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Văn hóa doanh nghiệp là gì?

heo tổ chức lao động
quốc tế (ILO) “Văn hóa
doanh nghiệp là sự trộn
lẫn đặc biệt các giá trị, các tiêu
chuẩn, thói quen và truyền thống,
những thái độ ứng xử và lễ nghi
mà toàn bộ chúng là duy nhất
đối với một tổ chức đã biết”. Theo
Guiso và cộng sự (2015), văn hóa
là “một tập hợp các chuẩn mực
và giá trị được chia sẻ rộng rãi và
được duy trì mạnh mẽ trong toàn
tổ chức”. Còn theo lý thuyết của
Kotter và Heskett, văn hóa thể
hiện tổng hợp các giá trị và cách
hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ
biến trong doanh nghiệp và có
xu hướng tự lưu truyền, thường
trong thời gian dài.
Mặc dù các định nghĩa không
hoàn toàn giống nhau và thống
nhất theo một cách phát biểu
chung, nhưng tựu trung lại, văn
hóa doanh nghiệp được hiểu như
là toàn bộ các giá trị, niềm tin,
chuẩn mực được thể hiện trong
thực tế và trong các hành vi mỗi
thành viên doanh nghiệp. Đó là
sự nhất quán về hành vi trong
toàn công ty, và nó chi phối cách
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làm việc, ứng xử của mọi thành
viên trong doanh nghiệp, trở
thành truyền thống cũng như
khác biệt hóa của doanh nghiệp
với tất cả các doanh nghiệp khác.
Yếu tố văn hoá luôn hình thành
song song với quá trình phát
triển của doanh nghiệp. Văn hóa
doanh nghiệp không đơn thuần
là văn hóa giao tiếp hay văn hóa
kinh doanh. Nó mang một ý nghĩa
rộng lớn hơn thế, đó là cách mọi
người trong công ty giải quyết
các quan hệ và vấn đề gặp phải.

những gì chúng ta có thể nhìn
thấy chính là các lực ngầm của
văn hóa điều khiển cách chúng ta
phản ứng với các vấn đề nảy sinh.
Có ý kiến cho rằng: sở dĩ tôi quyết
định hành động như vậy là vì nhu
cầu thị trường, vì khách hàng, vì
tình hình kinh tế, xã hội… đòi hỏi
tôi phải làm thế. Theo một cách
nhìn nào đó thì kết luận này là
đúng, có vẻ những yếu tố kể trên
mang tính quyết định nhiều hơn
so với văn hóa. Bởi lẽ dù có ở đâu,
lĩnh vực kinh doanh nào, hay là
bất kỳ công ty nào đi chăng nữa

Văn hoá doanh nghiệp bao gồm một hệ thống những ý nghĩa, giá trị,
niềm tin chủ đạo, cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi
thành viên trong một tổ chức cùng thống nhất và có ảnh hưởng ở
phạm vi rộng đến nhận thức và hành động của từng thành viên.

Văn hóa lan tỏa và phân tán giá
trị, niềm tin, chuẩn mực của nó
tới tất cả các khía cạnh của doanh
nghiệp, đồng thời xác lập kiểu
mẫu cho toàn bộ các mối quan
hệ kinh doanh.
Rất thường xuyên chúng ta làm
việc, tương tác với nhau theo một
cách nào đó mà không hề hay
biết rằng thực tế là nằm phía sau

thì chúng ta vẫn phải hành động
dựa theo nhu cầu thị trường,
khách hàng. Nhưng có một sự
thật là văn hóa công ty không hề
mâu thuẫn hay đi ngược lại quy
luật này. Văn hóa công ty chỉ đơn
giản cung cấp cho bạn lựa chọn
ưu tiên trong hàng loạt các hành
động có thể thực hiện mà thôi.
Nói cách khác, để đáp ứng thị
trường kinh doanh có rất nhiều
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cách hành động, nhưng bạn
quyết định hành động như thế
nào sẽ phụ thuộc chủ yếu vào
văn hóa công ty. Văn hóa công ty
sẽ định hướng và chỉ dẫn hành
động cho bạn.

trong nhóm phải thi đua. Thông
qua văn hóa công ty, bạn và các
đồng nghiệp sẽ được kết nối lại
với phương châm “một đội, một
sứ mệnh”.
Mục đích của văn hóa doanh

Văn hóa được tạo ra bởi con người, được mọi người ủng hộ, quy ước và được
duy trì, kế thừa bởi các thế hệ trẻ hơn hay những con người mới. Văn hóa
nằm bên dưới nhận thức theo nghĩa không ai nói thành lời về nó, mặc dù nó
kiến tạo nên cái gốc của hành động.

Vậy vì sao văn hóa công ty đóng vai
trò quan trọng đến thế?
Chúng ta đang sống trong một
xã hội mà chúng ta muốn trở
thành một phần của cái gì đó lớn
hơn. Chúng ta muốn cảm thấy
như chúng ta là một phần của
một nhóm. Bạn là hợp nhất và là
một phần của điều gì đó lớn hơn
chính bạn. Cảm giác thống nhất
là một lý do tại sao việc tạo ra
văn hóa công ty là một khía cạnh
quan trọng của doanh nghiệp.
Sự đoàn kết tác động tích cực
đến công ty bằng cách củng cố
các giá trị và mục tiêu giữa các
nhân viên, đồng thời cũng nâng
cao tinh thần công ty.

nghiệp chính là tăng cường tiềm
lực, khuyến khích phát huy tối đa
sức sáng tạo của nhân viên, tạo
động lực làm việc tăng lợi nhuận
của công ty.
Văn hóa doanh nghiệp phản ánh
những gì nhân viên làm và tin
tưởng. Mỗi nhân viên phải “tham
gia” vào việc tạo ra, phát triển và
duy trì văn hóa doanh nghiệp.
Điều này giúp tập trung nhân
viên lại với nhau, tạo ấn tượng
thống nhất cho các nhà cung
cấp, khách hàng và đối tác. Việc
thống nhất với tư cách là một tổ
chức giúp cải thiện cơ hội thành
công của một chiến lược.

Khi một tổ chức có một nền
văn hóa mạnh, ba điều sẽ
xảy ra: Nhân viên biết lãnh
đạo cao nhất muốn họ phản
ứng như thế nào trong bất
kỳ tình huống nào, nhân
viên tin rằng phản ứng
mong đợi là đúng và nhân
viên biết rằng họ sẽ được
ghi nhận, được đánh giá cao
khi thể hiện các giá trị của tổ
chức.
Và một nền văn hóa yếu
tồn tại ở các doanh nghiệp
không có ý định, hoặc
không có khả năng trong
việc tạo ra được mối liên kết
giữa các nhân viên trong và
ngoài quan hệ công việc, mà
chỉ dừng lại ở chỗ tập hợp
hàng trăm, hàng nghìn con
người xa lạ tạm dừng chân
tại công ty. Người quản lý chỉ
phối hợp các cố gắng của
họ, và dù có thể sản xuất ra
một thứ gì đó, nhưng niềm
tin của họ vào công việc,
vào doanh nghiệp là không
hề có, họ luôn có ý định tìm
cơ hội để ra đi và như vậy
doanh nghiệp sẽ ngày càng
đi vào sự khó khăn.

Văn hóa doanh nghiệp là tinh hoa, tài sản và hình ảnh của công ty. Nhân viên công ty
chính là những cá nhân nắm giữ và thể hiện những điều đó. Chìa khóa cho một doanh
nghiệp thành công là có một nền văn hóa mạnh dựa trên một tập hợp niềm tin được xây
dựng và chia sẻ rộng rãi, đồng thời được hỗ trợ bởi chiến lược và cấu trúc của công ty.

Văn hóa công ty bao gồm những
niềm tin và hành vi ảnh hưởng
đến cách nhân viên và lãnh đạo
tương tác với nhau và cách họ
xử lý các giao dịch kinh doanh.
Nó thể hiện các giá trị cốt lõi của
công ty bạn mà mỗi thành viên
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Văn hóa doanh nghiệp tác động đến kết quả hoạt động của công ty như thế nào?
Văn hóa doanh nghiệp có thể mang lại lợi ích cho hiệu quả hoạt động của công ty thông qua
ba kênh:
Tăng cường điều phối và kiểm soát trong công ty
Văn hóa doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong tổ chức bằng cách tăng cường sự phối hợp
và kiểm soát trong công ty. Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên tương tác, gắn kết với
nhau, và do đó nâng cao hiệu quả của việc chia sẻ thông tin. Điều này giúp công ty nhanh
chóng nhận diện và tránh được những rủi ro, sai lầm không đáng có xảy ra bởi việc thiếu
thông tin hay hiểu sai, hiểu lầm thông tin trong quá trình tương tác, làm việc.
Văn hóa tích cực sẽ giúp giảm đáng kể các xung đột và căng thẳng tại nơi làm việc, là chất
keo gắn kết các thành viên của doanh nghiệp. Nó giúp các thành viên thống nhất về cách
hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động. Khi nhân viên phải đối mặt với xu
hướng xung đột lẫn nhau thì văn hoá chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất.
Cải thiện sự liên kết mục tiêu giữa công ty và các thành viên
Văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy nhân viên cam kết thực hiện các mục tiêu chung. Bởi một
nền văn hóa mạnh, trong đó các thành viên nhất trí và quan tâm sâu sắc đến các giá trị của
tổ chức, có thể cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách tạo động lực cho nhân
viên và điều phối hành vi của họ theo một tầm nhìn và các mục tiêu hoạt động cụ thể có lợi
cho công ty.
Văn hóa doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với chiến lược doanh nghiệp. Một nền văn hóa
mạnh cộng với một chiến lược yếu vẫn tốt hơn là một nền văn hóa yếu cùng một chiến lược
mạnh. Lý do là nếu bạn có một nền văn hóa mạnh, nó sẽ giữ cho mọi người duy trì sự hợp
tác và hỗ trợ lẫn nhau, cho dù chiến lược đang thực thi có không hoàn hảo đến đâu. Khi tất
cả mọi người đều hợp sức, đồng lòng và đi cùng một hướng, thì công ty đã tiến gần hơn một
bước đến việc hoàn thành các mục tiêu.
Tăng cường nỗ lực của nhân viên
Văn hóa doanh nghiệp có thể phát triển cam kết của nhân viên đối với công ty bằng cách
tăng cường mối quan hệ của họ với công ty. Mọi người làm việc hiệu quả hơn khi họ cảm thấy
có mối quan hệ tích cực với nơi làm việc của mình. Khi thực sự cảm nhận được mối quan hệ
tích cực đó, họ sẽ nỗ lực hết mình. Họ cũng có nhiều khả năng tin tưởng vào tổ chức của mình
hơn. Niềm tin là chìa khóa trong bất kỳ mối quan hệ hạnh phúc nào. Các mối quan hệ hạnh
phúc cũng chuyển thành năng suất cao hơn. Nghiên cứu cho thấy một nhân viên hạnh phúc
sẽ làm việc hiệu quả hơn 12%. Mặt khác, những nhân viên không hạnh phúc sẽ kém hiệu quả
hơn 10%. Lương và thu nhập chỉ là một phần của động lực làm việc. Khi thu nhập đạt đến một
mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp hơn để được làm việc ở một
môi trường hòa đồng, thoải mái, được đồng nghiệp tôn trọng hơn.
Hơn nữa, văn hóa công ty mạnh là một trong những cách tốt nhất để thu hút nhân viên tiềm
năng. Một nền văn hóa tích cực mang lại cho tổ chức một lợi thế cạnh tranh rất lớn, bởi tất
cả mọi người đều muốn làm việc cho các công ty có danh tiếng tốt, môi trường làm việc lý
tưởng.
Hồng Châu
Phòng TTTT
(Tổng hợp)
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V

NGÔI NHÀ TÍN NGHĨA

ăn hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa (gọi tắt: Văn hóa Tín Nghĩa) được hình thành bồi đắp, duy trì và
phát triển trong hơn ba thập kỷ cho đến nay luôn được quan tâm giữ gìn và phát triển. Văn hóa
Tín Nghĩa phải được truyền thông sâu rộng đến toàn thể CBCNV thấu hiểu một cách tường tận và
hành động theo đó một cách thống nhất trong toàn Tổng Công ty, từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược
chung theo định hình “NGÔI NHÀ TÍN NGHĨA”.
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

2020 – MỘT NĂM TĂNG TRƯỞNG ĐẦY BẢN LĨNH

N

ăm 2020 được xem là
một năm của những
khó khăn và thách thức
lớn đối với kinh tế thế giới nói
chung, trong đó có Việt Nam.
Thiên tai, dịch bệnh tác động
không nhỏ tới các hoạt động
của nền kinh tế và cuộc sống
của người dân, tỷ lệ thất nghiệp,
thiếu việc làm ở mức cao.
Ngay từ những tháng đầu năm
2020 khi dịch bệnh Covid-19
bùng phát, tình hình sản xuất
kinh doanh của Tổng Công ty
bị tác động và ảnh hưởng trực
tiếp lên các ngành chủ lực. Cụ
thể, giá xăng dầu giảm liên tục,

thù lao đại lý thấp đã làm cho
hoạt động kinh doanh xăng dầu
không có hiệu quả. Sản lượng
cà phê xuất khẩu cũng sụt giảm.
Một số hợp đồng cho thuê đất,
hạ tầng trong khu công nghiệp
với giá tốt và diện tích đáng kể
nhưng không thực hiện được
do các nhà đầu tư nước ngoài
không được nhập cảnh vào Việt
Nam, các dịch vụ logistics phục
vụ xuất nhập khẩu cũng giảm
mạnh…
Tuy nhiên, với những giải pháp
quyết liệt và hiệu quả trong
việc thực hiện mục tiêu kép
“vừa phòng chống dịch bệnh,
vừa phát triển kinh tế – xã hội”,

