho nhau tình đồng nghiệp
thân thiết để cùng cống hiến, gắn bó
với Công ty, nhắc đến nơi làm việc
là tràn ngập cảm xúc tự hào và yêu
thương.
Kỷ niệm 31 năm hình thành và phát
triển Tổng công ty Tín Nghĩa với bao
cảm xúc đong đầy, một trang mới
được mở ra, hành trang của mỗi
chúng tôi lại thêm những kỷ niệm,
những khoảnh khắc khó phai mờ
khắc sâu trong trái tim, tâm trí mỗi
người. Mỗi thành viên của Tín Nghĩa,
tuy bé nhỏ nhưng chứa đựng nhiều
nét tinh túy của một đại gia đình. Họ
là hạt mầm, là nguồn động lực thúc
đẩy và góp phần cho sự nghiệp phát
triển bền vững của Tổng công ty Tín
Nghĩa. Xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo
Tổng Công ty đã chèo lái con thuyền
đưa Tín Nghĩa đến đích vinh quang,
cảm ơn những người con Tín Nghĩa
đã góp sức xây dựng Tín Nghĩa ngày
một vững mạnh.
Nguyễn Thụy Ý
Công ty cổ phần khí dầu mỏ hóa lỏng
Tín Nghĩa
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in chào tháng 9!
Đâu đó có tiếng rơi
rất khẽ của những
chiếc lá vàng rơi báo hiệu
trời vào thu, thỉnh thoảng có
những cơn mưa vội đến rồi vội
đi, nhường lại bầu trời trong
xanh với cơn gió mát lành,
mang những yêu thương ngọt
ngào gợi chút buâng khuâng
về trong sâu thẳm tâm hồn.
Chào tháng 9 xinh tươi, chào
mùa thu vừa đến, chào những
yêu thương và chào cái ôm siết
chặt, chào hành trình tuổi 31
của Tổng Công ty Tín Nghĩa….
Tuổi 31 đối với một đời người đánh
dấu ngưỡng cửa quan trọng bậc nhất
của một người trưởng thành, bởi
những trải nghiệm của gần 1/3 thế
kỷ ấy mang đủ vị đắng cay, ngọt bùi,
cả vị mặn của những giọt mồ hôi và
nước mắt. Đối với Tổng Công ty Tín
Nghĩa, đó là 31 năm chứng kiến sự
chuyển mình mạnh mẽ từ một doanh
nghiệp nhà nước được thành lập sau
thời kỳ đổi mới kinh tế đến mô hình
Công ty cổ phần và quyết tâm hoạch
định chiến lược để khẳng định vị thế
và thương hiệu trong nước và khu
vực. Bước vào hành trình hội nhập ấy,
hành trang trên vai chúng ta là truyền
thống văn hóa Tín Nghĩa được đun
hút qua 31 năm, như người thanh
niên tuổi 31 đủ trưởng thành, đủ bản
lĩnh để chinh phục ước mơ và hoài
bão của mình trên thương trường.
Trong bối cảnh hiện nay, một khi
cạnh tranh công nghệ trở thành yếu
tố quyết định thành công của doanh
nghiệp, thì yêu cầu đặt ra hàng đầu
đối với mỗi thành viên Tổng Công ty
Tín Nghĩa chính là tư duy về đổi mới
sáng tạo. Đổi mới sáng tạo trong sản
xuất chính là sự kết nối giữa sáng kiến
và đầu tư nhằm biến tri thức thành
của cải vật chất. “Sáng kiến” nhằm tạo
ra ý tưởng mới, mô hình mới. Và “đổi
mới” nhằm kết hợp giữa “sáng kiến”
và vấn đề cần giải quyết để tạo ra giải
pháp. Một tập thể tiên phong về đổi
mới sáng tạo đòi hỏi những thành
viên phải chủ động tích lũy kiến thức,
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Hành Trình
Mới, Tâm Thế
Mới
bởi “thế giới tiến bộ không ngừng, ai
không học là lùi” (trích lời Chủ tịch Hồ
Chí Minh).
Doanh nghiệp hình thành văn hóa học
hỏi không phải chỉ đơn giản là nhu cầu
hiểu biết, mà hơn nữa, đó chính là nhu
cầu đổi mới để tìm ra giải pháp cạnh
tranh trong tiến trình hội nhập. Người
lao động với tư cách là những người
học tập suốt đời, cập nhật tri thức
và kỹ năng để theo kịp những người
đứng đầu trong ngành và lĩnh vực của
mình. Ngoài kỹ năng nghề nghiệp, cần
hoàn thiện kỹ năng và trình độ như
ứng dụng công nghệ thông tin, giao
tiếp hiệu quả, lắng nghe tích cực và
tư duy phê phán, khả năng nhận thức
có tính sáng tạo và lập luận toán, giải
quyết vấn đề,..
Đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong
tư duy, mà còn bao gồm cả việc ứng
dụng tư duy đó vào thực tế. Trong thời
gian qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
thực hiện đổi mới cách tiếp cận trong
thu hút đầu tư nước ngoài vào khu
công nghiệp theo Nghị quyết số 50NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính
trị, theo đó, xây dựng và mở rộng hạ
tầng khu công nghiệp hiện đại, tăng
cường chuỗi giá trị, nâng cao hiệu
quả kinh tế gắn với tăng trưởng xanh,
phát triển bền vững, đảm bảo các vấn
đề an sinh xã hội và tiến tới mô hình
Khu công nghiệp thông minh. Hạ tầng
công nghệ số cũng được chú trọng
phát triển thông qua việc ứng dụng
phần mềm trong công tác điều hành

và chia sẻ dữ liệu, ứng dụng quản lý số
trên các lĩnh vực logistics, xăng dầu,..
đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái kết
cấu hạ tầng và việc cung cấp dịch vụ
mang tính tích hợp. Các phong trào
thi đua phát động sáng kiến cải tiến
kỹ thuật thu hút sự tham gia của đông
đảo cán bộ, công nhân viên Tồng Công
ty với nhiều mô hình mới, ý tưởng
sáng tạo, mang tính thực tiễn cao…
Tất cả đã và đang tạo nên một thương
hiệu mang đậm nét văn hóa độc đáo
của Tín Nghĩa, đó là sự cố gắng bền bỉ
và trách nhiệm của tập thể người lao
động Tổng Công ty, là kết quả sự lãnh
đạo, chỉ đạo của các thế hệ cán bộ,
đảng viên lãnh đạo trong suốt chặng
đường hình thành và phát triển.
“Nếu được làm hạt giống để mùa sau.
Nếu lịch sử chọn ta là điểm tựa.
Vui gì hơn làm người lính đi đầu.
Trong đêm tối, tim ta là ngọn lửa...”
Vâng, xin mượn những vần thơ đầy
hào khí của nhà thơ Tố Hữu để thổi
bùng ngọn lửa nhiệt huyết của tập
thể Tổng Công ty Tín Nghĩa trong
hành trình tuồi 31. Vẫn còn đó không
ít những khó khăn và thử thách, song,
với tinh thần chủ động học hỏi, đổi mới
từ nhận thức đến hành động sẽ góp
phần tạo tính lan tỏa từ cá nhân đến tổ
chức, phát huy tinh thần học hỏi, lao
động sáng tạo của tập thể Tổng Công
ty, cùng chung tay vượt qua mọi khó
khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm
vụ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế
- xã hội của Đồng Nai nói riêng và cả
nước nói chung./.
Lê Thị Ngọc Hân
Ban Pháp chế
Thông tin nội bộ - Số 04/2020
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Kỷ
Niệm
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Thương

K

hi sinh ra ai
trong chúng ta
cũng có một
ngôi nhà, nhưng đến khi vào đời
chúng ta lại có thêm một “ngôi nhà”
nữa , cái nơi mà đôi khi chúng ta bỏ
nhiều thời gian ở đó hơn là ngôi
nhà riêng của mình, đó là nơi làm
việc. Trong cuộc đời của mỗi người,
có thể có rất nhiều ngôi nhà thứ
hai, nhưng những ngôi nhà ấy đều
cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm và
những bài học sống hữu ích, những
trải nghiệm khó quên.
Cách đây hơn 3 năm về trước, Tôi
- một nhân viên kế toán tại một
Công ty xây dựng ở Quận Bình
Thạnh đang loay hoay với vòng
xoáy của công việc, cuộc sống
nhộn nhịp và vội vã nơi Sài Gòn. Thì
em tôi bảo “Chị về Biên Hòa đi, em
thấy Công ty Tín Nghĩa đang tuyển
dụng đó, nộp hồ sơ đi....” Với sự háo
thắng của tuổi trẻ, cộng thêm cảm
giác chông chênh, nhớ nhà quá, tôi
không ngần ngại tìm hiểu và nộp
hồ sơ.
Tôi biết đến Tín Nghĩa là có kinh
doanh mảng Xăng dầu, là Losgictis,
là Khu công nghiệp, là Nông sản,
nên khi nhận được điện thoại hẹn
phỏng vấn, tôi còn tự đặt câu hỏi
trong đầu “Tín Nghĩa có Công ty
Bảo vệ thật sao?”. Tôi nhớ như in,
sau khi cúp điện thoại, điều đầu
tiên tôi làm là lên google gõ ngay
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(Hoàng Thị Nga, người thứ nhất từ phải sang trái)
Công ty Bảo vệ Tín Nghĩa…. Đúng
rồi, là Công ty thuộc Tổng Công ty
Tín Nghĩa, phần nào yên tâm, lướt
sơ vài thông tin rồi thôi. Thời gian
sau đó, tôi được nhận vào làm việc
tại Phòng Kế toán tổng hợp của
Công ty Bảo vệ Tín Nghĩa.
Nhớ lại những ngày đầu vào Công
ty, tôi còn bỡ ngỡ với môi trường
làm việc mới. Thật may, trong quá
trình làm việc, tôi đã gặp được
những người đồng nghiệp tốt
bụng, sẵn sàng hỗ trợ để công việc
chạy tốt. Và đặc biệt là người quản
lý trực tiếp của tôi - Chị Kế toán
trưởng. Không chỉ là Sếp - là người
thầy tận tâm, luôn chỉ bảo, hướng
dẫn tận tình cho tôi, sẵn sàng chia
sẻ những kiến thức, kinh nghiệm
để tôi có thể tiến bộ hơn. Chị dạy
cho tôi cách đối nhân xử thế trong
một số trường hợp, cũng như dạy
tôi cách phối hợp trong công việc,
giúp tôi giải quyết những khúc
mắc, mâu thuẫn để có thể dung
hòa mọi việc.
Không chỉ là đồng nghiệp, các chị
em Phòng Kế toán tổng hợp như
những người thân của tôi, cùng tôi
san sẻ những niềm vui, nỗi buồn,
những khó khăn trong công việc
cũng như trong cuộc sống. Vì là
một “ngôi nhà”, cũng giống như
những “gia đình” khác, nên chúng
tôi không tránh khỏi những giận
hờn, những tranh cãi quyết liệt giữa

các thành viên. Nhưng rồi sau tất cả
chúng tôi nhìn ra vấn đề, càng hiểu
nhau hơn, thông cảm với nhau hơn
và càng gắn bó với nhau hơn.
Là những đoàn viên thanh niên đầy
nhiệt huyết, khi chưa lập gia đình,
cứ mỗi dịp ngày Quốc tế thiếu
nhi 1/6, tổng kết năm học, hay Tết
trung thu... lại tất bật với các hoạt
động theo kế hoạch của Tổng Công
ty triển khai. Hay mỗi dịp cận Tết
Nguyên Đán hàng năm, Tổng Công
ty thường có hoạt động Xuân như
cắm hoa; tiểu phẩm; báo tường;
làm bánh mứt,…. Năm nào chúng
tôi cũng cùng nhau rinh về các giải
thuộc bộ môn cắm hoa; báo tường.
Hoạt động thường niên này là một
truyền thống của Tín Nghĩa chúng
tôi đã có từ lâu nay, tạo lên sự gắn
kết giữa các đơn vị trong hệ thống
và cũng là nơi giao lưu học hỏi
ngoài chuyên môn thường ngày.
Giờ đây, là một đoàn viên công
đoàn tham gia BCH CĐCSTV, vẫn
thế, cứ đến ngày Quốc tế Phụ nữ
8/3, 20/10… CBCNV nữ chúng tôi
lại được CĐCS Tổng Công ty tổ chức
các hoạt động: Khám sức khỏe tại
bệnh viện phụ sản; được tham dự
các buổi tọa đàm có các chuyên gia
tư vấn, giao lưu CBCNV nữ trong
các đơn vị với phương châm “Phụ
nữ Tín Nghĩa tích cực học tập, lao
động sáng tạo và xây dựng gia đình
hạnh phúc”.
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Tôi nghĩ mong ước lớn nhất của mỗi
người đều là cảm nhận và tìm được
niềm vui, niềm hạnh phúc trong công
việc cũng như cuộc sống. Với tôi niềm
vui và hạnh phúc chỉ xuất phát từ
những điều đơn giản như cùng đồng
nghiệp của mình cùng trang trí công
ty nhân dịp noel; năm mới, cùng tham
gia các hoạt động của Tổng Công ty
hay đơn giản là những nụ cười khi gặp
nhau vào mỗi buổi sáng đi làm hoặc
là những câu chuyện tiếu lâm vào mỗi
buổi cơm trưa cũng làm dịu đi áp lực
công việc và tiếp thêm động lực để
mọi người làm việc hiệu quả hơn.
Tôi tin bất cứ đồng nghiệp nào khác
khi bước chân vào đại gia đình Tín
Nghĩa đều có nhiều cảm xúc và cảm
nhận giống tôi qua những ngày tháng
gắn bó cùng nhau. Cuộc hành trình
tại ngôi nhà Tín Nghĩa tuy chưa quá
dài nhưng cái tôi nhận được lại thật
nhiều điều: Những kinh nghiệm sống,
kỷ niệm sâu sắc và những tình cảm
chân thành, ấm áp. Được trở thành
một thành viên trong đại gia đình Tín
Nghĩa không chỉ là sự may mắn mà
còn là niềm tự hào đối với tôi. Đây là
nơi mà tôi có thể tin tưởng để gọi đó
là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngôi
nhà chung của rất nhiều người cùng
một lý tưởng đó chính là nỗ lực làm
việc hết mình để bảo vệ và xây dựng
ngôi nhà ấy càng thêm bền vững và
lớn mạnh. Mặc dù, hiện tại một số
thành viên của ngôi nhà chung đã
có định hướng riêng, đã gia nhập
vào ngôi nhà khác, cũng đồng nghĩa
là ngôi nhà chung của chúng tôi kết
nạp thêm thành viên mới. Nhưng dù
người đi - người ở lại thì tình cảm của
chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên như lúc
còn làm chung mái nhà Tín Nghĩa.
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành
lập, chúc cho Tổng Công ty Tín Nghĩa
luôn trường thịnh, ngày càng vững
mạnh và phát triển như cái tên vẫn
thường thấy “Tín Nghĩa - Nền tảng của
thịnh vượng”.
Hoàng Thị Nga
Công ty CP DV Bảo vệ CN Tín Nghĩa

LỜI CHÚC VÀ NIỀM TIN

T

háng 9 lại về, trong không khí hân hoan của tập thể CBCNV Tập
đoàn Tín Nghĩa. Cột mốc thời gian 07/9/1989 – 07/9/2020 đã đánh
dấu mốc son lịch sử của Tín Nghĩa tròn 31 tuổi. Trong 31 năm xây
dựng và phát triển, Tín Nghĩa luôn nắm bắt cơ hội, có nhiều sáng kiến trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động đi đầu trong việc xây dựng phát
triển bền vững, đạt được tốc độ tăng trưởng cao, hoàn thành vượt chỉ tiêu
các kế hoạch kinh doanh qua các năm, đóng góp nhiều lợi ích cho đất
nước. Bên cạnh đó, Tín Nghĩa cũng là mái nhà chung được xây dựng và vun
đắp bằng tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực và tình cảm của toàn thể CBCNV cũng
như ban lãnh đạo Công ty.
Trên con đường phát triển, Tín Nghĩa đã trải qua không ít gian nan và thử
thách, nhưng với niềm tin, quyết tâm và đoàn kết một tập thể đã có 31 năm
gắn bó, không ngừng sáng tạo và đổi mới trong sản xuất kinh doanh sẽ là
cơ sở vững chắc để chúng ta cùng nhau vượt qua những thử thách, vững
bước tiến lên, tiếp tục có những bước phát triển đột phá.
Trong những ngày đầu thành lập, với đội ngũ CBCNV chỉ vỏn vẹn khoảng
10 người với số vốn ban đầu chỉ khoảng 15 triệu đồng, đến hôm nay Tín
Nghĩa đã là một trong 3 Tổng công ty lớn ở tỉnh Đồng Nai với doanh thu
hàng năm trên 10.000 tỉ đồng, có hơn 25 công ty con, công ty liên kết và
đơn vị trực thuộc, giải quyết việc làm cho hơn 120 ngàn người lao động.
Minh chứng cho điều đó là vào ngày 26/11/2019, Tín Nghĩa vinh dự được
vinh danh Doanh nghiệp Phát triển bền vững, đây là lần thứ ba liên tiếp
Tổng công ty Tín Nghĩa đạt danh hiệu này.
Trong thời gian tới, Tín Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt
được, xây dựng một tập thể thống nhất.
Một lần nữa xin chúc mừng ngày thành lập Công ty 07/9/1989-07/9/2020.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông
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LUÔN TRÂN QUÝ
NƠI ĐANG LÀM VIỆC

