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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

SẼ THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 2.000 TỶ ĐỒNG

S

áng ngày 20/04/2018, tại văn phòng Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã diễn ra Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ)
thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội Cổ đông,
đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có Bà Đỗ Ngọc Mai
– Phó Chánh văn phòng, có Bà Phạm Thị Tuyến – Trưởng
phòng Tài chính, Ông Bùi Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc,
đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Đại diện
Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công có Bà Huỳnh Bích
Ngọc – Cố vấn cấp cao Ban Tổng Giám đốc, Ông Thái Văn
Chuyện – Tổng Giám đốc; Bà Vũ Phương Mai – Giám đốc
phân tích tài chính, đại diện các cổ đông thuộc Quỹ Đầu tư
Dragon Capital và 102 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu
155.386.750 cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các
Cổ đông đã nghe, góp ý và thông qua Báo cáo kết quả sản
xuất kinh doanh của Tổng Công ty và hoạt động của HĐQT
năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng Công ty; Báo cáo
thẩm định của Ban Kiểm soát; đồng thời biểu quyết thông
qua các vấn đề sau:
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. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10%.

. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh 2018 với mức doanh
thu 6.500 – 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ
đồng và cổ tức dự kiến 10 – 12%.
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. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa Nhiệm kỳ
(2016-2021) đối với Ông Huỳnh Phú Kiệt và Bà Nguyễn Hải
Tâm theo nguyện vọng cá nhân.
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. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
I (2016 – 2021) đối với Bà Huỳnh Bích Ngọc và Ông Thái
Văn Chuyện, đại diện Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
đã trúng cữ.

5a.

. Thông qua 8 tờ trình:

Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được
kiểm toán.

b. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng
Công ty Tín Nghĩa.

c. Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công

ty Tín Nghĩa.

d. Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng
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ký giao dịch chứng khoán tập trung.

e. Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm

2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

f. Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm
2017.
g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2018.
h. Tờ trình về việc Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội
đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng Cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của các
cổ đông tham dự. Năm 2018, hứa hẹn nhiều thành công với
định hướng chiến lược rõ ràng, kế hoạch phát triển các dự
án tiềm năng đã được Đại hội cổ đông thông qua.
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CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BẦU LẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2018 - 2023)

N

gày 04/4/2018, Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018. Đại hội đã đón tiếp
48 cổ đông sở hữu hơn 21 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,7
%/tổng số cổ phần của Công ty.
Đến tham dự còn có các khách mời là đại diện của Công
ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ngân hàng NN & PTNT
tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh KCN Tam Phước và các công
ty chứng khoán chuyên nghiệp.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo của
HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành, kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm
2018.
Doanh thu thực hiện năm 2017 đạt hơn 142 tỷ đồng,
vượt 1,3% kế hoạch và bằng 102,4% so cùng kỳ. Lợi
nhuận trước thuế đạt 62,2 tỷ, vượt 2,5% kế hoạch và
bằng 111,6% so cùng kỳ. Căn cứ vào kết quả kinh doanh
trong năm, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm
2017 với mức 15% (đã thực hiện chi tạm ứng 10%) và ủy
quyền cho HĐQT Công ty quyết định chi tiếp 5% còn lại.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:
• Doanh thu thực hiện: 159,97 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 75,74 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 58,19 tỷ đồng
• Nộp ngân sách: 26,66 tỷ đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu đạt 15%/mệnh giá.
Đại hội cũng đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 – 2023) và căn
cứ vào kết quả bầu cử, HĐQT đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu
các chức danh như sau:
1. Ông Quách Văn Đức – Chủ tịch
2. Ông Lê Hữu Tịnh – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Văn Liễu – Thành viên
4. Ông Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên
5. Bà Đỗ Thu Hà – Thành viên
Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) và căn cứ vào
kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất
bầu các chức danh như sau:
1. Bà Đặng Ngọc Giàu – Trưởng Ban
2. Bà Dương Thị Minh Hồng – Thành viên
3. Ông Phạm Hoa Cương – Thành viên
				
Đỗ Văn Trung
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU
NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÙNG CHUNG TAY
XÂY DỰNG,
PHÁT TRIỂN
TỔNG CÔNG TY

N

gày 24/4/2018 Tổng Công
ty Tín Nghĩa tổ chức Hội
nghị đại biểu Người lao
động năm 2018, đến dự có 147 Đại
biểu được triệu tập từ các Đơn vị cơ
sở đại diện cho 1.430 CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Tại Hội nghị đã
nghe đại diện Ban Tổng giám đốc
báo cáo kết quả hoạt động SXKD
năm 2017 và phương hướng, nhiệm
vụ năm 2018; Báo cáo việc thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm
việc theo Nghị định số 60/2013/NĐCP ngày 19/6/2013 của Chính phủ,
xây dựng cơ quan, đơn vị có đời
sống văn hóa tốt; Dự thảo Thỏa ước
lao động tập thể trên cơ sở kết quả
thương lượng giữa người lao động
và người sử dụng lao động.
Ông Quách Văn Đức – Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty đã
tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các Đại
biểu Hội nghị Người lao động cấp cơ
sở và phát biểu kết luận một số nội
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dung được thảo luận tại Hội nghị,
Tổng giám đốc đã nêu các giải pháp
nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất
kinh doanh trong thời gian tới. Đồng
thời kêu gọi cán bộ, CNLĐ trong hệ
thống Tổng Công ty hãy nêu cao tinh
thần đoàn kết, tích cực lao động, thực
hành tiết kiệm, lao động có hiệu quả,
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề
ra. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chủ
động đề xuất các giải pháp làm lợi
cho đơn vị, cho Tổng Công ty, kêu
gọi toàn thể CBCNV thấu hiểu, chia
sẻ, chung tay góp sức cùng với Ban
Lãnh đạo Tổng Công ty lèo lái con
thuyền Tín Nghĩa vượt qua khó khăn.
Hội nghị cũng nghe đại diện Ban
chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty phát động phong trào thi
đua với chủ đề “đoàn kết, sáng tạo,
thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ
tiêu, nhiệm vụ năm 2018, 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”. Ban Chấp hành Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty kêu gọi
toàn thể cán bộ đoàn viên, người lao
động trong toàn Tổng Công ty tích
cực hưởng ứng phong trào thi đua
năm 2018.
Sau Hội nghị Đại biểu người lao động
năm 2018, Lãnh đạo Tổng Công ty,
Giám đốc các đơn vị, phòng ban, Ban
chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty đã triển khai quán triệt Nghị
quyết Hội nghị đến toàn thể cán bộ,
công nhân viên Tổng công ty nhằm
tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ
tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
năm 2018 đã đề ra.
Hồng Long
P. TTTT
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK
- NSTP ĐỒNG NAI

PHẤN ĐẤU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CÓ LÃI
thời cơ và thách thức, những mặt còn
tồn tại cần khắc phục để Người lao
động hiểu, nâng cao nhận thức, rút
ra những bài học kinh nghiệm, cùng
quyết tâm, đoàn kết, giữ vững niềm
tin, tích cực, chủ động, sáng tạo thực
hiện các giải pháp trong SXKD, khắc
phục khó khăn, phấn đấu SXKD năm
2018 có lãi, ổn định việc làm, từng
bước nâng cao đời sống vật chất tinh
thần cho Người lao động.

N

gày 10 tháng 4 năm 2018,
Công ty cổ phần chế biến
xuất nhập khẩu nông sản
thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) đã
tổ chức Hội Nghị đại biểu Người lao
động năm 2018. Đến tham dự với Hội
nghị có đại diện các ông, bà trong
Ban Lãnh đạo Công ty, BCH Công
đoàn cơ sở thành viên Công ty cùng
54 đại biểu đại diện cho Người lao
động được bầu từ các phòng nghiệp
vụ và các nhà máy trực thuộc Công ty.
Hội nghị đại biểu người lao động
năm 2018 là sự kiện quan trọng đối
với toàn thể cán bộ - công nhân viên
Người lao động trong Công ty. Hội
nghị tổ chức nhằm phát huy tính dân
chủ, tạo điều kiện để Người lao động
nắm bắt được tình hình SXKD của
Công ty, được tham gia đề xuất, bày

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở thành
viên Công ty đã phát động phong
trào thi đua năm 2018 đến toàn thể
Người lao động với nội dung: Triển
khai phong trào thi đua lao động giỏi,
lao động sáng tạo, phát huy cải tiến
kỹ thuật, năng suất, chất lượng trong
sản xuất, chấp hành kỷ cương, nâng
cao trách nhiệm, hăng hái, đổi mới
trong tư duy và hành động, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
tỏ ý kiến, nguyện vọng, được quyết
định và giám sát những vấn đề có liên
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách
nhiệm của mình trong quá trình làm
việc tại đơn vị.
Hội nghị đã đánh giá những kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh và
công tác tổ chức nhân sự, đoàn thể,
công tác thực hiện quy chế dân chủ
cơ sở, báo cáo kết quả hoạt động của
Tổ đối thoại định kỳ năm 2017 của
Công ty, đồng thời đề ra mục tiêu, kế
hoạch SXKD cho năm 2018.
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn
Cao Nhơn – Bí thư chi bộ, Thành
viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực
đồng lòng vượt khó của toàn thể
Người lao động trong Công ty trong
thời gian qua. Đồng thời phân tích
những khó khăn, thuận lợi, những

Hội nghị ghi nhận 08 ý kiến thảo luận
đóng góp của các đại biểu, các ý kiến
của đại biểu đều được Đoàn chủ tịch
trả lời tại Hội nghị đầy đủ, kịp thời,
đúng trọng tâm để Người lao động
được hiểu rõ. Hội nghị đã thông qua
nội dung Thỏa ước lao động tập thể
năm 2018, bầu 03 thành viên đại diện
Tập thể Người lao động tham gia
Tổ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
và bầu 17 đại biểu đại diện Người
lao động tham dự Hội nghị đại biểu
Người lao động Tổng Công ty Tín
Nghĩa năm 2018.
Hội nghị đại biểu Người lao động
Công ty Donafoods đã thành công
tốt đẹp và được 100% đại biểu tham
dự Hội nghị nhất trí thông qua Biên
bản và Nghị quyết Hội nghị Người lao
động năm 2018.
Nguyễn Thị Huệ
Công ty CP Donafoods
Thông tin nội bộ - Số 03/2018
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA
- HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

CÙNG NHAU THỰC HIỆN GẦN 160 TỶ DOANH THU,
HƠN 75 TỶ LỢI NHUẬN TRONG NĂM 2018

N

gày 06/4/2018, Công ty Cổ phần Phát triển
KCN Tín Nghĩa đã tổ chức Hội nghị người
lao động năm 2018, Hội nghị diễn ra thành
công tốt đẹp.
Tại Hội nghị, đại diện người sử dụng lao động thông
qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và
CBCNV Công ty đã thảo luận để thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ kinh doanh năm 2018:

6

để thực hiện đúng các chế độ cho người lao động,
đảm bảo thực hiện theo định hướng chung trong hệ
thống Tổng công ty.
+ Từng phòng ban xây dựng chương trình hành động
theo tiến độ cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018.
Hội nghị đã bầu Đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Tổng
Công ty năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh
như sau:

Hội nghị đã bầu Thành viên đại diện cho tập thể người lao động
tham gia đối thoại định kỳ năm 2018 gồm các đồng chí:

- Doanh thu thực hiện: 159,966 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 75,741 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 26,658 tỷ đồng.
Các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trên:

1. Bá Thị Phượng - PP Môi trường
2. Mai Thị Sáng - Bí thư Chi đoàn Công ty
3. Lê Anh Tuấn - Nhân viên P KD-HT
4. Đỗ Văn Trung - Nhân viên P HCNS
5. Nguyễn Kim Ngân - Nhân viên P KT-TV

+ Chuyển đổi mặt hàng kinh doanh tại các Sạp chợ
Tam Phước.
+ Điều chỉnh giá cho thuê Kios đường 3.
+ Theo dõi, quản lý chặt chẽ khối lượng nước cấp và
đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng thất thoát
lượng nước cấp.
+ Tiếp tục kiểm soát lượng nước thải các DN, đề xuất
về việc thay đổi mức tính phí tư vẫn hỗ trợ nước thải
đối với các DN.
+ Các chế độ lương, nâng lương cơ bản theo niên hạn

Tại hội nghị người lao động năm 2018, Đại diện BCH
CĐCSTV phát động phòng trào thi đua hoàn thành tốt
nhiệm vụ SXKD, với phương châm tập trung trí tuệ,
nâng cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sức mạnh
đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD lập
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và
hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngọc Nga
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (JSC)

HỖ TRỢ TỐT NHẤT CÁC DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG

C

ông ty Cổ phần Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC) đã hình
thành và phát triển được 03 năm.
Ban đầu với lượng khách chỉ khoảng
15 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản (13),
Hàn Quốc (01) và Hồng Kông (01)
với tổng diện tích cho thuê là 17.184
m2. Tính đến hết tháng 5 năm 2018,
Công ty JSC đã cho thuê được
51.463 m2/60.339 m2 nhà xưởng
với lượng khách thuê là 35 nhà đầu
tư đến từ Nhật Bản (24), Hồng Kông
(01), Ý (01), Hàn Quốc (04), Trung
Quốc (02), Áo (01), Việt nam (02).
Qua quá trình hình thành và phát
triển, Công ty JSC nhận thấy rằng
ngoài mục tiêu tạo môi trường thuận
lợi cho các doanh nghiệp trong khu
nhà xưởng có nơi ăn uống tiếp
khách trang trọng, gần chỗ làm việc,
nơi hội họp và thảo luận với phòng
ốc rộng rãi và trang thiết bị hiện đại,
cũng như nơi làm việc an ninh, sạch
sẽ và thoáng đãng. Công ty còn đặt

ra mục tiêu xây dựng mối quan hệ
gần gũi, gắn kết và hỗ trợ hiệu quả
hơn trong hoạt động kinh doanh,
nâng cao hình ảnh và uy tín của JSC
trong mắt khách hàng thông qua
việc chú trọng đến công tác đảm
bảo an toàn, vệ sinh, phòng chống
cháy nổ, các việc liên quan đến nhà
xưởng cho thuê. Ngoài việc phân
công CBNV thường xuyên kiểm tra
quanh khu nhà xưởng để nhận biết
những thay đổi hay có những biện
pháp xử lý kịp thời khi có bất kỳ sự
cố xảy ra, kiểm tra hệ thống chống
sét, đo tiếp địa,... Công ty cũng đã
tăng cường công tác Phòng cháy
chữa cháy bằng cách tiến hành bảo
trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC.
Nhằm bảo đảm khả năng xử lý khi
có tình huống cháy xảy ra, ngày
20/5/2018 Công ty JSC phối hợp
cùng với Công ty Cổ phần Dịch vụ
Bảo vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa
thực hiện diễn tập công tác chữa
cháy cho lực lượng bảo vệ, nhân

viên Công ty JSC và Cán bộ Nhân
viên các đơn vị thuê nhà xưởng với
tổng số tham dự gần 300 người.
Bằng thực nghiệm sử dụng các
phương tiện chữa cháy tại chỗ như
bình chữa cháy khí CO2, bình bột
MZ.., vận hành hệ thống bơm và sử
dụng vòi phun chữa cháy.
Công ty cũng đã kiểm tra và giám
sát việc nạo vét mương, cống thoát
nước cũng như vệ sinh sạch sẽ mái
tôn, máng xối và ống thoát nước
mưa tránh bị tạt, dột hay tràn nước
vào khu xưởng của khách thuê. Việc
làm này đã được JSC hệ thống hoá
vào tài liệu ISO và từng bước nhận
được sự quan tâm, khích lệ và ủng
hộ khách hàng. Góp phần nâng cao
chất lượng dịch vụ chăm sóc khách
hàng, nâng cao vị thế và hình ảnh
của
Lê Ánh Tuyết
Công ty CPPT DN Nhỏ và Vừa Nhật Bản

(JSC)
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THAY THẾ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM VỚI HIỆU QUẢ CAO
quang cao, khả năng khởi
động sáng tức thì, cho ánh
sáng liên tục, có dải điện áp
hoạt động rộng, nhiều màu
sắc, và tiết kiệm điện nhất
trong các loại đèn. Ngoài ra,
thời gian và chi phí duy tu
bảo dưỡng của đèn Led thấp
hơn rất nhiều.
Trong CSCC, nhiều mô hình
xây dựng thí điểm đã chứng
minh được đèn Led tiết kiệm
hơn đèn cao áp Sodium, cao
áp thủy ngân từ 50% đến
60% điện năng.

V

ới công nghệ tiến bộ, mẫu mã
đa dạng, giá thành có thể chấp
nhận được, đèn Led ngày càng
được sử dụng rộng rãi trong chiếu sáng
dân dụng, thương mại và công nghiệp. Xu
hướng chung của thế giới là sử dụng đèn
Led để thay thế cho các loại đèn cao áp
trong chiếu sáng công cộng (CSCC).
Những ưu điểm mà đèn Led hơn hẳn
những loại đèn khác như là hiệu suất phát
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Được sự chấp thuận của Ban
Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Tín Nghĩa sử dụng loại đèn
Led 120W - 220V để thay thế
đèn cao áp Sodium 250W –
220V hiện hữu trên các trục
đường của các Khu công
Nghiệp Tín Nghĩa, Ban quản
lý các Khu công nghiệp Tín
Nghĩa triển khai thay mới
với tổng số 737 bóng tại Khu
Công nghiệp Nhơn Trạch 3
giai đoạn 2; khu trung tâm
dịch vụ 16ha và Khu công
nghiệp Tân Phú. Kết quả tính
toán dự kiến mức điện năng
tiết kiệm được khoảng 51,5%.
Do thời lượng CSCC vào ban
đêm nhiều, nên sử dụng đèn
Led để thay thế các loại đèn
cao áp ở tuyến đường sẽ
mang lại hiệu quả cao, tiết
kiệm được một khoảng tiền
không nhỏ cho đơn vị trong
thời gian sắp tới.
Ban quản lý các Khu Công nghiệp

THAM GIA
HỘI DIỄN
VĂN NGHỆ
TIẾNG HÁT
CÔNG NHÂN
TỈNH
NĂM 2018

T

hực hiện Công văn
số
21/CĐN
ngày
13/03/2018 của BTV
Công đoàn ngành Công thương
Đồng Nai về việc tham gia Hội
thi “Văn nghệ - Thể thao” công
nhân tỉnh Đồng Nai lần II năm
2018. Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa đại diện Công
đoàn ngành Công thương Đồng
Nai tham gia Hội thi. Sau thời
gian tập dợt tích cực Đội văn
nghệ Tổng Công ty tham gia thi
với tinh thần nhiệt tình, trách
nhiệm cao đã mang lại kết quả
tốt cho Công đoàn Ngành Công
thương Đồng Nai nói chung và
CĐCS Tổng Công ty nói riêng.
Ông Huỳnh Văn Nhịn – Phó chủ
tịch thường trực Công đoàn
Ngành Công thương Đồng Nai
đánh giá cao vai trò, trách nhiệm
CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa và
gửi lời cám ơn đến Ban Tổng
Giám đốc Tổng Công ty hỗ trợ,
tạo điều kiện và Ban Thường vụ
CĐCS, Đội văn nghệ Tín Nghĩa
đã rất nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, mong rằng
CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa
tiếp tục phát huy làm tốt vai trò
hơn nữa trong thời gian tới.
Hồng Châu
P. TTTT
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC
tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao
động sáng tạo”; “Toàn tỉnh chung
sức xây dựng nông thôn mới”;
“Thực hành tiết kiệm, chống tham
nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn
xã hội”, gắn với việc “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”; thi đua học tập nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, đào tạo cán bộ Công đoàn và
xây dựng Đảng; thi đua “Xanh sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ
sinh lao động”.

N

gày 27/4/2018, Liên
đoàn Lao động tỉnh
Đồng Nai tổ chức Hội
nghị tổng kết phong trào thi đua
yêu nước trong CNVCLĐ năm 2017
và triển khai phong trào thi đua
năm 2018. Hội nghị nhằm đánh giá
kết quả đạt được qua các phong
trào thi đua trong năm qua; đồng
thời biểu dương, khen thưởng các
điển hình tiên tiến. Năm 2017, Liên
đoàn Lao động Tỉnh đã đề nghị
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi
đua toàn diện cho 11 tập thể, tặng
bằng khen cho 34 tập thể và 88
cá nhân; Liên đoàn Lao động Tỉnh
tặng cờ thi đua toàn diện cho 51
tập thể, tặng bằng khen cho 1.529
tập thể và 2.302 cá nhân. Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất
sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh

Đồng Nai 2017.
Để phát huy hiệu quả các phong
trào thi đua, Công đoàn các cấp
đã không ngừng nỗ lực đổi mới về
nội dung, hình thức, biện pháp tổ
chức để phù hợp với từng ngành,
địa phương và từng đơn vị, doanh
nghiệp. Cùng với đó, phát huy
tinh thần chủ động trong thực
hiện, các cấp Công đoàn đã triển
khai việc đăng ký thi đua ngay từ
đầu năm, tăng cường cán bộ phụ
trách và dành nhiều thời gian cho
công tác thi đua - khen thưởng.
Đưa nội dung thi đua vào chương
trình hoạt động hàng tháng, hàng
quý. Đồng thời tích cực phối hợp
với lãnh đạo các đơn vị, doanh
nghiệp phát động và tổ chức triển
khai thực hiện sôi nổi, kịp thời. Có
thể kể đến các phong trào thi đua