Tổng Công ty Tín Nghĩa đã nỗ
lực phấn đấu cao nhất thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản
xuất, kinh doanh năm 2020, đạt
nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu
tăng trưởng tiếp tục được duy
trì nhằm giữ vững quy mô, vị
thế và giá trị thương hiệu của
Tín Nghĩa, đạt 76% kế hoạch về
doanh thu và 45% kế hoạch về
lợi nhuận. Riêng Công ty mẹ đạt
86% về kế hoạch doanh thu và
52% kế hoạch về lợi nhuận. Bên
cạnh đó, Tổng Công ty tiếp tục
tập trung công tác đầu tư hạ
tầng và hoàn tất thủ tục pháp lý
các dự án trọng điểm.
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KHỞI ĐẦU
NĂM MỚI
Với những nỗ lực và kết quả đạt
được qua quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh, năm 2020, Tổng
Công ty Tín Nghĩa tiếp tục vinh dự
được công nhận là một trong 268
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm
2019, 04 năm liên tiếp đạt danh hiệu
Top 100 Doanh nghiệp bền vững
và Doanh nghiệp có sản phẩm đạt
Thương hiệu Quốc gia, 03 lần liên
tiếp được xếp hạng Doanh nghiệp
vì người lao động và vinh dự nhận
Bằng khen của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội “Đã thực hiện tốt pháp
luật lao động, chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần cho người lao động
năm 2019”. Tất cả đã và đang tạo nên
một thương hiệu mang đậm nét văn
hóa, giá trị cốt lõi của Tổng Công ty
Tín Nghĩa, đó là sự cố gắng bền bỉ và
trách nhiệm của tập thể người lao
động, là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo
quyết liệt của Ban điều hành.
Năm 2021 với những thời cơ, thuận
lợi, khó khăn, thách thức đan xen,
trong đó đại dịch Covid-19 tiếp tục
tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến
kinh tế thế giới và nước ta. Song, với
tinh thần chủ động, đoàn kết, lao
động sáng tạo, tập thể Tổng Công ty
Tín Nghĩa cùng ra sức phấn đấu 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
Văn Phòng HĐQT
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C

hào đón một mùa xuân mới, khép lại năm 2020 mặc dù vẫn
có quá nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh
Covid-19, đã tác động và ảnh hưởng xấu đến toàn bộ các lĩnh
vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
đã cố gắng thực hiện tốt các giải pháp nhằm hạn chế tối đa những
thiệt hại, triển khai tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể trong năm 2020, doanh số thực
hiện đạt 220,85 tỷ đồng, vượt 45,6% kế hoạch năm và tăng 9,5% so
cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 145,7 tỷ đồng, vượt 83,6% kế hoạch
và tăng 28,9% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2020 trong tháng 01/2020 là 15% mệnh giá (1.500đồng/cổ
phần), đời sống vật chất và tinh thần cán bộ công nhân viên luôn được
quan tâm, tư tưởng chính trị ngày càng được nâng cao,… Thành công
đó có được chính nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc và nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, đã
góp phần tăng thêm tính bền vững của tiến trình hội nhập, khẳng
định đơn vị là đối tác đáng tin cậy của khách hàng trong và ngoài
nước. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Chi bộ,
Ban Giám đốc luôn xây dựng phong trào hoạt động đoàn thể sôi nổi,
đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi do Công đoàn cũng như
Đoàn cơ sở Tổng Công ty phát động. Các tổ chức đoàn thể đều đạt
danh hiệu vững mạnh.
Năm 2021, định hướng phát triển Công ty là phát triển ổn định và bền
vững, phấn đấu đạt tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10%. Mặc dù Việt Nam
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được dự đoán là điểm đến lý tưởng
cho các nhà đầu tư, tuy nhiên Công
ty xác định, để chuẩn bị nguồn quỹ
đất đón đầu làn sóng đầu tư là nhiệm
vụ rất nặng nề và quan trọng trong
năm 2021. Để đạt được mục tiêu
nhiệm vụ năm 2021, giải pháp thực
hiện của Công ty đề ra là:

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

– KHỞI ĐỘNG
NĂM 2021

- Tiếp tục khai thác hiệu quả các hạng
mục đã đầu tư như: cho thuê Kios
đầu đường 3, khai thác chợ giai đoạn
1 của khu dân cư và tái định cư 18ha.
- Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch
vụ, cho thuê lại đất, hạ tầng, kho bãi
hiện có.
- Thực hiện các giải pháp tài chính
linh hoạt nhằm đáp ứng đủ vốn cho
hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư
tại các đơn vị tham gia góp vốn. Tăng
cường công tác giám sát hoạt động
của các công ty con, công ty liên kết
góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư
tài chính.
- Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực,
chuyên môn hóa công tác quản lý,
tiết giảm chi phí thường xuyên và
nâng cao năng suất lao động. Đánh
giá hiệu quả công việc qua việc hoàn
thành các mục tiêu KPI.
- Tập trung đầu tư các dự án mới đã
được chấp thuận chủ trương đầu tư
để sớm đưa vào khai thác. Tập trung
tìm kiếm thêm dự án mới trong lĩnh
vực phát triển khu công nghiệp, khu
dân cư, mua bán, sáp nhập... Đồng
thời tiếp tục phát triển và mở rộng
quy mô, ngành nghề hoạt động của
Công ty để đơn vị ngày càng phát
triển vững mạnh.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

N

ăm 2021 – năm mở đầu của một thập niên mới với nhiều
vận hội và thách thức. Nối tiếp năm 2020, năm nay bắt
đầu bằng sự bùng phát đợt 3 của đại địch Covid trong
nước, nhất là ngay trong dịp Tết Nguyên đán, khiến cho nhu cầu
đi lại, vui chơi của người dân bị hạn chế theo lệnh giãn cách xã hội
của Nhà nước.
Đã có kinh nghiệm ứng phó và xây dựng kế hoạch kinh doanh
trong mùa dịch, Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa luôn nỗ lực thích
nghi với trạng thái bình thường mới của vùng không có dịch:
tuyên truyền đến cán bộ nhân viên và người thân triệt để thực
hiện theo thông điệp 5K, mua sắm đầy đủ khẩu trang và dụng cụ
vệ sinh, sát khuẩn tại nơi làm việc, điều động hàng hóa không để
xảy ra tình trạng thiếu hàng trong dịp Tết.
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Cán bộ Công
nhân viên, Công ty đặt mục tiêu phát triển thêm nhiều khách
hàng đại lý và khách hàng công nghiệp, tìm kiếm nguồn hàng
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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giá tốt, thực hiện phương châm
“Đúng chất lượng – Đủ số lượng
– Văn minh lịch sự” nhằm nâng
cao uy tín thương hiệu Xăng
dầu Tín Nghĩa, đáp ứng nhu cầu
của khách hàng, phấn đấu chạm
mốc sản lượng 200 triệu lít xăng
– dầu – nhớt các loại.
Để đạt mục tiêu kinh doanh,
toàn thể Cán bộ - Công nhân
viên Công ty cố gắng hết mình
trong công việc, cụ thể bằng
những việc làm thiết thực như:
+ Đối với khách hàng: áp dụng
chính sách giá bán linh hoạt,
phù hợp từng đối tượng khách
hàng, trang bị nhận diện
thương hiệu cho các đại lý, thực
hiện các chương trình khuyến
mãi – chăm sóc khách hàng,
đảm bảo chất lượng hàng hóa
bán ra, cung cấp đầy đủ hàng
hóa vào mọi thời điểm…
+ Đối với các đơn vị tài trợ vốn:
luôn minh bạch thông tin, đảm
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bảo uy tín trong giao dịch và
thanh toán, tạo lập được niềm
tin cho các đơn vị tài trợ vốn với
mức lãi suất thấp, góp phần tiết
giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu
quả Công ty.
+ Đối với công tác quản trị nội
bộ: dành nhiều quan tâm đến
công tác quản lý và sử dụng vốn,
đầu tư, trang bị mới máy móc,
thiết bị, ứng dụng khoa học công
nghệ vào quản lý hàng tồn kho,
duy trì áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo ISO 9001:2015,
đánh giá năng lực KPI, chăm lo

đời sống vật chất – tinh thần
cho người lao động, đóng góp
vào các hoạt động thiện nguyện,
đảm bảo lợi ích của cổ đông.
Kết thúc Quý I, sản lượng tiêu thụ
và lợi nhuận của Công ty ước đạt
theo tiến độ đề ra. Đây chính là sự
khởi động tích cực giúp CBCNV
Công ty có thêm động lực để tiếp
tục hoàn thành nhiệm vụ trong
các quý sau và cả năm 2021.
Quỳnh Như
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

“THỪA THẮNG
XÔNG LÊN”

N

ăm 2020, Công ty Cổ phần
KCN Tín Nghĩa - Phương
Đông là một trong các đơn
vị có thành tích xuất sắc của Tổng
Công ty Tín Nghĩa với doanh thu 462
tỷ đồng, đạt 214% so với cùng kỳ, lợi
nhuận sau thuế 159 tỷ đồng, đạt 246%
so với cùng kỳ, đảm bảo cổ tức đạt
10% theo kế hoạch đã đề ra.
Nhận định tình hình năm 2021 sẽ vẫn
có nhiều khó khăn vì dịch Covid-19
tiếp tục hoành hành; căng thẳng
thương mại giữa Mỹ và một số quốc
gia với Trung Quốc tiếp tục kéo dài tác
động xấu tới kinh tế thế giới; Trung
Quốc tiếp tục thực hiện các chính sách
kiểm soát chặt các hoạt động đầu tư ra
nước ngoài của doanh nghiệp Trung
Quốc; các thủ tục nhập cảnh cho
chuyên gia nước ngoài còn gặp nhiều
khó khăn, đặc biệt đối với khách hàng
tìm hiểu đầu tư chưa có công ty hoặc
dự án ở Việt Nam… Tuy nhiên, với tinh
thần “thừa thắng xông lên”, Hội đồng
Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công
ty vẫn nhận định năm 2021 là một
năm bùng nổ của Tín Nghĩa – Phương
Đông, chính vì vậy, các mục tiêu đã
được đặt ra như sau:
- Diện tích cho thuê đất KCN: 40 ha;
- Doanh thu thực hiện: 600 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng;
- Cổ tức/CP: tối thiểu đạt 15%.
Để thực hiện các mục tiêu nói trên,
Công ty xác định cần nỗ lực cao nhất
nhằm tận dụng các thuận lợi và khắc
phục các khó khăn, năm 2021 Công ty
sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp
chính thực hiện kế hoạch như sau:

- Trong trường hợp dịch Covid-19
được khống chế, Công ty tập
trung công tác tiếp thị, tổ chức
đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc,
Đài Loan, Trung Quốc, Châu Âu…
đồng thời tích cực đổi mới tiếp
thị thông qua các hình thức trực
tuyến;
- Giải pháp chính là ưu tiên và
tạo điều kiện ưu đãi về giá, giãn
tiến độ thanh toán, hỗ trợ miễn
phí nhà đầu tư trong các thủ tục
cấp phép, nhập cảnh, kiến nghị
ưu tiên giới thiệu thu hút khách
hàng về KCN Đất Đỏ I, cũng như
tạo điều kiện về các thủ tục pháp
lý nhằm thu hút được một số
khách hàng thuê đất;
- Tăng cường công tác chăm sóc
khách hàng, các dịch vụ đi kèm
phục vụ nhà đầu tư thứ cấp;
- Kiến nghị đơn giản hóa, rút
ngắn thời gian cấp phép đầu tư
cho các dự án;
- Tạo điều kiện, hỗ trợ cho các
nhà đầu tư thứ cấp đã thuê đất
trong việc xây dựng nhà máy,
tuyển dụng lao động… sớm đi
vào hoạt động;
- Chủ động làm việc với các đơn
vị tài chính để chuẩn bị nguồn
vốn kịp thời;
- Hoàn tất thi công xây dựng hạ
tầng các tuyến đường còn lại của
khu công nghiệp;

- Tập trung thu tiền của các khách
hàng và làm việc với các đơn vị
tài chính để chuẩn bị nguồn vốn
thanh toán công nợ, đặc biệt
là nợ vay của Tổng Công ty Tín
Nghĩa;
- Triển khai thi công hạ tầng
khu dân cư, tìm kiếm các đối tác
chuyên nghiệp để hợp tác đầu
tư và đưa khu dân cư vào kinh
doanh;
- Nâng cao trình độ chuyên môn
cũng như quản lý của CBCNV;
- Một giải pháp thường xuyên
và sẽ tiếp tục được thực hiện
nghiêm túc trong năm 2021 là
tăng cường sắp xếp, tổ chức bộ
máy gọn nhẹ, làm việc có trách
nhiệm và hiệu quả; tăng cường
tiết kiệm chống lãng phí nhằm
giảm thiểu chi phí hoạt động,
nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Với những tầm nhìn chiến lược và
mục tiêu rõ ràng từ Đại hội đồng
cổ đông, dưới sự lãnh đạo tài ba
của Hội đồng Quản trị và Ban
Tổng giám đốc, tập thể Công ty
Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương
Đông tin rằng: Năm 2021, Công
ty sẽ tiếp tục có những thành tích
nổi bật và hoàn thành vượt bậc
các mục tiêu đã đề ra.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Q

ua một năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông và Nghị quyết
phiên họp thường kỳ hàng quý của
Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần
Thống Nhất đã hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ
đông thông qua, cụ thể: Doanh thu
335,56 tỷ/295,56 tỷ đạt 113,54% kế
hoạch, lợi nhuận sau thuế 145,59
tỷ/108,28 tỷ đạt 174,95% kế hoạch,
nộp ngân sách 34,46 tỷ/25,91 tỷ
vượt 92,62% kế hoạch, tỷ lệ chia cổ
tức 50%. Doanh thu và lợi nhuận
năm 2020 tăng đột biến là do việc
ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nền dự án Khu Trung tâm Dịch vụ
(TTDV).
Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành
các chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông năm
2021, Công ty Cổ phần Thống Nhất
sẽ tập trung một số giải pháp chủ
yếu nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư
kinh doanh năm 2021, cụ thể như
sau:
- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các dự
án thành phần của dự án Khu TTDV:
trường mầm non, cửa hàng thương
mại dịch vụ, trung tâm thương mại
dịch vụ, nhà văn hoá, bưu điện, nhà
hàng, khách sạn, phòng khám đa
khoa theo quy hoạch được duyệt,
đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh,
chuyển nhượng theo quy định.
- Đối với công trình nhà chung cư
tại Khu TTDV: Công ty hoàn tất các
thủ tục nghiệm thu, đủ điều kiện
chuyển nhượng và ký kết Hợp đồng
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với khách hàng (giai đoạn 1 - Block CC6, 107 căn hộ), tiếp theo sẽ thực
hiện các thủ tục xây dựng Block CC5 và tìm kiếm khách hàng cho thuê,
bán theo đúng quy định.
- Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của KCN để có
quỹ đất sạch cho thuê.
- Để đảm bảo cân đối đủ nguồn triển khai dự án, hạn chế đến mức tối
đa phải vay vốn từ các tổ chức tín dụng; ngoài vốn tự có, Công ty sẽ huy
động vốn góp từ khách hàng đảm bảo cho nhu cầu đầu tư năm 2021 và
tiến độ, kế hoạch giải ngân các công trình năm 2021 sẽ được tính toán
cụ thể phù hợp với diễn biến của quá trình triển khai đầu tư xây dựng
KCN và Khu TTDV.
- Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường: Kiểm soát chặt
việc xả thải của các doanh nghiệp, không để nước thải về Nhà máy XLNT
vượt khả năng xử lý của Trạm. Trong mùa mưa phải thường xuyên kiểm
tra hệ thống thu gom nước thải, nước mưa của các doanh nghiệp, đảm
bảo được tách riêng biệt không để xảy ra hiện tượng nước thải lẫn vào
hệ thống thoát nước mưa và ngược lại.
- Tập trung thu hồi công nợ và lãi chậm trả một số doanh nghiệp còn nợ.
- Tìm kiếm và triển khai đầu tư các dự án mới.
- Đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông với mức cổ tức năm 2021 là 50%.
Võ Thị Trường Vi
Công ty Cổ phần Thống Nhất
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

T

rong hai ngày 28 và 29
tháng 12 năm 2020, tại
Công ty Cổ phần Cà phê
Tín Nghĩa đã diễn cuộc đánh giá
chứng nhận FSSC 22000 (đánh
giá giám sát) và BRC (chứng
nhận lần đầu) do tổ chức chứng
nhận Bureau Veritas thực hiện.
Kết quả của cuộc đánh giá, tổ
chức chứng nhận đã kết luận
đối với Hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm tại Công ty Cổ
phần Cà phê Tín Nghĩa:
- Duy trì giấy chứng nhận FSSC
22000, nâng cấp phiên bản 5
- Đạt chứng nhận BRC 8, loại A.
Kết quả đạt được rất đáng
khích lệ, là thành quả của nhiều
ngày tháng duy trì và cải tiến
hệ thống quản lý an toàn thực
phẩm của một tập thể CB.CNV
đoàn kết, với tinh thần trách
nhiệm, quyết tâm cao, và sự hỗ
trợ nhiệt tình của Tổ công tác
Tổng Công ty Tín Nghĩa và Hội
đồng quản trị Công ty.
Hy vọng với thành tích này,
Công ty sẽ ngày càng cải tiến
HTQL và Văn hóa ATTP, nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của khách hàng và thị trường,
mang lại lợi thế cạnh tranh cho
doanh nghiệp.