5

năm
–
1
chặng đường
tuy không phải là quá dài,
nhưng cũng đủ để tôi dành
hết tình cảm, yêu thương
cho Tín Khải – nơi tôi đang
làm việc và gắn bó. Nhắc tới
Tín Khải là nhắc tới các anh,
các chị đồng nghiệp vui vẻ,
hòa đồng và đầy nhiệt huyết,
nghĩa tình. Tôi đã cùng Họ
trải qua những thử thách
trong công việc, những trải
nghiệm trong cuộc sống,
cũng như những buồn vui
mỗi ngày. Tôi yêu lắm, ngôi
nhà Tín Khải.
Làm việc nơi đây tôi cảm thấy
mình như đang được tận
hưởng cuộc sống giản đơn,
ở đây tôi tìm thấy sự đam mê
và niềm tin. Trong một môi
trường thuận lợi như thế tôi
muốn cống hiến cho công ty
nhiều hơn, cũng là để phấn
đấu cho sự thăng tiến của
bản thân mình. Các đồng
nghiệp xung quanh tôi đều
là những người giỏi giang,
thạo việc và nhiệt tình giúp
đỡ nên tôi có nhiều cơ hội
học hỏi thêm kinh nghiệm
cho riêng mình.
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Là nhân viên nữ nhỏ tuổi
nhất Công ty, tôi được các
anh chị trong Công ty quan
tâm giúp đỡ. Tập thể đoàn
kết, gắn bó, Công ty thường
xuyên tổ chức các hoạt động
giao lưu để mọi người hiểu
nhau hơn và hiểu về văn hoá
Công ty.
Đối với tôi, gia đình Tín Khải
không chỉ là nơi làm việc
hàng ngày mà ở đó đã trở
thành ngôi nhà thứ hai trong
cuộc đời tôi. Nơi mà tôi có
những kỷ niệm đáng trân
quý nhất và có lẽ điều đó sẽ
không bao giờ tìm thấy được
ở bất kỳ nơi nào khác.
Xin cảm ơn Tín Khải - Ngôi
nhà thứ hai của tôi, nơi cho
tôi cơ hội việc làm, nơi có
môi trường làm việc chuyên
nghiệp và là nơi luôn đầy đầy
ắp tình yêu thương. Chúc
cho Công ty chúng ta ngày
càng phát triển vượt bật để
góp phần vào việc xây dựng
thương hiệu Tín Nghĩa ngày
càng lớn mạnh
Nguyễn Trần Thảo Vy
Công ty CP Tín Khải

Tự
Hào
Nơi
Đây

N

ếu đã nói Tín Nghĩa trong tôi là một phần
những năm tháng thanh xuân thì Tam
Phước là một tình yêu đầu đời tinh khôi và
cả một triền ký ức với gần thập kỷ đã qua. Vẫn nhớ như
mới hôm qua đấy thôi, những ngày đầu tiên đi làm vừa
lạ vừa bỡ ngỡ với cả quãng đường xa và môi trường
công sở mới tập làm quen. Nhưng rồi thấm thoát cũng
chục năm đã trôi qua, cũng là ngần ấy năm tôi tự hào là
một thành viên của Tam Phước. Nếu để kể hết về Tam
Phước trong mấy năm ấy thì thật sự không biết bắt đầu
từ đâu và kết thúc bằng mấy trang giấy. Ví nó như một
phần cơ thể của chính con người mình có lẽ là điều
không hề quá.
Một khu công nghiệp phủ xanh bởi những hàng cây
dài thẳng tắp, những hàng osaka vào mùa hoa nở vàng
rực cả một góc trời, hàng cây sứ với nét trắng thanh
khiết cũng làm dịu đi cái nóng oi ả. Những nhà máy,
phân xưởng đang ngày đêm sản xuất gia tăng phát
triển kinh tế lẫn đời sống cho người lao động. Khung
cảnh vừa thanh bình vừa nhộn nhịp ấy bỗng chốc bị
tàn phá bởi cơn dịch bệnh thế kỷ mang tên COVID19,
mọi thứ rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời, những
con đường dần vắng bóng vào giờ tan ca, những phân
xưởng, máy móc dần nguội lạnh chờ đơn hàng kế tiếp.
Không ai biết dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu nhưng tôi
vẫn tin cũng giống như hàng triệu người dân Việt Nam
tin là đất nước mình rồi sẽ dần trở lại trạng thái bình
thường vào một ngày không xa.
Để rồi Tam Phước vẫn là một trong những khu công
nghiệp trọng điểm của tỉnh, là thành viên nòng cốt
trong Tin Nghĩa và để tôi vẫn là một nhân tố trong một
tập thể đáng yêu và đầy tự hào như thế.
Lý Hồng Ân
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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LUÔN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM HƠN, CỐ GẮNG HƠN
hiệu quả và khoa học hơn, phục
vụ cho khách hàng được chuyên
nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của khách hàng
một cách tốt nhất.

T

hời gian thấm thoát thoi đưa,
mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ với
những bước chân đầu tiên khi
bước vào Công ty CP Phát triển KCN Tín
Nghĩa với tâm trạng vừa hồi hộp, lo lắng
khó tả vừa xen lẫn niềm vui và hy vọng, giờ
đây nhìn lại đã hơn mười năm trôi qua tôi
gắn bó với Công ty. Lý do vì sao tôi đã gắn
bó với Công ty cho đến ngày hôm nay là vì
Công ty luôn quan tâm đến đời sống anh
chị em, phúc lợi đầy đủ, môi trường làm
việc thân thiện, công việc và mức lương ổn
định. Khoảng thời gian đó đã để lại trong
tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm về những
ngày tháng khó quên bên cạnh những
đồng nghiệp thân yêu.
Tôi luôn xem Công ty như là ngôi nhà thứ
hai của mình và cảm thấy hài lòng với công
việc mà mình đang đảm nhận. Công việc
hiện tại không quá khó nhưng tôi cần phải
có tính kiên trì, chịu khó, cẩn thận và có tinh
thần trách nhiệm cao trong công việc. Với
sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và tinh thần
hợp tác của đồng nghiệp, tôi đang cố gắng
làm tốt công việc của mình được giao, song
song với việc tìm hiểu và cập nhật nâng cao
thêm nghiệp vụ liên quan đến công việc
hiện tại để giải quyết công việc một cách

Đã là một thành viên trong đại gia
đình Tín Nghĩa thì ít hay nhiều ai
ai cũng một lần trải qua cảm giác
được sống vui vẻ, hạnh phúc và
chan hòa tình thân ái trong đại gia
đình Tín Nghĩa. Tín Nghĩa là một
đại gia đình lớn, là cái nôi nuôi
dưỡng những tư duy sáng tạo, khát
vọng vươn lên, phát triển bản thân
đồng thời cũng là mái nhà chung
mà ở đó đời sống của từng CBCNV
được công đoàn Công ty thể hiện
sự quan tâm sâu sắc. Không thể
phủ nhận được rằng khi đời sống
của mỗi CBCNV ngày càng ổn định,
gia đình an vui, con cái ngoan hiền,
học giỏi, thì toàn thể CBCNV sẽ an
tâm công tác, cống hiến hết sức
mình trong từng giờ từng phút làm
việc để đạt hiểu quả cao nhất vì sự
nghiệp chung của Công ty, đã dần
tạo nên nét văn hóa truyền thống
đặc trưng của Tín Nghĩa.
Ngoài những giờ làm việc căng
thẳng, mệt mỏi, mỗi người con
của Tín Nghĩa ít nhất người nào
cũng một lần được tham gia các
sự kiện văn hóa truyền thống hàng
năm của Tín Nghĩa như tham gia
hiến máu nhân đạo, tham gia các
phong trào trồng cây bảo vệ môi
trường, đi viếng nghĩa trang các
anh hùng liệt sĩ tỉnh Đồng Nai,
tham gia các cuộc thi kể chuyện,
hùng biện, các cuộc thi văn nghệ,
tham gia tặng quà từ thiện cho bà
con nghèo nhân dịp lễ, tết… hay
tham dự hội thao của Tổng Công
ty, tham gia hội thi Báo tường, cắm
hoa, làm bánh tết và thi tiểu phẩm
mừng xuân để được vận dụng hết
tư duy, khả năng sáng tạo, được vui
chơi hết mình, cười đùa hết mình

và cống hiến hết sức mình trong
các phong trào từ đó mọi người lại
thấy càng hiểu nhau hơn, đoàn kết
và gắn bó với nhau hơn trong mái
nhà chung của Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Thời gian đã qua không phải là dài
nhưng đủ để tôi cảm thấy rất tự
hào vì mình đang có được cơ hội
làm việc trong một tập đoàn lớn
và quy mô như Tín Nghĩa. Đây là
một môi trường làm việc chuyên
nghiệp nơi mà tôi có thể vận dụng
triệt để những kỹ năng cũng như
kiến thức của mình. Tôi có thể hoàn
thành công việc được như ngày
hôm nay là nhờ vào sự dìu dắt,
hướng dẫn nhiệt tình của các anh
chị đi trước, chính điều này đã thôi
thúc tôi không ngừng học hỏi, nổ
lực phấn đấu hơn nữa để đạt được
nhiều thành tích tốt nhằm xây
dựng Công ty ngày càng phát triển
và lớn mạnh hơn.
Mừng Tổng Công ty Tín Nghĩa
thêm một tuổi mới, lại một lần nữa
tôi nhận thấy bản thân mình cần
phải có trách nhiệm hơn, cố gắng
hơn nữa để xứng đáng trở thành
một thành viên của Tín Nghĩa,
đóng góp một phần nhỏ bé vào sự
nghiệp phát triển chung của Tổng
Công ty. Hướng đến ngày sinh
nhật lần thứ 31 của Tổng Công ty
Tín Nghĩa, tôi xin chúc cho Tổng
Công ty đạt được những thành
quả cao trong kinh doanh và thực
hiện được những kế hoạch đã ấp ủ
bao lâu nay, xin chúc cho toàn thể
CBCNV chúng ta luôn tràn đầy sức
khỏe để đưa con tàu Tín Nghĩa ra
khơi xa đến các vùng miền đầy cơ
hội và tiềm năng trong tương lai,
để xây dựng đất nước thân yêu
của chúng ta ngày càng giàu mạnh
hơn.
Nguyễn Ngọc Thục
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2020
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Kỷ Vật Của Bác
Và Phong Trào
Thi Đua Yêu Nước

C

hiếc quạt nghĩa tình.
Năm 1946, nhân kỷ
niệm 56 năm ngày sinh
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh
niên làng Canh Hoạch, Hà Đông đã
gửi tặng Người chiếc quạt giấy màu
nâu với những nét hoa văn chạm
trỗ tỉ mỉ, dài 76cm, 2 xương ngoài
được làm bằng sừng và 16 xương
kia bằng tre, nên còn được gọi là
quạt thước.

quà từ Bác, ông Hoàng Đạo
Thuý và Trưởng ban Tôn Đức
Thắng, cùng các vị của Ban vận
động Thi đua ái quốc các cấp, đã
tận tâm, tận lực làm tròn lời Người
dặn. Phong trào Thi đua yêu nước
đã không chỉ được nhân rộng, mà
còn được thổi “mạnh lên” thực sự…

Nhìn vào mặt trước của quạt, dễ
dàng nhìn thấy các nét châm kim
nghệ thuật làm nổi lên dòng chữ
Hán: “Hồ Chủ tịch vạn tuế” ở chính
giữa. Phía trên mép quạt là dòng
chữ“Việt Nam dân chủ cộng hoà”,
còn bên trái là các câu thơ: “Gió
xuân hây hẩy ba kỳ mát. Muỗi cỏ vo
ve, một phẩy tan. Gia cát quạt lông,
Hồ quạt giấy. Trước sau quét sạch lũ
tham tàn”; và bên phải là những câu
thơ: “Ra tay quạt gió, xua nồng, Cho
dân bức bối thoải lòng ước mong.
Quạt hồng Nam, Bắc, Tây, Đông,
Quạt cho hoà khí xuân phong gió
về”. Nội dung những dòng chữ và
những câu thơ ấy thể hiện một
kỳ vọng, một lời nhắn gửi sâu sắc,
đồng thời cũng là ước mong của
nhân dân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

… Trong suốt chặng đường 31 năm
hình thành và phát triển của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, cùng với đường
lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng
Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có
ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo,
định hướng các phong trào thi đua
yêu nước, lôi cuốn, động viên cán
bộ, nhân viên Tổng Công ty đoàn
kết, nỗ lực phấn đấu, hăng say sản
xuất.

Ngày 20/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã ký Sắc lệnh 207/SL cử ông
Hoàng Đạo Thuý về làm Tổng Bí
thư Ban vận động Thi đua ái quốc
Trung ương. Trong buổi gặp mặt,
ông Hoàng Đạo Thuý đã nhận được
từ Chủ tịch Hồ Chí Minh chiếc quạt
ấy cùng lời căn dặn: “Chú dùng cái
quạt này để quạt phong trào lớn
mạnh lên”. Vinh dự nhận được món
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Luôn học tập theo Bác từ những
điều nhỏ nhất.

Trong thời gian qua, với nhiều hình
thức khác nhau như thông qua các
cuộc thi, bản tin nội bộ định kỳ,
trang tin tức trực tuyến (website),...
Tổng Công ty luôn đề cao việc
tuyên truyền về công tác thi đua,
khen thưởng theo tư tưởng thi đua
yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước về thi
đua, khen thưởng, qua đó, đã làm
chuyển biến và nâng cao
nhận thức của cán bộ, công nhân
viên, người lao động trong toàn
Tông Công ty về vai trò, vị trí và tầm
quan trọng của công tác thi đua,
khen thưởng.

Có
thể
điểm
lại một số
phong trào thi đua yêu nước và
công tác thi đua, khen thưởng nổi
bật như: Phòng trào Xanh, sạch,
đẹp; An toàn vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ; Giữ gìn văn
hoá doanh nghiệp; Thực hành tiết
kiệm – Chống lãng phí,... và các
công tác an sinh xã hội khác. Các
hoạt động thi đua ngày càng được
đẩy mạnh đi vào chiều sâu nhằm
phát huy khả năng, óc sáng tạo của
người lao động, gắn với việc nêu
cao trách nhiệm của Ban lãnh đạo.
Cũng từ các phong trào thi đua đó,
ngày càng xuất hiện nhiều gương
người tốt, việc tốt, điển hình tiên
tiến trên các mặt công tác, làm cho
vườn hoa thi đua Tổng Công ty ngày
càng phát triển rực rỡ và có sự lan
toả mạnh mẽ.
Trong bối cảnh thế giới không
ngừng biến động với những cơ
hội và thử thách đan xen, tác động
không nhỏ đối với các quốc gia
đang phát triển như Việt Nam, tập
thể Tổng Công ty Tín Nghĩa, với
hành trang trên vai là lời kêu gọi thi
đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát
huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi
mới sáng tạo trong tình hình mới,
nỗ lực hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
mà Đảng và Nhà nước giao cho, tạo
đà vững chắc cho những năm tiếp
theo
Lê Thị Ngọc Hân
Ban Pháp chế
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Ngày
Tri
Ân

C

hiến tranh đã qua đi,
nhưng tất cả chúng ta,
những người dân Việt
Nam không lúc nào nguôi ngoai
những mất mát, những nỗi đau
mà nó để lại. Những người con
anh dũng của Tổ quốc, có người
còn sống nhưng cũng có người
nằm lại đất mẹ thân yêu. Nhưng
những chiến công và tên tuổi
của các anh đã trở thành bất
tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc
và mãi mãi được thế hệ những
người Việt Nam tưởng nhớ. Ngày
27/7, không giống như bất cứ
một ngày kỷ niệm thông thường
nào khác, ngày Thương binh –
Liệt sỹ đã từ lâu là một dịp đặt
biệt để cả đất nước tỏ lòng tri ân
và vinh danh những người con
đã ngã xuống hoặc hiến dâng
một phần xương máu cho nền
độc lập của Tổ quốc.
Kỷ niệm ngày này, dù là một
địa phương nhỏ bé hay tầm cỡ
quốc gia, dù là một cuộc gặp gỡ
chân tình hay là một buổi mít
tinh hoành tráng thì đều có một
không khí như nhau, là nỗi rưng
rưng tưởng niệm lan tỏa những

cảm xúc thiêng liêng. Cùng với
đồng bào cả nước, Công ty cổ
phần KCN Tín Nghĩa Phương
Đông cũng tổ chức dâng hương
tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ
tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đất
Đỏ - Long Điền.
Mới tờ mờ sáng CBCNV của
Công ty đã tập trung đông đủ
tại Nghĩa Trang Liệt sỹ huyện Đất
Đỏ - Long Điền để dự lễ kỷ niệm
73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ
(27/7/1947 – 27/7/2020). Đây là
hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo
lý “uống nước nhớ nguồn” của
cán bộ công nhân viên Công ty
cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương
Đông.
Trong không khí trang nghiêm
tại Đài tưởng niệm, Công ty cổ
phần KCN Tín Nghĩa – Phương
Đông đã đặt vòng hoa, thắp
hương lên từng phần mộ liệt sỹ
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân
sâu sắc đối với công ơn to lớn
của các anh hùng liệt sỹ đã hiến
trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì
hạnh phúc của nhân dân.