Ông Đoàn Văn Đây - Phó chủ tịch
LĐLĐ Tỉnh cho hay, để phong trào
thi đua có sức lan tỏa sâu rộng,
thu hút đông đảo CNVCLĐ tích
cực tham gia, năm qua, với tinh
thần chủ động, sáng tạo, Công
đoàn quan tâm xây dựng nhiều
cách làm hay, mô hình tốt, các
điển hình tiên tiến và nhân rộng
trong toàn cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp. Đồng thời, thường xuyên
tổ chức sơ, tổng kết và tôn vinh,
khen thưởng kịp thời; nhiều đơn
vị còn có hình thức thưởng “nóng”
đối với những sáng kiến có giá trị
hoặc mô hình sáng tạo hiệu quả.
Hiệu quả từ phong trào không chỉ
đem lại lợi ích về kinh tế, tiết kiệm,
làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp;
ý nghĩa của phong trào còn là việc
khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng
cao ý thức, trách nhiệm trong đội
ngũ cán bộ, CNVCLĐ và góp phần
xây dựng đội ngũ lao động đáp
ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hồng Châu
P. TTTT

Thông tin nội bộ - Số 03/2018

9

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CĐCS TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TẶNG BẰNG KHEN VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN,
VỆ SINH LAO ĐỘNG

N

gày 08/05/2018 tại Hội
trường Sở Lao động
Thương binh Xã hội
Đồng Nai, Liên đoàn Lao động Tỉnh
phối hợp với Sở Lao động Thương
binh Xã hội Đồng Nai tổ chức Lễ
tổng kết Tháng hành động An toàn,
vệ sinh lao động lần thứ 1 năm
2017; Phát động hưởng ứng Tháng
hành động An toàn, vệ sinh lao
động lần thứ 2 năm 2018 và công
bố quyết định, trao tặng Bằng khen,
Giấy khen cho tập thể và cá nhân có
thành tích xuất sắc về công tác an
toàn, vệ sinh lao động năm 2017.
Đến dự có Đồng chí Đoàn Văn Đây –
Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh và Đồng chí
Huỳnh Văn Tịnh – Giám đốc Sở Lao
động Thương binh và Xã hội Đồng
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Nai cùng đại diện gần 100 doanh
nghiệp, đại biểu khách mời trên địa
bàn Tỉnh.

trong phong trào Xanh - Sạch – Đẹp
và An toàn vệ sinh lao động năm
2017.

Tại buổi Lễ, Đồng chí Phạm Văn
Cộng – PGĐ Sở LĐTB&XH Đồng Nai
báo cáo tổng kết Tháng hành động
An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1
năm 2017; Phát động hưởng ứng
Tháng hành động An toàn, vệ sinh
lao động lần thứ 2 năm 2018. Đại
diện doanh nghiệp đã phát biểu
cam kết hưởng ứng Tháng hành
động An toàn, vệ sinh lao động lần
thứ 2 năm 2018. Kết thúc chương
trình là phần trao thưởng cho các
Đơn vị, Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa vinh dự được nhận
Bằng khen đã có thành tích xuất sắc

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và nâng cao chất lượng, hiệu quả
phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo
đảm an toàn vệ sinh lao động” tại
Đơn vị là góp phần xây dựng quan
hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến
bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn
định và phát triển bền vững trong
hoạt động sản xuất kinh doanh; góp
phần khẳng định vai trò, vị thế công
đoàn, thu hút NLĐ gia nhập công
đoàn, xây dựng giai cấp công nhân
và tổ chức công đoàn vững mạnh.
Hồng Châu
P. TTTT
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ĐẢM BẢO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
– PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI
Ở THÁNG HÀNH ĐỘNG

ĐỘI PCCC BQL KCN
TÍN NGHĨA CHỦ ĐỘNG
PHÒNG CHÁY TỐT,
SẴN SÀNG CHỮA CHÁY
KỊP THỜI
VÀ CÓ HIỆU QUẢ

N
A

n toàn, vệ sinh lao động
– Phòng chống cháy nổ
(ATVSLĐ – PCCN) có vị
trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ
người lao động, yếu tố quyết định
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản
xuất trong các doanh nghiệp. Trong
những năm qua, công tác ATVSLĐ
– PCCN đã được các cấp, ngành của
Tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện.
Nhận thức trách nhiệm của người sử
dụng lao động về đảm bảo ATVSLĐ
– PCCN, những năm qua Ban TGĐ
Tổng Công ty đã chú trọng, quan tâm
chỉ đạo toàn Tổng Công ty thực hiện
tốt công tác ATVSLĐ – PCCN; đầu
tư cải thiện điều kiện làm việc, góp
phần nâng cao sức khoẻ cho người
lao động.
Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn
luyện về ATVSLĐ - PCCN để phòng
ngừa các tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ”
năm 2018, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc
gia về ATVSLĐ - PCCN, nhằm nâng
cao ý thức, trách nhiệm của người
sử dụng lao động và người lao động
trong công tác ATVSLĐ - PCCN. Đẩy
mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ

hững năm qua, công tác phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
(PCCC&CNCH) tại các KCN Tín Nghĩa
luôn được Ban lãnh đạo quan tâm, nhằm bảo đảm
an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài
sản cho doanh nghiệp.

- PCCN, cải thiện điều kiện làm việc,
chăm sóc sức khỏe người lao động,
chủ động phòng ngừa, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp cho
người lao động. Tổ chức các hoạt
động thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ
- PCCN. Tổ chức một số hoạt động
chuyên đề, xây dựng những hoạt
động cụ thể hưởng ứng Tháng hành
động về ATVSLĐ – PCCN.
Công tác ATVSLĐ - PCCN không chỉ
dừng lại ở Tháng hành động mà được
duy trì thường xuyên, liên tục theo
đúng quy định của pháp luật. Công
tác thông tin, tuyên truyền được đẩy
mạnh tạo nên ý thức, thói quen tuân
thủ các quy định về ATVSLĐ – PCCN
cho người lao động. Tăng cường thực
hiện các biện pháp kiểm soát, phòng
ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ PCCN. Hướng dẫn người lao động tự
đánh giá nguy cơ rủi ro có thể xảy ra
trước và trong khi làm việc để đảm
bảo quá trình sản xuất kinh doanh
đạt hiệu quả cao, giảm thiểu tối đa
rủi ro tai nạn lao động và cháy nổ tại
đơn vị.
Hồng Châu
P. TTTT

Với 8 Khu Công nghiệp trải rộng trên địa
bàn Tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Các
KCN Công nghiệp Tín Nghĩa có nhiều lợi
thế về địa lý, điều kiện tự nhiên để phát
triển và đã thu hút nhà đầu tư đến tìm
hiểu và thuê đất. Trong những năm qua,
các KCN Tín Nghĩa đã thu hút được hơn
229 các doanh nghiệp trong và ngoài
nước đến đầu tư vào KCN. Cơ sở hạ tầng
của các KCN Tín Nghĩa phát triển với tốc
độ nhanh, số lượng các nhà máy, các cơ
sở kinh doanh, sản xuất và dịch vụ đa
ngành nghề ngày càng nhiều với quy
mô ngày càng lớn. Do vậy, công tác bảo
đảm an toàn PCCN ngày càng cần thiết
và quan trọng.
Cùng với sự phát triển, những nguy cơ
tiềm ẩn về cháy, nổ và sự gia tăng về các
tai nạn, sự cố, nhất là khi ý thức chấp
hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
và cứu hộ, cứu nạn (PCCC và CHCN) của
chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất chưa cao;
các điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông
còn bất cập, các điều kiện đảm an toàn
PCCC còn hạn chế, chưa đáp ứng được
yêu cầu công tác chữa cháy. Bên cạnh
đó, yếu tố thời tiết, thiên tai, diễn biến
bất thường, nắng, nóng hanh khô kéo
dài. Những yếu tố nêu trên đã tác động,
gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác
PCCC và CHCN trên địa bàn các KCN.
Theo thông tin của Cảnh sát PCCC tỉnh
Đồng Nai, trong quý 1-2018 trên địa bàn
Thông tin nội bộ - Số 03/2018
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tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy lớn và nhỏ, cụ thể
4 vụ cháy thông tin chính thức tại huyện
Thống Nhất, Xuân Lộc, Tp Biên Hoà thiệt hại
về tài sản gần hàng trăm tỷ đồng. Qua phân
tích đánh giá tình hình, nguyên nhân gây
chủ yếu gây cháy nổ là do: Chập điện, do sơ
suất bất cẩn trong sử dụng lửa, do vi phạm
quy định về PCCC và CHCN, quy trình trong
sản xuất.
Nhận thức được những tác hại do cháy, nổ
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật
tự, an toàn xã hội, thiệt hại đến người và tài
sản cho doanh nghiệp trên địa bàn KCN Tín
Nghĩa quản lý, Ban Tổng Giám đốc, ban lãnh
đạo Ban quản lý KCN Tín Nghĩa đã có những
chỉ đạo các đội PC&CC KCN quán triệt, thực
hiện nghiêm túc, bằng những kế hoạch
phương án và chương trình hành động cụ
thể theo Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
Đảng, Quốc hội, Chính phủ như: Chỉ thị số
47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác PCCC”, Quyết
định số 1635/QĐ-TTg, ngày 22/9/2015 ban
hành Chương trình hành động thực hiện
Chỉ thị số 47-CT/TW; xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/
NĐ-CP của Chính phủ về quy định công tác
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.
Do đó, tại KCN Nhơn Trạch 3 và KCN An
Phước, 2 đội PCCC&CNCH trong các năm
qua và tính hết quý 1 năm 2018 đã đạt được
một số kết quả quan trọng như:
Đã phối hợp với lực lượng cảnh sát
PCCC&CHCN số 6 và 3 tại địa bàn huyện
Long Thành, Nhơn Trạch đảm bảo tốt công
tác PCCC&CHCN. Triển khai chữa cháy tại
chỗ điển hình: Công ty Bao bì Việt Long,
Công ty Chinwell, Hung Ta và hỗ trợ các đơn
vị chữa cháy tại các KCN khác trên 5 vụ, phối
hợp chữa cháy cùng đội PCCC&CHCN số 3
chữa cháy ngoài KCN trên 3 vụ.
Bên cạnh đó, đội cũng đã phối hợp với cơ
quan chính quyền đia phương lực lượng
cảnh sát PCCC số 3 lên phương án kế hoạch
và diễn tập định kỳ hằng năm cho công tác
PCCC&CHCN tại các ngay Khu công nghiệp.
Về hoạt động đội có Kế hoạch tự diễn tập
hằng tháng, kiểm tra trang thiết bị và dụng
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Đội PC&CC Ban Quản lý KCN Tín Nghĩa