An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ
phần Cà phê Tín Nghĩa. Do đó, ngay từ lúc khởi đầu thành lập, thiết kế,
xây dựng, và lắp đặt máy, thiết bị, Công ty đã mời đơn vị tư vấn đào tạo và
thiết lập Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo chương trình chứng
nhận FSSC 22000, gồm các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về đánh giá, chứng
nhận và đăng ký một Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, được công
nhận bởi tổ chức GFSI (The Global Food Safety Initiative - Sáng kiến An
toàn thực phẩm Toàn cầu). Ngày 8 tháng 12 năm 2018, tại Lễ Khánh
Thành Nhà máy Cà phê Hòa Tan Tín Nghĩa, Công ty đã nhận được giấy
chứng nhận FSSC 22000 V.4.1 cho hai dòng sản phẩm: Cà phê hòa tan
Sấy phun (Spray Dried) và Sấy lạnh (Freeze Dried). Chương trình chứng
nhận FSSC 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002-1 và Các yêu cầu bổ sung
của FSSC 22000) cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý hiệu quả,
trách nhiệm về chất lượng & an toàn thực phẩm, nhờ đó, Công ty có thể
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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tự tin đưa sản phẩm Cà phê hòa tan Tín Nghĩa đến
với khách hàng và thị trường.
Kế đến, tháng 4 năm 2019, Công ty đã đạt chứng
nhận Halal Jakim và Kosher để phát triển sản phẩm
đến các thị trường tín ngưỡng theo đạo Hồi và Do
Thái có yêu cầu riêng về chứng nhận.
Trong năm 2019, Công ty cũng thực hiện nhiều hoạt
động cải tiến Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm,
đầu tư thêm máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu
nghiêm ngặt của thị trường Nhật Bản. Đầu năm
2020, Công ty đã xuất lô hàng Cà phê hòa tan đầu
tiên sang Nhật Bản. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự
phát triển của Công ty Cà phê Tín Nghĩa.
Sau đó, để tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản
lý an toàn thực phẩm, Công ty đã thiết lập, áp dụng
và đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn BRC, là tiêu
chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, do Hiệp hội
bán lẻ Anh quốc (British Retail Consortium) thiết lập,
và là một trong bốn tiêu chuẩn được GFSI công nhận
(BRC, FSSC 22000, SQF, IFS), là vé thông hành để sản
phẩm của Công ty có thể đến được thị trường châu
Âu, châu Úc và hầu hết các nước trên thế giới có yêu
cầu nghiêm ngặt về Hệ thống quản lý an toàn thực

phẩm. Với thị trường Hoa Kỳ, Công ty cũng đã có kế
hoạch, tổ chức Hội thảo, cử nhân sự tham dự Khóa
tào tạo FSMA-PCQI, chứng chỉ do FDA công nhận để
chuẩn bị Kế hoạch an toàn thực phẩm (HARPC) theo
yêu cầu của FDA khi xuất hàng sang Hoa Kỳ.
Với sản phẩm chứng nhận Organic, UTZ, RFA, tùy
theo nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ thực hiện
các module này trong năm 2021 khi phát triển thị
trường.
Chương trình chứng nhận nêu trên chỉ là bước khởi
đầu trong tiến trình xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm tại đơn vị, nhưng
điều này đã thể hiện cam kết của Ban Lãnh đạo
Công ty và nỗ lực của toàn thể CB.CNV trong việc
thực thi Chính sách An toàn thực phẩm, xây dựng
Văn hóa an toàn, nhằm cung cấp sản phẩm sạch, an
toàn, vì sức khỏe cộng đồng đến với khách hàng và
thị trường. Hy vọng với khởi đầu tốt đẹp này, Công
ty sẽ tiếp tục duy trì và có các hoạt động cải tiến
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, hướng tới
sự phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển
của ngành Cà phê Việt Nam.

Tiến độ, kế hoạch chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
tại Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa trong các năm qua và kế hoạch trong năm 2021

Ghi chú: màu xanh lá: đã thực hiện, màu xanh dương: kế hoạch thực hiện
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Đời sống xã hội càng nâng cao thì an toàn
thực phẩm càng trở thành vấn đề được
quan tâm nhiều hơn. Với không ít người
tiêu dùng, bên cạnh việc chọn mua một ly
cà phê “ngon” và “hợp gu”, thì yếu tố “sạch,
an toàn, nguyên chất”, và có thể “truy xuất
được nguồn gốc đến vườn trồng cà phê”,
“sạch từ nhà vườn đến ly cà phê” cũng luôn
được đặt lên trên hết.
Với Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa,
việc xây dựng, duy trì và cải tiến văn hóa
an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp
là một cách giữ vững uy tín doanh nghiệp
và bảo vệ người lao động, cũng như mang
đến lợi ích to lớn cho chính khách hàng và
người tiêu dùng - đặt khách hàng và người
tiêu dùng ở vị trí trung tâm, mang đến cho
khách hàng, người tiêu dùng niềm tin và
cơ hội mới - cơ hội được sử dụng những
sản phẩm an toàn với chất lượng tối ưu mà
không còn phải băn khoăn về vấn đề an
toàn thực phẩm.
Năm 2020 đã qua đi với rất nhiều khó khăn
bởi dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ và
sự cạnh tranh của thị trường. Mục tiêu (KPI)
năm 2021 đặt ra đối với toàn thể CB.CNV
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa là một
sự thách đố, nhưng tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
Đốc Công ty, sự hỗ trợ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các đơn vị thành viên, cùng
với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm
và phấn đấu của tập thể CB.CNV Công
ty, chúng ta có thể hy vọng vào tương lai
phát triển của Công ty Cổ phần Cà phê
Tín Nghĩa trong tinh thần: Hướng về quá
khứ với niềm tri ân, sống hiện tại với niềm
hăng say, và hướng đến tương lai với niềm
hy vọng.
Kính chúc Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn
thể CB.CNV một năm mới 2021 AN KHANG
– HẠNH PHÚC – và THÀNH CÔNG, ĐẠT
ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU (KPI) ĐỀ RA, đồng
hành cùng sự phát triển của Công ty Cổ
phần Cà phê Tín Nghĩa.
Tập thể Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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Hội đồng Quản trị Công ty đến thăm, chúc Tết, và động viên tinh thần CB.CNV Công ty (17/02/2021)

Ban lãnh đạo Công ty khen thưởng những CB.CNV đạt thành tích Xuất
Sắc trong năm 2020

Bàn ăn phòng/chống Covid với sự hỗ trợ của Công ty Plus (Nhật Bản)
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Chương trình rút thăm may mắn Xuân Tân Sửu
2021 tại Công ty (04/02/2021)
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CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

C

KHAI TRƯƠNG TRẠM XĂNG DẦU THỨ 43
- TRẠM XĂNG DẦU PHÚ ĐÔNG

ông ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa là thương nhân phân phối xăng dầu, là một trong những doanh
nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để tiếp tục mở
rộng và phát triển thị trường xăng dầu ở Đồng Nai, nhân dịp chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021,
ngày 07/02/2021, Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã tổ chức khai trương Trạm xăng dầu Phú Đông ở
đường Trần Văn Trà, ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai kèm theo nhiều chương
trình khuyến mãi đến khách hàng. Công trình hoàn thành nhanh chóng trong thời gian 45 ngày, khai
trương đúng dịp tết nguyên đán phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng. Đây là công trình chào mừng năm
mới Tân Sửu với những dấu ngoặt quan trọng trong chương trình mở rộng các điểm bán hàng của Công ty.
Với quyết tâm của Ban Giám đốc và mọi nỗ lực từ các bộ phận phòng nghiệp vụ là kết quả cho một công
trình đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả.
Tính đến nay, Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa có 43 trạm xăng dầu trực thuộc và 28 đại lý trên khắp
địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh lân cận. Phương châm bán hàng đảm bảo “Đúng chất lượng, đủ số
lượng, văn minh lịch sự” đã tạo nên uy tín thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa, được người tiêu dùng đánh giá
cao. Góp phần phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ đắc lực cho công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA – ICD BIÊN HÒA

N

hằm chủ động trong
công tác phòng chống
cháy nổ tại đơn vị, Công
ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa –
ICD Biên Hòa đã tích cực đầu tư
trang thiết bị phòng cháy, chữa
cháy với quy mô hệ thống trang
thiết bị đầu tư bài bản đầy đủ,
có tổ chức kiểm tra bảo trì, bảo
dưỡng định kỳ. Như hệ thống
báo cháy tự động, hệ thống chữa
cháy tự động; hệ thống máy bơm
chữa cháy; bình chữa cháy xách
tay các loại được trang bị đầy đủ
và bố trí khắp nhà kho, theo TCVN
3890:2009.
Đặc biệt là Công ty đã đầu tư
trang thiết bị PCCC hàng tỷ đồng
và được các cơ quan ban ngành
cấp phép cho kho D – Chi nhánh
Nhơn Trạch là một trong những
kho chứa hàng hóa chất nguy
hiểm tiên phong tại Đồng Nai.

tác PCCC. Đặc biệt là các đơn vị
thuê mướn để chứa hàng hóa,
đều được liệt kê, trình báo cơ
quan thẩm quyền về những ảnh
hưởng, nguy cơ cháy nổ, cũng
như các phương pháp đề phòng
cháy, nổ…

bị vật tư vận hành kho bãi; tăng
cường công tác kiểm tra các điều
kiện an toàn PCCC; hệ thống báo
cháy tự động; chữa cháy tự động;
máy bơm chữa cháy; phương tiện
và các trang thiết bị phục vụ công
tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Với hệ thống PCCC sử dụng công
nghệ FOAM hoàn toàn tự động đang cho tập đoàn Schenker của
Đức thuê toàn kho, thời hạn hợp
đồng lên đến 10 năm. Bên cạnh
đó, Công ty cũng thường xuyên
được lực lượng cảnh sát PCCC đến
kiểm tra để luôn duy trì và đảm
bảo công tác an toàn PCCC.

Mới đầu năm 2021, Công ty đi vào
hoạt động là đã tiến hành cho
kiểm tra tất cả hệ thống PCCC, hệ
thống điện, hệ thống chống sét
và kiểm tra tất cả hệ thống máy
bơm chữa cháy, nguồn nước phục
vụ chữa cháy. Đồng thời cho đội
PCCC cơ sở, lực lượng bảo vệ tự
thao tác vận hành tất cả các trạm
bơm nhằm tránh trường hợp máy
móc thiết bị PCCC hư hỏng đột
xuất có thể xảy ra trong cơ sở.

Bên cạnh đó, Công ty cũng quan
tâm nhiều hơn nữa các điều kiện
bảo đảm an toàn phòng cháy
chữa cháy, tổ chức khóa huấn
luyện, tuyên truyền cho người
lao động nhằm ngăn chặn các vụ
cháy, nổ xảy ra. Bảo đảm an toàn
trong hoạt động kinh doanh kho
bãi và bảo vệ tài sản của doanh
nghiệp. Có như thế nguy cơ về
cháy, nổ trong quá trình hoạt
động kinh doanh kho bãi sẽ được
hạn chế đến mức thấp nhất.

Dù đang vật lộn với những khó
khăn trong đợt dịch Covid-19
kéo dài đến nay, nhưng Công ty
vẫn luôn dành một khoản kinh
phí cho công tác PCCC. Ngoài ra,
các đơn vị thuê mướn kho bãi tại
Công ty cũng nghiêm túc thực
hiện các quy định, quy trình công
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Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn
cứu hộ Công an Đồng Nai cũng đã
khuyến cáo các cơ sở cần kiểm tra
định kỳ hệ thống điện; trang thiết

Trương Văn Hòe
ICD Biên Hòa
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

N

gày 28/01/2021 tại Hội trường Công ty
cổ phần Thống Nhất tiến hành Hội nghị
người lao động năm 2021.

7. Hội nghị chứng kiến đại diện Hội đồng Quản trị,
Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty ký Thoả ước lao động tập thể 2021.

Hội nghị đã diễn ra trình tự và biểu quyết 100%
nhất trí thông qua những nội dung sau:

8. Công bố Quyết định và khen thưởng cho các tập
thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2020.

1. Hội nghị nghe đại diện Ban Tổng giám đốc Báo
cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2020 và kế hoạch năm 2021.

9. Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong
trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm
vụ năm 2021, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự, phòng
chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động.

2. Đại diện BCH Công đoàn thông qua báo cáo
trích nộp các khoản Bảo hiểm và sử dụng quỹ khen
thưởng – phúc lợi năm 2020 của Công ty và báo cáo
tình hình tài chính Công đoàn năm 2020.
3. Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội
dung đã trình bày.
4. Đoàn Chủ tịch tiếp thu giải đáp các ý kiến, kiến
nghị.
5. Hội nghị nghe dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước
lao động tập thể.
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Thoả ước lao
động tập thể.

10. Thông qua nghị quyết Hội nghị.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể
cán bộ đoàn viên, người lao động trong toàn Công
ty tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm
2021. Thành công tốt đẹp của Hội nghị là kết quả
của sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty và Công
đoàn cơ sở trong thời gian qua đã chỉ đạo, tạo điều
kiện để toàn thể CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ,
là nguồn khích lệ động viên rất lớn để tất cả các
đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao.
Đoàn Thị Thu Huyền
Công ty Cổ phần Thống Nhất
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TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI:

GIẢI PHÁP MỚI ĐƯỢC NHIỀU
DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

D

ịch Covid-19 tác động
mạnh đến hoạt động
kinh tế, kế hoạch xúc
tiến thương mại trực tuyến là
giải pháp đang được nhiều
doanh nghiệp (DN) hiện nay lựa
chọn để gia tăng giao thương và
xúc tiến hợp tác đầu tư.

triển khai từ XTTM truyền thống
sang kết hợp trực tiếp và trực
tuyến nhằm đáp ứng với yêu cầu
thực tế của thị trường; 80 đề án
phải hủy thực hiện do tác động
của dịch Covid-19. Như vậy, tổng
số đề án thực hiện là 239 đề án,
đạt 74,9% kế hoạch.

Trước thực tế này, Bộ Công
Thương đã đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động xúc tiến thương mại
(XTTM), quảng bá thương hiệu
theo hướng kết hợp trực tuyến,
trực tiếp giúp DN tiếp cận đối
tác và thị trường xuất khẩu.

Bà Nguyễn Việt Hồng - Giám
đốc Công ty TNHH Craftlink H&J,
thành viên Hiệp hội DN nhỏ và
vừa (DNNVV) Việt Nam - cho biết,
dịch Covid-19 đã khiến phần lớn
các đơn hàng xuất khẩu của DN
phải dừng lại. Trong bối cảnh
khó khăn đó, nhờ những chính
sách, hành động thiết thực của
Cục XTTM như: Hỗ trợ DN tham
gia kênh thương mại điện tử
B2B; tham gia các hội nghị, hội
thảo trực tuyến… nhiều bạn
hàng đã tìm đến DN. Thông qua
các kênh như trang Fanpage
của Cục XTTM, Facebook… các
DN được tiếp cận thông tin một
cách nhanh chóng, tiết kiệm
thời gian, chi phí so với trước đây
và đặc biệt là không bỏ lỡ cơ hội
xuất khẩu.

Bên cạnh các hoạt động XTTM
trực tiếp, truyền thống, Bộ Công
Thương và hệ thống các cơ quan
XTTM cả nước đã đẩy mạnh ứng
dụng CNTT chuyển đổi số, đổi
mới, nâng cao hiệu quả XTTM
hỗ trợ DN kết nối khách hàng,
duy trì và phát triển kênh phân
phối thị trường trong nước,
củng cố và phát triển thị trường
xuất khẩu với chi phí thấp hơn.
Chương trình đã hỗ trợ hàng
trăm ngàn lượt DN tham gia
hàng triệu phiên giao dịch trực
tuyến với các nhà nhập khẩu
trên thế giới, gồm cả thị trường
xuất khẩu lớn như: Trung Quốc,
Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Singapore...
và nhiều thị trường xuất khẩu ở
xa như: châu Phi, Úc, Mecosur...