Trong suốt cuộc kháng chiến
trường kỳ của dân tộc Việt Nam
anh hùng, biết bao người con
trai trẻ ra đi và không bao giờ
trở về nữa. Để rồi những người
mình yêu, những người vợ trẻ
vẫn chung thủy đợi chờ suốt
cuộc đời, chỉ mong có một lá
thư về, mong ngày hội ngộ, thấp
thỏm, khắc khoải một mình, lặng
lẽ ra đi trong tuyệt vọng nhưng
không hề trách móc. Bởi tất
cả là chiến tranh, lỗi của chiến
tranh….
Chúng tôi, những người đang
sống trong hòa bình sẽ luôn luôn
khắc ghi trong lòng công ơn to
lớn của những người thương
binh, anh hùng liệt sỹ, những
người con ưu tú đã chiến đấu
anh dũng, hy sinh để giành giật
từng tất đất, bảo vệ từng cành
cây ngọn cỏ, bảo vệ chủ quyền
độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.
Lê Thị Kim Xuân
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa
– Phương Đông
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HÃY LUÔN HẠNH PHÚC VỚI CÔNG VIỆC

H

ạnh phúc trong công việc
cũng là một trong những
nhân tố quan trọng khiến
bạn sống khỏe, sống vui hơn. Áp lực
công việc, các mối quan hệ xã giao
nơi công sở, ý chí thăng tiến… khiến
bạn luôn căng thẳng và rơi vào tâm
trạng “bất hạnh” trong công việc.
Tìm ý nghĩa trong công việc của bạn
Một trong những cách quan trọng để
cảm thấy hạnh phúc tại nơi làm việc
là hãy tìm những điều ý nghĩa trong
công việc bạn làm. Bạn đều có thể
giúp đỡ được mọi người cho dù họ
là sinh viên hay những khách hàng.
Nếu bạn còn đang lấn cấn trong
việc tìm ý nghĩa trong công việc bạn
đang làm, thì có thể sẽ gặp khó khăn
để cảm thấy hạnh phúc trong công
việc. Dành ít phút để nhắc nhở mình
lý do tại sao mỗi công việc bạn làm
đều có một vài ý nghĩa gì đó lúc đó
bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc của bạn
tăng cao.
Kiểm soát tốt thời gian
Người thành đạt luôn biết nhẫn nại
trong sự thầm lặng để tìm ra và làm
theo đúng trình tự công việc, họ
không bao giờ trễ nải hay gấp gáp ở
bất cứ khâu nào trong toàn bộ dây
chuyền công việc. Nhìn bề ngoài họ
có vẻ hơi “ khô” nhưng thực chất họ
đã tìm được chính niềm vui trong
công việc, từng bước thành công
trong công việc. Họ làm chủ được
chính mình thậm chí thời gian còn
biết “phục tùng” họ, do họ sắp đặt.
Hãy bắt đầu mỗi tuần và mỗi ngày
với các bản kế hoạch và mục tiêu
cho những công việc cần phải được
thực hiện
Ngược lại, những người lười nhác
thường nhàn trước vội sau, không
biết làm việc theo tuần tự một cách
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khoa học, làm mọi thứ rối tung lên,
vừa tốn nhiều thời gian và công sức
vừa không đạt được kết quả như
mong muốn.
Thử thách chính mình
Sự nhàm chán chính là một trong
những trở ngại lớn nhất đối với cảm
nhận về sự hài lòng. Sau một năm lặp
lại những công việc giống nhau, bạn
có xu hướng mất đi hứng thú trong
công việc. Hãy làm mới mình bằng
cách thử làm những việc “mới toanh”
để thách thức chính mình. Chúng ta
thường có xu hướng cảm thấy hạnh
phúc nhất khi chúng ta làm được
những công việc tưởng như “vượt
quá giới hạn của bản thân”.
Đừng ám ảnh về tiền lương của
mình
Mặc dù không được tưởng thưởng
công bằng hoặc cảm thấy không
hài lòng khi bị chậm tăng lương, bạn
cũng không thể để suy nghĩ như vậy
kiểm soát mọi hành động của bạn
được. Nếu bạn bước ra ngoài ăn trưa
cùng đồng nghiệp, đừng tự mình có
suy nghĩ so sánh rằng thưởng thức
một dĩa cơm hoặc tô phở là tương
đương với tiền công của nửa ngày
làm việc; nếu bạn bắt đầu đi theo lối
suy nghĩ này thì bạn sẽ sớm bị lấp
đầy bởi sự tuyệt vọng. Nếu bạn cảm
thấy mình có thừa năng lực cho công
việc của bạn thì có lẽ bạn sẽ hạnh
phúc hơn khi được làm ở một vị trí
được đánh giá cao hơn và phù hợp
với nhu cầu của bạn.
Tự thưởng cho mình khi hoàn thành tốt đẹp
một công việc
Mặc dù năng suất là điều rất quan
trọng, tuy nhiên cũng cần chăm
sóc cho sức khỏe tinh thần. Nếu
bạn muốn được hạnh phúc trong
công việc, thì bạn nên định kỳ tự

thưởng cho mình vì đã hoàn thành
được những nhiệm vụ quan trọng
và làm tốt công việc của bạn trong
một ngày. Tự thưởng cho chính mình
cũng sẽ giúp cho bạn có một cái gì
đó để mà trông đợi trong ngày làm
việc của bạn. Bạn sẽ tràn đầy năng
lượng và làm việc hiệu quả hơn nếu
biết rằng bạn sẽ có một bữa tối hò
hẹn lãng mạn sau một ngày làm việc.
Hài hòa với đồng nghiệp
Nhiều công ty hiện nay có quy định
bất thành văn: ai cũng phải tặng quà
cho người mới vào công ty để tỏ ý
chào mừng. Cũng có người coi đó
chỉ là hình thức xã giao, bởi mối quan
hệ nơi công sở cũng muôn hình vạn
trạng, khó mà kết bạn một cách dễ
dàng. Nhưng không thể phủ nhận,
trong xã hội ngày nay, cách cư xử,
xử lý thế nào với đồng nghiệp, với
những người xung quanh đem lại
chính sự lợi, hại cho người đó. Nếu
hòa đồng, biết cách cư xử bạn sẽ
được mọi người tin cậy, và biết đâu
đó cơ hội thăng tiến lại thuộc về tay
bạn?
Khi thất bại, đừng từ bỏ!
Ai trong chúng ta cũng đều đã từng
ít nhất có 1 lần thất bại trong công
việc. Bạn có thể thất bại trong 1
mảng công việc nào đó, hoặc thất
bại trong tất cả nhiệm vụ được giao.
Đừng nản lòng – nếu lãnh đạo và
đồng nghiệp vẫn hết sức cảm thông
và giúp đỡ bạn. Hãy tập trung nghiên
cứu lại công việc mà bạn đang đảm
nhận. Tìm hiểu ở công đoạn nào, vì
sao mà bạn không thể thực hiện và
hoàn thành được nó. Học hỏi và nỗ
lực cải thiện. Đừng vội từ bỏ!
Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

1. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
a) Ngày áp dụng: 01/7/2020. Riêng quy định về hóa
đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ
chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ
điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:
- Liên quan cơ quan quản lý thuế: Bổ sung thêm Chi
cục Thuế khu vực do hiện nay đã và đang tiến hành
việc sáp nhập một số Chi cục Thuế thành các Chi cục
Thuế khu vực.
Bổ sung quyền của Người nộp thuế cụ thể như sau:
+ Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế
của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán.
+ Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền
thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số
tiền thuế không được hoàn.

+ Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm
tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội
dung quyết định xử lý về thuế;
+ Không bị xử phạt VPHC về thuế, không tính tiền
chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực
hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của
cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên
quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người
nộp thuế.
- Về thời hạn đăng ký thuế: Người nộp thuế phải thực
hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã
số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh
doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà
nước.
c) Văn bản liên quan: Luật này thay thế Luật Quản lý
thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một
số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/
QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

2.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/
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NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất
kinh doanh.”

a) Ngày áp dụng: 15/7/2020.

3. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Nghị định hướng dẫn
mới về các trường hợp người lao động được xác định
là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:
- Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của
tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng
làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận
trên sổ bảo hiểm xã hội;

a) Ngày áp dụng: 15/7/2020.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, doanh
nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng bảo hiểm xã
hội thấp hơn mức đóng bình thường (chỉ phải đóng
0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì
0,5%) khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của
tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao
động hoặc hợp đồng làm việc và thuộc 01 trong các
trường hợp sau:

- Là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề
có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(a) Được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo
hiểm xã hội;

- Trong vòng 03 năm liền trước năm đề xuất không bị
xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền,
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến
an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội.

(b) Nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc
trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại
đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên
sổ bảo hiểm xã hội;
(c) Nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc
trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo
hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
(d) Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp
đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng
tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận
trên sổ bảo hiểm xã hội.
- Những trường hợp được coi là bất khả kháng theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm, bao gồm:
+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch
bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật
chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành
phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị
thiệt hại;
+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
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quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
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- Thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động, an toàn,
vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng hạn trong 03
năm liền kề trước năm đề xuất.
- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm
đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn
lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề
xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03
năm liền kề trước năm đề xuất.
c) Văn bản liên quan: Nghị định này thay thế Nghị định
số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy
định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điểm b
khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày
15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo
hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo
hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công
dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ

quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
a) Ngày áp dụng: 01/7/2020.

GÓC CHIA SẺ

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, cơ sở có
tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20
m3/ngày (24 giờ) áp dụng phí cố định tính theo khối
lượng nước thải (không áp dụng mức phí biến đổi) như
sau:
+ Năm 2020, áp dụng mức phí 1.500.000 đồng/năm.
+ Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, áp dụng mức phí:
4.000.000 đồng/năm đối với lưu lượng nước thải bình
quân từ 10 đến dưới 20m3/ngày; 3.000.000 đồng/năm
đối với lưu lượng nước thải bình quân từ 5 đến dưới
10m3/ngày; 2.500.000 đồng/năm đối với lưu lượng
nước thải bình quân dưới 5m3/ngày.
c) Văn bản liên quan: Nghị định này thay thế Nghị định
số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/ 2016 của Chính phủ
về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

5. Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 do Bộ trưởng

Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
cháy cho nhà và công trình.
a) Ngày áp dụng: 01/7/2020.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Quy chuẩn này quy
định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian
phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi
chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai
đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công
năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy
cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian
phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.
Trường hợp hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm duyệt
về PCCC bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực (trước ngày
01/7/2020) thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã
được thẩm duyệt; đối với hồ sơ thiết kế xây dựng được
thẩm duyệt sau thời điểm ngày 01/7/2020 thì phải tuân
thủ các quy định trong Quy chuẩn này.
c) Văn bản liên quan: Thông tư này thay thế Thông tư số
07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho
nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD.

6. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 do Bộ trưởng

hoạch xây dựng.
a) Ngày áp dụng: 01/7/2020.
b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, quy định cửa
hàng xăng dầu cố định đô thị phải tuân thủ khoảng
cách tối thiểu để đảm bảo an toàn PCCC, đơn cử như
sau:
- Khoảng cách tối thiểu từ cửa hàng xăng dầu cố định
đến nơi thường xuyên tập trung đông người (chợ,
trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các
thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công sở) là 50m.
(Hiện hành quy định cửa hàng xăng dầu cố định phải
cách khu vực tập trung đông người - chợ, trường học
ít nhất 100m).
- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng xăng dầu cố định phải
cách nhau tối thiểu 300m (tương tự như quy định tại
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008).
Liên quan quy định về khoảng cách an toàn về môi
trường (ATMT):
- Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công
nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp với chiều rộng
≥ 10 m;
- Trong khoảng cách ATMT chỉ được quy hoạch đường
giao thông, bải đỗ xe, công trình cấp điện, hàng rào,
cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý
nước thải (XLNT), trạm XLNT, trạm trung chuyển chất
thải rắn (CTR), cơ sở xử lý CTR và các công trình công
nghiệp và kho tàng khác. Trong khoảng cách ATMT
không được bố trí các công trình dân dụng.
- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy,
kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà
máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây
dựng thuần tối đa là 60%.
c) Văn bản liên quan: Thông tư này thay thế Thông
tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn
và Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng
QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng./.

Bộ Xây dựng ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy
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N

gày 07/09/2020 Tổng Công ty Tín Nghĩa tròn 31 tuổi. Trên chặng đường hình thành và phát triển
trong 3 thập kỷ đã qua, không thể không nhắc đến những con người trong tập thể của “Đại gia đình
Tín Nghĩa” đã nhiều công lao vun đắp, gầy dựng. Ban biên tập Bản tin nội bộ của Tín Nghĩa sẽ dành
phần lớn thời lượng trên diễn đàn này để “Chúng ta nói về chúng ta” với đầy đủ nhất những cung bậc cảm xúc về
nghề, về người đã từng trải qua và hướng về tương lai.

CHỊ PHẠM THỊ HUẾ
– CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

MỖI CÁ NHÂN CẦN ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ
ĐỂ GIÚP TÍN NGHĨA VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
Biên tập viên Bản tin nội bộ: Thưa Chị, là người đã làm việc nhiều
năm với Tín Nghĩa, xin cho biết động cơ nào khiến chị gắn bó với
Tổng Công ty bền lâu như vậy ?
Tôi có hơn 3 năm làm việc ở đơn vị thành viên của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, với vai trò của một nhân viên Pháp chế,
tôi có rất nhiều cơ hội để học hỏi, mở mang tư duy và trau
dồi, nâng cao kỹ năng làm việc và chính công việc đã gắn
bó tôi bền chặt với công ty.
Ngoài những cơ hội để phát huy hết năng lực chuyên môn
của mình, Tín Nghĩa còn cho tôi niềm cảm hứng vô tận
để liên tục cố gắng mỗi ngày. Nguồn cảm hứng ấy đến
từ những người anh, người chị đồng nghiệp đi trước đầy
nhiệt huyết và tài năng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, cũng
như chỉ dẫn những thế hệ tương lai của Tín Nghĩa.
Ngoài sản xuất kinh doanh, Tín Nghĩa luôn xây dựng một nền tảng
văn hoá cho riêng mình, thưa chị “Văn hóa Tín Nghĩa” có ý nghĩa
như thế nào đối với chị?
Trước hết, nói về cái tình (trong đó bao hàm yếu tố văn
hóa) thì Tín Nghĩa và các đơn vị trực thuộc đã thể hiện
cái tình rõ nét bằng những việc làm thiết thực, được quy
định cụ thể thông qua các quy chế, văn bản đảm bảo tốt
nhất quyền lợi của người lao động đang làm việc. Với mục
tiêu chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, Tổng công ty Tín
Nghĩa xây dựng và tạo điều kiện cho Công đoàn Công ty
hoạt động nhằm quan tâm, chăm sóc và lắng nghe tâm
tư, nguyện vọng của nhân viên với phương châm hoạt
động “Công ty là gia đình – Đồng nghiệp là anh em”. Từ đó,
Công đoàn Tổng công ty tổ chức các hoạt động văn thể
mỹ, hoạt động chia sẻ cộng đồng để giúp đỡ những người
kém may mắn mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Văn hoá ấy
là chất kết dính tình yêu giữa đồng nghiệp, tình người với
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nhau làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tổng Công ty Tín Nghĩa cần phải phát triển mạnh mẽ
nhưng phía trước là những cung đường đầy khó khăn. Là
một thành tố của Đại gia đình Tín Nghĩa, chị có kế hoạch
phấn đấu và đóng góp như thế nào với Tổng Công ty?
Để cho Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày càng phát
triển, mỗi cá nhân đều đóng vai trò quan trọng và
để có sức mạnh, chúng ta phải đoàn kết, chung sức
cùng nhau phấn đấu nhằm tạo nên sự phát triển
chung của Tín Nghĩa.
Trong tình hình của dịch Covid -19 hiện nay, khó
khăn đang bủa vây hầu hết các doanh nghiệp,
trong đó có Tổng công ty Tín Nghĩa. Để vượt qua
khó khăn, theo tôi toàn thể lãnh đạo, cán bộ công
nhân viên của Tín Nghĩa phải đồng cam cộng khổ,
cố gắng nỗ lực hơn nữa để duy trì kế hoạch sản
xuất, kinh doanh.

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA

CHỊ TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG
– CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

CHỊ LÊ ĐOAN NHÂN
– CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

NẠP CHO MÌNH ĐẦY NĂNG LƯỢNG ĐỂ
CÙNG MỌI NGƯỜI VƯƠN TỚI

M

ỗi con người đều có cái phận và cái duyên.
Tại sao tôi làm việc ở Tín Nghĩa mà không
phải là doanh nghiệp khác? Và cái duyên của
tôi là được nhận vào làm tại Công ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch, đây là một món quà đặc biệt của tuổi trẻ.
Từ hồi còn học trung học, tôi luôn nghe ba nói là “tương
lai nơi mình ở sẽ lên đời thành Sài Gòn 2”. Khi tìm hiểu
về Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, công ty con
của Tổng Công ty Tín Nghĩa, biết tới Dự án khu đô thị
Đông Sài Gòn của công ty nên tôi khát khao được đến
đây làm việc. Chính vì có niềm tự hào về nơi mình làm
việc và ba năm qua tôi đã luôn nhiệt huyết với công
việc và chính công việc đã tạo cho tôi niền vui và niềm
hạnh phúc.
Tín Nghĩa tồn tại một nền văn hóa Tình Người rất nhân
văn. Tại đây, những con người xa lạ bỗng gắn kết mật
thiết với nhau, họ cùng nhau làm việc, cùng nhau
phấn đấu vì một mục tiêu chung, ai cũng tự ý thức
được nhiệm vụ của mình và cố gắn hết sức hoàn thành
nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Tại đây tôi cũng
không phân biệt được đâu là sếp, đâu là nhân viên,
mọi người đều hòa đồng với nhau, cư xử thân thiện với
nhau như anh em một nhà.
Một điều rất hay ở Tín Nghĩa nữa là hầu như tất cả
những ý tưởng, tư duy, sáng tạo đều được chia sẻ, đón
nhận và chọn lọc và ai cũng được thỏa sức tư duy sáng
tạo. Chính điều này đã góp phần nâng cao năng lực
làm việc giữa các nhân viên với nhau, mang lại những
sản phẩm tốt nhất với suất cạnh tranh cao nhất cho
Tín Nghĩa.
Là một thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa, tôi luôn
trong tâm thế sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ, tôi sẽ thật
chăm chỉ, sẽ dậy sớm hơn, ăn sáng đầy đủ, làm cho
mình luôn ngập tràn năng lượng nhất có thể! Tôi sẽ đối
diện với vấn đề của công việc, tôi sẽ nhìn thẳng vào nó,
sẽ thật cẩn thận tìm cách giải quyết vấn đề và không
lùi bước khi gặp khó khăn.