Lực lượng tham gia công tác diễn tập PCCC.
cụ phương tiện 3 xe PCCC theo quy định, kịp thời thay thế vật tư hư hỏng
để phục vụ tốt công tác.
Ngoài ra, phối hợp lực lượng Cảnh sát PC&CC số 6 và 3 kiểm tra định
kỳ các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN công tác đảm bảo tuân thủ về
PCCC&CHCN theo quy định của nhà nước.
Để bảo đảm an toàn PCCC & CNCN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời
gian tới, Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa tiếp tục duy trì hoạt động tập
huấn, tập luyện tập thường xuyên đội PCCC, tiếp tục phát động sâu rộng
phong trào toàn dân tham gia PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CHCN tại các doanh nghiệp trong
các KCN quản lý; Nghiên cứu, triển khai xây dựng mới một số mô hình
điển hình tiên tiến về PCCC phù hợp, hiệu quả; Duy trì và nâng cao hiệu
quả hoạt động của lực lượng PC&CC cơ sở của doanh nghiệp, phối hợp
với các đơn vị chức năng mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật,
kỹ năng PCCC thí điểm tại một số lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh dịch vụ và đội ngũ cán bộ, công nhân làm việc tại các
khu công nghiệp Tín Nghĩa. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và
quảng bá hình ảnh các KCN và tạo độ tinh cậy cho doanh nghiệp trong
suốt quá trình đầu tư kinh doanh.
Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC

“Trụ sở Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã được đầu tư
hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC)
cùng quy trình xử lý PCCC đạt chuẩn”- là kết luận của
cán bộ cảnh sát PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Số
3 sau chương trình Tập huấn nghiệp vụ và diễn tập
phương án PCCC năm 2018 diễn ra ngày 10/5/2018 tại
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
Với mục đích đảm bảo an toàn PCCC tại Công ty CP
Đầu tư Nhơn Trạch, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ
năng về an toàn phòng cháy, chữa cháy, Ban chỉ huy
PCCC cơ sở Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã phối hợp
với Phòng Cảnh sát PCCC Số 3 tổ chức tập huấn kiến
thức cho Đội PCCC cơ sở những kiến thức cơ bản về
PCCC và thực hành chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

bị những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp
luật PCCC, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, tính chất
nguy hiểm cháy nổ của một số loại chất cháy thường
gặp… Đồng thời, các thành viên đã được thực hành
các kỹ năng chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa
dập tắt đám cháy ở thực địa ngoài trời và cách dùng
họng chữa cháy vách tường. Các thành viên Đội PCCC
cơ sở đã hoàn thành tốt các nội dung dưới sự hướng
dẫn của Cán bộ cảnh sát PCCC, sau khi thực hành các
CBNV đã trao đổi và rút kinh nghiệm tại chỗ.

Cán bộ cảnh sát PCCC đã chia sẻ rất nhiều kiến thức
hữu ích giúp Đội PCCC cơ sở nắm bắt quy định của
pháp luật về PCCC, quy trình chữa cháy cũng như sử
dụng thành thạo các phương tiện/trang thiết bị chữa
cháy tại văn phòng Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống
cháy nổ chính là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người
và tài sản của đơn vị. Lớp huấn luyện PCCC kết thúc tốt
đẹp, chất lượng của buổi huấn luyện đã giúp học viên
nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm về công tác
PCCC để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền và chủ
động hơn trong công tác PCCC, đảm bảo an toàn, kịp
thời xử lý cháy, cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra tại
đơn vị cũng như gia đình, hạn chế thấp nhất thiệt hại
về người, tài sản./.

Buổi huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy
trên tinh thần nghiêm túc, học viên đã được trang

Nguyễn Hoàng Giang
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 – 30/04/2018)

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ
CÁC LIỆT SĨ TẠI ĐỀN THỜ
NHƠN TRẠCH

N

hân kỷ niệm 43 năm
Ngày giải phóng
hoàn toàn miền nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 –
30/4/2018), ngày 28/4/2018 Đoàn
đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện
Nhơn Trạch do đồng chí Nguyễn
Hữu Nghị, Phó Bí thư thường trực
Huyện ủy Nhơn Trạch làm trưởng
đoàn đã dâng hương, dâng hoa
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
và viếng các anh hùng, liệt sĩ.
Cùng dự có các đồng chí là đại
diện chính quyền địa phương, các
cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội trên địa bàn
Huyện. Buổi lễ do Huyện Đoàn
Nhơn Trạch tổ chức, có sự tham dự
của 9 đoàn viên Chi đoàn Công ty
CP Đầu tư Nhơn Trạch.
Tại Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch các
đại biểu cùng hơn 400 đoàn viên
thanh niên trên địa bàn huyện
Nhơn Trạch đã thành kính dâng
hương, dâng hoa tưởng nhớ công
ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu
và các anh hùng, liệt sĩ. Đoàn đã
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng
nhớ công ơn to lớn của hơn 2.000
chiến sĩ, đồng bào khắp mọi miền
đất nước đã vĩnh viễn nằm xuống
trên quê hương Nhơn Trạch anh
hùng.
Sau buổi lễ dâng hương, Huyện
Đoàn Nhơn Trạch còn tổ chức lễ
tuyên dương các đảng viên trẻ
tiêu biểu của huyện Nhơn Trạch
năm 2018. Các đảng viên trẻ tiêu
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biểu là những gương sáng về học
tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện,
tình nguyện vì cộng đồng, mẫu
mực trong công tác và sinh hoạt,
nói đi đôi với làm, được đảng viên,
đồng nghiệp và đồng chí noi theo.
Chương trình gặp mặt, tuyên
dương ngày hôm nay nhằm tôn
vinh các bạn trong quá trình rèn
luyện, phấn đấu ban đầu và mong
muốn sau khi các đảng viên trẻ
được nhận kết quả này thì các bạn
cần tiếp tục có ý thức phấn đấu,
rèn luyện mình nhiều hơn nữa và
đạt được nhiều kết quả hơn nữa
tại đơn vị công tác.
Hòa chung không khí cả nước kỷ
niệm 43 năm ngày giải phóng
Miền Nam, thống nhất đất nước,
tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi
trẻ Nhơn Trạch nói riêng mãi tự
hào và biết ơn sự hy sinh to lớn
của các anh hùng, các thế hệ cha
ông ta đã chiến đấu anh dũng vì
độc lập tự do và thống nhất Tổ
quốc, chúng tôi nguyện tiếp tục
phát huy chủ nghĩa cách mạng,
tinh thần tự lực, tự cường, tinh
thần đoàn kết, quyết tâm vươn
lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao, nguyện cống hiến sức
trẻ của mình vào công cuộc xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc, để không
phụ lòng các anh hùng liệt sĩ đã
chiến đấu, đã ngã xuống vì nền
độc lập tự do thống nhất nước
nhà.
Lê Thị Tân
Chi đoàn Công ty CP Đầu tư
Nhơn Trạch

VIẾNG
NGHĨA TRANG
LIỆT SĨ TỈNH

N

hân dịp kỷ niệm 43 năm
Ngày Giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2018), Tổng Công
ty Tín Nghĩa tổ chức viếng nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Ban TGĐ và đại
diện CBCNV dâng hương, đặt vòng hoa
trước tượng đài Tổ quốc ghi công các
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập
của đất nước, các đại biểu đã dành một
phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn và
sự hy sinh anh dũng của các anh hùng
liệt sĩ; đồng thời dâng hương từng phần
mộ liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang.
Hồng Long
P. TTTT

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

HỘI CHỢ “KẾT NỐI TIÊU THỤ HÀNG NÔNG SẢN PMAX 2018” TẠI CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN
THỰC PHẨM DẦU GIÂY

PHỐI HỢP ĐỂ CHUẨN HÓA NÔNG SẢN TỪ KHÂU SẢN XUẤT
ĐẾN THU MUA, SƠ CHẾ ĐẠT CHUẨN XUẤT KHẨU

N

gày 11-5, đại diện các Tỉnh,
Thành trong nước cùng
hàng trăm doanh nghiệp,
hợp tác xã, thương lái, chủ trang trại
của Đồng Nai đã đến tham gia hội chợ
Kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản
vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng
xa và hải đảo thông qua hệ thống
chợ (PMAX) tại Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Dầu Giây do Công ty
cổ phần bất động sản Thống Nhất
(thuộc thuộc hệ thống Tổng công ty
Tín Nghĩa) đầu tư, quản lý.
Chương trình PMAX do Bộ Công
thương và UBND tỉnh Đồng Nai thực
hiện, nhằm mời gọi các nhà cung cấp
và tiêu thụ lớn liên kết với chợ đầu mối
Dầu Giây hình thành chuỗi liên kết
sản xuất - cung ứng - tiêu thụ.
Nói đến ý nghĩa của chương trình
PMAX do Bộ Công thương và UBND
tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức từ
ngày 11 đến 15-5 tại chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Dầu Giây, Thứ
trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng
Hải nhấn mạnh: “Chương trình là diễn
đàn cho các doanh nghiệp, hợp tác
xã, thương nhân gặp gỡ, kết nối từ
sản xuất thông qua hệ thống chợ đầu

Dầu, tỉnh Tây Ninh), cho hay: “Tham
gia chương trình PMAX tại chợ đầu
mối nông sản thực phẩm Dầu Giây,
tôi muốn tìm kênh tiêu thụ cho các
sản phẩm giá sạch, các loại rau sản
xuất theo quy trình VietGAP. Đặc biệt,
chúng tôi mang đến chào hàng các
loại rau rừng đặc sản riêng của vùng
đất Tây Ninh. Chúng tôi muốn tìm
được kênh tiêu thụ với quy mô lớn, ổn
định mới tính đến chuyện mở rộng
sản xuất dòng rau đặc sản này”.

mối đến các khâu bán lẻ và người tiêu
dùng. Qua đó nhằm phát triển các sản
phẩm, hàng hóa có thương hiệu, đảm
bảo nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ
sinh thực phẩm, nhất là các sản phẩm
đặc sản, giàu tiềm năng của các địa
phương; góp phần bảo đảm cân đối
cung cầu hàng hóa, dịch vụ đến tận
khu vực miền núi, vùng xa và hải đảo”.
Ki-ốt kinh doanh các mặt hàng trái cây
tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây của ông Đào Văn Cương, chủ
Cơ sở Hoàng Phúc, được khai trương
hoạt động đúng vào dịp diễn ra
chương trình PMAX năm 2018 lần đầu
tiên tổ chức tại Đồng Nai, trưng bày,
quảng bá các đặc sản trái cây của xã Tà
Lài (huyện Tân Phú).
Ông Cương chia sẻ: “Tà Lài có rất nhiều
đặc sản trái cây ngon, đặc biệt là trái
cam xoàn và bưởi da xanh. Hơn 1 năm
qua, tôi chủ yếu thu mua trái cây từ xã
vùng sâu này đưa đi bán lẻ tại các chợ
huyện Tân Phú. Hiện tôi mở gian hàng
tại chợ đầu mối với mong muốn tìm
thêm nhiều đối tác lớn”.
Cùng mong muốn đưa đặc sản địa
phương vào tiêu thụ tại chợ đầu mối
nông sản, ông Võ Hoài Thanh, Giám
đốc Hợp tác xã Winnyfood (huyện Gò