Các hoạt động XTTM trên cả
nước đã hỗ trợ trên 18.000 lượt
DN tham gia trực tiếp quảng
bá sản phẩm và phát triển thị
trường. Giá trị hợp đồng và giao
dịch tại sự kiện đạt hơn 300
tỷ đồng và 43,8 triệu USD đơn

Trong năm 2021, ông Vũ Bá Phú Cục trưởng Cục XTTM - cho biết:
Bộ Công Thương đang xây dựng
một số nền tảng ứng dụng công
nghệ thông tin cơ bản vào XTTM
như: Cơ sở dữ liệu tập trung trực
tuyến về XTTM (CRM); Cổng

Trong năm 2020, báo cáo của
các cơ quan XTTM cho thấy, hệ
thống cơ quan XTTM đã triển
khai hơn 1.000 đề án XTTM, đạt
70% kế hoạch. Tổng kinh phí
dành cho hoạt động XTTM năm
2020 khoảng 255 tỷ đồng; kinh
phí thực hiện trong năm ước
tính 183 tỷ đồng. Các đề án hủy
thực hiện chủ yếu là các đề án
tham gia hội chợ triển lãm quốc
tế, giao thương với các DN nước
ngoài do ảnh hưởng của dịch
Covid-19.
Theo Cục XTTM (Bộ Công
Thương), Chương trình Cấp quốc
gia về XTTM 2020 phê duyệt 319
đề án, trong đó, hơn 50% đề án
được điều chỉnh phương thức
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hàng xuất khẩu (chưa tính kết
quả đạt được sau khi kết thúc
sự kiện, DN tiếp tục đàm phám,
giao dịch). Trong đó, Chương
trình Cấp quốc gia về XTTM là
nòng cốt dẫn dắt, định hướng
cho các hoạt động XTTM của các
hiệp hội ngành hàng, cơ quan
XTTM trên cả nước.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

truy xuất nguồn gốc XTTM
hỗ trợ cho nông sản. Qua đó,
tạo điều kiện cho các DNNVV
nâng cao năng lực sản xuất,
kinh doanh cũng như đạt các
điều kiện cần và đủ khi mở
rộng thị trường xuất khẩu, dự
kiến đưa vào sử dụng trong
quý II/2021. Đồng thời, xây
dựng nền tảng về Hệ sinh thái
XTTM (VECOBIZ), đây là một
nền tảng ứng dụng tích hợp
các dịch vụ XTTM.
Hoạt động XTTM sẽ tiếp tục
có sự thay đổi, chuyển hướng
tập trung ưu tiên hoạt động
xúc tiến xuất khẩu (XTXK) khai
thác thị trường mà Việt Nam
đã có các Hiệp định thương
mại tự do (FTA); phân bổ
nguồn lực XTXK phù hợp để
duy trì các thị trường truyền
thống, khai thác các thị trường
tiềm năng và các thị trường
mà DN, hiệp hội khó tiếp cận.
Bên cạnh đó, ưu tiên hoạt
động XTXK ngành hàng có
thế mạnh như nông, lâm, thủy
sản có giá trị gia tăng cao và
các mặt hàng xuất khẩu mới.
Đặc biệt, về phía DN cũng cần
thường xuyên cải thiện chất
lượng hàng hóa, sản phẩm;
chú trọng bao bì, nhãn mác,
quy cách đóng gói; đáp ứng
nhu cầu từ các nhà phân
phối, nhà nhập khẩu trong
và ngoài nước. Chủ động tìm
hiểu, tiếp cận, khai thác thị
trường, DN tại các thị trường/
khu vực hiện đang có các thỏa
thuận thương mại tự do với
Việt Nam, tập trung đẩy mạnh
XTTM đối với các thị trường
trọng điểm.
Định Quán
Báo Công Thương

NHIỀU DỰ BÁO KHẢ QUAN
VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
VIỆT NAM NĂM 2021

N

ghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của
Quốc hội đã xác định: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,
là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Theo đó mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện
hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân
dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Quốc hội cũng đề ra chỉ
tiêu GDP tăng khoảng 6%, CPI bình quân khoảng 4%.
Trong Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,
Chính phủ đặt mục tiêu GDP đạt khoảng 6,5%, như vậy mức này còn cao
hơn mức kế hoạch được Quốc hội giao.
Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF - Bộ Kế
hoạch và đầu tư) dự báo năm 2021 kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ
6,17 - 6,72% và trong 5 năm tới tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức 6,3 6,8%/năm. Theo đó, NCIF cũng công bố 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế
năm 2021 như sau:
- Kịch bản cơ sở: Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi, đại
dịch COVID-19 dần được khống chế - tốc độ tăng GDP của VN trong năm
nay đạt 6,17%/năm, CPI trung bình tăng 3,8%.
- Kịch bản khả quan: Tăng trưởng kinh tế VN trong năm 2021 có thể đạt
6,72%/năm, CPI tăng khoảng 4,2%, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục
hồi nhanh hơn dự kiến, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
trở lại bình thường ngay trong năm 2021. Việt Nam tận dụng được những
lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đầu tư khu vực
nhà nước tăng khoảng 8%.
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Không chỉ các chuyên gia trong nước mà
nhiều tổ chức, chuyên gia kinh tế uy tín trên
thế giới cũng tỏ ra khá lạc quan về mức tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam ít nhất cũng phải
từ 6% trong những năm tới.
Cụ thể, HSBC cho rằng Việt Nam sẽ được
hưởng lợi từ sự phục hồi do công nghệ dẫn
đầu, dòng vốn FDI bền bỉ và nhiều hiệp định
thương mại được ký kết. Theo đó HSBC tin
tưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng
trưởng 7,6% trong năm 2021, chủ yếu do sự
phục hồi của ngành du lịch vẫn bị kéo dài.
Còn trong báo cáo “Điểm lại - Cập nhật tình
hình kinh tế Việt Nam”, WB dự báo tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam có thể đạt khoảng 6,8%
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trong năm 2021 và sẽ ổn định quanh mức
6,5% các năm tiếp theo.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh
(CEBR) của Anh khi phân tích về triển vọng
phát triển của 193 nền kinh tế tới năm 2035,
đã đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam có thể sẽ
vươn lên vị trí thứ 19 thế giới vào 2035. Cụ
thể trong giai đoạn 2021-2025, CEBR nhận
định kinh tế Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng
trưởng trung bình 7% và trong 10 năm tiếp
theo giảm xuống mức 6,6% và đến năm 2035
Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan và Thái Lan.
Phòng TTTT
(Tổng hợp)

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM BÙNG NỔ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

T

hương mại điện tử (TMĐT)
dự báo tiếp tục bùng nổ
trong năm 2021, doanh thu vượt xa
mốc 12 tỷ USD (năm 2020 đạt 11,8
tỷ USD). Ông Nguyễn Thế Quang Phó cục trưởng Cục TMĐT và Kinh
tế số - nhìn nhận, TMĐT đã có một
năm tăng trưởng ấn tượng và sẽ
tiếp tục bùng nổ trong năm 2021,
cũng như các năm tới.
Báo cáo của Cục TMĐT và Kinh
tế số (Bộ Công Thương) cho biết,
với 53% dân số tham gia mua bán
trực tuyến đã đưa thị trường TMĐT
tại Việt Nam trong năm 2020 tăng
trưởng 18%, đạt 11,8 tỷ USD, ước
tính chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng cả nước.
Theo Kế hoạch Tổng thể phát triển
TMĐT quốc gia giai đoạn 2021 2025, đến năm 2025, có tới 55% dân
số tham gia mua sắm trực tuyến,
với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ
trực tuyến đạt trung bình 600 USD/
người/năm. Doanh thu của mô hình
TMĐT B2C tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ
USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng cả nước.
So với các nước trong khu vực Đông
Nam Á, Việt Nam là quốc gia có tốc

độ tăng trưởng về thị phần bán lẻ
thuộc ba nước đứng đầu khu vực.
Từ năm 2015 đến nay, tốc độ
tăng trưởng của 3 nền kinh tế
internet lớn nhất khu vực đạt
trung bình 35 - 36%, theo đó,
Việt Nam là 36%, đứng đầu là
Indonesia với 41%, thứ ba là
Philippines 30%.
Theo Amazon Việt Nam, người bán
hàng Việt Nam đã đạt doanh số
vượt mốc 1 triệu USD trong năm
2020 trên Amazon, tăng gấp 3 lần
so với năm 2019. Nghiên cứu của
Nielsen chỉ ra rằng, từ khi đại dịch
bùng phát, nhu cầu mua sắm trên
các sàn TMĐT tăng mạnh. Năm qua,
có 70% người dân Việt Nam tiếp
cận với internet, 53% người dùng
ví điện tử thanh toán khi mua hàng
qua mạng, tăng 28% so với năm
2019. Đặc biệt, tại Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh, hoạt động TMĐT tăng
trưởng mạnh mẽ và chiếm đến 70%
tổng lượng giao dịch TMĐT của cả
nước.
Các chuyên gia dự báo, TMĐT sẽ
tiếp tục phát triển mạnh trong năm
2021 và tạo xung lực mới cho tăng
trưởng của nền kinh tế. Đồng thời,
đây cũng là cơ hội để DN Việt Nam
xây dựng những chiến lược kinh
doanh mới, tiếp cận các kênh phân
phối hiện đại, từ đó mở rộng thị
trường, phục hồi sau đại dịch.
Trong xu hướng chuyển đổi số và
phát triển thị trường mua bán trực
tuyến, Cục TMĐT và Kinh tế số đã
triển khai chương trình Gian hàng
Việt trực tuyến trên 3 sàn TMĐT lớn
tại Việt Nam là Tiki, Sendo và Voso,
tạo một sân chơi mới cho các DN
sản xuất phát triển hệ thống phân
phối bằng các giải pháp chuyển đổi
số, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng

dụng hình thức TMĐT và công nghệ
số, kết nối thị trường trong nước.
Ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng
Cục TMĐT và Kinh tế số - thông tin
thêm, Cục sẽ triển khai Chương
trình GoOnline - với nhiệm vụ đồng
hành cùng DN trong quá trình ứng
dụng TMĐT từ khi bắt đầu đến lúc
kinh doanh, hoạt động được trên
môi trường trực tuyến. Chương trình
có sự đồng hành của các tập đoàn
viễn thông, công nghệ, hệ thống
TMĐT lớn nhất cả nước, nhắm đến
đối tượng là các nhà sản xuất, kinh
doanh, DN, cá nhân trên toàn quốc
muốn tiếp cận và ứng dụng TMĐT.
Đặc biệt, trong những tình huống
khẩn cấp như dịch bệnh và hàng
hóa cần “giải cứu”, chương trình
cũng hình thành một liên minh có
kết nối chặt chẽ để triển khai các
công tác hỗ trợ. Các nhóm giải pháp
được đưa ra cụ thể, như: Triển khai
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
lên sàn TMĐT; chương trình hỗ trợ
chi phí chuyển phát; chương trình
dán nhãn chuyển phát an toàn; hỗ
trợ tài chính cho các doanh nghiệp
khi tham gia lên các sàn TMĐT; xây
dựng nhà phân phối sản phẩm Việt
uy tín và phát động truyền thông
Chương trình GoOnline.
Thúc đẩy TMĐT đi đôi với hoàn
thiện hệ thống thanh toán điện tử
và nâng cao chất lượng hoạt động
vận tải giao nhận hàng hóa sẽ tạo
nên một môi trường mua sắm, giao
thương hết sức sôi động và đầy tiềm
năng. Nếu nắm bắt kịp thời, chắc
chắn lĩnh vực này sẽ tạo nên xung
lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng
mạnh trong thời gian sắp tới.
Trần Thế
Báo Công Thương
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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THĂM, TẶNG QUÀ TẾT
CHO HỘ NGHÈO
ĐÓN XUÂN TÂN SỬU 2021

N

gày 27/01/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch đã phối hợp cùng với Ủy ban
nhân dân xã Long Tân và xã Phú Thạnh,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tổ chức chương
trình “Tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn”
trao tặng 100 phần quà bao gồm gạo, nhu yếu
phẩm thiết yếu như dầu ăn, đường, hạt nêm, mắm,
muối, mì tôm... cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn tại hai xã nói trên.
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Trao quà và phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn
Thanh Minh đại diện Công ty nhấn mạnh: “Chữ Tâm
luôn được Ban Lãnh đạo cũng như cán bộ công
nhân viên Công ty đặt lên hàng đầu, lấy đó làm giá
trị cốt lõi để phát triển doanh nghiệp. Chữ “Tâm” đó
không dừng lại ở việc kinh doanh mà còn sâu xa
hơn chính là bài học để chúng tôi được nuôi dưỡng
tình thương, biết san sẻ, giúp đỡ mọi người. Những
hạt gạo cùng các nhu yếu phẩm cần thiết là tình
cảm to lớn mà Công ty chúng tôi mong muốn được
gửi tặng đến mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có
một cái Tết sum vầy, ấm áp và no đủ”.
Đây là việc làm thường niên của Công ty mang ý
nghĩa nhân văn tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương
thân tương ái, chung tay cùng Đảng, Nhà nước
chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn đón xuân Tân Sửu 2021 ấm áp và vui tươi.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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NHỮNG CHUYẾN

THIỆN NGUYỆN CUỐI NĂM

chia sẻ phần nào khó khăn, lan tỏa yêu thương
đến những mảnh đời bất hạnh. Truyền thống này
đã trở thành thói quen trong nếp nghĩ của tất cả
CBNV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.
Công tác từ thiện, đóng góp vì cộng đồng là hoạt
động thường niên của Công Đoàn Công ty Cổ
phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Công đoàn cơ sở
thành viên Xăng dầu Tín Nghĩa tiếp nối truyền
thống tốt đẹp này bằng những đóng góp tích
cực cho cộng đồng. Cuối năm 2020 chuẩn bị đón
chào năm mới 2021, Công ty Cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa đã thực hiện nhiều chương trình thiện
nguyện nhằm chia sẻ, cảm thông với những khốn
khó và bất hạnh với bà con nghèo, khuyết tật tại
những địa bàn còn khó khăn, những đơn vị bảo
trợ xã hội của Tỉnh.