Trân Quý Cái Duyên Trời Định
Và Gắn Bó Với Nó Bền Lâu

T

ôi đến với Tín Nghĩa
có thể xem như một
cái “duyên” trời định
từ một chuyện xui xẻo.
Ra trường nộp đơn xin việc vào
một công ty ở TP.HCM. Ngày
tôi đến công ty phỏng vấn, tôi
bị cướp giật mất giỏ xách, mất
tiền và điện thoại. Trên đường
về nhà, tên cướp giật dùng
điện thoại của tôi gọi điện uy
hiếp mẹ tôi, nói rằng tôi đang
bị bắt cóc và đòi tiền chuộc.
May mắn, tôi về tới nhà thì thấy
mẹ mình đầm đìa nước mắt
vì lo lắng, tay bà run run ôm
choàng lấy tôi “không sao là
tốt rồi”, đứa em trai thì la toáng
lên “chị hai về rồi, không có bị
bắt cóc”… chính chuyện xúi
quẩy này đã giúp tôi chọn một
công việc gần nhà và tôi đã trở
thành thành viên của gia đình
Tín Nghĩa.
Nhà tôi cách công ty chưa tới
10 phút đi xe máy và tôi đã
gắn bó với Tín Nghĩa đã được
10 năm nay. Và chính công việc
hàng ngày đã “khai hoá” năng
lực và giúp tôi trưởng thành
hơn. Và cũng từ môi trường
công việc này, tôi dễ dàng dồn
hết tâm huyết, sức lực và thời
gian của mình để cống hiến và
cũng chính điều đó đã giữ chân
tôi trong suốt chặng đường dài
này.
Thương hiệu “Tín Nghĩa” không
chỉ được biết đến như một
doanh nghiệp phát triển đa
ngành nghề mà còn khẳng

định được một giá trị văn hóa
doanh nghiệp. Trên nền tảng
lấy chữ “Tín” trong kinh doanh,
thể hiện ở việc các sản phẩm
dịch vụ của công ty luôn đảm
bảo về chất lượng, thực hiện
đúng và đầy đủ các cam kết
với khách hàng, chữ “Nghĩa”
với mong muốn đem lại những
điều tốt nhất cho cộng đồng,
tạo dựng được những giá trị
bền vững, công tác an sinh
xã hội là một phần không thể
thiếu trong các hoạt động của
công ty.
Nét đẹp của Tổng Công ty
chính là đề cao việc đào tạo giá
trị phẩm chất đạo đức của đội
ngũ cán bộ công nhân viên,
song song với việc đào tạo về
chuyên môn nghiệp vụ, giáo
dục phẩm chất đạo đức luôn
được công ty chú trọng. Mỗi
một một cán bộ nhân viên
công ty phải biết trân trọng,
gìn giữ những giá trị truyền
thống tốt đẹp, biết trân quý
công sức của thế hệ những
người đi trước, để từ đó phát
huy hơn nữa, xây dựng thương
hiệu Tín Nghĩa ngày một lớn
mạnh.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng
phát triển của Tổng Công ty
Tín Nghĩa, bản thân tự nhận
thấy phải cố gắng học tập, vận
dụng những kiến thức khoa
học công nghệ hiện đại, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao,
đóng góp công sức của mình
trong sự nghiệp chung của
Tổng Công ty.
Thông tin nội bộ - Số 04/2020

25

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA

ANH PHẠM THANH LỰC
– CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

C

HAI MƯƠI NĂM GẮN BÓ
VÀ VUI VẺ VỚI CÔNG VIỆC

ách đây 20 năm, tôi may mắn được Công ty tuyển
dụng vào bán xăng tại Trạm Xăng dầu ICD Biên Hòa,
lúc ấy mới đi vào hoạt động. Thuở ấy còn rất trẻ, bản
thân tôi cũng đã đi làm một vài nơi nhưng chỉ có
nơi đây cho tôi cảm nhận được đây chính là ngôi nhà thứ 2.

ANH NGUYỄN QUỐC ĐẠC

CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Tôi vẫn còn nhớ không thể nào quên những đồng nghiệp
vô cùng thân thiết, như Chú Thập, Chú Ba Thạnh, và một số
anh chị sau này nữa. Tất cả, đọng lại trong tôi trong chặng
đường 20 năm làm việc ở Tín Nghĩa một chữ “NGHĨA TÌNH”.

LUÔN NỖ LỰC HẾT MÌNH
VỚI CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY

T

ôi rất hài lòng với công việc đang làm hiện tại,
là nhân viên bán hàng tại TXD Quang Trungkhu vực 5 thuộc Công ty CP Xăng Dầu Tín
Nghĩa. Tôi thật sự yêu quý công việc của mình, toàn tâm
toàn ý gắn bó với công việc, luôn cố gắng hoàn thành
tốt công việc được giao với thâm niên 15 năm.
Văn hóa Tín Nghĩa dạy cho tôi cách đối nhân xử thế với
đồng nghiệp của mình, dạy tôi cách phối hợp trong
công việc, giúp tôi giải quyết những khúc mắc, mâu
thuẫn để có thể dung hòa trong công việc. Các anh chị
em đồng nghiệp, cấp trên luôn hướng dẫn công việc từ
cách cầm cò bơm nhiên liệu vào xe, cách thối tiền trả
lại khách hàng, vui vẻ tươi cười khi giao tiếp với khách
hàng…
Hiện nay, tình hình SXKD gặp rất nhiều khó khăn bởi
bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, là nhân viên
bán hàng tại TXD, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt: đeo
khẩu trang & rửa tay sát khuẩn thường xuyên, nhắc nhở
khách hàng đeo khẩu trang khi đến TXD.
Tôi nguyện sẽ quyết tâm và cố gắng nỗ lực hết mình
trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải học tập, rèn luyện
kiến thức và kỹ năng nhiều hơn nữa thì mới có thể biến
những điều đã được học tập ứng dụng tốt vào thực tế,
phục vụ cho yêu cầu công việc. Mỗi người chúng ta hãy
cùng chung tay góp sức cống hiến sức trẻ, tài năng của
mình vì sự phát triển chung của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
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Qua nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa, bản thân tôi nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua, năm
2019 được tặng bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động
tỉnh Đồng Nai và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Nai về Điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Bản thân tôi cũng rất là hạnh phúc khi được Công đoàn
Tổng Công ty phát động ủng hộ, quyên góp, nâng đỡ, chia
sẻ với đồng nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty gặp hoạn
nạn hay bệnh nan y... dù sự đóng góp của tôi là rất nhỏ bé
nhưng bản thân tôi hãnh diện vì cùng được nối vòng tay
lớn trong đại gia đình Tín Nghĩa. Và tôi tin rằng, ở nơi đâu có
chia sẻ thì ở đó có yêu thương, ở đâu có yêu thương ở đó có
hạnh phúc...
Trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng Công ty,
với vai trò được giao trách nhiệm làm thủ kho, thủ quỹ tại
Trạm Xăng dầu ICD Biên Hòa. Bản thân tôi cố gắng hết mình
thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao như: cân đối hàng hóa
nhập hàng sao cho tồn kho tối ưu trong từng thời điểm kinh
doanh, mang lại hiệu quả nhất cho đơn vị, tuyệt đối không
để xảy ra sai sót trong nhập xuất hàng hóa và an toàn về
PCCN. Tôi luôn vui với công việc và nguyện làm việc hết sức
mình dù trong hoàn cảnh nào.
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CHỊ TRƯƠNG MỸ LINH
– CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

MỌI NGƯỜI CẦN THỰC HÀNH
TIẾT KIỆM ĐỂ GIẢM BỚT
KHÓ KHĂN CHO CÔNG TY

Ngày vào làm việc của tôi là ở TXD Xuân Thọ trên địa bàn Long
Khánh, sau 7 năm gia đình tôi chuyển về Biên Hòa sinh sống. Về
Phòng Kế toán, mọi thứ rất bở ngỡ vì công việc trước đây chỉ gói
gọn ở Trạm xăng, và thực hiện chủ yếu theo hướng dẫn từ phòng
Kế toán. Nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình và hỗ trợ từ các đồng nghiệp dần
dần tôi đã tiến bộ hơn trong công việc, và học hỏi được cách cư xử,
biết kính trên nhường dưới. May mắn của tôi là được làm cùng chị
kế toán trưởng tài giỏi, kiến thức rộng, chuyên môn sâu và tôi đã
học hỏi được rất nhiều điều từ chị ấy.
Tại Tín Nghĩa, văn hoá ứng xử được hình thành từ lâu. Là cán bộ
quản lý trước hết phải nhiêm túc trong công việc, biết đánh giá
được năng lực của từng nhân viên, luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến
của nhân viên, không thiên vị và cảm tính…Ngược lại, những người
cấp dưới luôn tuân thủ chấp hành sự phân công công việc của cấp
trên, tích cực trong mọi hoạt động của công ty, phát huy và nêu
ra chính kiến của mình. Đồng nghiệp với nhau thì luôn vui vẻ, hòa
đồng, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp và giúp nhau tiến bộ hơn,
luôn phát huy tinh thần ham học hỏi; tuân thủ tổ chức, kỷ luật của
Công ty.

V

ới 17 năm, mỗi năm trôi qua tôi lại
càng cảm thấy gắn bó hơn với Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Công ty, ở đó có
đồng nghiệp nhiệt tình, yêu thương nhau, có
những anh chị lãnh đạo luôn quan tâm đến đời
sống, tâm tư và nguyện vọng của nhân viên.

Trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid tác động đến sản lượng và giá
cả làm cho Công ty Xăng Dầu rơi vào tình trạng lỗ, đều này chưa
từng xảy ra trong 17 năm tại Công ty Xăng Dầu Tín Nghĩa. Để góp
phần giải quyết khó khăn của công ty hiện nay, theo tôi các phòng
ban các khu vực thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm chi phí vì việc
cắt giảm, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp là yếu tố quyết định
đến hiệu quả trong sản xuất kinh doanh như: chi phí vận chuyển;
chi phí điện, nước, xăng xe; chi phí hội họp, văn phòng phẩm, tối
giản hóa bộ máy quản lý doanh nghiệp…

CHỊ LÔI THỊ QUỲNH NHƯ
– CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Tích Cực Làm Việc
Để Đóng Góp
Chung Cho Công Ty

T

ừ khi còn học đại học, tôi đã được nghe
đến Công ty Tín Nghĩa, một doanh
nghiệp lớn ở Đồng Nai và có đôi chút
ngưỡng mộ. Khi ra trường, may mắn được làm
việc tại Tín Nghĩa và tôi đã gắn bó đến nay được
12 năm.
Mỗi ngày đến công ty làm việc hay tham gia các
phong trào đoàn thể đều đem lại cho tôi rất nhiều
niềm vui và cảm xúc, sự tận tình dạy dỗ cũng như
tình cảm chân thành của các cô chú, anh chị tiền
bối chính là điều đã làm cho tôi gắn bó với công
ty đến tận bây giờ.

Về Văn hóa Tín Nghĩa, đối với tôi đó chính là sự tương trợ, đoàn kết,
yêu thương, san sẻ. Mọi người không chỉ cùng nhau hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn nâng cao chất lượng cuộc
sống, niềm hạnh phúc gia đình.
Hiện nay, hoạt động kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn do
ảnh hưởng dịch bệnh. Ngoài việc chung tay cùng cộng đồng thực
hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch, điều quan trọng là
mọi người cần làm việc tích cực, giữ vững sản lượng hàng bán, tích
cực kết nối chăm sóc khách hàng, tiết kiệm chi phí, đảm bảo kinh
doanh có hiệu quả.
Thông tin nội bộ - Số 04/2020
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CHỊ NGUYỄN THỊ THÚY
- KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

ANH NGUYỄN THANH THỌ
– KẾ TOÁN KHU VỰC XĂNG DẦU SỐ 6
– CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

CHÚNG TA ĐOÀN KẾT NẮM TAY NHAU
ĐỂ CÙNG VƯỢT KHÓ

T

ôi bước chân vào Công ty CP Xăng Dầu
Tín Nghĩa từ năm 2000. Hồi đó, mạng lưới
trạm xăng dầu của công ty chỉ vỏn vẹn vài
trạm xăng dầu nhưng hiện nay đã trên 40 điểm kinh
doanh trên khắp tỉnh Đồng Nai.

CÓ NIỀM TIN ĐỂ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG
TRƯỚC MỌI KHÓ KHĂN

C

ứ mỗi lần viết gì đó về Tín Nghĩa lại là một lần được
trải lòng về sự thân thương mà cứ tự nhiên như đã
có sẵn. Một tình cảm được nuôi giữ qua từng ngày,
từng công việc được tham gia, trải nghiệm và được một lần coi
đó là vốn sống cho mình.
Mỗi năm, cứ vào dịp tháng 9, mỗi cán bộ nhân viên lại có dịp thể
hiện tình cảm của mình, một tình cảm rất riêng về mái nhà chung
Tín Nghĩa. Tuy cảm nhận mỗi người một khác, nhưng tựu trung
lại là sự “Tự hào” khi được làm việc nơi đây, nơi ươm mầm những
ước mơ, nơi bạn được phát huy năng lực, được học hỏi, tạo cơ hội
học tập và phát triển tương lai.
Tại sao tôi gắn bó với công việc ở công ty lâu đến vậy, đó chính
là do môi trường làm việc. Môi trường ở đây cả về cơ sở vật chất,
phương tiện và điều kiện làm việc. Có sự xuyên suốt từ các cấp
lãnh đạo trong việc tạo ra môi trường và duy trì bằng các quy
định, nguyên tắc chung mà tất cả cán bộ nhân viên đều thực
hiện.
Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại
phổ biến và ổn định trong doanh nghiệp. Theo tôi, để duy trì và
phát triển Văn hóa Tín Nghĩa, mỗi thành viên chúng ta cần làm,
đó là: Sự thành thực trong hành động, sự tự giác trong công việc
và sự khôn khéo trong cách hành xử, giao tiếp thường ngày.
Để giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình khó
khăn chung như hiện nay cần có sự đồng lòng chung sức vượt
qua khó khăn bằng những hành động. Cụ thể, chúng ta cần ý
thức thực hành tiết kiệm chi phí; kiểm tra, kiểm soát các mục tiêu,
đảm bảo an toàn tài sản, an ninh khu vực, đặc biệt công tác tuyên
truyền cho người lao động hiểu và lường hết tối đa các nguy cơ
có thể có. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng bằng
niềm tin và uy tín dịch vụ. Mỗi chúng ta trong đại gia đình Tín
Nghĩa hãy cùng nhau đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn
trước mắt, và vững vàng hướng đến tương lai tốt đẹp.
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Với tôi, được đồng hành, gắn bó với Công ty là niềm
tự hào và hạnh phúc của bản thân. Bởi vì, ở Công ty
tôi có niềm đam mê với công việc và niềm đam mê đó
đã giúp tôi vượt qua được nhiều khó khăn; nơi có môi
trường làm việc tích cực và sự đãi ngộ xứng đáng từ
học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn
đến các phúc lợi xã hội.
Văn Hóa Tín Nghĩa với tôi chính là coi trọng yếu tố con
người. Mỗi một cá nhân dù ở chức vụ công tác nào cũng
có sự ảnh hưởng nhất định đến việc phát triển và duy
trì văn hóa Công ty. Văn hóa Tín Nghĩa cũng duy trì các
nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Điều
này được Tín Nghĩa cam kết trong triết lý kinh doanh
của mình. Đối với ngành xăng dầu, phương châm bán
hàng “ Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh lịch sự”
là mục tiêu hàng đầu để tất cả nhân viên công ty thấu
hiểu và áp dụng triệt để trong công việc của mình.
Nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch
bệnh, Tín Nghĩa cũng vậy. Theo tôi, việc trang bị cho
bản thân những hành trang để có thể cùng đồng hành
“vượt khó” với công ty là điều hết sức quan trọng. Với
chức năng, nhiệm vụ được tổ chức phân công, tôi phải
cần nỗ lực thêm nữa để có thể hoàn thành công việc
một cách chính xác với thời gian ngắn nhất. Bên cạnh
đó, tôi sẽ thực hiện việc kiểm soát và tiết kiệm chi phí
một cách triệt để. Đôn đốc thu hồi công nợ; phối hợp
với trưởng khu vực kiểm soát hàng tồn kho và tích cực
tiếp thị khách hàng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.
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ANH NGÔ ĐỨC HƯỜNG
– CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

ANH LÊ HỒNG CHÍNH
– CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN
NGHIỆP TÍN NGHĨA

ĐẤT LÀNH CHIM SẼ ĐẬU

N

ăm 2016, tôi về làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên
nghiệp Tín Nghĩa và cảm nhận nơi đây là “ đất lành chim đậu” và
có một môi trường ấm áp tình yêu thương sẻ chia của mọi người.