Theo ông Trương Minh Tiến, Giám
đốc Công ty cổ phần bất động sản
Thống Nhất (thuộc Tổng Công ty Tín
Nghĩa) - đơn vị đầu tư, quản lý chợ đầu
mối Dầu Giây: “Với quy mô đầu tư giai
đoạn 1 là 2 hécta, hiện chợ đầu mối
nông sản Dầu Giây tiêu thụ từ 300-400
tấn nông sản/ngày. Đầu tư giai đoạn
2 của Chợ đã được UBND tỉnh Đồng
Nai phê duyệt quy hoạch sẽ mở rộng
với quy mô 48 hécta, là chợ đầu mối
lớn của khu vực các tỉnh phía Nam. Dự
kiến trong năm 2019, chúng tôi sẽ xây
dựng khu chợ thực phẩm tươi sống
với quy mô 7 hécta”.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Ông
Võ Văn Chánh yêu cầu chủ đầu tư chợ
đầu mối nông sản thực phẩm Dầu
Giây đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu
tư chợ giai đoạn 2. Nhằm tiếp tục đẩy
mạnh việc lưu thông hàng hóa, quảng
bá, giới thiệu cho nông sản các địa
phương, qua đó kết nối thương mại,
đầu tư vào chợ đầu mối, Phó chủ tịch
UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên
quan, nhất là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và công thương
cần có sự phối hợp đồng bộ để chuẩn
hóa nông sản từ khâu sản xuất đến
thu mua, sơ chế đạt chuẩn xuất khẩu.
Hồng Châu
P. TTTT
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CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY
(GIAI ĐOẠN 2) SẼ ĐƯỢC MỞ RỘNG LÊN 48 HA

C

hợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Dầu Giây do Công
ty cổ phần Bất động sản
Thống Nhất (Đơn vị thành viên
Tổng Công ty Tín Nghĩa) làm chủ
đầu tư rất vinh dự được Bộ Công
thương, UBND tỉnh Đồng Nai lựa
chọn là nơi tổ chức Chương trình
kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản
vùng miền thông qua hệ thống chợ
Pmax 2018.
Nhằm mục đích phát triển hàng
hóa và đặc sản vùng miền đáp ứng
tiêu chuẩn, chất lượng tham gia hệ
thống phân phối tiêu thụ trên thị
trường nội địa và xuất khẩu thông
qua hệ thống chợ đầu mối. Xây
dựng hệ thống phân phối hàng
hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi,
liên kết chặt chẽ trong quá trình
kinh doanh, bảo đảm cân đối cung
cầu hàng hóa, dịch vụ.
Chợ Đầu mối Dầu Giây giai đoạn 1
với quy mô diện tích là 2ha được xây
dựng tháng 11/2016 và hoàn thành
và đưa vào hoạt động tháng 6/2017
với tổng vốn đầu tư 50 tỷ; Khu nhà
ở xung quanh chợ là: 4,9ha với 317
lô nền. Bãi xe rộng, thông thoáng
bao gồm: 2 bãi container, 3 bãi xe
tải, 4 bãi xe lôi, xe kéo. 3 khu nhà vệ
sinh, 1 sân tập kết rác và trạm xử lý
nước thải. Chợ được thiết kế khoa
học, hiện đại với 08 dãy ô vựa được
lắp ghép, khung kèo sắt, vách lưới
thép, mái cách nhiệt hiện đại, tường
gạch ốp gạch men cremic. Có hơn
160 ô vựa thiết kế như nhau (diện
tích từ 24m2 – 32m2/ ô vựa), nằm
trên mặt tiền đường nội bộ rộng từ
17m-19m, các tuyến đường nội bộ
xe container ra vào thuận lợi đảm

16

Thông tin nội bộ - Số 03/2018

bảo việc kinh doanh. Vị trí địa lý
thuận lợi, cơ sở hạ tầng hoàn thiện,
điện âm, nước máy, PCCC, hệ thống
chiếu sáng, hệ thống hạ tầng kết
nối liên thông với Quốc lộ 20; Quốc
lộ 1A và nằm trong tổng thể Khu
Trung tâm hành chính huyện Thống
Nhất.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây là đầu mối kinh doanh
buôn bán hàng nông sản thực
phẩm: trái cây, rau, củ, quả, hoa
tươi, các sản phẩm từ nông sản thực
phẩm của tỉnh Đồng Nai và cả nước.
Nơi cho thuê mặt bằng ô vựa, ki ốt,
ký gửi trao đổi hàng nông sản thực
phẩm. Kết nối giao thương, ký gửi
mua, bán hàng nông sản phục vụ
cho Đồng Nai và trên cả nước, phục
vụ hàng nông sản thực phẩm xuất
nhập khẩu.
Hiện nay, Chợ Đầu mối Dầu Giây
đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp và
tiêu thụ hàng hóa nông sản của
địa phương và các tỉnh lân cận đến
người tiêu dùng. Sản lượng tiêu thụ
trung bình khoảng 300 tấn/ ngày.

Thông qua Hội nghị này, Công ty
mời gọi các nhà cung cấp và tiêu
thụ lớn liên kết với Chợ đầu mối Dầu
Giây hình thành chuỗi liên kết cung
ứng dịch vụ theo chuỗi.
Xây dựng nên hình ảnh Chợ đầu
mối nông sản thực phẩm sạch thân
thiện, luôn là người bạn đồng hành
với thương nhân, tiểu thương, chủ
vựa, nhà vườn,… trên phương
châm “Đầu mối nông sản sạch Thân Thiện – Chuyên nghiệp.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây – giai đoạn 2 đã được
UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy
hoạch mở rộng với quy mô diện
tích 48ha. Dự kiến trong năm 2019,
Công ty tiếp tục triển khai xây dựng
Khu chợ thực phẩm với quy mô diện
tích khoảng 7ha. Triển vọng phát
triển Chợ đầu mối Dầu Giây trong
tương lai mang tầm vóc Chợ đầu
mối quy mô lớn của khu vực các
tỉnh phía Nam.
Trương Minh Tiến
GĐ Công ty CP BĐS Thống Nhất

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

PHÁT TRIỂN ĐẾN ĐÂU, QUẢN LÝ TỐT ĐẾN ĐÓ

C

ông ty cổ phần dịch vụ bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa
là một đơn vị bảo vệ chuyên
nghiệp được thành lập trên cơ sở góp
vốn của ba cổ đông sáng lập. Bộ máy
nhân sự là những cán bộ, nhân viên có
đủ trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và
Bảo vệ chuyên nghiệp được chuyển
đổi từ lực lượng Bảo vệ nội bộ của
Tổng công ty Tín Nghĩa theo hướng
Dịnh vụ Bảo vệ đã hoạt động ổn định.
Ngoài cung cấp dịch vụ nội bộ, Công
ty đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho
các khách hàng có vốn đầu tư nước
ngoài. Với những khách hàng này họ
có những yêu cầu khắt khe về hồ sơ,
nghiệp vụ đối với nhân viên như: nhân
viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ,
chứng chỉ PCCC, chứng nhận đã học
qua lớp an toàn lao động, có khách
hàng yêu cầu chứng chỉ C - Tpat
(chứng chỉ về an ninh chống khủng
bố). Ngoài ra họ cũng yêu cầu cao về
các kỹ năng khác như: kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng nói chuyện qua điện
thoại, ứng xử,…Việc nhân viên thường
xuyên nghỉ việc ảnh hưởng đến mức
độ đáp ứng yêu cầu của các Công ty
FDI, đây là khó khăn lớn mà Công ty
phải có biện pháp để khắc phục.
Đứng trước tình hình thị trường cung
cấp dịch vụ Bảo vệ bị bão hòa trên địa
bàn tỉnh, nhưng tiến độ thực hiện kế
hoạch phát triển kinh doanh có diễn
biến chiều hướng tích cực. Hội Đồng
Quản Trị, Ban điều hành Công ty cùng
với Cán bộ, nhân viên Công ty đã phải
nỗ lực hết mình tìm kiếm các đối tác,
khách hàng. Đồng thời tiết kiệm tối
đa chi phí nhằm cố gắng ổn định hoạt
động kinh doanh.
Trong những tháng đầu năm 2018
Công ty đã chào dịch vụ với nhiều
khách hàng có tiềm năng tại các khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai. Các cán bộ, nhân viên của Công

ty mang hết khả năng, trách nhiệm
để tìm, gặp và tiếp thị khách hàng sử
dụng dịch vụ của Công ty.
Về công tác quản lý, điều hành, Công
ty đã quán triệt từ cấp Phòng đến
cấp đội đảm bảo tuyệt đối công tác
an ninh khu vực, chú trọng hàng
đầu công tác PCCN và PCCC tại chỗ,
điều này đã góp phần tác động, thay
đổi lớn đến tình hình phát triển kinh
doanh theo hướng đi lên của Công ty.
Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành
Công ty cũng đã có phương án tích
cực đẩy mạnh việc mở rộng thị trường
và tìm kiếm khách hàng. Tiếp tục thực
hiện công tác chăm sóc khách hàng
thường xuyên và tái ký kết hợp đồng
đối với các khách hàng hiện tại, nhằm
tạo sự ổn định trong kinh doanh của
Công ty.
Là Công ty con thuộc Tổng Công ty Tín
Nghĩa, thực hiện nghị quyết của HĐQT
Công ty và hoạt động dưới sự lãnh
đạo của Ban điều hành, các phòng
chuyên môn xây dựng các phương
án bảo vệ mục tiêu tốt nhất đảm bảo
an toàn tài sản, an toàn lao động tại
các mục tiêu tạo uy tín của lực lượng
chuyên nghiệp góp phần hoàn thành
kế hoạch kinh doanh đề ra.
Ngoài việc bám sát các khách hàng tại
các khu công nghiệp Tam Phước, An
Phước, Nhơn Trạch, Công ty còn mở
rộng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

tại khu công nghiệp Long Khánh, Tân
Phú, Đất đỏ, Bàu xéo... Với tiêu chí phát
triển đến đâu quản lý tốt đến đó, Công
ty cũng đã chọn lọc đối tượng khách
hàng cơ bản đã biết về uy tín của
thương hiệu Tín Nghĩa.
Bên cạnh đó, Công ty rất quan tâm
đến công tác duy trì mối quan hệ với
Đồn CA địa phương nhằm tạo điều
kiện trong phối hợp tuần tra, xử lý vụ
việc tại các mục tiêu.
Trong thời gian tới, trên cơ sở số
lượng khách hàng đang tiếp xúc,
tập thể CBNV Công ty Dịch vụ Bảo
vệ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ
Hội đồng quản trị giao. Trên tinh thần
Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã thông
qua cho Hội đồng Quản trị nhiệm vụ
trọng tâm: Củng cố và phát triển kinh
doanh ổn định các mục tiêu hiện có
đồng thời mở rộng thị trường đối với
các doanh nghiệp thuê đất đầu tư từ
các khu công nghiệp của Tổng Công
ty Tín Nghĩa đồng thời xác định hướng
chủ lực của Công ty là nâng cao chất
lượng dịch vụ, bổ sung nhân viên có
năng lực thực sự, tinh thông nghiệp
vụ,….Công ty duy trì tiếp cận các
khách hàng thuê đất tại các khu công
nghiệp thuộc Tổng công ty quản lý và
khách hàng lớn tiềm năng khác nhằm
mở rộng thị trường trong những năm
tiếp theo.
Lê Hồng Chính
Công ty CPDVCN Bảo vệ Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 03/2018
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CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