N

ăm 2020 vừa qua, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng
nặng nề của dịch Covid-19. Trong bối cảnh
nhiều nước rơi vào suy thoái thì Việt Nam chúng
ta vẫn may mắn là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng
dương và tạm thời thành công trong công tác phòng
chống dịch, chung tay hỗ trợ các nước bạn cùng nhau
vượt qua khó khăn.
Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, việc đảm bảo đầy đủ
lương thưởng cho CNBV ở giai đoạn vừa qua luôn là bài
toán hết sức khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng
của toàn bộ CBNV, đặc biệt là Ban Lãnh đạo Công ty.
Cột mốc đáng ghi nhận là vào đúng những ngày cuối
cùng chốt quyết toán Công ty chúng tôi đạt hòa vốn.
Bằng những định hướng đúng đắn và hành động quyết
liệt của Ban Lãnh đạo, cùng sự đoàn kết của toàn thể
CBNV. Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa tự hào khi
vẫn đảm bảo đầy đủ lương thưởng cho toàn thể CBNV,
đồng thời duy trì lợi nhuận, đảm bảo không lỗ dù Công
ty gặp không ít khó khăn từ nhiều hướng; đồng thời vẫn
định hướng phát triển vào năm 2021.
Song song với việc duy trì phát triển kinh doanh, với tinh
thần “tương thân tương ái” cùng truyền thống nhân đạo
lâu đời của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty.
Techgel vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện với mục đích

Sáng ngày 07/01/2021, đoàn thiện nguyện dừng
chân tại xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng
Nai. Đây là chương trình “Cùng Tín Nghĩa vương
tới tương lai” – tài trợ học bổng cho những nhân
vật có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân vật được tài trợ
hôm nay là cậu bé Nhan Ngọc Khang – học sinh
lớp 8/3 trường THCS Trần Phú thuộc xã Xuân Đông
– huyện Cẩm Mỹ. Mẹ mất cách đây 4 năm do căn
bệnh ung thư máu, hai năm sau chị gái lớn của
em cũng qua đời vì căn bệnh này và mới đây em
Khang cũng vừa phát hiện mắc căn bệnh ung thư
máu vào giữa năm 2020 vừa qua. Để cứu lấy mạng
sống cho em, hàng tháng Khang phải vào bệnh
viện thay máu một lần. Do hoàn cảnh gia đình rất
khó khăn, giờ chỉ có một mình cha em làm công
việc phụ hồ để nuôi sống hai anh em Khang ăn
học nên khoản chi phí lo cho em thay máu là cả
một vấn đề lớn đối với gia đình. Một điều rất đáng
khen ở cậu trò nhỏ này, dù đang mang trong mình
căn bệnh hiểm nghèo nhưng Khang luôn là học
sinh khá giỏi nhiều năm liền của nhà trường và
khi còn khỏe mạnh em luôn tích cực tham gia các
hoạt động do trường tổ chức. Ước mong của em
là có sức khỏe để đi học lại vì hiện nay em luôn
phải gián đoạn việc học hành do bệnh tật gây ra.
Vừa gặp chúng tôi em hồn nhiên tươi cười và nói
chuyện rất nhiều. Em vô tư trong từng câu nói, nụ
cười, cử chỉ, có lẽ em chưa hiểu hết những khó
khăn mình đang mang nặng trên đôi vai gầy nhỏ
bé. Giờ đây nụ cười ấy là động lực để em vượt
qua những cơn đau đang hành hạ. Chút lòng của
Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa là niềm tin để em
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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luôn vững vàng trước nghịch cảnh, phép
màu từ những nụ cười hồn nhiên sẽ là động
lực giúp em mau lành bệnh để tiếp tục đến
trường cùng các bạn.
Những ngày cuối năm với tiết trời cuối
Đông đang chuẩn bị bước vào đầu Xuân,
cái lạnh của thiên nhiên, của khí trời, không
lạnh bằng cái lạnh trong tâm hồn của em và
bà con nghèo không đủ áo ấm, không nơi
nương tựa, không người thân bên cạnh.
Cảm xúc trào dâng khi tôi nhớ lại Đoàn của
chúng tôi tiếp tục hành trình đến với bà con
nghèo Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh
Đồng Nai. Những ngày cuối năm tất bật xe
cộ đông đúc, vì vậy đoàn xe hàng từ thiện
đến trễ hơn so với dự kiến 45 phút. Nhưng
tất cả bà con và Ban Lãnh đạo Xã vẫn nán lại
không thiếu một người. Nhận những món
quà trên tay ai cũng nở nụ cười tươi ấm áp.
Thật ấm lòng!
Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn,
những ánh mắt hồn nhiên với biết bao ước
mơ và hi vọng càng thôi thúc bước chân
thiện nguyện của Chúng tôi. Hy vọng một
chút sẻ chia sẽ đem đến cho bà con thêm
niềm vui khi Tết đến, Xuân về. Mong sao các
bệnh nhân sớm khỏe mạnh, bà con năm
mới không còn vất vả mưu sinh.
Dù là những chuyến tình nguyện nhỏ hay
lớn đều có ý nghĩa to lớn như nhau. Hạnh
phúc là khi thấy người khác hạnh phúc,
thiện nguyện là cho đi mà không cần ghi
danh, không cần nhận lại.
Năm 2020, thế giới và Việt Nam đều ảnh
hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhưng
tấm lòng vì cộng đồng thì không thể mất đi
được. Một miếng khi đói bằng một gói khi
no, lá lành đùm lá rách,… đều là ước nguyện
của toàn thể CBNV Công ty Xăng dầu Tín
Nghĩa mong muốn sẻ chia và cống hiến. Hy
vọng năm 2021 ai cũng có cuộc sống no đủ,
bình an và thật nhiều sức khỏe.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
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CHƯƠNG TRÌNH

“XUÂN – NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG” NĂM 2021

H

àng năm, khi mỗi độ xuân về, cứ vào dịp cuối năm nhiều hoạt động chăm lo tết hướng đến các
gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành cùng các mạnh
thường quân quan tâm thực hiện, ấm áp nghĩa tình.

Được sự hỗ trợ chung tay của các Doanh nghiệp và cá nhân trong KCN Tam Phước, chương trình “Xuân - Nối
nhịp yêu thương” đã thực hiện liên tục trong 6 năm (từ năm 2016 – 2021). Qua 6 lần tổ chức, được lãnh đạo
MTTQ tỉnh Đồng Nai, chính quyền địa phương và bà con đánh giá cao.
Tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa vận động CBCNV, các doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm trong khu công nghiệp đóng góp Quỹ từ thiện “Nối nhịp yêu thương” lần 6.
Chương trình “Xuân - Nối nhịp yêu thương - lần 6” năm Tân Sửu được tổ chức tại nhà văn hóa phường. Do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 nên Công ty không tổ chức phát quà tập trung tại Công ty mà phối hợp cùng với Mặt
trận Tổ quốc Phường Tam Phước tặng quà trực tiếp đến các công nhân trong KCN Tam Phước và các hộ dân gia
đình khó khăn. Công ty đã trao tặng 264 phần quà trị giá 81,8 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, công
nhân trong KCN Tam Phước không có điều kiện về quê sum họp.
Trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong KCN Tam Phước đã tham gia đóng góp Quỹ
từ thiện “Nối nhịp yêu thương”, Chương trình sẽ được duy trì hàng năm và có thể mở rộng, thực hiện nhiều
chương trình xã hội, hỗ trợ thiết thực khác.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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HÀNG NGÀN PHẦN QUÀ ĐƯỢC TÍN NGHĨA TRAO TẶNG
ĐẾN NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI MÙ TỈNH ĐỒNG NAI TRONG DỊP
TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

H

oạt động thường niên trao tặng quà tết cho các
gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người khiếm
thị kém may mắn nhằm góp một chút lòng hỗ
trợ, động viên bà con có được một cái tết đầm ấm, sum
vầy hơn đã là một truyền thống tốt đẹp luôn được Tổng
Công Ty Tín Nghĩa quan tâm thực hiện mỗi dịp cuối năm.
Và cũng như mọi năm, Xuân Tân Sửu năm nay Tín Nghĩa
tiếp tục chung tay cùng với chính quyền địa phương hỗ
trợ người mù, người nghèo trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai
được hưởng một mùa xuân trọn vẹn trong dịp Tết Nguyên
đán.
Hơn 1,4 tỷ đồng là tổng giá trị của 4.300 phần quà nhu
yếu phẩm đã được các Anh Chị Em Tổng Công ty Tín Nghĩa
trao tặng một cách trân trọng đến tận tay Bà Con. Sự quan
tâm chân thành, tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm xã
hội với mục đích trong sáng chính là những gì Tín Nghĩa
xây dựng và lan tỏa trong suốt nhiều năm qua.
Cuối năm, dẫu công việc bộn bề nhưng Anh Chị Em của
Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn không quản ngại, sẵn sàng
dành thời gian, công sức sắp xếp quà tặng và đi đến tận
những nơi xa xôi để trao quà cho Bà Con. Chính những
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hành động này đã để lại những hình ảnh đẹp
về tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của
CBCNV Tín Nghĩa, và là nét đẹp văn hóa truyền
thống, trách nhiệm với cộng đồng của Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
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MỘT MÙA
XUÂN MỚI…

M

ùa xuân về mang bao
nhiêu niềm vui mới, xuân
đến ai cũng háo hức chờ
đợi đón xuân sang. Thế nhưng hòa
trong niềm vui mà mọi người ai cũng
chào xuân, đón tết thì lại có những
cảnh đời luôn khắc khoải với những
nỗi phiền muộn mà suốt cả một năm
qua với họ có lẽ chưa bao giờ có Tết.
Và một trong những hoàn cảnh đó là
hoàn cảnh của gia đình em Ngô Thị
Minh Thư – học sinh lớp 6/2 trường
THCS Tà Lài – huyện Tân Phú – nhân vật
chương trình Cùng Tín Nghĩa vươn tới
tương lai – chương trình do Tổng Công
ty Tín Nghĩa, các đơn vị thành viên
phối hợp với Đài Phát thanh Truyền
hình Đồng Nai cùng thực hiện.
Câu chuyện của Minh Thư bắt đầu hơn
3 năm về trước, từ lúc cha mẹ em chia
tay, mỗi người mỗi ngã, Anh Thư được
đưa về quê ngoại ở vùng đất Tà Lài này
sinh sống. Thế rồi thời gian cảm nhận
được tình thương của ngoại chưa được
bao lâu thì ông ngoại lại đột ngột qua
đời vì bạo bệnh. Để rồi giờ đây cánh
chim non này chỉ còn tình thương duy
nhất là người dì.
Có được hơi ấm gia đình của dì sau
những chuỗi ngày sống trong buồn
tủi vì thiếu vắng tình thương của cha
mẹ, Minh Thư dần tìm thấy niềm vui,
hạnh phúc mới khi được vợ chồng
dì cưu mang, chăm sóc. Đặc biệt em
đã bước ra khỏi những tháng năm tẻ
nhạt trước đây, bắt đầu một cuộc sống
mới đầy năng động, lạc quan. Ngoan
ngoãn, hiếu thảo, biết phụ giúp dì
những công việc trong gia đình Minh
Thư còn cố gắng mang về nhiều thành
tích trong học tập. Là học sinh giỏi
nhiều năm, Minh Thư còn nằm trong
đội tuyển học sinh giỏi môn Anh văn
của trường, bước vào những năm học

cấp 2 Minh Thư đã sớm biết cảm nhận
cuộc sống muôn màu và em quyết
định lựa chọn con đường tri thức làm
lối đi giúp cuộc sống thoát nghèo.
Với em việc học giờ đây chính là niềm
vui sống và là nguồn động viên để vợ
chồng dì em có thêm niềm vui chăm
lo cho Thư ăn học.
Dù cuộc sống quanh năm vẫn còn luôn
tất bật nhiều thứ để lo toan nhưng Tết
đến Xuân về dì dượng Minh Thư cũng
cố gắng gói ghém để có chút hương
vị tết trong gia đình. Cuộc sống hiện
nay của 2 vợ chồng dì dượng Minh
Thư cũng chẳng khá giả gì, dượng em
thì thường xuyên theo những công
trình xa nhà làm thợ sơn nước, còn dì
em giờ chỉ ở nhà cạo hột điều và chăn
nuôi mấy con gà, con vịt chắt chiu cho
cháu được đến trường như các bạn.
Với một gia đình nghèo, cuộc sống
quanh năm chỉ phụ thuộc vào công
việc thuê, mướn thì việc nuôi các con,
thêm đứa cháu mồ côi Minh Thư đi
học đã là không mấy dễ dàng. Vậy mà,
dì dượng em vẫn mạnh mẽ gánh trên
vai những nắng gió nhọc nhằn cũng
như trọng trách như cha mẹ, nuôi dạy

thêm đứa cháu khôn lớn lên người,
học hành đến nơi đến chốn. Có vô vàn
khó khăn khi cùng lúc lo con, lo cháu
nhưng có lẽ với gia đình này thì những
khoảnh khắc quây quần, chuyện trò
vui vẻ với nhau đã xua tan đi những
gánh nặng lo toan phía trước. Đặc biệt
với Minh Thư, từng giây phút được yêu
thương, được lớn lên trong vòng tay
của dì, dượng đã giúp em càng nỗ lực
phấn đấu học tập nhiều hơn để không
phụ lòng mong mỏi của những người
cha, người mẹ thứ 2 của đời mình.
Trước bao giông tố của cuộc đời mình,
nhưng Minh Thư vẫn luôn giữ cho
mình tinh thần lạc quan đáng quý, biết
làm những điều tốt đẹp, được thầy cô
bạn bè hết lòng khen ngợi. Hy vọng
rằng, với món quà nhỏ từ chương
trình, với nghị lực sống mạnh mẽ, biết
vươn lên trong nghịch cảnh, thì trong
một ngày không xa, ước mơ trở thành
một thông dịch viên giỏi trong tương
lai của cô trò nhỏ này sẽ sớm trở thành
hiện thực.
Hồng Long
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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N

hư chúng ta đã biết, Công ty
Cổ phần Thống Nhất nằm
trên địa bàn thuộc huyện
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được hình
thành từ năm 2004, đến nay qua 17
năm hình thành và phát triển, ngoài
nỗ lực thực hiện hoạt động sản xuất
kinh doanh có hiệu quả, mang lại
cuộc sống sung túc cho người lao
động, hàng năm Ban Tổng Giám đốc
và CBCNV còn thường xuyên đặc
biệt quan tâm đến công tác từ thiện
xã hội, chia sẻ những khó khăn với
nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo
khó, cơ nhỡ trên địa bàn huyện. Với
truyền thống tinh thần tương thân
tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Kết
nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái”.
Công ty đã tổ chức trao những món
quà Tết cho người mù, người nghèo
tại huyện Trảng Bom vào những
ngày cuối năm để giúp bà con có
thêm điều kiện ăn Tết, đảm bảo tết
ấm đến với mọi nhà. Tổng số phần
quà được trao cho người nghèo tại
4 xã (Sông Trầu, Xã Đồi 61, Tây Hoà
và Thị trấn Trảng Bom) và Hội người
mù tại huyện Trảng Bom dịp Tết
Nguyên Đán Tân Sửu là 302 phần
quà bao gồm gạo, hạt nêm, mì gói,
lạp xưởng, đường, cà phê, dầu ăn,
bột ngũ cốc… nhằm mong đem lại
chút ấm áp, động viên, chia sẻ đối
với bà con nghèo trong Huyện. Đó là
nét đẹp truyền thống của người Việt
Nam mà không phải dân tộc nào
cũng có, những món quà tuy không
lớn về vật chất song hy vọng những
tình cảm cộng đồng đẹp đẽ cứ thế
được nhân lên và trao đi, không
ngừng lan tỏa đến với mọi người mọi nhà.
Đoàn Thị Thu Huyền
Công ty Cổ phần Thống Nhất

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

KẾT QUẢ

Xổ Số
Mừng Xuân Tân Sửu 2021

K

ết quả xổ số mừng xuân Tân Sửu 2021, mở quay lúc 14h ngày 25/02/2021 tại Hội trường Văn
phòng Tổng Công ty:

Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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CĐCS TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

K

ỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã triển khai các hoạt động với nội dung thiết thực, chú trọng chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho các chị em phụ nữ, đồng thời cũng không quên gắn với công tác phòng
chống Covid-19.
Với tinh thần chống dịch cao độ, hoạt động kỷ niệm năm nay được tổ chức một cách thiết thực và an toàn
nhất có thể. 326 phần quà bằng phiếu quà tặng, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng đã được Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty trao tặng cho 326 chị em trong toàn hệ thống. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở thành viên trực
thuộc Công đoàn cơ sở Tổng Công ty tùy tình hình thực tế tổ chức, triển khai những hình thức kỷ niệm phù
hợp, thiết thực nhất hiện nay.
Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cũng phát động chương trình tuyên truyền về di sản văn hóa
áo dài Việt Nam thông qua hưởng ứng chương trình “Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2021”. Đây là sự kiện có
ý nghĩa khơi dậy tình yêu, niềm tự hào đối với tà áo dài Việt Nam và là cách gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền
thống của dân tộc. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả các chị em CĐCSTV của
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Quỳnh Như
Phòng TTTT
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ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CĐCSTV ICD BIÊN HÒA

HỌP MẶT NGÀY 8/3
NIỀM VUI
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

N

gày 08/03 ra đời từ cuộc đấu tranh vì
quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ
nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế
giới. Ở Việt Nam, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai
Bà Trưng là một niềm tự hào dân tộc và là một minh
chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch
sử xây dựng dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì lẽ đó,
hằng năm vào ngày này, phụ nữ đều đón nhận sự
tôn vinh, những món quà ý nghĩa và những lời chúc
tốt đẹp.