Với 4 năm tham gia sống và làm việc tại Công ty tôi đã trưởng thành lên từ
chính công việc và văn hoá tại đây.
Để vượt qua khó khăn, bản thân đã xác định rõ trách nhiệm của mình cùng
tập thể cán bộ nhân viên phải nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu
kế hoạch được giao đó là cần tập trung thực hiện những yêu cầu bức thiết.

CÙNG NẮM TAY NHAU
ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC
NHỮNG MỤC TIÊU MỚI

T

rong suốt thời gian tôi làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa tôi xem Công ty như là một mái
nhà chung thứ hai. Ở đây, tôi nhận thấy tất cả mọi người
sống hòa nhã, thân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa là Công ty con của Tổng Công
ty Tín Nghĩa được thành lập nhằm từng bước chuyên nghiệp hơn, liên kết vững
mạnh hơn. Với mô hình mới này không những cung cấp cho nội bộ Tổng công ty
mà còn có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các doanh nghiệp khác, điều này đã
đem lại niềm tin cho Tổng công ty và khách hàng.

Cụ thể, chủ động xây dựng phương án riêng cho mình trong việc tìm kiếm các
khách hàng có vốn trong và ngoài nước tại các KCN Nhơn Trạch; Tam Phước;
An Phước; Tân Phú…không bị chi phối nhiều bởi dịch COVID-19 để chào
và thực hiện dịch vụ bảo vệ, nhằm giữ nhịp độ kinh doanh, tăng doanh số,
doanh thu là những giải pháp mà Công ty hướng tới. Tích cực xây dựng và
duy trì mối quan hệ với Đồn Công an các Khu công nghiệp nhằm tạo điều
kiện trong phối hợp tuần tra, xử lý vụ việc tại các mục tiêu, nhằm từng bước
nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Tín Nghĩa là một trong những Tổng công ty lớn của Tỉnh nhà, hoạt động đa ngành
nghề. Lãnh đạo Tổng công ty cũng như các công ty con luôn tạo điều kiện tốt
nhất để các nhà đầu tư hoạt động thuận lợi. Luôn quan tâm giải quyết các vấn đề
nhanh chóng, ân cần, hợp tình, hợp lý.

Thực hiện lấy ý kiến góp ý của khách hàng thông qua việc gửi phiếu góp ý cho
khách hàng kể cả khách hàng nội bộ, trên cơ sở đó tham mưu cho Công ty kịp
thời điều chỉnh để dịch vụ cung ứng ngày càng chất lượng hơn.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Tổng Công ty Tín Nghĩa, bản thân
đã có kế hoạch phấn đấu và đóng góp trong mục tiêu chung. Cụ thể hóa bằng
việc vạch ra một số tiêu chí: nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân và
từng thành viên trong đội. Xây dựng đội thành một khối đoàn kết, thân ái, giúp
đỡ tương trợ lẫn nhau. Phối hợp cùng các phòng ban tiếp tục tìm kiếm mở rộng
khách hàng trong khu công nghiệp. Cuối cùng là đề xuất với Ban giám đốc từng
bước loại bỏ các mục tiêu không hiệu quả, tìm kiếm các mục tiêu mang lại lợi
nhuận cao để nâng cao thu nhập nhằm thu hút, ổn định giữ chân người lao động.

Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của khách
hàng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ sẵn sàng phục vụ khách
hàng của CBCNV, đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Duy trì thực hiện
việc chăm sóc khách hàng, giảm thiểu các khiếu nại của khách hàng về chất
lượng dịch vụ.

Trong lĩnh vực bảo vệ, từ giám đốc, các phòng ban, đến các tổ, đội đều trên dưới
đồng lòng. Phục vụ khách hàng an toàn, lịch sự, được khách hàng tin tưởng. Các
thành viên đều ý thức trong thi hành nhiệm vụ, trong giao tiếp quan hệ.
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CHỊ PHẠM HUỲNH HOA ĐĂNG
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

CÙNG
NHAU
VƯỢT
KHÓ
BẰNG
Ý
CHÍ
VÀ
NGHỊ
LỰC

C

uối năm 2010, tôi được nhận vào làm
việc vị trí Kế toán Nhà máy Đá Granite
Tín Nghĩa. Do nhiều yếu tố chủ quan lẫn
khách quan, Nhà máy giải thể, tất cả anh em khi đó
lần lượt rời đi tìm công việc khác… trong đó có tôi.
Thật đúng với câu “Nghề chọn người” và tôi lại nộp
đơn xin việc và được nhận vào Công ty cổ phần
Đầu tư Nhơn Trạch (Công ty con của Tổng công ty
Tín Nghĩa) làm việc. Năm năm qua, tôi tự hào là mỗi
buổi sáng là được khoác lên mình chiếc áo vest xanh
đậm – màu áo đặc trưng của Tín Nghĩa. Và đã từ rất
lâu, công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là “gia
đình của tôi”
Tín Nghĩa luôn có những chính sách đãi ngộ cho các
công đoàn viên như hiếu hỷ, ma chay, giúp đỡ các
gia đình nghèo vượt khó…Điều này đối với tôi thật
tuyệt. Còn nữa, các lãnh đạo công ty luôn tận tình,
quan tâm giúp đỡ các cán bộ công nhân viên, kịp
thời và giải quyết những khó khăn để cho anh em
yên tâm công tác. Điều này không phải đơn vị nào
cũng làm được và đó là một văn hóa nổi bật của Tín
Nghĩa khi mọi người nhắc đến.
Dịch bệnh COVID-19 đang gây khó khăn các doanh
nghiệp, trong đó có Tín Nghĩa. Để giúp công ty vượt
qua khó khăn lúc này, thiết nghĩ mỗi cá nhân nên ý
thức việc đẩy lùi dịch bệnh. Toàn thể cán bộ, công
nhân viên trong Tổng công ty hãy đồng lòng đồng
sức thực hiện đúng hướng dẫn của Cơ quan Y tế
trong việc phòng tránh dịch bệnh để cùng nhau
vượt qua đại dịch này.
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CHỊ NGUYỄN THỊ CÚC
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK - NSTP
ĐỒNG NAI (DONAFOODS):

ĐONG ĐẦY CẢM XÚC TỪ NHỮNG
CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY

G

ần ba năm qua, tôi đã gắn bó với Công ty
Donafoods - Tổng Công ty Tín Nghĩa, thời gian
tuy ngắn nhưng cũng đủ đong đầy tình cảm với
mọi người và công việc nơi đây.
Với một sinh viên mới ra trường, Công ty Donafoods - Tổng
Công ty Tín Nghĩa chính là môi trường để tôi được áp dụng
những kiến thức và kỹ năng của mình có vào thực tế. Công
ty là nơi dạy cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm và
những người đồng nghiệp mới, những người chân tình và
luôn chia sẻ. Vì vậy, trong tôi luôn cảm giác gần gũi và thân
quen với môi trường, với những con người nơi đây.
Tham gia các buổi hội chợ, các buổi triển lãm thương mại
– giới thiệu các sản phẩm do Tổng Công ty Tín Nghĩa phát
động tham gia, tôi được tiếp xúc, giao lưu, va chạm với thực
tế. Tôi vinh dự là một trong những đại diện của Donafoods chuyên sản xuất hạt điều trong nước và xuất khẩu.
Rồi các hoạt động đoàn thể, các buổi cắm trại, các buổi đi
làm từ thiện, phát quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, các em nhỏ khuyết tật, các con em cán bộ công nhân
viên của Tổng Công ty Tín Nghĩa… đã làm tôi dâng trào
những cảm xúc khó tả về tình yêu thương con người và quý
trọng cuộc sống này. Những điều ấy tuy giản đơn nhưng lại
là động lực to lớn để giữ chân tôi trong chặng đường này,
giúp tôi vững tin hơn trên con đường mình đã chọn.
Hiện tại tôi là nhân viên trong phòng Kinh doanh Tổng hợp
của Công ty Donafoods, công việc hàng ngày liên quan đến
mảng xuất nhập khẩu, vì thế tôi luôn cố gắng hoàn thành
tốt công việc. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 đang
lan rộng, cá nhân tôi cùng với mọi người tuân thủ các quy
định về phòng dịch để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA

CHỊ NGUYỄN THỊ HẢI

Không
Ngừng
Học
Hỏi
Và
Làm
Việc
Tốt

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK - NSTP
ĐỒNG NAI (DONAFOODS)

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT
SẼ TẠO RA CON NGƯỜI TỐT

T

ôi là một nhân viên phòng Tổ chức Hành
chính Công ty Donafoods. Từ năm 2016 đến
nay, Công ty DONAFOODS là một Công ty
thành viên của Tổng công ty Tín Nghĩa. Qua thời gian làm
việc, bản thân tôi cảm nhận được mình đang làm việc
trong một môi trường mới, đầy năng động, sáng tạo và
nhiệt huyết.
Cùng với sự quan tâm chỉ bảo, dẫn dắt tận tình của các
anh chị phòng ban Tổng Công ty Tín Nghĩa, cho tôi cảm
thấy mình thật may mắn khi được là thành viên trong
ngôi nhà chung Tín Nghĩa. Mỗi ngày làm việc ở Công ty là
một ngày tôi được học tập và trau dồi kiến thức, được học
hỏi thêm kinh nghiệm trong công việc cũng như trong
cuộc sống.
Nói đến Văn hóa Tín nghĩa, bản thân tôi cảm nhận rất
ấn tượng về cán bộ, nhân viên với phong cách làm việc
chuyên nghiệp, đúng giờ; giao tiếp điềm đạm, nhã nhặn.
Một nét đẹp văn hóa nữa, đó là tình yêu thương, chia sẻ
cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty có hoàn
cảnh khó khăn bằng trích một ngày lương chung tay góp
quỹ. Có thể nói, khi tiếp cận với nét đẹp văn hóa Tín
Nghĩa, tôi đã có phần nào thay đổi nhận thức, hành động
và ý thức tự giác nhắc nhở bản thân. Đây cũng là chìa
khóa giúp tôi hoàn thiện mình hơn nữa.
Là một nhân viên trong ngôi nhà chung Tín Nghĩa, tôi sẽ
phấn đấu hoàn thiện mình, trau dồi thêm kiến thức để
nâng cao trình độ, phục vụ tốt hơn cho công việc được
giao. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các phong
trào hoạt động do Công ty và Tổng công ty Tín Nghĩa
phát động nhằm gắn kết tình yêu thương giữa những
người trong một nhà.

CHỊ TRẦN THỊ LÝ
– CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP
ĐỒNG NAI (DONAFOODS)

S

au 5 năm cổ phần hóa, Công ty CP chế biến
XNK - NSTP Đồng Nai và chúng tôi đã gắn bó
với ngôi nhà Tổng công ty Tín Nghĩa. Với tôi,
đây là bước ngoặt với công ty và cả của cá nhân mình.
Trong suốt 5 năm qua, biết bao khó khăn của Công ty
nói chung và người lao động nói riêng nhưng ban lãnh
đạo công ty quan tâm, từ đó mọi khó khăn đều lùi xa,
giúp cho cuộc sống của người lao động ổn định. Với tôi,
được làm việc trong môi trường tốt như ở Công ty hiện
nay là điều may nắm, giúp chúng tôi trau dồi kiến thức,
học hỏi được nhiều điều bổ ích về chuyên môn, về cuộc
sống giúp mọi người tăng thêm niềm vui và sự hăng say
trong công việc.
Với một doanh nghiệp có quy mô tầm nhìn và vị thế lớn
như Tín Nghĩa, thì việc học hỏi về văn hóa là điều chúng
tôi luôn hướng tới và không ngừng vun đắp để Tổng
Công ty ngày càng phát triển, uy tín và lớn mạnh.
Là thành viên của Tổng Công ty Tín Nghĩa, chúng tôi
luôn cố gắng học hỏi và làm việc thật tốt, từng bước
hoàn thiện để phát triển bản thân nhằm đóng góp một
phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của Tổng
Công ty. Tích cực tham gia các phong trào thi đua hoạt
động do Công ty và Tổng công ty Tín Nghĩa phát động
nhằm gắn kết tình yêu thương giữa những người trong
một nhà.
Thông tin nội bộ - Số 04/2020
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CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA

CHỊ PHẠM THỊ PHƯƠNG HIỀN
– ICD BIÊN HÒA

SỐNG VỊ THA
VÀ LUÔN CỐNG HIẾN
THÌ THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN

H

ãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn, điều này đã
đúng với tôi trong suốt 18 năm qua ở Tổng công ty Tín Nghĩa. Trong
từng ấy năm, tôi thật sự yêu công việc mình đã và đang làm, mặc dù
công việc nhiều khi không ít áp lực.
Thường ngày, cá nhân tôi luôn coi Tổng công ty Tín Nghĩa như gia đình của mình. Bởi vì ở đây,
tôi luôn nhận được sự quan tâm, sự hỗ trợ chân tình giữa các thành viên trong tập thể và Ban
giám đốc. Có được một công việc đúng với chuyên môn, được hưởng các khoản phúc lợi tốt
nhất, điều đó người lao động nào cũng hài lòng.
Khi nói về Tín Nghĩa, chắc hẳn không chỉ các đối tác trong và ngoài nước đều biết đến suốt
nhiều năm qua. Với văn hóa Tổng công ty Tín Nghĩa, theo tôi đây là nền văn hóa lớn, luôn bắt
đầu bằng một tầm nhìn đa diện, sở hữu những nét độc đáo về tính cộng đồng, nhân văn của
tình người, tình yêu thương. Trong sản xuất kinh doanh, Tín Nghĩa luôn có một tầm nhìn bao
quát, tạo ra từ những mục tiêu lớn trong đầu tư, đào tạo con người có chuyên môn và chuẩn
mực về lẽ sống. Trong thời đại phát triển công nghệ 4.0, tầm nhìn lớn này chính là nhân tố
quan trọng góp phần xây dựng nên một Tín Nghĩa giàu mạnh và đầy bản sắc về con người
luôn biết cống hiến và sống vị tha, chia sẻ với cộng đồng .
Để Tổng công Ty Tín Nghĩa ngày càng phát triển, là một nhân viên, trước hết cá nhân tôi luôn
phải hoàn thành tốt công việc chuyên môn, chủ động liên hệ với các khách hàng, trao đổi
thông tin kịp thời tránh gián đoạn. Sự đồng lòng của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên
toàn công ty, theo tôi là sức mạnh để từng bước giúp doanh nghiệp vượt qua những khó
khăn hiện tại và trong tương lai.
Người thực hiện
BTV. Hồng Châu - Phòng TTTT Tổng Công ty
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TÍN NGHĨA VÀ ĐỐI TÁC

PHỎNG VẤN ÔNG LIN KUO CHOU
– CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH HOMNREEN VIỆT NAM – KCN
TAM PHƯỚC

T

hưa Ông, Tổng Công ty chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hợp
tác của Quý Ông và Công ty TNHH HomnReen Việt Nam từ nhiều
năm qua, trong dịp kỷ niệm ngày thành lập lần thứ 31 của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, chúng tôi rất mong Ông chia sẻ về tình hình sản xuất,
kinh doanh của Quý Doanh nghiệp, một nhà đầu tư nước ngoài có tiếng
trong ngành công nghiệp hỗ trợ - sản xuất Ốc vít, một thương hiệu Ốc vít
nổi tiếng trên trường Quốc tế, hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Tín
Nghĩa hiện nay.

1.

Thưa Ông, hoạt động SXKD tại KCN Tam Phước có làm
thoả mãn nhu cầu của các nhà đầu tư?
Hoạt động SXKD tại KCN Tam Phước làm thoả mãn được
nhu cầu của các nhà đầu tư, theo đánh giá của tôi.

2.

Trong nhiều năm đầu tư phát triển kinh doanh tại Việt
Nam, Ông có cảm nhận và chia sẻ gì về môi trường kinh
doanh tại Việt Nam?

4.

Là một doanh nghiệp đang đầu tư vào KCN Tam Phước,
Ông nghĩ gì về Tín Nghĩa?
Chúng tôi đã đến đầu tư ở KCN Tín nghĩa 10 năm rồi và luôn
được Tín Nghĩa sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong
hoạt động. Ngay cả khi chúng tôi găp khó khăn, bạo loạn
tại KCN thì Tín Nghĩa luôn là người bạn đầu tiên đến hỗ trợ,
giúp bảo vệ an toàn con người và tài sản cho doanh nghiệp.
Mong hai bên cùng nhau vượt qua khủng hoảng, nếu có
vấn đề gì, cả hai bên có thể thảo luận và cùng tiến bộ.

Tôi vẫn có chút băn khoăn về cơ sở hạ tầng của Việt Nam,
như đường cao tốc và đường quốc lộ cần phải mở rộng hơn
vì thường xuyên bị kẹt xe. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư ở
Việt Nam rất an ninh và có chế độ chính trị ổn định tạo cho
nhà đầu tư một sự yên tâm nhất định.

Chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo cũng như CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
chúng tôi. Tôi hy vọng người bạn luôn bên cạnh, đồng
hành, hỗ trợ HomnReen, trên con đường hội nhập và phát
triển Tín Nghĩa sẽ mãi phát triển bền vững, là đối tác tin cậy
nhất của khách hàng nhà đầu tư.

Ông có thể chia sẻ những kế hoạch, chiến lược phát
triển lâu dài tại Việt Nam của Doanh nghiệp? (Đặc biệt,
hiện nay tình hình SXKD gặp rất nhiều khó khăn bởi bị ảnh
hưởng nặng nề từ dịch Covid-19).

Thay mặt HomnReen, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến dịp kỷ niệm, sinh nhật 31 năm Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Và tôi xin gửi lời chúc thành công và thắng lợi đến Tín Nghĩa.

Với tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng
nề từ dịch Covid-19 như hiện nay. Trước hết, chúng tôi phải
xem lại năng suất trong quá trình hoạt động sản xuất, cố
gắng tìm kiếm và thương thảo để nhận nhiều đơn đặt hàng
hơn từ khách hàng và kinh doanh một cách bảo thủ.

Xin được cảm ơn Ông vì buổi trò chuyện này, chúng tôi rất mong tiếp tục
nhận được sự quan tâm, hợp tác, góp ý từ Quý Công ty HomnReen và Ông,
chúng tôi sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường
hội nhập và phát triển. Hy vọng với nỗ lực cải tiến không ngừng của Tín
Nghĩa, sẽ tiếp tục làm hài lòng Quý khách hàng doanh nghiệp đầu tư vào
các khu công nghiệp của Tín Nghĩa, thưa Ông.

3.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi rất cần
sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam, như hỗ trợ giảm thuế,
chi phí điện nước, hỗ trợ giảm phí quản lý.
Chúng tôi cũng đã thấy chính phủ Việt Nam xử lý dịch
Covid-19 rất tốt, mong rằng Việt Nam sẽ sớm chiến thắng
đại dịch này để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động SXKD.

Nhân dịp này, xin kính chúc Ông và gia đình cùng toàn thể CBCNV Công ty
TNHH HomnReen Việt Nam thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công
hơn nữa để luôn đồng hành, phát triển cùng Tín Nghĩa ở các năm tiếp đến.
BTV - Thu Trang
Công ty CP PTKCN Tín Nghĩa
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 31 NĂM THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

C

ông đoàn cơ sở được thành
lập gắn liền với sự hình
thành và phát triển của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, tiền thân là Công
đoàn cơ sở Văn phòng Công ty Tín
Nghĩa với 15 đoàn viên, đến nay đã
thành Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa với 17 Công đoàn cơ sở
thành viên trực thuộc và hơn 1.700
đoàn viên công đoàn, người lao
động.
Công đoàn cơ sở tiên phong chủ
chốt trong mọi hoạt động phong
trào do Công đoàn cấp trên phát
động. Ngoài nhiệm vụ chăm lo bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, là chỗ
dựa về mặt tinh thần của người lao
động, Công đoàn cơ sở Tín Nghĩa còn
là tổ chức xây dựng đời sống văn hóa
mới, phát huy dân chủ cơ sở, chăm lo
công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ, nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho người lao
động. Trong những năm qua, các
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hoạt động văn hóa, thể thao như
Hội thao Tổng Công ty, hội thi “Tiếng
hát Mãi Xanh”, Hội thi “Kể chuyện
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
hội thi “Làm bánh Tết, báo tường”,
hội thi “Cắm hoa, làm bánh”, hội thi
‘‘Tài năng nhí” .v.v. đã thể hiện rất rõ
tinh thần đoàn kết, tương trợ, gắn bó
trong Công nhân lao động (CNLĐ).
Phát động phong trào thi đua yêu
nước hàng năm, Công đoàn đã vận
động Công đoàn viên phát huy sáng
kiến, sáng tạo trong lao động và học
tập, trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, đến nay đã có nhiều “sáng
kiến” làm lợi cho doanh nghiệp.
Phong trào Xanh, sạch, đẹp; An toàn
vệ sinh lao động, PCCN; Giữ gìn văn
hoá doanh nghiệp; Tiết kiệm chi
phí…cũng được Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty đặc biệt quan tâm và
thực hiện tốt, mang lại hiệu quả kinh
tế xã hội thiết thực, góp phần quan
trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm

vụ chính trị của Tổng Công ty.
Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở tranh
thủ sự ủng hộ của Ban Tổng Giám
đốc đã vận động CBCNV tham gia tốt
công tác xã hội từ thiện trong nhiều
năm qua; Đặc biệt, vừa qua nhân dịp
chào mừng 30 năm thành lập Tổng
Công ty Tín Nghĩa, Công đoàn đã vận
động CBCNV tham gia đóng góp mỗi
người 10 ngày lương để xây dựng
100 căn nhà tình thương, nhà đại
đoàn kết, trao học bổng Chấp cánh
ước mơ cho 65 em học sinh, sinh
viên các tỉnh Đông Nam Bộ và sửa
chữa Trường mẫu giáo Nhơn Nghĩa,
ngôi trường mà Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã xây dựng vào dịp Kỷ niệm
20 năm thành lập Tổng Công ty.
Năm nay, kỷ niệm 31 năm thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa (07/09/1989
– 07/09/2020) gặp rất nhiều khó
khăn vì diễn biến dịch Covid-19 đã
tác động ảnh hưởng rất lớn đến tình

ĐOÀN THỂ

hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo
Doanh nghiệp trong việc thông tin, hướng dẫn người lao
động phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly, giãn
cách xã hội; Ổn định tư tưởng, chấp hành theo sự phân công
sắp xếp của lãnh đạo đơn vị, một số bộ phận làm việc trực
tiếp, một số nhân viên làm việc trực tuyến hoặc luân phiên
làm việc tại trụ sở, thực hiện các biện pháp vệ sinh, mang
khẩu trang, đo thân nhiệt, hạn chế tụ tập đông người .v.v.
Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền trao đổi, bàn
bạc tuyên truyền vận động CBCNV của Tổng Công ty nêu cao
tinh thần trách nhiệm, tiết giảm chi phí, cùng nhau chia sẻ
những khó khăn chung với Tổng Công ty hiện nay. Khuyến
khích, vận động CBCNV hăng hái lao động, hiến kế cho đơn
vị, doanh nghiệp những sáng kiến có lợi, nhằm sớm khắc
phục khó khăn và khôi phục tăng trưởng; Phát động phong
trào thi đua lao động thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của
Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Qua học tập, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, công nhân lao
động, nhất là cán bộ công đoàn của đơn vị đã nâng cao nhận
thức về vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với lãnh đạo
Doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn
định và tiến bộ, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất
kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
trong đơn vị.
Hoạt động công đoàn là một hoạt động lành mạnh mang tính
xã hội nhân văn sâu sắc, tích cực trong công tác công đoàn
sẽ giúp cho chúng ta năng động, phấn khởi hơn trong công
tác chuyên môn, tạo động lực cho mọi người hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Với những thành quả đạt được như trên,
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn tâm niệm một lòng
đoàn kết, gắn bó vì sự nghiệp phát triển bền vững của Tổng

Công ty Tín Nghĩa, vì tổ chức Công đoàn lớn mạnh. Đội
ngũ công nhân lao động Tổng Công ty Tín Nghĩa luôn tự
hào với truyền thống xây dựng và trưởng thành 31 năm
qua, đơn vị liên tục nhiều năm là lá cờ đầu của phong
trào CNLĐ Tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào thành tựu
xây dựng và phát triển của giai cấp CNLĐ tỉnh Đồng Nai
trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa.
Chào mừng 31 năm hình thành và phát triển Tổng Công
ty, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể đoàn
viên, người lao động kính chúc Tổng Công ty Tín Nghĩa
vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, tiếp tục
phát triển bền vững, vươn lên một tầm cao mới.
Hồng Châu
Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty

31 năm đã qua, một chặng đường dài đầy
gian truân và sóng gió, với tầm nhìn chiến
lược, phát triển đúng đắn và với sự lãnh
đạo sáng suốt của Đảng ủy, Ban Tổng
giám đốc Tổng Công ty đã lèo lái con
thuyền Tín Nghĩa đi từ những ngày đầu cơ
sở vật chất kỹ thuật hầu như không có gì,
đến hôm nay, tổng tài sản của Tín Nghĩa
hơn 10.000 tỷ đồng, có hơn 25 công ty
con, công ty liên kết cùng các đơn vị trực
thuộc. Thương hiệu Tín Nghĩa đã được
khẳng định khi trở thành một trong 100
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo
đánh giá của VNR).
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CHUNG TAY XOA DỊU NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

T

rong 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn từ dịch Covid – 19, tuy nhiên, nhằm chung tay xoa
dịu những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, CĐCS Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương
ái, phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai thực hiện ghi hình và phát sóng 06 số chương trình Chung lòng Chung sức.
Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 30 trên kênh ĐN1 thứ năm và phát lại vào lúc 20 giờ trên kênh ĐN2
thứ sáu tuần thứ 02 hàng tháng, ngoài ra, nhằm đưa thông tin của những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đến
nhiều Mạnh Thường quân hơn nữa, chương trình còn được phát lại trên website của Đài PTTH Đồng Nai và kênh Youtube.
Chương trình tuy không phát sóng trong khung giờ vàng, nhưng luôn có lượng lớn khán giả quan tâm và yêu quí chương
trình, chương trình đã trở thành một cầu nối của sự đồng cảm, kết nối những tấm lòng nhân ái, bao dung,…. Trong 06
tháng đầu năm, chương trình tiếp tục ghi nhận sự chung tay, góp sức của Tổng Công ty Tín Nghĩa và các Công ty thành viên
(Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Công
ty CP Quản lý Dự án Tín Nghĩa, Công ty CP Thống Nhất), cụ thể như sau:

Tháng 01:
Hộ gia đình bà Huỳnh Thị Sa – sinh năm 1946
hiện cư ngụ tại xã Bảo Quang – thành phố
Long Khánh, đây là hộ nghèo và có hoàn
cảnh khó khăn của địa phương này. Bà có hai
người con, người con gái lớn đã có chồng ở xa
và cuộc sống cũng khó khăn không thể giúp
được gì, hiện bà sống cùng người con trai bị
bại liệt, bại não nằm một chỗ hơn 10 năm nay.
Do hoàn cảnh khó khăn và để có tiền thuốc
thang cho người con trai, dù tuổi cao sức yếu
nhưng hàng ngày bà vẫn phải đi làm thuê, làm
mướn để kiếm tiền nuôi con. Trước đây người
con trai của bà củng có vợ nhưng từ ngày anh
bị tai biến nằm một chỗ vợ anh đã bỏ ra đi.
Mong ước của bà có một số tiền để sửa lại ngôi
nhà bị hư hỏng và có tiền thuốc thang cho
người con trai.
Tháng 02:
Hộ anh Nguyễn Giáo và chị Nguyễn Thị Thu
hiện cư ngụ tại xã Xuân Đường – huyện Cẩm
Mỹ, đây là hoàn cảnh khó khăn của địa phương
này. Anh Giáo làm nghề bán kẹo kéo, còn chị
Thu ở nhà chăm sóc cho mẹ chồng bị liệt nằm
một chổ và 2 người em gái bị ung thư vú giai
đoạn cuối, cùng một người anh trai bị tai biến
đi đứng khó khăn không làm gì được. Anh chị
còn phải nuôi 2 người con trai đang học đại
học. Mong ước của anh chị làm sao có tiền để
các con tiếp tục việc học hành và thuốc thang
cho những người thân của mình.
Tháng 03:
Hoàn cảnh của 02 em học sinh nghèo hiếu học:
1. Em Nguyễn Thị Bích Hợp – học sinh lớp 12C7 trường THPT Sông Ray – huyện Cẩm Mỹ. Mẹ mất cách đây 6 năm do căn
bệnh ung thư, 3 năm sau cha em cũng qua đời do căn bệnh tai biến để lại 4 chị em Hợp mồ côi không ai nương tựa. Nguồn
sống chính của các em giờ chỉ từ nguồn trợ cấp xã hội dành cho trẻ mồ côi và công việc phụ bán hàng sau giờ đi học
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của các em. Một điều đáng khen dù
hoàn cảnh khó khăn nhưng Hợp luôn
là học sinh giỏi của nhà trường suốt
các năm học vừa qua.

2. Hoàn cảnh em Cao Thị Như Quỳnh,
học sinh lớp 7/3 trường THCS Trần
Hưng Đạo, xã Bảo Bình – huyện Cẩm
Mỹ. Cha mẹ em ly hôn nên gởi 2 chị
em Quỳnh cho bà ngoại và cậu út
nuôi dưỡng. Nguồn sống của gia đình
giờ chỉ trông mong vào công việc
làm thuê, làm mướn của cậu, vợ cậu
Quỳnh cũng vừa mới bỏ ra đi để lại 2
đứa con cho cậu nuôi dưỡng, cho nên
hoàn cảnh gia đình hiện gặp rất nhiều
khó khăn.
Tháng 04:
Hộ chị Nguyễn Thị Nhung – sinh năm
1985 hiện cư ngụ tại xã Núi Tượng –
huyện Tân Phú, hơn bốn năm nay một
mình chị phải nuôi chồng bị bệnh
tâm thần và bốn đứa con thơ. Anh
Hoành - chồng chị khi còn khỏe mạnh
làm nghề thợ mộc, trong một lần bị
tai nạn anh bị chấn thương đầu, sau
khi chữa trị anh đã bị di chứng tâm
thần rất nặng phải nhốt lại. Còn bốn
đứa con của anh chị hiện nay cả bốn
cháu đều học rất giỏi, đặc biệt hai đứa
con lớn của anh chị hiện đang nằm
trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh
môn Anh văn. Công việc chính của chị
Nhung hiện nay là làm tạp vụ ở khu
resort Nam Cát Tiên, lương một tháng
6 triệu đồng nên hiện nay cuộc sống
gia đình rất khó khăn. Mong ước của
chị làm sao có điều kiện để cho bốn
đứa con được tiếp tục học hành vì các
cháu đang đứng trước nguy cơ bỏ
học rất cao.
Tháng 05:
1. Hoàn cảnh em Huỳnh Văn Đạt – học
sinh lớp 4/3 trường TH Nguyễn Du –
Tp Long Khánh. Mẹ em đang bệnh
ung thư vú giai đoạn cuối cả gia đình
giờ chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập
từ công việc phụ hồ của cha. Hiện nay
kinh tế gia đình em rất khó khăn và
Đạt có nguy cơ bỏ học vì không có
điều kiện để tiếp tục đến trường.

2.

Hoàn cảnh em Hoàng Liên Đức

Huy – học sinh lớp 8/4 trường THCS
Bảo Quang – Tp Long Khánh. Mẹ mất
năm 2010 sau đó cha bỏ hai anh em
Huy để tìm niềm hạnh phúc mới.
Hiện nay hai anh em Huy sống nhờ
vào tình thương của ông bà ngoại
nhưng từ năm 2019 vừa qua ông
ngoại của em bị phát hiện ung thư
tuyến tiền liệt nên cuộc sống hiện
giờ chỉ trông chờ vào công việc làm
thuê, làm mướn của người bà.
Tháng 06:
1. Hoàn cảnh em Dương Thị Hồng
Ngọc – học sinh lớp 6/3 trường THCS
Long Bình Tân – Tp Biên Hòa, em là
học sinh giỏi nhiều năm liền của nhà
trường nhưng hoàn cảnh gia đình
rất khó khăn. Cha mẹ em đã ly hôn
nên giao em cho bà ngoại nuôi nấng,
cuộc sống của 2 bà cháu giờ chỉ
trông mong vào công việc mò cua,
bắt cá của bà nhưng một tháng nay
do bà bị té gãy tay nên không thể
làm gì được nên cuộc sống gia đình
giờ rất khó khăn.

2.