H

òa chung với hoạt động chào mừng Ngày
quốc tế phụ nữ 8/3 của Công đoàn Cơ Sở
TCT Tín Nghĩa, sáng ngày 08/03/2021, tại văn
phòng ICD Biên Hòa, Công đoàn Cơ sở thành viên ICD
Biên Hòa tổ chức họp mặt giao lưu toàn thể chị em
phụ nữ. Cuộc họp mặt tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ
để mọi người hàn huyên, thăm hỏi, chia sẻ với nhau về
gia đình, công việc. Món quà nhỏ - ý nghĩa lớn của các
anh trong công ty dành tặng cho chị em là động lực,
niềm vui động viên chị em, những người phụ nữ luôn
hy sinh thầm lặng cho gia đình, cho xã hội.
Và hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài Việt Nam năm
2021” của Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai, tất cả
chị em phụ nữ ICD Biên Hòa đều mặc trang phục áo
dài truyền thống đi làm vào thứ 2 hàng tuần và những
ngày đặc biệt, ngày Lễ trong năm.
Phạm Thị Phương Hiền
ICD Biên Hòa

Hòa mình vào không khí ngày 08/03 tại Công ty
CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông, chị em phụ nữ
tại công ty vô cùng hạnh phúc và bất ngờ khi nhận
được sự quan tâm, yêu thương, những lời chúc ý
nghĩa và những giỏ hoa tươi thắm từ các anh phái
mạnh. Không chỉ vậy, các anh còn tự tay chuẩn bị
bữa ăn trưa cho các chị em. Các anh càng ngày càng
trở nên tâm lý trong mắt chị em chúng em.
Hôm nay các chị em đã có cho nhau cái hẹn nhỏ để
tạo bất ngờ cho các anh. Bốn chị em xinh xắn trong
tà áo dài duyên dáng làm các anh ai cũng bất ngờ
và tấm tắc ngợi khen. Không khí ngày 08/03 trở nên
rộn ràng và vui vẻ bên tiếng nói cười của mọi người.
Nhân dịp 08/03, xin kính chúc quý chị em phụ nữ,
các bà, các mẹ, các chị có một ngày lễ thật vui vẻ
và hạnh phúc. Nhân đây, em cũng xin thay mặt các
chị em cảm ơn các anh đã tạo cho chị em chúng em
một ngày lễ đầy bất ngờ và ý nghĩa.
Kim Muội
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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TẢN
MẠN
VỀ
8/3

M

ỗi độ xuân về, hơi
thở của mùa xuân
lan dần khắp ngõ
phố, trên các con đường quê.
Sắc vàng tươi của hoa mai, sắc
hồng tươi của hoa đào vờn lên
trong gió xuân đang hây hẩy
thổi, trong tiết trời đang tươi
thắm nét xuân và cả những hoài
niệm khi lộc vừa hé nụ. Cỏ cây
đang tranh nhau phô sắc và toả
ngát hương thơm. Và cũng là
lúc ngày 8/3 đang về trong độ
nở rộ của hoa trái, của đất trời
vào xuân.
Vượt qua thời đại phong kiến
tiến đến là một đất nước hiện
đại và phát triển hội nhập, Việt
Nam ngày càng coi trọng vai trò
không thể thiếu và không thể
phủ nhận của người phụ nữ.
Chính vì thế, ngày Quốc tế phụ
nữ 8/3 - ngày mà toàn thể người
dân trên thế giới đều vinh danh
sự cống hiến của phụ nữ cũng
dần trở thành một ngày vô cùng
đặc biệt đối với người dân Việt
Nam.
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Ngày 8/3 có hai nét ý nghĩa chính đối với người Việt Nam. Nét ý
nghĩa thứ nhất là ý nghĩa về mặt xã hội và nét ý nghĩa thứ hai là nét
ý nghĩa về mặt lịch sử. Cả hai nét ý nghĩa này suy cho cùng đều có
chung một mục đích vinh danh những cống hiến to lớn của những
người phụ nữ và cũng là cơ hội để những người đàn ông hay thậm
chí là cả những người phụ nữ dành sự tôn trọng và kính trọng dành
cho những người phụ nữ quan trọng của đời mình như bà, mẹ, chị
em gái, cô giáo... Nét ý nghĩa xã hội của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại
Việt Nam cũng như ở bất kì nơi đâu trên thế giới, là ngày vinh danh
công lao của những người phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam thời phong kiến
đã luôn phải chịu những áp bức, bất công của quan niệm sai trái
“trọng nam khinh nữ” nhưng họ vẫn luôn sở hữu những đức tính tốt
đẹp nhất. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, họ là những người chống
giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, họ là những người lao động
cần cù, thông minh, sáng tạo, họ là những người gìn giữ giống nòi
và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, họ là những người sản sinh ra
những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng đó là Bà Trưng, Bà
Triệu, Nữ tướng Bùi thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Định, Chị út Tịch, Chị
Võ Thị Sáu…
Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người
phụ nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động
xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước,
không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người
mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành
người.
Chúng ta trân trọng kính chúc tất cả mọi người cùng gia đình luôn
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc tất cả chị em phụ nữ ngày 8/3
tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công
trong cuộc sống!
Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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NĂM 2021
HY VỌNG GÌ?

N

ăm 2020 vừa qua, thật
sự là đầy thách thức, bi
kịch và nước mắt. Khi
dịch bệnh Covid-19 bùng phát
và kéo dài cùng với ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu, bão lụt
khiến hàng loạt doanh nghiệp
bị ảnh hưởng nặng nề, bị hụt hơi
do đó phải cân nhắc nhiều giải
pháp để tồn tại, trong đó có cắt
giảm lao động nhằm tiết giảm
chi phí. Tuy nhiên cũng có một
số doanh nghiệp đang cố gắng
giữ việc làm cho người lao động
thông qua việc sắp xếp lại thời
gian, giãn việc, tận dụng cơ hội
để kinh doanh.
Trong năm qua, vượt muôn vàn
thách thức khó khăn, Ban quản
lý các KCN Tín Nghĩa đơn vị trực
thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
thực hiện thành công mục tiêu
kép vừa phòng chống dịch bệnh
Covid-19 theo thông điệp 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng
cách, Không tụ tập và Khai báo y
tế) của UBND tỉnh Đồng Nai vừa
ổn định đầu tư - kinh doanh cơ
sở hạ tầng các Khu công nghiệp
trong đó công tác nhân sự, ổn
định việc làm cho người lao động
được ưu tiên cân nhắc hàng đầu,
đây cũng chính là yếu tố sống
còn của doanh nghiệp.

Với sự lãnh đạo linh hoạt và sáng
suốt của Hội đồng Quản trị và
Ban Tổng Giám đốc, Tín Nghĩa đã
đạt được một số thành tựu nhất
định; trong đó riêng Ban quản
lý các KCN Tín Nghĩa (Ông Kèo,
An Phước, Tân Phú, Nhơn Trạch
3, KCN Nhơn Trạch 6D) đã ký kết
cho thuê đất và cơ sở hạ tầng
với diện tích gần 60 hecta trong
đó tổng vốn đầu tư thu hút của
các doanh nghiệp thuê trên 120
triệu USD; tại dự án KCN Ông Kèo
đã bồi thường hơn 21,6 hecta và
khẩn trương lập thủ tục khoảng
170 hecta để có thể bàn giao
khoảng 36 hecta cho dự án Nhà
máy điện Nhơn Trạch 3&4 trong
quý I/2021; cũng trong năm này
thông xe 3 tuyến đường chính
trong KCN Ông Kèo đảm bảo
giao thông; hoàn thành thi công
kết nối tuyến đường số 8 với
tuyến đường liên cảng tại KCN
Nhơn Trạch 6D để thu hút đầu
tư…

Đóng góp vào thành quả đó là
công sức, tâm huyết của toàn
thể cán bộ, công nhân viên Tín
Nghĩa nói chung và toàn thể cán
bộ, công nhân viên Ban quản
lý các KCN Tín Nghĩa nói riêng.
Sang năm mới 2021, chúng ta
đón nhận thay đổi mới, con tàu
Tín Nghĩa có thêm người cầm lái,
Anh luôn truyền cảm hứng và đặt
niềm tin để chúng tôi làm việc và
sáng tạo mà không sợ sệt, là chỗ
dựa tinh thần cho Ban quản lý
các KCN Tín Nghĩa từ khi Anh là
Phó Tổng Giám đốc.
Với thâm niên 11 năm làm trong
ngôi nhà Tín Nghĩa, bản thân
luôn hy vọng, luôn tin tưởng Tín
Nghĩa sẽ tiếp tục phát triển theo
hướng chuyên nghiệp, chuyên
sâu, quy trình hóa trong các
khâu hoạt động của Tổng Công
ty và đặc biệt cùng với vị Thuyền
trưởng mới.
Thanh Hà
BQL các KCN Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA – CẢ THANH XUÂN TRONG TÔI

T

ôi đã cùng Tín Nghĩa
đi qua gần 14 năm. Tín
Nghĩa đã chứng kiến sự
trưởng thành của tôi không chỉ
trong công việc mà còn trong
cuộc sống riêng. Chắc hẳn ai
trong chúng ta cũng đã và đang
có những trải nghiệm của tuổi
trẻ, khoảng thời gian rực rỡ nhất
trong cuộc đời. Lựa chọn nghề
nghiệp khó như chọn chồng, bởi
ngoài sự tỉnh táo của lý trí cũng
rất cần sự rung động của con tim
và một chút duyên đưa đẩy. Ai
cũng muốn, sau này khi nhìn lại,
bản thân đã từng có một thanh
xuân thật đáng nhớ. Thanh xuân
của tôi thật may mắn khi được
biết và trở thành thành viên của
Đại gia đình Tín Nghĩa.
Và tôi, Khu công nghiệp Ông Kèo
thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa là
nơi gắn bó với tuổi trẻ của tôi, là
nơi tràn đầy hi vọng về con đường
phía trước. Hơn 13 năm nhìn lại,
tại Tín Nghĩa, tôi luôn được học
về tinh thần làm việc nhóm, về
sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và
luôn được định hướng đúng đắn
trong công việc, trong con đường
mình đang đi. Ðể phát huy được
năng lực, tôi luôn được truyền
lửa, luôn được xốc lại tinh thần và
được hỗ trợ một cách nghiêm túc
nhất.
Tại Tín Nghĩa, không có sự phân
biệt quá lớn giữa những người
mới và người cũ, tất cả đều được
đối xử bình đẳng với những chế
độ đãi ngộ, chính sách tốt. Có thể
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nhiều người, kể cả người thân của
bạn, chưa chắc nhớ ngày sinh của
bạn, hoặc một số người không
quan tâm đến sức khỏe của mình
nhưng Tín Nghĩa luôn nhớ ngày
sinh của bạn và hỗ trợ bạn kiểm
tra sức khỏe định kỳ.
“Cây non muốn xanh tươi cần có
chất dinh dưỡng tốt. Con người
muốn phát triển tốt cần có môi
trường phù hợp”. Và tôi tìm thấy
điều này tại Tín Nghĩa. Tôi đã
trưởng thành hơn rất nhiều, biết
lắng nghe, biết học hỏi, biết chủ
động trong công việc. Các đồng
nghiệp trẻ tuổi cho thêm động
lực và các anh, chị lớn tuổi hơn
cho thêm kinh nghiệm.
Có muôn lý do để một người gắn
bó lâu dài với công ty nhưng điều
quan trọng nhất khiến nhiều
người gắn bó lâu dài với một công
ty, ngoài lương thưởng, còn là các

mối quan hệ đồng nghiệp, những
kỷ niệm. Họ cảm nhận Công ty
là gia đình thứ hai, nơi sếp như
người anh cả còn đồng nghiệp
như những người bạn.
Không chỉ quan tâm đến công
việc, Tín Nghĩa còn coi trọng
đời sống tinh thần của người
lao động. Tôi vô cùng trân trọng
những lời động viên, thăm hỏi
những khi đau ốm, bệnh tật hay
hiếu hỉ. Xin cám ơn tất cả đồng
nghiệp đã cho tôi cảm giác sống
trong gia đình – ngôi nhà thứ 2
của tôi.
Tuổi trẻ, thanh xuân của tôi đã
dành cả cho Tín Nghĩa, nghĩ về
những chuyện đã qua, thầm cảm
ơn cuộc đời đã đưa tôi đến với Tín
Nghĩa và giúp thanh xuân của tôi
đẹp rực rỡ.
Hoàng Thảo
BQL các KCN Tín Nghĩa
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PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
TẠI CÁC TRẠM XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA VÀO DỊP LỄ TẾT

V

ào các ngày lễ tết hàng
năm, bên cạnh việc mua
sắm mới phương tiện đi
lại, rửa xe sạch sẽ thì nhiều chủ
phương tiện cũng chủ động đổ
đầy nhiên liệu cho các “xế cưng”
của mình. Tâm lý các khách hàng e
ngại ngày đầu năm mới phải xuất
hầu bao trả tiền thì cả năm sẽ phải
luôn xuất quỹ.
Với quan niệm trên, vào ngày cuối
cùng của năm, lượng khách hàng
đổ nhiên liệu tại các trạm xăng
dầu (TXD) luôn tăng vọt, nhất là
thời khắc giao thừa.
Tại các TXD nói chung, và tại các
TXD mang thương hiệu Tín Nghĩa
nhân viên bán hàng túc trực phục
vụ liên tục đảm bảo không để bị
dồn ứ khách, phục vụ nhanh nhất
có thể để làm hài lòng khách hàng.
Chúng tôi đi lại tất bật như con thoi,
chân bước như chưa chạm đất, tay
bơm, tay thối tiền, liên tục quan
sát để phục vụ khách theo thứ tự:
ai đến trước phục vụ trước, ai đến
sau phục vụ sau. Ngay cả việc ăn
uống chúng tôi cũng hết sức tranh
thủ, thay nhau và vô cùng khẩn
trương vì chỉ cần một người chậm
là sẽ bỏ qua nhiều khách hàng.
Chúng tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng
miệng luôn tươi cười vì xác định
việc phục vụ khách hàng là nhiệm
vụ hàng đầu của nghề bán xăng
dầu và khách hàng luôn là những
người trả lương cho mình.

Những ngày
tiếp theo của đầu năm mới, khi
khách hàng nô nức đi vui chơi,
thăm hỏi, du lịch thì chúng tôi vẫn
thay nhau túc trực phục vụ. Số
lượng nhiên liệu bán lẻ tăng cao
hơn nhiều so với ngày thường. Các
TXD Tín Nghĩa luôn được khách
hàng đánh giá tốt về uy tín, chất
lượng và số lượng nên chúng tôi
luôn nhắc nhở nhau phục vụ thật
tốt để sẽ luôn là lựa chọn số một
khi khách hàng có nhu cầu đổ
nhiên liệu. Và thực tế đã chứng
minh, tại bất cứ địa phương có các
TXD Tín Nghĩa thì nơi đó luôn là
nơi đông khách nhất. Không chỉ có
chúng tôi – những nhân viên bán
hàng túc trực đêm ngày để phục
vụ mà còn cả đội ngũ các anh chị
trong Ban Lãnh đạo Công ty, quản
lý các trạm xăng dầu cũng sâu sát
trong công việc kinh doanh và
thăm hỏi, động viên, chăm lo cho
chúng tôi đón Tết tại Trạm; bên
cạnh đó, các anh chị kế toán cũng
trực thu tiền hàng trong dịp nghỉ
dài ngày. Những ngày Tết là ngày
họp mặt, vui chơi của mọi người,
mọi nhà nhưng Cán bộ Công nhân
viên Công ty CP Xăng dầu luôn
trong tinh thần làm việc hướng
tới phục vụ khách hàng và đảm
bảo an toàn về tiền cũng nhưng
phòng chống cháy nổ. Tuy cực
nhưng chúng tôi ai cũng rất vui
khi thấy bán được nhiều hàng.
Sau tết, nhân viên bán hàng được
thay phiên nhau nghỉ phép khi

mọi người đã đi làm, việc phục
vụ trở lại bình thường. Nghỉ lễ
tết muộn hơn mọi người, nhưng
chúng tôi luôn cảm thấy lòng nhẹ
nhàng, vui vẻ.
Thời gian trôi qua như thoi đưa,
thấm thoát mới đó mà đã 10 năm
tôi đầu quân vào làm nhân viên
bán hàng tại TXD thuộc Công ty
CP Xăng dầu Tín Nghĩa. Tôi cứ ngỡ
như mới ngày hôm qua, những
ngày đầu mới bước chân vào mái
nhà Tín Nghĩa, chập chững học
nghề bơm xăng dầu mọi thứ cứ bỡ
ngỡ, lạ lẫm.
Tại TXD Tín Nghĩa tôi có sự ấp áp,
yêu thương gần gũi, cho tôi cảm
giác như mái ấm thứ hai của tôi.
Tháng năm dần trôi, Công ty ngày
một phát triển lớn mạnh, đời sống
CBCNV ngày một ổn định hơn và
đó cũng là động lực để chúng tôi
ngày thêm yêu mến công việc,
phấn đầu học tập, rèn luyện và
gắn bó với công ty lâu bền hơn.
Tôi tự hào kính chúc Tổng Công ty
Tín Nghĩa nói chung và Công ty Cổ
Phần Xăng Dầu Tín Nghĩa nói riêng
ngày càng thành công, phát triển,
vươn cao và vươn xa hơn nữa,
xứng tầm là một tập đoàn kinh tế
lớn không chỉ trên địa bàn Tỉnh mà
trong cả nước Việt Nam.
Nguyễn Đình Tuấn
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/20201
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T

CHÀO XUÂN NĂM MỚI

ôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn
thể Anh Chị Em đồng nghiệp tại Tổng Công ty
Tín Nghĩa.

Chúc tất cả Anh Chị Em một năm mới khỏe mạnh,
luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh và thành công
trong một năm mới.
Cá nhân tôi rất biết ơn khi năm nay được là thành viên
của Tổng Công ty Tín Nghĩa và chào đón một năm
mới đến.
Tết năm nay đặc biệt hơn những năm khác.
Có rất nhiều đồng nghiệp của tôi lựa chọn ở lại Hồ Chí
Minh ăn Tết, không về quê vì dịch, vì muốn bảo vệ cho
gia đình, cũng như để không bị cách ly khi quay trở lại
làm việc sau Tết và tôi cũng thế.
Mùng 6 Tết chúng tôi đã cùng nhau quay trở lại làm
việc đầy đủ, chúng tôi khai xuân và hái lộc đầu năm
cùng nhau trong sự ấm áp, vui mừng và cũng không
quên hạn chế tiếp xúc để chống dịch Covid-19.
Tôi đã làm việc ở nhiều đơn vị lớn nhỏ khác nhau,
nhưng tôi muốn cám ơn Công ty CP Logistics Tín
Nghĩa - ICD Biên Hòa, dù dịch Covid-19 gây không
ít khó khăn cho tình hình kinh doanh của Công ty.
Nhưng với tình yêu thương dành cho CBCNV quá
lớn, Tết năm nay Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD
Biên Hòa không bỏ qua việc lì xì đầu năm cho từng cá
nhân chúng tôi. Là những phong bao đỏ và những tờ
vé số Công Đoàn Cơ Sở rất thú vị và đặc biệt.
Giám Đốc của chúng tôi còn đi chúc Tết tại từng văn
phòng và chi nhánh, gửi lời chúc và tặng chúng tôi
từng lời động viên, khích lệ. Tôi chưa từng nhận được
điều đó ở nơi nào khác. Tôi thầm cảm thấy biết ơn và
xúc động với Công ty và yêu thích văn hóa này mà
Tổng Công ty đã và đang xây dựng.
Một năm mới đến, như chúng ta thấy sẽ còn có nhiều
thử thách và khó khăn, nhưng tôi tin như lời Kinh
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Thánh dạy “Gieo gì gặt nấy”. Tín Nghĩa chúng ta đã
gieo những hạt giống yêu thương, gieo những hạt
giống hy vọng qua công tác từ thiện, công tác mừng
xuân,… chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được quả ngọt
trong năm 2021 này.
Chúng ta hãy cùng vững tin, cùng đoàn kết, cùng ủng
hộ Tổng Công ty, đóng góp một phần nào đó cho sự
phát triển của Công ty Tín Nghĩa trong năm 2021.
Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Tổng Công
ty Tín Nghĩa và chúc mừng năm mới!
Phạm Thị Thanh Hải
ICD Biên Hòa
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CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG
- SỐNG TỐI GIẢN

S

ống tối giản
là gì? Theo tôi,
sống tối giản là
hướng đến cuộc sống chất lượng
hơn, tinh tế, giản dị, không phụ
thuộc vào vật chất, bình yên và
cân bằng cho tâm hồn. Chú trọng
vào sức khỏe, đơn giản hóa cuộc
sống trong khả năng. Bài viết
dưới đây của tôi là quan điểm cá
nhân và mục tiêu để thực hiện
Lối sống tối giản (minimalism
lifestyle), mỗi người đều có lựa
chọn riêng của mình. Take it easy!
VỀ TRANG PHỤC, NHÀ CỬA
Lối sống tối giản như tôi được
biết là hạn chế việc mua thêm
đồ đạc quần áo, sử dụng tối ưu
hoá những vật dụng mình đang
có. Không mua thêm khi nhà đã
có rồi chỉ vì đang giảm giá hoặc
có màu sắc bắt mắt. Nên chọn
quần áo màu sắc đơn giản, dễ kết
hợp tiện dụng, thoải mái. Đồ đạc
nên mua vì chất lượng, có thể sử
dụng lâu dài - sản phẩm có nhiều
tính năng kết hợp.
Quy tắc sắp xếp sẽ tùy thuộc vào
mỗi người và cách sinh hoạt của
riêng họ. Khi mọi thứ đều có nơi
chốn, nhà cửa trở nên ngăn nắp
và vận hành trơn tru hơn. Chúng
ta không còn mất thời gian tìm
kiếm cái khẩu trang vào buổi
sáng trước khi đi làm hay bực

tức vì chẳng nhớ mình đã để chìa
khóa ở đâu. Khi mọi vật trong nhà
được sắp xếp theo một trật tự khoa
học, tôi cũng đã giảm bớt được
thói quen mua sắm vô độ để bù
lại những vật bị đánh mất (hoặc ở
đâu đó trong nhà nhưng tìm mãi
không thấy!).
Tôi vốn dĩ có tính “Lười”. Với suy
nghĩ nay chơi chút xíu mai dọn
cũng được. Dần dần những thứ cần
“dọn” quá nhiều khiến tôi không
biết bắt đầu từ đâu. Trì hoãn việc
nhỏ cũng dẫn đến trì hoãn những
việc lớn. Lối sống tối giản đưa tôi
về nề nếp hơn.
Tôi cố gắng luyện tập thói quen
sau khi dùng xong, trả mọi thứ về
chỗ của nó ngay lập tức. Khi ngủ
dậy, chăn luôn được gấp lại và gối
được xếp ngăn nắp, uống cà phê
xong thì ngay lập tức rửa tách và
cất lại vào chạn bếp, ăn cơm xong
bắt tay luôn vào rửa chén… Càng
trì hoãn những công việc nhỏ nhặt
càng mất nhiều thời gian để thu
xếp lại sau đó, vì mọi thứ không thể
tự thân trả về nguyên hiện trạng.
VỀ SỨC KHỎE
“Khi có sức khỏe, ta có cả ngàn
ước mơ. Khi không có sức khỏe,
ta chỉ có một mơ ước được khỏe”.
Tôi nghĩ không có khoản đầu tư
nào hợp lý hơn là đầu tư vào bản
thân, mà quan trọng và thiết thực
nhất là sức khỏe. Từ bỏ những thói
quen xấu như thức khuya, ăn uống

không lành mạnh, sử dụng chất
kích thích (bia, rượu, thuốc lá…).
Thói quen dậy sớm ngủ sớm giúp
chúng ta tỉnh táo và làm việc hiệu
quả hơn, có thêm thời gian để tập
thể thao (đi bộ, đạp xe, gym, yoga,
bơi,…). Thể dục thể thao không
chỉ tốt cho sức khỏe, ngoại hình
đẹp mà còn có ích cho tinh thần.
Về dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh,
uống nhiều nước, hạn chế thức ăn
nhanh, chế biến sẵn là những thứ
ngay từ hôm nay chúng ta có thể
thực hiện được.
Ai cũng muốn mình trẻ, khỏe, đẹp
nhưng thay vì ngồi đó mơ ước
chúng ta hãy hành động và tận
hưởng thành quả.
VỀ VIỆC TỪ BỎ VÀ TIẾP TỤC THEO ĐUỔI
Thông thường, chúng ta dễ bị cảm
xúc đánh lừa là sẽ hạnh phúc hơn
khi được sở hữu thêm nhiều thứ.
Nhưng thực tế, có khi hạnh phúc
đến với ta chính từ sự Dám từ bỏ.
Trước khi biết đến “sống tối giản”
tôi thường hay mua sắm đồ và tích
trữ trong nhà. Sau này tôi nhận ra
có quá nhiều món không cần thiết
và tôi đã mạnh dạn dọn dẹp, vứt
bỏ hoặc cho những người cần đến.
Sau đó bản thân tôi thấy nhẹ nhõm
và thoải mái hơn rất nhiều. Tôi chỉ
mua thêm đồ đạc mới khi thực sự
cần thiết và coi trọng chất lượng
của món đồ mang lại. Việc làm này
cũng giúp tôi tiết kiệm cho tương
lai hơn.
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Từ bỏ những thứ đại trà để
lựa chọn số ít những thứ chất
lượng đúng tiêu chuẩn mình
đặt ra. Từ bỏ những điều
làm ta mất thời gian, tâm tư
để suy nghĩ (ví dụ như đọc
những tin tức không có giá
trị nội dung, những lời nói
khiến ta buồn rầu). Từ bỏdọn dẹp-lựa chọn-sắp xếp
mọi thứ bên trong hay xung
quanh ta cũng chính là thiết
lập lại tâm trí, tâm hồn, thậm
chí cả cuộc đời phía trước.
Khi một vật, một cơ hội hay
một mối quan hệ nào đó
rời xa ta, nghĩa là khi đó sứ
mệnh của nó xuất hiện trong
cuộc đời đã hoàn thành. CÓ
ÍT ĐI, SỐNG NHIỀU HƠN.
Theo đuổi những giá trị tích
cực. Nếu có đam mê chúng
ta hãy tập trung vào đó, nếu
muốn giúp đỡ người khác thì
đừng chần chừ. Tìm những
niềm vui cho bản thân mà
không phụ thuộc vật chất.
Thay vì lúc buồn đi mua sắm
thì chúng ta hãy dọn dẹp
nhà cửa, nấu một bữa cơm
ngon, gọi điện hỏi thăm sức
khỏe người thân, bạn bè…
Sống tích cực hơn và tối giản
trong suy nghĩ cũng như lối
sống là mục tiêu tôi đang nỗ
lực nhiều hơn để thực hiện
được.
Kết bài, kính chúc anh chị
em dưới mái nhà chung Tín
Nghĩa sẽ có một năm mới
nhiều sức khỏe và hạnh
phúc.
Nguyễn Hương Thảo
Công ty CP Thương Mại & Xây Dựng
Phước Tân
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– TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

N

ăm 2020 là một năm cả
thế giới đang gồng mình
với đại dịch Covid gần 1/3
thế giới chịu ảnh hưởng bởi các
lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội.
Người dân được yêu cầu hạn chế
đi lại, tiếp xúc gần, hàng loạt hoạt
động tập trung đông người, giao
thông công cộng bị đình trệ, ngành
du lịch bị “đóng băng”. Ở Việt Nam
bằng các biện pháp nhanh và mạnh
đã dập được các đợt dịch mới chớm
bắt đầu, nhưng đại dịch cũng ảnh
hưởng rất lớn đến Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Một năm sống chung cùng dịch
Covid nhưng công ty nơi tôi công
tác là Công ty CP Thương Mại & Xây
Dựng Phước Tân đã vừa chống dịch
song song với hoàn thành thành tốt
các chỉ tiêu và doanh thu được giao.
Bước sang năm 2021, mong rằng
toàn thể lãnh đạo, nhân viên Tổng
Công ty Tín Nghĩa đoàn kết phấn
đấu để đạt được nhiều thành tựu to
lớn hơn.
Tết năm 2021, tôi đã quyết định ăn

tết xa nhà, hạn chế di chuyển, đeo
khẩu trang ở nơi công cộng và rửa
tay thường xuyên với nước sát khuẩn
để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi
Covid.
Một năm chỉ có một lần được bên ba
mẹ cùng đón giao thừa. Vì dịch Covid
nên con chẳng thể về nhà ăn Tết cùng
gia đình được. Nhớ lắm tiếng pháo hoa
trong đêm giao thừa, tiếng chơi đùa
râm ran chạy từ nhà này đến nhà khác
của bọn trẻ nhỏ, những phong bao lì xì
đỏ chót cùng những lời chúc năm mới
rộn ràng… Tết này con không về, mẹ
đừng buồn nhé. Mong rằng năm 2021
đại dịch sẽ được đẩy lùi sớm nhất để
tết năm sau con có thể sum họp cùng
gia đình đón giao thừa.
Mẹ ơi đào đã nở chưa
Chồi non lộc biếc có vừa tết không
Chắc giờ hoa rực trời hồng
Chút hương se lạnh cuối đông vẫn còn.

Nguyễn Văn Dũng
Công ty CP Thương Mại & Xây Dựng Phước Tân
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LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI NĂM 2020
2

. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây
dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy
định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do
mình thực hiện.

3

. Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm cho
người lao động thi công trên công trường và bảo
hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

4

. UBND cấp huyện không còn thẩm quyền trong
việc phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
phân khu.

N

gày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc
hội khoá XIV, Quốc hội ban hành Luật số
62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng năm 2014 (viết tắt là Luật Xây
dựng sửa đổi năm 2020).
I. Một số điểm mới đáng chú ý:

1

. Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đã phân định
rõ thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định của người
quyết định đầu tư, chủ đầu tư với thẩm định của cơ
quan chuyên môn về xây dựng trong việc thẩm định
báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết
kế xây dựng, cụ thể:
+ Người quyết định đầu tư thẩm định để quyết định
đầu tư xây dựng;
+ Chủ đầu tư thẩm định để phê duyệt thiết kế xây
dựng, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có
quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng;
+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định để
kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các
chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

5

. Yêu cầu phải đánh giá sơ bộ tác động môi
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
đầu tư xây dựng đối với dự án quan trọng quốc gia,
dự án nhóm A.