Hoàn cảnh em Trần Quốc Bảo –
học sinh lớp 8/4 trường THCS Long
Bình Tân – Tp Biên Hòa, em cũng là
học sinh giỏi nhiều năm liền của nhà
trường nhưng hoàn cảnh gia đình lại
rất khó khăn. Do không có đất đai
cả gia đình em phải sống trên lồng
bè rất tạm bợ, nguồn sống chính chỉ
nhờ vào công việc đánh bắt cá trên
sông của cha mẹ em.
Tổng kinh phí thực hiện trong 06
tháng đầu năm 2019 là 180 triệu
đồng. Qua 10 năm thực hiện, chương

trình Chung lòng Chung sức đã
chung tay chia sẻ, giúp đỡ gần 200
hoàn cảnh gia đình khó khăn, bất
hạnh, hàng trăm học sinh nghèo hiếu
học ở các huyện vùng sâu, vùng xa
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau mỗi
chương trình được phát sóng, các
nhân vật còn nhận được sự giúp đỡ,
hỗ trợ rất nhiều về vật chất, tinh thần
từ các nhà hảo tâm, Mạnh Thường
quân trong và ngoài Tỉnh. Tổng số
tiền ủng hộ, tài trợ cho các nhân vật
của chương trình Chung lòng Chung
sức trong 10 năm qua là gần 4,5 tỷ
đồng, đã thể hiện nghĩa nhân văn,
tấm lòng nhân ái của Lãnh đạo Tổng
Công ty cũng như tập thể CBCNV
Tín Nghĩa, cùng với cộng đồng luôn
quan tâm chia sẻ với những hoàn
cảnh khó khăn, bất hạnh trong xã
hội. Có thể nói chương trình Chung
lòng Chung sức trong 10 năm qua đã
tạo niềm tin, kết nối hỗ trợ cả về vật
chất lẫn tinh thần cho những mảnh
đời bất hạnh.
Chung lòng Chung sức không phải là
một chương trình mới, nhưng là một
chương trình mang ý nghĩa nhân
văn cao đẹp, đây cũng là lý do khiến
chương trình tồn tại, gắn kết một bộ
phận không nhỏ là các các nhà hảo
tâm, Mạnh Thường quân,… xoa dịu
những mảng đời bất hạnh trong
cuộc sống, chắp cánh những em học
sinh nghèo hiếu học,… để có điều
kiện vươn lên, thoát khỏi khó khăn
trong cuộc sống.
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT
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N

hiều năm nay, thầy cô và
học sinh trường THCS Long
Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai đã không còn xa lạ với 2
em Dương Thị Hồng Ngọc và em Trần
Quốc Bảo. Mặc dù cuộc sống khó
khăn, thiếu thốn nhưng cả hai em
đều vượt lên hoàn cảnh, trở thành
tấm gương sáng về tinh thần hiếu
học và ý chí, nghị lực vươn lên trong
cuộc sống. Và để tiếp sức cho tinh
thần hiếu học, hôm nay chương trình
“Chung lòng chung sức” Đài truyền
hình Đồng Nai lại tiếp tục đồng hành
cùng Tổng Công ty Tín Nghĩa đem
những niềm vui cùng những suất
học bổng nghĩa tình đến với em học
sinh nghèo vượt khó của mái trường
địa phương này.
Câu chuyện trong chương trình đầu
tiên là em Dương Thị Hồng Ngọc,
một cô gái với vóc dáng nhỏ bé có
gương mặt dễ thương, nụ cười hiền
lành, hiện là học sinh lớp 6/3 trường
THCS Long Bình Tân, một học sinh
nghèo có hoàn cảnh khó khăn của
ngôi trường này. Cũng như bao bạn
bè đồng trang lứa, Ngọc được sinh
ra trong môi trường có đầy đủ hơi
ấm yêu thương của một mái ấm gia
đình nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy
lại không được trọn vẹn khi khi biến
cố xảy ra, cha mẹ chia tay để em lại
cho bà ngoại tuổi cao sức yếu tiếp tục
nuôi dưỡng và bảo bọc em. Ngôi nhà
nhỏ của gia đình giờ đây chỉ còn hai
bà cháu cũng trở nên vắng vẻ đìu hiu,
vì gia cảnh khó khăn, bà ngoại của em
nay phải một mình bươn chải gánh
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vác nuôi cháu bằng những công việc
hàng ngày như mò cua, bắt ốc, bữa
có bữa không, rau cháo qua ngày để
lo cho đứa cháu gái yêu thương của
mình được cắp sách đến trường, vì
chỉ có duy nhất con đường học vấn
mới mong đem lại cho em có được
ánh sáng ở ngày mai. Đó không chỉ
là trách nhiệm của người bà, mà đó
còn làm tròn bổn phận của người vừa
làm cha vừa làm mẹ khi nhận nuôi
đứa cháu gái bé bỏng ấy. Hiểu được
tình thương của ngoại nên mấy năm
qua Hồng Ngọc luôn phấn đấu học
tốt, và hi vọng đó sẽ là liều thuốc tinh
thần giúp bà vơi bớt đi nỗi cơ cực của
cuộc đời nghèo, nên ngày ngày bên
trang sách quyển tập, cô trò nhỏ này
vẫn cố chắt chiu tích lũy cho mình
những kiến thức hữu ích để hi vọng
mang đến cho mình 1 tương lai tươi
sáng ở ngày mai. Được nuôi dưỡng
ước mơ đến trường từ tình thương
cũng như sự hi sinh thầm lặng của
bà, nên từ những năm tiểu học, cả
ngay khi bước chân vào ngôi trường
THCS Long Bình Tân này, Hồng Ngọc
đều luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi
trong nhiều năm liền của nhà trường.
Đó cũng chính là món quà đáng trân
trọng để dành tặng cho người bà của
mình.
Và hoàn cảnh tiếp theo tôi muốn nói
đó là em Trần Quốc Bảo, học sinh
lớp 8/4, và cũng là học sinh của ngôi
trường THCS Long Bình Tân. Khác với
hoàn cảnh của Hồng Ngọc thì Quốc
Bảo được may mắn hơn khi em được
sống trong tình thương yêu của cả

cha lẫn mẹ, thế nhưng mỗi cây mỗi
hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hoàn cảnh
của Quốc Bảo cũng rất đáng thương.
Do không có đất đai nhà cửa, nên cả
gia đình em phải sống trên lồng bè
rất tạm bợ, cũ nát và ẩm thấp. Bên
trong nhà chẳng có gì quý giá, nguồn
sống chính chỉ nhờ vào công việc
đánh bắt cá trên sông của cha mẹ em
để mưu sinh qua ngày. Gặp chúng
tôi, Bảo chia sẻ: Tự nhận thức được
khó khăn của gia đình, thay vì mặc
cảm, tự ti, em luôn tự nhủ mình cần
mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa,
em tâm niệm chỉ có con đường học
tập mới giúp em có thể thoát nghèo
và thay đổi cuộc sống. Em luôn rèn sự
kiên trì và nỗ lực hết mình trong học
tập. Với tinh thần vượt khó vươn lên,
em đã giữ vững thành tích học sinh
giỏi nhiều năm liền, là tấm gương
sáng về hiếu học và ý chí, nghị lực
vươn lên trong cuộc sống để các học
trò khác noi theo.
Chia tay hai em cùng gia đình, nhìn
vào ánh mắt đượm buồn ấy, tôi thiết
nghĩ còn nhiều nỗi niềm và khắc
khoải đang còn ở phía trước, thông
qua chương trình này, rất mong nhận
được sự quan tâm của Chính quyền
địa phương cũng như các Mạnh
Thường quân để những người con
hiếu học như em nói riêng và còn
nhiều người con hiếu học có hoàn
cảnh khó khăn khác sẽ thực hiện
được ước mơ đến trường của mình.
Đoàn Thị Thu Huyền
Công ty CP Thống Nhất
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CHUNG LÒNG CHUNG SỨC:

TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO
HIẾU HỌC VƯỢT KHÓ
sao cho có đủ điều kiện để lo cho các
con của mình được ăn học tới nơi tới
chốn.

B

ình thường cuộc sống của
gia đình hai em học sinh
Nguyễn Thị Hồng Dung và
Nguyễn Thị Hiền đã khó khăn thì nay
trong những ngày cả Nước đang bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, lại
càng làm cho cuộc sống của gia đình
các em thêm phần khó khăn và cơ
cực hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên tất
cả những vất vả đó không cản trở ước
mơ và nghị lực vươn lên của các em.
Đó là nghị lực vươn lên của em
Nguyễn Thị Hồng Dung và Nguyễn
Thị Hiền, hai em là một trong những
tấm gương sáng được nhiều bạn bè,
thầy cô biết tới vì có hoàn cảnh khó
khăn nhưng vẫn luôn nỗ lực vươn lên
trong học tập. Tuy lớn lên trong bộn
bề thiếu thốn nhưng hai em học trò
nhỏ đã có ý thực tự lập, giúp đỡ cha
mẹ những công việc trong gia đình
khi rảnh. Các em luôn tự giác và quyết
tâm trong việc học của mình và luôn
là niềm tự hào của bạn bè và thầy cô.
Cùng đồng hành với Chúng tôi trong
đợt trao học bổng cho các em lần
này có Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Nai phối hợp thực hiện. Chúng
tôi cùng nhau đến thăm gia đình

của hai chị em là Nguyễn Thị Hồng
Dung- học sinh lớp 8/2 Trường THCS
Núi Tượng và Nguyễn Thị Hiền - học
sinh lợp 7/2 trường THCS Núi Tượng.
Đường vô nhà các em xa xôi cách
trở, núi đá gồ ghề. Nơi các em và gia
đình đang sinh sống là một ngôi nhà
xuống cấp, xập xệ. Gia đình các em
hiện là hộ nghèo của địa phương.
Công việc chính của Cha mẹ em là
đi làm thuê, làm mướn. Tuy nhiên đã
02 năm nay anh Ngô Minh Thiện- là
cha của các em không còn làm được
việc nặng nhọc nữa do anh bị viêm
đa khớp, còn mẹ các em là người Dân
tộc thiểu số nên không được lanh lẹ
lắm vì vậy mà hoàn cảnh của gia đình
hiện tại là rất khó khăn. Khó khăn là
thế nhưng điều đáng khen ngợi ở các
em là nghị lực vươn lên trong học tập,
dù nhà nghèo nhưng suốt các năm
học qua các em luôn là học sinh giỏi
của nhà trường. Hiện cả gia đình em
đang sống trong một căn nhà chắp
vá, tạm bợ và có nguy cơ bị đổ sập
bất cứ lúc nào nhưng do hoàn cảnh
khó khăn nên gia đình không có điều
kiện để xây sửa lại. Điều lo lắng của
cha mẹ các em khi năm học mới sắp
tới gần mà hiện tại gia đình quá khó
khăn nên không có đủ điều kiện cho
các em tới lớp. Anh chị chỉ mong ước

Hiểu được hoàn cảnh của Dung và
Hiền, cũng như của các em nhỏ có
gia đình khó khăn khác, với mong
muốn con đường học tập của các em
luôn rộng mở trong tương lai. Ngày
07/8/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch đã phối hợp với Đài phát
thanh và Truyền hình Đồng Nai cùng
thực hiện trương trình “Chung lòngChung sức”. Đại diện Công ty Cổ phần
Đầu tư Nhơn Trạch đã dành những lời
động viên và trao cho mỗi em một
suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng.
Ngoài ra còn trao cho 10 em học sinh
giỏi khác mỗi em một phần quà trị
giá 1.000.000 đồng. Cùng với 52 phần
quà có tổng trị giá 30.000.000
đồng cho các em học sinh là con em
của các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn khác tại trường THCS Núi Tượng,
xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai. Tuy giá trị phần quà không
lớn nhưng phần nào khích lệ tinh
thần, giúp các em có thêm nghị lực
phấn đấu vươn lên trong cuộc sống,
vượt qua những khó khăn và hoàn
thành được mong ước của mình,
chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thêm động
lực cho các em để các em vững bước
hơn trên con đường phía trước.
Chúng tôi hy vọng những suất học
bổng này có thể phần nào vơi bớt
những khó khăn trong các em và
giúp các em vươn tới một tương lai
tươi sáng hơn dựa trên nền tảng giáo
dục tốt đẹp, hỗ trợ các em trên con
đường tìm kiếm thành công cả trong
nhà trường và trong cuộc sống.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC KHỐI 6 LẦN THỨ 2 (2020-2025):

TIẾP TỤC CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU

S

áng ngày 29/07/2020, Khối thi
đua 6 đã tổ chức Đại hội thi
đua yêu nước Khối 6 lần thứ 2
(2020-2025). Đến dự có Bà Vy Vũ Hồng
Thảo – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh
Đồng Nai, lãnh đạo các đơn vị trong
Khối thi đua cùng 240 đại biểu là các
điển hình tiên tiến trong phong trào
thi đua yêu nước của Khối thi đua 6
(gồm 6 đơn vị Tổng Công ty Tín Nghĩa,
Tổng Công ty CP Phát triển Khu công
nghiệp, Tổng Công ty Công nghiệp
Thực phẩm Đồng Nai, Công ty TNHH
MTV Xổ số kiến thiết & Dịch vụ tổng
hợp Đồng Nai, Công ty Cổ phần Đồng
Tiến).
Trong 05 năm qua, Khối thi đua 6 vẫn
luôn trên tinh thần tích cực hưởng ứng
các phong trào thi đua yêu nước, chủ
động đổi mới thi đua khen thưởng,
phát động và tổ chức các phong trào
thi đua yêu nước trong nội bộ Khối
theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua
ái quốc và đã đạt được những kết
quả quan trọng, góp phần vào việc
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao.
Đặc biệt, trong 5 năm qua, với mục
tiêu cải tiến chất lượng hoạt động của
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Khối thi đua theo hướng đi vào chiều
sâu để phong trào thi đua của Khối
thật sự trở thành động lực phấn đấu
đạt được thành tích cao ở tất cả các
mặt hoạt động, đặc biệt là thành tích
trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
các doanh nghiệp trong Khối đã tập
trung mọi tiềm lực thi đua hoàn thành
nhiệm vụ hàng năm, đóng góp thiết
thực vào mục tiêu phát triển kinh kế xã
hội của Tỉnh và thể hiện vai trò tích cực
của doanh nghiệp đối với cộng đồng
xã hội.
Thực tế cho thấy phong trào thi đua
tại các doanh nghiệp trong Khối đã
xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt
và vượt các chỉ tiêu thi đua, đạt nhiều
thành tích nổi bật trong công tác và
đã được các cấp trao tặng những các
danh hiệu thi đua cao quý. Họ thực sự
là những bông hoa, những tấm gương
tiêu biểu xứng đáng được nhân rộng
để cán bộ, công nhân viên của Khối 6,
học tập, noi theo.
Xác định Đại hội có nhiệm vụ đánh giá
những kết quả, thành tích đã đạt được
trong giai đoạn 2015-2020; tôn vinh
các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước

được lựa chọn từ các đơn vị trong Khối;
xác định những mặt hạn chế còn tồn
tại từ đó đưa ra những giải pháp khắc
phục, ngoài ra tiếp tục đề ra phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác
thi đua khen thưởng, đưa phong trào
thi đua của Khối 6 ngày càng phát
triển cả về chiều rộng và chiều sâu,
thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao
hiệu quả hoạt động của các đơn vị đi
theo mục tiêu chung của Tỉnh.
Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao
bằng khen cho 15 tập thể và 50 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua yêu nước giai
đoạn 2015-2020. Riêng Tổng Công ty
Tín Nghĩa có 3 tập thể và 5 cá nhân
đạt thành tích này gồm: Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Ban Quản lý các KCN Tín
Nghĩa, Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
và các cá nhân Anh Trần Trung Tuấn –
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chị
Ngô Thị Hồng Châu – Giám đốc Truyền
thông Tiếp thị Tổng Công ty, Chị Đoàn
Thị Kim Hoa – Cán bộ Phòng KDXK Cà
phê Tổng Công ty, Chị Trần Thị Quỳnh
Tâm – Kế toán trưởng Công ty CP Xăng
dầu Tín Nghĩa, Anh Trịnh Nguyên Nam
– Phó giám đốc Công ty CP Vận tải
Xăng dầu Tín Nghĩa.
Hồng Châu
Phòng TTTT

TIN TỨC - SỰ KIỆN

S

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG
GIAI ĐOẠN 2015-2020

áng ngày 28/07/2020 tại
Trung tâm Hội nghị và tổ
chức sự kiện tỉnh Đồng Nai,
Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã
tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
trong công nhân viên chức lao động
(CNVCLĐ) tỉnh Đồng Nai lần thứ 5,
giai đoạn 2015-2020 nhân Kỷ niệm
91 năm ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam 28/7
Thời gian qua, phong trào thi đua
yêu nước đã được các cấp - ngành
trong tỉnh Đồng Nai phát động và
được đông đảo CNVCLĐ trong Tỉnh
tích cực tham gia. Đặc biệt, trong
giai đoạn 2015-2020, phong trào thi
đua “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo” là phong trào trọng tâm của tổ
chức Công đoàn kế thừa kết quả đạt
được từ giai đoạn 2010-2014, phong
trào “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo” ngày càng thu hút đông đảo sự
hưởng ứng tham gia của CNVCLĐ,
góp phần tích cực vào việc hoàn
thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của
Tỉnh. Những năm qua đã thu hút trên
1,2 triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ

hăng say lao động, cống hiến hết
mình, đã có hơn 967 ngàn ý tưởng,
sáng kiến, mẫu mã, phần việc được
công nhân lao động trong khối
doanh nghiệp, gần 15 ngàn sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong
các lĩnh vực dệt may, giày da, cơ khí,
chế biến gỗ…được thực thi, làm lợi
cho doanh nghiệp trên 1000 tỷ đồng.
Nhiều tập thể, cá nhân đã phấn đấu
đạt các danh hiệu thi đua lao động
giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Phong
trào đã góp phần nâng cao chất
lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,
năng suất lao động, hiệu quả công
tác trong CNVCLĐ.
Bên cạnh đó, công đoàn các cơ quan
khối hành chính, khối Đảng, đoàn thể
cũng đã tích cực, chủ động tổ chức
tốt các phong trào thi đua “Lao động
giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học
tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất
lượng công tác. Các phong trào như
thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp và phát triển nông thôn”,

phong trào “Xây dựng nông thôn
mới”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm
việc nhà” cũng đã được triển khai và
hưởng ứng nhiệt tình từ CNVCLĐ.
Tại hội nghị, Liên đoàn lao động tỉnh
Đồng Nai cũng đã phát động phong
trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ
tỉnh giai đoạn 2020-2025.
Dịp này, 76 tập thể và 189 cá nhân
điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai lần
thứ 5, giai đoạn 2015-2020 đã được
Liên đoàn lao động tỉnh biểu dương,
khen thưởng. Các tập thể, cá nhân
thuộc CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa
vinh dự được tuyên dương tại Hội
nghị lần lượt gồm CĐCSTV Công ty
CP Xăng dầu Tín Nghĩa, CĐCSTV Công
ty CP PT KCN Tín Nghĩa, Anh Nguyễn
Văn Liễu – Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Tổng Công ty, Chị Dương Thị
Minh Hồng – Phó Giám đốc Kế toán
Tài chính Tổng Công ty, Anh Nguyễn
Khắc Thanh – Giám đốc Công ty CP
KCN Tín Nghĩa Phương Đông.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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BƯỚC CHUYỂN MÌNH
“Thời gian không vì ai mà dừng lại
chờ đợi, nếu bạn không nỗ lực phấn
đấu tiến về phía trước thì bạn sẽ bị bỏ
tuột lại ở phía sau” – đó là một câu nói
mà tôi rất tâm đắc. Thấm thoát gần
3 năm được hòa mình vào ngôi nhà
chung của Tín nghĩa – Phương Đông
tôi đã may mắn được đồng hành và
chứng kiến được bước chuyển mình
đầy mạnh mẽ của KCN Đất Đỏ I. Một
ngày cuối tháng 10 năm 2017, tôi
được nhận vào làm việc tại công ty
Tín Nghĩa – Phương Đông. Khi ấy, tất
cả anh em chúng tôi đều làm việc
trong một văn phòng thuê tạm trên
trục đường quốc lộ 55. Tôi vẫn còn
nhớ như in ngày được anh Nhựt chở
tôi đi tham quan KCN Đất Đỏ I, mọi
thứ còn khá hoang sơ, đường sá vẫn
chưa được khai thông hoàn thiện.
Khu công nghiệp 3 năm về trước vẫn
là những rẫy mì bạt ngàn và những
cánh rừng tràm trải dài xa thẳm. Ấy
vậy mà chỉ trong vòng 3 năm ngắn
ngủi, mọi thứ được thay đổi một cách
nhanh chóng đến bất ngờ, khu công
nghiệp như được khoác lên mình một
tấm áo mới. Giờ đây tôi có thể tự hào
giới thiệu với các anh em và bạn bè
về KCN Đất Đỏ I. Đường sá trong KCN
giờ đã được hoàn thiện, những tuyến
đường được thảm nhựa, lát gạch vỉa
hè, trồng cây và thảm cỏ hai bên tạo
nên một màu xanh bắt mắt. Trạm xử
lý nước thải tập trung giờ đã được
xây dựng hoàn thiện giai đoạn 1 với
công suất 2000 m3/ngày đêm và sẵn
sàng tiếp nhận nước thải từ các doanh
nghiệp thứ cấp. Nhà văn phòng cũng
được xây dựng khang trang và nằm
“kiêu ngạo” trên trục đường chính D6
dẫn vào KCN, anh em chúng tôi giờ
đây đã có môi trường làm việc mới
hiện đại và đẹp hơn. Hiện tại, KCN
đã có 7 công ty xây dựng văn phòng
nhà xưởng và trong số đó có 4 công
ty đã đi vào hoạt động. Khu công
nghiệp giờ đây được anh em chúng
tôi ví von như “mảnh đất lành” đang

42

Thông tin nội bộ - Số 04/2020

BẤT ĐỘNG SẢN
TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

SỨC HÚT NGÀY
CÀNG TĂNG

D

ịch Covid-19 đang mở ra
bước ngoặt mới cho ngành
bất động sản công nghiệp
của Việt Nam. Bởi với mục đích giảm
thiểu sự đứt gãy trong chuỗi cung
ứng, tránh sự phục thuộc quá nhiều
vào một quốc gia, thời gian qua rất
nhiều doanh nghiệp (DN) của Mỹ,
Nhật Bản, Hàn Quốc… đã lên phương
án dịch chuyển sản xuất từ Trung
Quốc sang các quốc gia khác, trong
đó có Việt Nam.

được nhiều “chú chim” bay đến đậu.
Riêng bản thân tôi trong 3 năm qua đã
học hỏi được không ít kinh nghiệm từ
các anh em đồng nghiệp trong công
ty. Mỗi anh em đều có một thế mạnh
riêng và tôi coi họ như một người thầy
của tôi để tôi học hỏi và hoàn thiện
bản thân hơn mỗi ngày. Nhưng điều
đọng lại trong tôi nhiều nhất có lẽ là
“tình người” nơi đây, mọi người xem
và đối xử với nhau như những người
anh người em trong gia đình. Tôi cảm
thấy mình thật may mắn khi được gắn
bó công việc tại đây. Tôi tự hứa với bản
thân phải không ngừng nỗ lực và cố
gắng hơn nữa để góp một phần sức
và lực của mình vào việc xây dựng và
phát triển Tổng công ty Tín Nghĩa nói
chung và công ty Tín Nghĩa – Phương
Đông nói riêng để “mảnh đất lành” này
sẽ ngày càng có nhiều “chú chim” lựa
chọn làm điểm dừng chân xây dựng
hơn nữa.
Nguyễn Thị Kim Muội
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

Theo khảo sát vừa được Công ty CP
Chứng khoán SSI công bố, trong 4
tháng đầu năm 2020, dòng vốn FDI
vào khu công nghiệp tại Việt Nam đã
có những tín hiệu khởi sắc. Cụ thể,
tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn
tăng thêm 4 tháng đầu năm đã đạt
9,8 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ.
Các chuyên gia phân tích của SSI
đánh giá, dịch Covid-19 đang đẩy

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
sự dịch chuyển sản xuất từ Trung
Quốc sang các quốc gia khác diễn
ra nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó,
các doanh nghiệp lớn như Pegatron
(Đài Loan), Amazon và Home Depot
(Mỹ) bắt đầu có hoạt động tuyển
dụng và tìm kiếm chuỗi cung ứng.
Điều đó cho thấy, Việt Nam là 1
trong những điểm đến trong quá
trình dịch chuyển, bên cạnh các
quốc gia tiềm năng khác trong khu
vực như Indonesia, Thái Lan hay
Malaysia.
So sánh với Indonesia, nước cạnh
tranh trực tiếp với Việt Nam trong
việc thu hút FDI, Việt Nam có lợi thế
ở gần Trung Quốc nên khoảng cách
vận chuyển thuận lợi hơn. Thể chế
chính trị của Việt Nam rất hỗ trợ
doanh nghiệp, có nhiều ưu đãi cho
các dự án FDI lớn (quy định ưu đãi
thay đổi theo từng trường hợp).
Đồng thời, Việt Nam cũng tham
gia rất nhiều các FTAs như Hiệp
định Thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác
toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) mà Indonesia
không tham gia. Về vĩ mô, gần đây
VND rất ổn định so sánh với biến
động của tiền Indonesia - IDR.
Ông Phan Hữu Thắng - Nguyên

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài
(Bộ Kế và hoạch Đầu tư) - nhận xét,
Việt Nam đã thành công trong việc
khống chế dịch Covid-19, tạo ra
một lợi thế cho Việt Nam trong khi
các nước khác đang gặp khó khăn.
Ông Thắng cho rằng, việc này đã
góp phần xây dựng và củng cố lòng
tin ở các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ
nhất, trong mắt họ (các nhà đầu tư)
là sự an toàn khi nhìn thấy không
chỉ người dân Việt Nam mà còn cả
người nước ngoài đều được hưởng
dịch vụ chữa bệnh tốt nhất trong
điều kiện có thể. Thứ hai, các nhà
đầu tư cũng nhìn thấy cơ hội vàng
tại Việt Nam nhờ có sự phát triển
kinh tế liên tục trong các năm vừa
qua, cụ thể là sự tăng trưởng nhanh
và mạnh mẽ của nền kinh tế…
“Tất cả đang góp phần tạo nên cơ
hội vàng cho Việt Nam trong bối
cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt
gãy và dòng vốn đầu tư nước ngoài
sụt giảm và bằng chứng là trong
tháng 4 vừa qua đã có các dấu hiệu
tích cực về FDI vào Việt Nam” - ông
Thắng đánh giá.
Đại diện Công ty Tư vấn dịch vụ
bất động sản Colliers International
tại Việt Nam đánh giá, thị trường

công nghiệp về cơ bản không bị
ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid-19.
Không những thế, giá đất công
nghiệp còn ghi nhận sự tăng
trưởng tốt trong các tháng đầu
năm nay. Khảo sát được Colliers
International thực hiện trong quý
I/2020 cho thấy, khi so sánh tỷ lệ
lấp đầy và giá thuê các khu công
nghiệp ở các nước Đông Nam Á thì
Việt Nam khá hấp dẫn với mức giá
thuê trung bình thấp hơn 45 - 50%
so với các nước Thái Lan, Malaysia
và Indonesia.
Theo Vụ quản lý Khu kinh tế, (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), quý I/2020 Việt
Nam có 335 khu công nghiệp được
thành lập (tăng 5 khu với cuối năm
2019), trong đó có 260 khu với tổng
diện tích đất 68.700 ha đã đi vào
hoạt động và 75 khu đang xây dựng
với tổng diện tích 29.200 ha. Tỷ lệ
lấp đầy đạt 75%, tăng 0,7% so với
cuối năm 2019. Riêng ở TP. Hồ Chí
Minh - theo Colliers International,
tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 80%.
Chính việc tỷ lệ lấp đầy tăng cao,
cùng với đó, giá thuê dù ghi nhận
thấp hơn các nước Đông Nam Á
nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ.
Chẳng hạn ở TP. Hồ Chí Minh, đến
cuối tháng 3, giá cho thuê trung
bình đối với đất công nghiệp đang
tăng lên 150 USD/m2/ kỳ, cao hơn
15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối
với nhà máy, giá cho thuê cũng
tăng lên khoảng 5 USD/m2/kỳ. Còn
ở Hà Nội, với 140 USD/m2/ kỳ, giá
cho thuê đã tăng 10% so với quý
trước.
Từ các tín hiệu tích cực, các chuyên
gia nhận định, thị trường công
nghiệp Việt Nam không bị ảnh
hưởng nhiều như các lĩnh vực khác,
nhiều nước đang coi Việt Nam là
nơi tiềm năng để thay đổi chuỗi
sản xuất.
Trần Thế
Báo Công Thương
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VƯỢT KHÓ TRONG KINH DOANH
DỊCH VỤ BẢO VỆ THỜI COVID-19

ể vượt qua khó khăn
trong thời gian dịch
bệnh, nhiều doanh
nghiệp hiện đang kinh doanh, sản
xuất tại các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung,
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa nói riêng
đã phải xây dựng phương án tìm
kiếm các khách hàng có vốn trong
và ngoài nước không bị chi phối
bởi dịch COVID-19 để chào và thực
hiện dịch vụ, nhằm giữ nhịp độ
kinh doanh, tăng doanh số. Những
giải pháp mà Công ty hướng tới:
Thứ nhất: Tìm kiếm khách hàng
hoạt động kinh doanh ổn định
thông qua các kênh giới thiệu của
các khu công nghiệp như Tân Phú;
Tam Phước, KCN Biên Hòa 2; An
Phước; Nhơn Trạch; Ông Kèo;
Thứ hai: Rà soát doanh nghiệp duy
trì hoạt động kinh doanh để tiếp
cận chào giá thực hiện dịch vụ bảo
vệ;
Thứ ba: Khi ký kết hợp đồng mới với
các khách hàng cần đánh giá các
nghĩa vụ của các bên trong trường
hợp phát sinh, đàm phán về giá
dịch vụ và thời gian tự gia hạn hợp
đồng để đảm bảo tính ổn định của
hợp đồng;
Thứ tư: Rà soát khách hàng thanh
toán nợ phí dịch vụ. Thương thảo
điều kiện thanh toán và các khoản
nợ với đối tác và xem xét khả năng
viện dẫn “sự kiện bất khả kháng”
trong các hợp đồng đã ký kết.
Một ví dụ cụ thể là khách hàng
Chang Shin Đồng Nai tại KCN Tân
Phú mới đi vào hoạt động tháng
01/2020, Công ty này sản xuất các
mặt hàng cho Nike. Chỉ có trên 350
công nhân nhưng xuyên suốt mùa
dịch vẫn tiếp tục tuyển dụng công
nhân vào làm việc cho đến thời
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điểm hiện tại gần 1.000 người đang
miệt mài làm việc với các đơn hàng
dày đặc.
Tại 2 khu nhà xưởng và kho hàng
hóa, lực lượng bảo vệ tại đây được
bố trí trực 3 ca lên tới 37 người,
những lúc cao điểm khi hàng hóa
nhập về nhiều tăng cường số lượng
lên 44 người, nhằm đảm bảo an
toàn tuyệt đối hàng hóa, kiểm soát
người và xe ra vào cổng,...
Sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau giữa
Công ty Chang Shin với Công ty
Bảo vệ Tín Nghĩa cũng như các đơn
vị cung cấp dịch vụ khác đã tạo
động lực cho các bên cùng hoàn
thành công việc cũng như phát
triển kinh doanh trong lúc cao điểm
dịch cũng như hiện tại.
Công ty TNHH sản xuất Sunluxe tại
KCN Nhơn Trạch 3, chuyên sản xuất
linh kiện điện tử, công tác sản xuất
kinh doanh cũng có phần bị ảnh
hưởng, liên quan đến Công ty này
cũng có các Công ty vệ tinh chuyên
sản xuất và cung cấp các thiết bị
như Kimyda; Hengli; Saite cũng bị
ảnh hưởng theo. Từ sau Tết Nguyên
Đán đến nay, do ảnh hưởng từ dịch
bệnh, các Công ty này cũng gặp
nhiều khó khăn do sức tiêu thụ

của thị trường có giảm sút so với
cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân là
do nhập khẩu thiết bị, linh kiện và
tiêu thụ hàng hóa giảm. Để hạn chế
thiệt hại, các Doanh nghiệp này đã
giảm bớt dây chuyền sản xuất, kéo
theo lượng công nhân cũng giảm.
Tuy nhiên, do vấn đề đặc thù của
dịch vụ bảo vệ, dù lượng hàng hóa
và công nhân của các dây chuyền
có giảm thì việc đảm bảo an toàn
tài sản tại mục tiêu không thể điều
chỉnh giảm, vẫn phải giữ nguyên
quân số thậm chí một số mục tiêu
còn tăng cường hơn nữa ở một số
vị trí xung yếu.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của
Tổng Công ty trong công tác đảm
bảo an toàn trước, trong và sau
dịch, đồng thời duy trì hiệu quả
doanh số của Công ty. Công ty Dịch
vụ Bảo vệ đã quán triệt sâu sắc toàn
thể cán bộ nhân viên nêu cao tinh
thần cảnh giác, không được lơ là
chủ quan, kiểm soát chặt chẽ khách
và xe liên hệ công tác, tuân thủ
đúng quy trình và các biện pháp
phòng dịch, đảm bảo an toàn cho
khách thuê dịch vụ và nhân viên
Công ty.
Lê Hồng Chính
CÔNG TY CP DVBV TÍN NGHĨA
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Mừng Sinh Nhật
Tín Nghĩa
Mừng ngày sinh nhật Công Ty
Ba mươi mốt tuổi nâng ly chúc mừng
Điểm qua năm tháng đã từng
Bao nhiêu gian khó tưởng chừng dở dang
Nhưng mà thắng lợi vẻ vang
Trên đà phát triển sang trang sử vàng
Trên dưới điều phối nhịp nhàng
Quy về một mối cả làng đều vinh
Tín Nghĩa toàn những chiến binh
Làm việc tâm huyết hi sinh lặng thầm
Phấn đấu vươn đến cái tầm
Khách hàng nhắc đến âm thầm ngợi khen
Làm cho khách lạ thành quen
Ai ai cũng mến cũng quen tỏ tường
Ba mốt năm một chặng đường
Niềm tin vững chắc thương trường đấu tranh
Làm cho Tín Nghĩa rạng danh
Thành công tiếp nối vang danh đời đời.

Trần Thị Mai Phương
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch

Tín Nghĩa
Trong Tôi
Tín Nghĩa trong tôi thật tự hào
Toàn thể nhân viên được đón chào
Mừng cho tuổi mới đầy hân hoan
Vững bước kinh doanh thắng lợi vào
Chúc mừng sinh nhật Tổng Công ty
Kinh doanh thắng lợi phát lộc tài
Doanh số luôn cao đứng tốp đầu
May mắn, thành công vang tiếng xa
Chúc cho Tín Nghĩa chung một nhà
Trên dưới thuận hòa cùng đắp xây
Tín Nghĩa giàu mạnh khắp mọi miền
Tài lộc dồi dào luôn tấn tới
Tín Nghĩa hôm nay và mai sau
Phát triển phồn vinh mọi lĩnh vực
Đông Tây Nam Bắc đều biết tiếng
Đem đến vinh quang nước non nhà

Lê Đức Hạnh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa

Sự thay đổi của Tân Phú
Tân Phú một thuở khai sơ
Rừng cây núi đá hoang vu điệp trùng
Hoang sơ nhà cửa một vùng
Dân cư thưa thớt ngay chung một làng
Tân Phú ngày mới sang trang
Cảnh quang ngày một rộn ràng vui tươi
Một vùng non nước núi đồi
Người đi tấp nập, xe qua dập dềnh
Tân Phú ngày một nên thơ
Điểm vàng du lịch người mơ được về
Một vùng sinh thái miền quê
Níu chân du khách mải mê tháng ngày
Tân Phú danh thắng là đây
Núi sông hòa sắc trời mây một màu
Ân tình nhắn gửi cho nhau
Tân Phú đón bạn năm Châu chân tình
Tân Phú vùng đất nghĩa tình
Đón mời các bạn ta cùng dựng xây.
Trần Quang Trại
Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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Chào Mừng

31 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(07/09/1989 – 07/09/2020)
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