6

. Bổ sung mới các công trình được miễn giấy phép
xây dựng. Thời gian cấp giấy phép xây dựng được
rút ngắn 10 ngày (từ 30 ngày xuống còn 20 ngày).

7
8

. UBND cấp tỉnh có thẩm quyền được cấp phép
xây dựng cho công trình cấp đặc biệt.

. Người quyết định đầu tư xây dựng có quyền
phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, quyết
toán vốn đầu tư xây dựng. Việc phân cấp, ủy quyền
phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định của
pháp luật về đầu tư công. So với Luật Xây dựng năm
2014 thì người quyết định đầu tư xây dựng không
còn phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

9

. Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến đến
an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức, cá
nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công
trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm
cơ sở cho việc thẩm định.
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10. Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách
nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây
dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến
cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa
phương trước thời điểm khởi công ít nhất là 03
ngày làm việc.

11. Không còn quy định điều kiện “được bố trí

đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình” khi khởi
công xây dựng công trình.

12. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải xem

xét, chấp thuận biện pháp thi công, biện pháp
bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường do nhà thầu
trình.

13.

Chỉ yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với
một sô chức danh: Giám đốc quản lý dự án, Chủ
nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
Chủ nhiệm khảo sát thiết kế; Chủ nhiệm, chủ trì
thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn giám
sát thi công xây dựng; Chủ trì lập, thẩm tra và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Chủ trì định giá
xây dựng. Không yêu cầu phải có chứng chỉ hành
nghề đối với: An toàn lao động, Cá nhân trực tiếp
tham gia quản lý dự án; Kiểm định xây dựng; Chỉ
huy trường công trình.

14. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải

có chứng chỉ năng lực theo quy định bao gồm:
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Khảo sát
xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết
kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Thi công xây dựng
công trình; Tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình. Bổ sung thẩm quyền của Tổ chức xã
hội nghề nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực.

công” và cụm từ “tư vấn quản lý chi phí đầu tư
xây dựng” bằng cụm từ “quản lý chi phí đầu tư xây
dựng”.
Như vậy, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đã
khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của bộ
luật cũ, tháo gỡ toàn diện, triệt để các vấn đề khó
khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay trong lĩnh vực
xây dựng, đặc biệt là đã rà soát lại quy định của
các luật có liên quan để không chồng chéo. Luật
đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nguyên tắc
cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện,
thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp,
từ đó tiến tới hoàn thiện một hành lang pháp lý
vững chắc để tiến hành hoạt động đầu tư xây
dựng và phát triển kinh tế đất nước.
II. Hiệu lực thi hành.
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2021, trừ trường hợp quy định tại khoản
2 Điều này.
2. Các quy định sau đây của Luật này có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020:

a. Quy định tại khoản 13 Điều 1 về thẩm quyền

thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng của người quyết định đầu tư;

b. Quy định tại khoản 30 Điều 1 về miễn giấy
phép xây dựng đối với công trình xây dựng đã
được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông
báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển
khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt
thiết kế xây dựng;

Quy định tại khoản 37 Điều 1 về bãi bỏ thẩm
15. Việc thanh toán, quyết toán các dự án sử c.
quyền của Bộ Xây dựng và giao Ủy ban nhân dân
dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy
định của Luật Xây dựng và quy định của pháp
luật về đầu tư công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của
các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh
toán, quyết toán trong hồ sơ thanh toán, quyết
toán.

16.

Thay thế cụm từ “vốn ngân sách nhà
nước”, “vốn nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư
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cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công
trình xây dựng cấp đặc biệt;

d. Quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều

này.

Trần Cao Cường
Ban Pháp Chế

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

1

. Đối với NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp
luật

HẬU QUẢ PHÁP LÝ
KHI ĐƠN PHƯƠNG
CHẤM DỨT
HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT
TỪ 01/01/2021

Căn cứ quy định tại Điều 40 Bộ luật lao động 2019 thì
NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sẽ:
- Không được trợ cấp thôi việc.
- Phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo
HĐLĐ và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo
HĐLĐ trong những ngày không báo trước.
- Phải hoàn trả cho NSDLĐ chi phí đào tạo quy định tại
Điều 62 Bộ luật lao động 2019. Chi phí đào tạo bao gồm
các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người
dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu
thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền
lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học.
Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước
ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi
phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

2

. Đối với NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái
pháp luật
Căn cứ quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2019 thì
NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sẽ:

N

gười sử dụng lao động (NSDLĐ)
và NLĐ đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái
pháp luật sẽ chịu những hậu quả pháp lý
nhất định theo quy định của pháp luật.

(1) Phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết;
phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày NLĐ không
được làm việc và phải trả thêm cho NLĐ một khoản tiền
ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ.
Sau khi được nhận lại làm việc, NLĐ hoàn trả cho NSDLĐ
các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu
đã nhận của NSDLĐ.

Căn cứ quy định tại Điều 39 Bộ luật lao
động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2021) thì đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật là
trường hợp chấm dứt HĐLĐ không đúng
quy định tại các Điều 35, 36 và 37 của Bộ luật
lao động 2019.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong
HĐLĐ mà NLĐ vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận
để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ.

Trường hợp NSDLĐ và NLĐ đơn phương
chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sẽ chịu những
hậu quả pháp lý sau:

(2) Trường hợp NLĐ không muốn tiếp tục làm việc thì
ngoài khoản tiền phải trả tại Điểm (1) NSDLĐ phải trả trợ
cấp thôi việc cho NLĐ để chấm dứt HĐLĐ.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì
phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo
HĐLĐ trong những ngày không báo trước.
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(3) Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐ
và NLĐ đồng ý thì ngoài khoản tiền NSDLĐ phải trả
tại Điểm (1) và trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận
khoản tiền bồi thường thêm cho NLĐ nhưng ít nhất
bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ để chấm dứt
HĐLĐ.
Trách nhiệm của NLĐ, NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ
(Điều 48 Bộ luật lao động 2019):

1

. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm
dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy
đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi
bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng
không được quá 30 ngày:

KỸ NĂNG
QUẢN LÝ
THỜI GIAN

- NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
- NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do
kinh tế;
- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê,
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh
nghiệp, hợp tác xã;
- Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh
nguy hiểm.

2

. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền
lợi khác của NLĐ theo thỏa ước lao động tập thể,
HĐLĐ được ưu tiên thanh toán trong trường hợp
doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị
giải thể, phá sản.

3

. NSDLĐ có trách nhiệm sau đây:

- Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với
bản chính giấy tờ khác nếu NSDLĐ đã giữ của NLĐ;
- Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá
trình làm việc của NLĐ nếu NLĐ có yêu cầu. Chi phí
sao, gửi tài liệu do NSDLĐ trả.
Phạm Thị Huế (Tổng hợp)
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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ỗi giây trôi qua không bao giờ lấy
lại được, vì vậy trước khi làm việc
gì bạn nên có kế hoạch cụ thể để
quản lý thời gian một cách khoa học nhất,
tránh bị lãng phí thời gian một cách vô bổ. Vậy
thời gian quan trọng thế nào và làm sao để có
kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Xác định mục tiêu
Xác định mục tiêu là cách quản lý thời gian
khoa học nhất. Khi có mục tiêu rõ ràng bạn sẽ
biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu
đó. Đương nhiên việc để làm được việc đó bắt
buộc bạn phải lên lịch trình cụ thể trong một
khoảng thời gian bao lâu phải hoàn thành mục
tiêu. Khi đó bạn sẽ làm chủ được thời gian và
không để thời gian trôi đi một cách lãng phí.
Liệt kê những công việc cần phải làm
Liệt kê ra danh sách những công việc cần phải
làm trong ngày, trong tuần và trong tháng. Việc
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này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý được quỹ thời
gian quý giá của mình. Bạn sẽ biết mình cần
phải làm gì vào giờ nào, như vậy bạn sẽ không
phải mất thời gian nhớ xem mình phải làm việc
gì trong ngày hôm nay hoặc việc gì tiếp theo
sau khi hoàn thành xong công việc nào đó.

Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
Sau khi liệt kê những công việc cần làm, bạn hãy
dành chút thời gian kiểm tra lại xem công việc
nào quan trọng cần phải làm trước, công việc
nào có thể để lại sau. Những công việc quan
trọng bạn hãy đánh dấu lại và làm ngay để đảm
bảo công việc được hoàn thành đúng thời gian,
sau đó hãy tiếp tục làm những công việc còn
lại. Việc sắp xếp kiểu này giúp bạn không phải
vội vàng hay căng thẳng vì lỡ quên những việc
quan trọng mà vẫn đảm bảo những công việc
khác vẫn được giải quyết đúng thời hạn.
Tính kỷ luật và thói quen
Để sử dụng thời gian một cách khoa học bạn
cũng phải tập cho mình tính kỷ luật và những
thói quen tiết kiệm thời gian. Hãy đặt ra cho bản
thân những quy tắc riêng và làm theo những
quy tắc đó. Có thể thời gian đầu bạn cảm thấy
khó khăn, nản chí nhưng hãy tập từ từ, bạn sẽ
quen. Khi đó mọi thứ sẽ được theo ý và chắc
chắn bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều thời gian
hơn cho cuộc sống cũng như công việc, sẽ kết
thúc tình trạng ngày nào cũng vội vàng lo chạy
đua với thời gian nhưng mọi thứ lại không được
như ý.
Lên thời gian cụ thể cho công việc
Để tiết kiệm thời gian, bạn nên lên thời gian cụ
thể cho từng công việc như: Xác định thời gian
bắt đầu, thời gian cho từng bước thực hiện,
thời gian kết thúc và tổng thời gian để hoàn
thành công việc đó là bao lâu. Khi đó bạn sẽ có
một bảng kế hoạch chi tiết và thời gian cụ thể,
không sợ bị ảnh hưởng đến kết quả công việc

và không bị lãng phí những khoảng thời gian
quý giá.
Sắp xếp nơi làm việc khoa học
Sắp xếp nơi làm việc khoa học giúp bạn không
mất thời gian tìm kiếm những hồ sơ, tài liệu cần
thiết khi cần. Một nơi làm việc lộn xộn với đống
tài liệu mới - cũ, quan trọng - không quan trọng
hỗn độn không chỉ khiến bạn cảm thấy rối mắt
mà nó còn làm mất nhiều thời gian khi bạn cần
tìm một loại tài liệu gì đó. Vì vậy hãy sắp xếp
ngăn nắp và khoa học cho nơi làm việc khi đó
bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để không phải
lãng phí thời gian cho những công việc vô bổ.
Khi bạn là người có mục tiêu, biết sắp xếp công
việc một cách khoa học bạn sẽ cảm thấy quỹ
thời gian như được nới rộng hơn. Vì vậy, ngay
bây giờ bạn hãy tự kiểm lại bản thân một cách
nghiêm khắc để xem mình đã quản lý thời gian
như thế nào, có hiệu quả hay không, đã bị lãng
phí thời gian vì những lý do gì… Khi đó bạn sẽ
biết mình cần phải làm gì để không đánh mất
thời gian vàng ngọc nữa.
Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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NHỮNG MỐI TƯƠNG QUAN KỲ LẠ VỀ CÀ PHÊ
1. Cà phê và con Dê

T

heo một truyền thuyết đã được ghi lại vào năm
1671, một người chăn dê sống ở Kaffa (ở trong
Ethiopia thời nay) phát hiện ra một số con dê trong
đàn vốn dĩ ngoan ngoãn của mình bỗng nhiên có những hành
vi quái đản, kêu âm ĩ và nhảy nhót. Sau khoảng thời gian quan
sát kỹ hơn, anh thấy những con dê đã ăn một cành cây có hoa
trắng và quả đỏ ngay đó. Anh ta liền hái vài trái ăn thử và thấy
mình hăng hái, khỏe khoắn hẳn lên... Cảm thấy minh mẫn và
sảng khoái vô cùng sau khi ăn thứ quả dại, chàng trai liền hái
những trái này cho vào túi của mình, rồi chạy ngay về nhà báo
lại cho vợ biết, và bèn đem chuyện này kể với những thầy tu
tại một tu viện gần đó về loại quả trời ban này. Vị thầy tu kia sợ
rằng đây là một một thứ trái cấm của quỷ dữ, lập tức vứt những
trái cây chín đỏ kia vào lò lửa. Tuy vậy, khi những hạt kia bị đốt
cháy lại tỏa ra một mùi hương thơm lừng, người tu sĩ đã tin
rằng đây chính là một quà tặng của Thượng Ðế nên vội vàng
khều ra và gọi những vị tăng lữ khác lại thưởng thức. Những
hạt rang kia được pha trong nước cho toàn bộ mọi người cùng
được hưởng thiên ân. Họ uống nước pha từ loại quả đó và tỉnh
táo cầu nguyện rồi trò chuyện đến tận đêm khuya.
Như vậy có thể coi rằng nhờ vào chính đàn dê này con người
mới biết đến cây cà phê.

2. Cà phê “…” Chồn
& Cà phê “…” Voi

N

ếu như cà phê chồn từng được tôn vinh là
vua của các loại cà phê thì hiện nay, cà phê
voi lại ở vị trí đầu bảng.

Loại cà phê mới này được sản xuất tại vùng núi thuộc tỉnh
Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan. Sản phẩm mới nhanh chóng
“chiếm ngôi” đắt nhất thế giới của cà phê chồn khi được bán ra
với giá 1.100 USD/kg.
Blake Dinkin, người sáng tạo ra loại cà phê lạ này cho biết,
axít trong ruột voi sẽ loại bỏ protein trong hạt cà phê (vốn là
nguyên nhân tạo ra vị đắng), nhờ đó tạo ra hương vị đặc biệt,
không còn đắng như cà phê thường.
Không chỉ vậy, cà phê do voi thải ra còn có vị... trái cây do được
tiêu hóa cùng với chuối, mía và một số loại khác, và phải mất
từ 15 đến 30 giờ tính từ lúc voi ăn hạt đến khi “ra thành phẩm”.
Trong quá trình tiêu hóa, rất nhiều hạt bị nhai, vỡ hoặc biến
mất trước khi được bài tiết, nên khoảng 33kg hạt mới thu được
1kg Black Ivory thô. Đây cũng là một phần lý do khiến giá của
loại cà phê này cao ngất.
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3.

Cà phê Muối

Đ

ây là vừa là một câu chuyện
tình lãng mạn và khá hài
hước mà chàng trai đã tạo
được “ấn tượng” mạnh mẽ với cô gái nhờ
“tách cà phê muối” trong buổi hẹn hò đầu
tiên vừa là một thức uống “quen quen, lạ lạ”
rất hấp dẫn.
Câu chuyện trên nếu bạn chưa từng xem
thì có thể sưu tầm sau nhé, còn món thức
uống kia thì có sẵn thông tin cho bạn ngay
đây thôi!
Bước 1: Chọn loại cà phê yêu thích để pha
phin
Bước 2: Cho một lượng sữa vừa phải vào
đáy ly
Bước 3: Rót nữa lượng cà phê vừa pha lên
trên lớp sữa thật nhẹ nhàng
Bước 4: Khuấy tạo bọt phần cà phê
còn lại với ít muối (tùy theo khẩu vị) và
rót lớp bọt lên trên cùng
Bước 5: Thêm đá, ngắm nghía sắc màu
từng lớp và cuối cùng là khuấy đều rồi
thưởng thức!

Chúc mọi người tìm thấy nhiều niềm vui và sự
ngọt ngào của ly cà phê muối.
Phạm Thị Mỹ Phúc
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
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