QUAN TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ PCCC
CHO NHÂN VIÊN

H

àng năm vào đầu quý
2 của năm là thời gian
Công ty tiến hành tổ
chức huấn luyện, diễn tập PCCC và
đo kiểm tra chống sét đánh thẳng
cho tất cả các cửa hàng xăng dầu.
Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là
một trong những công tác rất quan
trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức
khỏe con người, bảo vệ tài sản
Công ty, góp phần bảo đảm an
ninh và trật tư an toàn xã hội.
Để thực hiện tốt công tác PCCC
trong Công ty cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa và nâng cao nhận thức,
vai trò, trách nhiệm về công tác
PCCC cho mỗi cán bộ nhân viên,
Công ty đã phối hợp với các đội
PCCC tại các địa phương tổ chức
tập huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng
nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
và thực tập phương án chữa cháy
tại các địa điểm thuận lợi nhất cho
công tác thực tập. Đồng thời tiến
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hành đo hệ thống chống sét đánh
thẳng cho 44 trạm xăng dầu, 01
trạm chiết nạp LPG đảm bảo an
toàn trước khi mùa mưa đến.
Các nội dung huấn luyện tuyên
truyền được nhắc lại trong buổi học
tập trung, các nhân viên đã được ôn
lại những kiến thức cơ bản về PCCC,
các văn bản pháp luật về PCCC; các
nguyên nhân gây ra cháy nổ; một
số biện pháp phòng cháy chữa cháy
tại cơ quan và gia đình; các đồng
chí chiến sĩ PCCC đã hướng dẫn cho
CBNV công ty sử dụng phương tiện
chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng,
cách xử lý tình huống khi xảy ra sự
cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm,
biện pháp chữa cháy. Đây cũng là
buổi đào tạo nghiệp vụ PCCC cho
các nhân viên mới vào làm việc để
đáp ứng tốt nhất yêu cầu về PCCC
tại các đơn vị.
Công tác PCCC là yêu cầu cơ bản

quan trọng cho các hoạt động kinh
doanh tại các Trạm xăng dầu. Vì
vậy Công ty Cổ phần xăng dầu Tín
Nghĩa luôn đặt ưu tiên công tác
PCCC lên hàng đầu. Thường xuyên
nhắc nhở và chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc những yêu cầu bắt
buộc từ trang bị phương tiện PCCC
đạt tiêu chuẩn đến việc định kỳ bảo
trì bảo dưỡng các thiết bị PCCC đã
qua sử dụng đúng quy định về thời
gian( định kỳ 06 tháng/ lần).
Ngoài ra Công ty cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa còn tập trung cao cho
công tác kiểm tra kiểm soát tại tất
cả các trạm xăng của Công ty bằng
hình thức lập tổ kiểm tra định kỳ,
luân phiên kiểm tra và hỗ trợ công
tác ổn định của trụ bơm đảm bảo
số lượng cung cấp; đồng thời kết
hợp công tác kiểm tra vệ sinh, an
toàn PCCC thường xuyên.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

H

CÂY XANH NHƠN TRẠCH
GIẢI PHÁP XANH
CHO MỌI CÔNG TRÌNH

iện nay tốc độ đô thị
hóa trên cả nước nói
chung và tỉnh Đồng
Nai nói riêng đang trên đà tăng
trưởng nhanh và ngày càng
được mở rộng. Nhiều khu công
nghiệp, nhiều khu đô thị được
xây dựng lên với quy mô rất lớn.
Song bên cạnh đó, mặt trái của
việc phát triển hạ tầng hiện đại
cũng làm phát sinh rất nhiều vấn
đề kèm theo như: vấn đề ô nhiễm
môi trường, không gian sống
ngột ngạt, ồn ào tấp nập.

Một số loại cây có tại vườn ươm của công ty
(Cau Vua – Giáng Hương - Sứ …)

Những năm gần đây, xu hướng
“sống xanh” ngày càng trở nên
thịnh hành trong tất cả các lĩnh
vực và ngành nghề. Khách hàng
sẵn sàng chi trả nhiều hơn nhưng
đồng thời cũng yêu cầu khắt khe
hơn trong việc lựa chọn thiết kế
cảnh quan, không gian của các
dự án bất động sản. Các chủ
đầu tư, chủ doanh nghiệp hoạt
động sản xuất cũng sẵn sàng
chấp nhận những khoản chi cho
dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng
cảnh quan khu công nghiệp,
các nhà máy. Nâng cao nhận
thức hoạt động sản xuất công
nghiệp phải gắn liền với việc bảo
vệ môi trường và hệ sinh thái.
Cảnh quan không chỉ giúp thúc
đẩy quá trình bán hàng, gia tăng
giá trị của bất động sản, của khu
công nghiệp, mà còn có ý nghĩa
về bảo vệ môi trường, tạo cảnh
quan xanh; thiết lập hệ thống
giao thông, tiện ích, dịch vụ bài
bản liên hoàn để tạo nên môi
trường sống tiện nghi, thoải mái
và những đô thị văn minh. Đồng
thời cảnh quan còn giúp chủ đầu
tư tạo dựng uy tín và danh tiếng,
củng cố niềm tin của khách hàng

đối với những dự án tiếp theo.
Đây là điều rất quan trọng cho
những chủ đầu tư lớn có chiến
lược phát triển lâu dài.
Đón đầu được những xu thế phát
triển đó, cùng với tâm huyết và
kinh nghiệm vốn có của mình,
Công ty Cổ Phần Cây Xanh Nhơn
Trạch đã được thành lập. Với tiền
thân là phòng DV Cây xanh –
Môi trường thuộc Công ty CPĐT
Nhơn Trạch. Để tăng cường năng
lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu
công việc ngày càng cao từ các
đối tác, đồng thời hướng tới sự
chuyên nghiệp, chuyên môn
hóa, từ ngày 10- 01- 2017 phòng
Cây Xanh Môi Trường đã được
nâng cấp thành Công Ty Cổ Phần
Cây Xanh Nhơn Trạch, với ngành
nghề kinh doanh chính là: Dịch
vụ tư vấn thiết kế, trồng, chăm
sóc và duy trì cảnh quan cây
xanh...v.v.
Ngay từ buổi đầu thành lập, công
ty đã có những thuận lợi nhất
định trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình. Công ty
nhận được sự quan tâm, ủng hộ
rất lớn từ phía Công ty mẹ (Công
ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch), Tổng
Công Ty Tín Nghĩa, Công ty CP
Phát Triển KCN Tín Nghĩa….và
nhiều nhà đầu tư bên ngoài khác.
Với vườn ươm cây rộng hơn 30ha
cùng các vườn vệ tinh khác, Công
ty đã đáp ứng nhu cầu là một
trong những địa chỉ cung cấp
cây xanh công nghiệp lớn nhất
của tỉnh Đồng Nai với hằng trăm
ngàn cây thuộc nhiều chủng loại
khác nhau.
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Trong lĩnh vực Thiết kế, thi
công các công trình cây xanh,
cảnh quan: Với đội ngũ kiến
trúc sư, kỹ sư có tư chất, yêu
nghề được đào tạo chính
quy và dày dặn kinh nghiệm
thực tế cùng với đội ngũ
công nhân có tay nghề cao,
công ty đã thực hiện nhiều
công trình thiết kế, thi công
các công trình cây xanh bóng
mát, đảm bảo sẽ mang đến
cho khách hàng một không
gian cảnh quan mang đầy
đủ các tiêu chí, Xanh – Sach –
Đẹp – Hiện đại và Chất lượng.
Một số dự án tiêu biểu như,
thi công cảnh quan nhà máy
Tôn Phương Nam- khu công
nghiệp Nhơn Trạch 4, nhà
máy Nghị Phong- Đồng Tháp,
nhà máy IP Khu Công Nghiệp
Nhơn Trạch 3...v.v.

bình quân của cán bộ công
nhân viên đạt 4,8 triệu đồng/
người/tháng.

Dịch vụ bảo dưỡng sau thi
công các công trình cảnh
quan, khu công nghiệp, khu
dân cư cũng là một trong
những thế mạnh của Công ty.
Công ty đã và đang thực hiện
nhiều hợp đồng bảo dưỡng
sau thi công tại khu đô thị
Đông Sài Gòn, khu công
nghiệp Nhơn Trạch 3 Đồng
Nai, khu công nghiệp Tam
Phước, Khu công nghiệp An
Phước, Khu công nghiệp Đất
Đỏ...v.v.

Bên cạnh việc đầu tư, phát
triển nguồn nhân lực có chất
lượng cao, công ty cũng phát
triển cơ giới hóa máy móc
hiện đại trong công tác sản
xuất. Việc đầu tư khoa học kỹ
thuật nhằm tăng năng suất
lao động, tăng chất lượng
công việc cũng như hiệu quả
kinh doanh, góp phần nâng
cao thu nhập của người lao
động và giảm thiểu tối đa chi
phí cho các chủ đầu tư đang
trở thành một trong những
chiến lược kinh doanh quan
trọng của Công ty.

Qua hơn một năm thành lập
và đi vào hoạt động, bằng
tinh thần đoàn kết sang tạo
và cố gắng không ngừng
nghỉ, tập thể Công ty CP Cây
Xanh Nhơn Trạch cũng đã
đạt được những thành tích
đáng kể trong năm 2017 vừa
qua. Với số vốn điều lệ chỉ có
3,7 tỷ đồng, trong năm 2017
công ty đã đạt doanh thu 7,2
tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch
đề ra, lợi nhuận trước thuế
đạt 743triệu đồng. Thu nhập
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Công ty CP Cây Xanh Nhơn
Trạch hoạt động với bộ máy
gọn nhẹ, tiết kiệm tối đa
chi phí quản lý phát sinh,
nhưng vẫn đảm bảo không
kém phần chuyên nghiệp và
chuyên môn hóa trong công
việc được giao. Công ty hiện
có gần 100 công nhân được
phân bổ làm việc tại các công
trình trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai và một số tỉnh lân cận.
Việc đảm bảo mức thu nhập
và thực hiện đầy đủ các chế
độ cho người lao động luôn
được công ty tuân thủ đúng
đắn và chặt chẽ, như chế
độ bảo hiểm xã hội, chế độ
lương thưởng...v.v.

Bước sang năm thứ 2 hoạt
động, tuy còn rất nhiều khó
khăn thách thức phía trước,
như áp lực giá từ các đối thủ
cạnh tranh từ các công ty tư
nhân bên ngoài, việc yêu cầu
ngày càng cao hơn trong lĩnh
vực cảnh quan, hay vấn đề
tiếp cận khoa học kỹ thuật
hiện đại của bộ phận công
nhân lao động còn gặp nhiều
trở ngại. Ban lãnh đạo Công

Chăm sóc, bảo dưỡng tại KCN Tam Phước, KĐT
Đông Sài Gòn….

ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên vẫn hết sức
đồng lòng, với nhiệt huyết phát triển và thực hiện
sứ mệnh trở thành một trong những công ty hàng
đầu của tỉnh Đồng Nai về hoạt động thi công chăm
sóc cảnh quan, cung cấp và bảo dưỡng cây xanh của
mình, Công ty Cổ Phần Cây Xanh Nhơn Trạch đã đề ra
những kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 như sau:
Doanh thu 9,8 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017. Lợi
nhuận 1,25 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2017. Đồng
thời công ty cũng phấn đấu tăng mức thu nhập bình
quân lên 5.7trđ/người/tháng vào năm 2018.
Dưới sự chỉ đạo sang suốt của Ban lãnh đạo cùng sự
nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên
trong công ty, Công ty Cổ Phần Cây Xanh Nhơn Trạch
luôn thực hiện tốt phương châm “Tận Tâm - Uy Tín –
Chất Lượng”, đảm bảo luôn mang tới cho Quý khách
hàng sự tin tưởng để lựa chọn các dịch vụ sản phẩm
do công ty cung cấp. Song song với phương châm
đó là thiện chí kinh doanh “Hợp tác cùng xây dựng và
phát triển bền vững”, Công ty chúng tôi xin trân trọng
gửi lời mời đến Quý đối tác là cá nhân, tổ chức hay
doanh nghiệp quan tâm.
Lê Thị Thủy
Công ty Cổ Phần Cây Xanh Nhơn Trạch

VĂN HÓA TÍN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH:

THAM GIA NGHỈ MÁT
GIÚP CHO CÁC THÀNH VIÊN HIỂU BIẾT
VÀ GẮN BÓ

N

h
ằm trong kế hoạc
g
ỡn
tham quan nghỉ dư
dành cho cán bộ nhân
qua với mục
viên năm 2018, vừa
lệ, gắn kết
đích động viên, khích
viên, Công
tinh thần cán bộ nhân
ơn Trạch đã
ty Cổ phần đầu tư Nh
nghỉ mát
nh
tổ chức chương trì
n bộ công
2018 cho toàn thể cá
lịch thực
nhân viên. Chuyến du
học hỏi đầy
sự là cơ hội giao lưu,
h viên trong
ý nghĩa cho các thàn
công ty.

được chiêm
Đến đây mọi người
mệnh danh
ngưỡng vẻ đẹp được
ất của Việt
thành phố biển đẹp nh
tuyệt đẹp,
Nam với nhiều bãi tắm
ng nước
dò
o
được hòa mình và
nh
n ững bãi
biển xanh, mát lạnh bê
mọi người
cát trắng mịn. Ngoài ra,
Resort Hòn
cũng có dịp tham quan
ng, Tháp Po
Tằm, Vinpearl Nha Tra
a Trang với
Nagar, Hòn Chồng Nh
ú vị … cùng
những trải nghiệm th
n đặc sản
thưởng thức những mó
i.
mã
ớ
nh
với nhiều dư vị còn

làm việc và sáng tạo vì
vững mạnh.

một công ty

bề bộn của
Tạm xa những lo toan
t vừa qua
cuộc sống, kỳ nghỉ má
những giây
đã mang lại niềm vui,
giãn cũng là
phút nghỉ ngơi thư
những nỗ
dịp để công ty đáp lại
cả mọi người
lực, phấn đấu của tất
hiến vì sự
đã lao động, đã cống
trong năm
phát triển của công ty
tốt để tăng
vừa qua. Đây là dịp
àn kết, hiểu
cường hơn nữa sự đo
các cán bộ,
biết và gắn bó giữa
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lại nhân viên trong
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t
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hỉ
thành viên
ến ng
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ật
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hỉ
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HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN 2018

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

NỖ LỰC ĐỂ DUY TRÌ SỰ ỔN ĐỊNH
TRONG PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY 2018

V

ới tinh thần làm việc tích
cực, nghiêm túc, Hội nghị
tổng kết năm 2017 đã
hoàn thành chương trình đề ra. Hội
nghị đã nhất trí cao nội dung Báo cáo
tổng kết năm 2017, Phương hướng
nhiệm vụ năm 2018 của Đảng uỷ
Tổng Công ty. Thay mặt Ban Thường
vụ Đảng ủy, tôi xin khái quát về một
số nội dung chủ yếu, như sau:
Năm 2017, bên cạnh những yếu tố
thuận lợi, có nhiều nhân tố khó khăn,
tác động ảnh hưởng đến tình hình
thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Giá
cả nhiều mặt hàng biến động, nhất là
các mặt hàng chủ lực mà Tổng Công
ty đang kinh doanh, như nông sản,
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sắt
thép... Giá cà phê biến động tăng,
do nguồn cung giảm, cạnh tranh
gay gắt từ các doanh nghiệp FDI,
nên mặc dù có nhiều cố gắng, sản
lượng, doanh số kinh doanh cà phê,
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi không
đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng
kỳ. Tương tự, mặt hàng điều thô, sản
lượng giảm mạnh do thời tiết không
thuận lợi, giá nguyên liệu biến động
tăng, nhưng giá điều thành phẩm
không tăng, thậm chí giảm, ảnh
hưởng lớn đến việc mua nguyên liệu
để chế biến, xuất khẩu theo hợp đồng
đã ký với nước ngoài và hiệu quả kinh
doanh. Các dự án đầu tư, đền bù, giải
phóng mặt bằng,xây dựng… hầu hết
gặp khó khăn, thời gian kéo dài do
phải thực hiện các thủ tục liên quan
đến nhiều sở, ban ngành địa phương.
Trước tình hình trên, Đảng ủy Tổng
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Công ty đã chủ động đề ra và thực
thi có hiệu quả các giải pháp. Lãnh
đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh,
với nỗ lực rất lớn vượt qua khó khăn,
thách thức. Năm 2017, các chỉ tiêu
chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch,
trong đó tổng doanh thu đạt gần
102%, nộp ngân sách vượt 59%, lợi
nhuận vượt hơn 72%; Tổng Công ty
Tín Nghĩa tiếp tục giữ vững top 5
trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê hàng đầu Việt Nam. Tổng
Công ty Tín Nghĩa được Tổ chức xếp
hạng Việt Nam (VNR) bình chọn xếp
hạng 32/500 doanh nghiệp tư nhân
và cổ phần lớn nhất Việt Nam và xếp
90/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam (tăng 20 bậc); xếp hạng thứ 233
trong top 500 doanh nghiệp có lợi
nhuận tốt nhất Việt Nam; Công tác
chăm lo đời sống cán bộ, CNLĐ được
quan tâm, thu nhập bình quân tăng
18% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư,
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự
án trọng điểm nằm trong chiến lược
phát triển 4 lĩnh vực chủ lực. Dự án

Nhà máy chế biến cà phê hoà tan
với công nghệ của CHLB Đức đang
tích cực triển khai, dự kiến cuối quý
2, năm 2018 đi vào hoạt động. Dự án
Kho cảng xăng dầu Phú Hữu đã hoàn
thành việc san lấp mặt bằng, tiếp tục
triển khai các công việc liên quan,
gắn với việc phát triển hệ thống trạm
kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Triển
khai xây dựng và hoàn thành một
số tuyến đường trong KCN Ông Kèo,
KCN Đất Đỏ, KCN An Phước.
Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần
chúng, đạt mục tiêu, chương trình
kế hoạch đề ra. Các tổ chức quần
chúng phát huy tốt vai trò là tổ chức
đại diện cho người lao động, tập hợp
đông đảo quần chúng tham gia vào
tổ chức, tỷ lệ trên 96%; vận động cán
bộ, CNLĐ tích cực thi đua lao động
sản xuất và tham gia công tác xã hội,
từ thiện đạt kết quả tốt. Lãnh đạo
công tác dân vận, thực hiện tốt quy
chế dân chủ cơ sở; tổ chức Hội nghị
người lao động, ký Thỏa ước lao động
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tập thể, thực hiện các chính sách
đối với người lao động đúng quy
định. Lãnh đạo Đoàn cơ sở, Công
đoàn cơ sở, Hội cựu chiến binh tổ
chức đại hội nhiệm kỳ thành công,
đảm bảo chất lượng và thời gian
theo quy định.
Công tác xây dựng Đảng đạt kết
quả tốt. Thực hiện nghiêm túc Quy
chế làm việc của Ban Chấp hành
nhiệm kỳ, Công tác sinh hoạt Đảng
nề nếp, chất lượng sinh hoạt được
nâng lên, giữ vững nguyên tắc tập
trung dân chủ, thực hiện tự phê
bình và phê bình; các đồng chí
Đảng uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường
vụ, nhất là các đồng chí đứng đầu
Cấp uỷ nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
được giao và là những tấm gương
tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành
tựu đạt được, chúng ta thẳng thắn
nhìn nhận trong năm 2017, Đảng
bộ vẫn còn tồn tại những thiếu
sót, khuyết điểm, đó là:
- Lãnh đạo công tác sản xuất kinh
doanh, tốc độ tăng trưởng năm
2017 giảm so với cùng kỳ. Doanh
số, kim ngạch xuất nhập khẩu và
sản lượng cà phê xuất khẩu không
đạt kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ.
- Lãnh đạo công tác khắc phục
những hạn chế, khuyết điểm theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương
4, khoá XII về nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, còn một vài đơn vị
chưa khắc phục được tình trạng
thua lỗ.
- Lãnh đạo triển khai các dự án đầu

tư trọng điểm, một số hạng mục
xây dựng chậm tiến độ, không đạt
kế hoạch đề ra.
- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám
sát, còn có một số cấp uỷ chi bộ
chưa thực sự quan tâm, khi tiến
hành kiểm tra, giám sát thực hiện
chưa đúng quy trình, quy định.
Công tác quản lý đảng viên của
một số chi bộ có thiếu sót; vẫn
còn có đảng viên vi phạm, bị xử lý
kỷ luật.
Những hạn chế, khuyết điểm trên là do
những nguyên nhân sau:
Nguyên nhân khách quan: Tình hình
trong năm 2017, giá cả nông
sản, vật liệu, xăng dầu có nhiều
biến động. Trong đó, có những
thời điểm giá các mặt hàng cà
phê, điều thô, nguyên liệu thức
ăn chăn nuôi, sắt thép,…biến
động mạnh. Do vậy, đã tác động
ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh
doanh của Tổng Công ty. Bên
cạnh đó, các thủ tục triển khai dự
án đầu tư, nhất là các thủ tục về
đất đai, xây dựng cơ bản, kéo dài
thời gian ảnh hưởng đến tiến độ
dự án và hiệu quả sau khi đưa vào
khai thác.
Nguyên nhân chủ quan: công tác tổ
chức, cán bộ, mặc dù đã có những
giải pháp tích cực, nhưng vẫn còn
nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp
yêu cầu phát triển của Tổng Công
ty. Công tác kiểm tra, giám sát,
giáo dục, quản lý đảng viên ở một
vài cơ sở còn có những thiếu sót
cần phải khắc phục. Đảng uỷ xác
định, ngoài những yếu tố khách
quan, nguyên nhân chủ quan vẫn
là nhân tố chủ yếu dẫn đến những
tồn tại, khuyết điểm, trách nhiệm
này thuộc về sự lãnh đạo của
Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng

uỷ Tổng Công ty.
Tại Hội nghị chúng ta đã thống
nhất mục tiêu năm 2018 là, tiếp
tục ổn định các mặt, tạo chuyển
biến rõ nét, thực chất trong thực
hiện tái cơ cấu doanh nghiệp,
gắn với chiến lược phát triển bền
vững; nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh,
thúc đẩy tăng trưởng; lãnh đạo
đảm bảo doanh thu và cổ tức cho
cổ đông theo Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2018. Thực hiện cải cách, đổi mới;
tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực
hành dân chủ; nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho người lao
động; xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu,
nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ,
Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị
các cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo các
đơn vị, các đoàn thể quần chúng
và toàn thể cán bộ, đảng viên
trong Đảng bộ cần tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số
nội dung trọng tâm sau đây:
Một là: Lãnh đạo tập trung đẩy
mạnh hoạt động sản xuất kinh
doanh, đảm bảo hoàn thành kế
hoạch chỉ tiêu doanh thu hợp
nhất: trên 10.000 tỷ đồng, phấn
đấu 15.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm
vụ hết sức quan trọng để duy trì
sự hoạt động ổn định và quy mô
của Tổng Công ty. Do vậy phải tập
trung các nguồn lực, chủ động
trong việc dự báo, đánh giá, phân
tích tình hình, tìm kiếm cơ hội kinh
doanh, từ đó, xác định phương
thức mua bán phù hợp, phối hợp
chặt chẽ giữa các phòng, ban, cơ
sở để có những giải pháp khả thi,
hiệu quả. Lãnh đạo đề ra các giải
pháp thực hành tiết kiệm, phòng,
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chống lãng phí, phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau
thuế hợp nhất, trên 420 tỷ đồng;
Trong đó Tổng Công ty mẹ, lợi
nhuận sau thuế 220 tỷ đồng.
Hai là: Tiếp tục triển khai thực
hiện tái cơ cấu doanh nghiệp,
gắn với chiến lược phát triển bền
vững trong từng lĩnh vực cũng
như toàn Tổng Công ty. Chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
dự án trọng điểm. Trong đó, tập
trung chỉ đạo hoàn tất thi công
và đưa vào hoạt động Nhà máy cà
phê hoà tan, vào cuối quý 2/2018.
Hoàn thành xây dựng hạ tầng các
khu công nghiệp (An Phước, Đất
Đỏ, Ông Kèo…) để thu hút các
nhà đầu tư. Triển khai các thủ tục
thi công Tổng kho xăng dầu và
bến chuyên dùng Phú Hữu, gắn
với hệ thống các trạm xăng dầu;
Xây dựng nhà xưởng cho thuê
JSC, hệ thống kho Logistics Nhơn
Trạch. Các đơn vị kinh doanh
bất động sản, tháo gỡ khó khăn,
khẩn trương đẩy nhanh thi công
xây dựng hạ tầng, để sớm có sản
phẩm tiêu thụ. Công tác đền bù,
thu hồi đất các dự án: cảng tổng
hợp Phú hữu, khu công nghiệp
Ông Kèo, khu 51 ha, Khu Dịch vụ
thương mại, Logistics xã lộ 25,
huyện Thống Nhất…
Ba là: Đẩy mạnh công tác tiếp thị
thu hút các nhà đầu tư thuê đất
ở các khu công nghiệp của Tín
Nghĩa, tập trung vào các nhà đầu
tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
và các nhà đầu tư khác có tiềm
năng tốt. Xây dựng và thực hiện
chính sách ưu đãi về thu hút đầu
tư, kết hợp với các phương thức
cho thuê đất linh hoạt, đa dạng.
Song song với các giải pháp trên,
Ban quản lý các KCN, các công
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ty kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp cần đổi mới hơn nữa,
nhằm nâng cao chất lượng phục
vụ, hỗ trợ có hiệu quả các nhà
đầu tư. Trong năm 2018, diện tích
cho thuê phấn đấu đạt trên 100
ha.
Bốn là: Tích cực mở rộng quan
hệ với các tổ chức tín dụng, các
quỹ, các tổ chức tài chính, các
nhà đầu tư trong và ngoài nước
để khai thác tốt nguồn vốn cho
hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Triển khai thực hiện tái cấu trúc
các dự án đầu tư trong danh mục
đã được chủ sở hữu chấp thuận.
Thực hiện có kết quả tăng vốn
Điều lệ lên 2.000 tỷ đồng theo
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
thường niên và phát hành trái
phiếu doanh nghiệp.
Năm là: Tiếp tục quản lý chặt
chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí đối với các khoản
chi tiêu, điện, nước, xăng dầu, vật
tư, nguyên liệu. Đẩy mạnh tiêu
thụ hàng hóa, sản phẩm tồn kho
để tiết giảm chi phí. Phát động
trong CBCN-LĐ trong toàn Đảng
bộ ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản
phẩm của Tổng Công ty Tín Nghĩa
(tiêu thụ xăng, gaz đốt, cà phê,
hạt điều…). Tăng cường kiểm
soát, kiểm toán nội bộ việc tuân
thủ chấp hành Quy chế tài chính,
các định mức kinh tế- kỹ thuật,
định biên lao động, kịp thời phát
hiện và khắc phục ngay những
sai sót trong quản lý.
Sáu là: Triển khai thực hiện công
tác tái cấu trúc tổ chức bộ máy, cắt
giảm lao động thừa, nhằm nâng
cao năng suất, chất lượng lao
động, thực hiện tốt các mục tiêu
kinh tế, tài chính đề ra. Tập trung

nâng cao chất lượng công tác
đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển
cán bộ, công tác rà soát quy
hoạch cán bộ. Thực hiện chính
sách trả lương thỏa đáng, khen
thưởng kịp thời đối với những cá
nhân, tập thể có thành tích xuất
sắc trong việc hoàn thành nhiệm
vụ được giao.
Bảy là: Chú trọng nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
tổ chức cơ sở đảng và chất lượng
đội ngũ cán bộ đảng viên. Trước
hết nâng cao chất lượng sinh
hoạt Đảng; giữ vững nguyên tắc
tập trung dân chủ; nguyên tắc tự
phê bình và phê bình, đoàn kết
thống nhất. Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng. Phấn đấu kết nạp đảng
viên mới đạt kế hoạch được giao.
Thực hiện tốt Chuyên đề năm
2018, Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Đảng bộ Tổng Công ty
phấn đấu danh hiệu Trong sạch
vững mạnh tiêu biểu.
Nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ
Tổng Công ty rất nặng nề, trong
bối cảnh kinh tế xã hội có những
khó khăn, phức tạp, với trách
nhiệm và ý chí quyết tâm, Ban
Thường vụ Đảng ủy yêu cầu toàn
thể cán bộ, đảng viên, công nhân
lao động nêu cao tinh thần đoàn
kết, phát huy thành tựu và những
kinh nghiệm đạt được trong thời
gian qua, quyết tâm thực hiện tốt
các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm
2018, góp phần hoàn thành Nghị
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm
kỳ 2015- 2020 và lập thành tích
chào mừng 30 năm ngày thành
lập Tổng Công ty Tín Nghĩa
(07/9/1989- 07/9/2019).
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CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

NGUỒN NHÂN LỰC GIỎI ĐỂ XÂY DỰNG TÍN NGHĨA
MẠNH, NĂNG ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
(BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CHI BỘ 3)

S

au gần hai mươi chín năm
hình thành và phát triển,
đội ngũ cán bộ của Tổng
Công ty đã có những đóng góp
quan trọng, quyết định vào quá
trình hình thành, xây dựng Tín Nghĩa
trở thành Tổng Công ty mạnh, năng
động, phát triển bền vững như ngày
nay. Tính đến 01/01/2018, tổng số
lao động trong toàn Tổng Công ty
là 1.041 người (nữ là 362 người),
trong đó, CBCNV có trình độ Tiến
sĩ: 02 người, Thạc sĩ: 50 người, Đại
học: 327 người, Cao đẳng: 47 người,
Trung cấp: 80 người, LĐTN & LĐPT:
535 người.
1. Công tác quản trị nhân sự
Tổng Công ty luôn chú trọng xây

dựng đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu
cầu quản lý, sản xuất kinh doanh và
chiến lược phát triển của Tổng Công
ty. Cán bộ Tổng công ty được các đối
tác, các cơ quan, ban ngành đánh
giá cao về năng lực chuyên môn và
tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân
chuyển cán bộ được triển khai thực
hiện đồng bộ với mô hình quản lý
mới và phù hợp với năng lực chuyên
môn của từng cá nhân nhằm đáp
ứng nhu cầu ngày càng phát triển
của Tổng Công ty.
Công tác tuyển dụng: Với chủ
trương tăng cường công tác tuyển
dụng, tìm kiếm nguồn nhân lực giỏi,
có trình độ chuyên môn cao để tăng
cường bộ máy quản lý, Tổng Công

ty đã triển khai chiến lược phát
triển nguồn nhân lực, xây dựng chế
độ, chính sách đãi ngộ để thu hút
người tài, có năng lực, đạo đức tốt.
Tạo nhiều cơ hội cho người giỏi thử
thách, thăng tiến, đặc biệt trong
thời gian gần đây, công tác tổ chức
đã xây dựng chính sách thu hút lao
động là người nước ngoài.
2. Công tác đào tạo
Công tác đào tạo luôn được quan
tâm, năm 2017 đã phối hợp với các
Trung tâm đào tạo tổ chức 45 khóa
đào tạo, huấn luyện cho 1.388 lượt
người, với tổng chi phí đào tạo thực
hiện gần 1,7 tỷ đồng. Thường xuyên
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
trong toàn hệ thống, các loại hình
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đào tạo rất đa dạng như: Đào tạo nội
bộ, đào tạo trong nước và đào tạo
nước ngoài. Đặc biệt, đã mạnh dạn
đầu tư và phát triển nguồn nhân lực
trẻ bằng cách gửi cán bộ, nhân viên
theo học các chương trình Đại học,
Thạc sĩ trong và ngoài nước.
3. Công tác tiền lương và chế độ chính sách:
Thu nhập bình quân thực hiện năm
2017 tăng so với năm 2016 là 34%.
Trong năm 2017 thực hiện điều chỉnh
tăng lương cho người lao động theo
lương tối thiểu vùng và tăng 10%
lương cơ bản.
Việc chi trả tiền lương, thưởng được
thực hiện đầy đủ, kịp thời cho người
lao động theo Qui chế trả lương trả
thưởng của Tổng công ty.
Tất cả người lao động tại Tổng Công
ty đều được ký hợp đồng lao động
và được đóng BHXH, BHYT, BHTN
theo đúng qui định của Bộ Luật lao
động và nội quy, quy chế Tổng Công
ty. Ngoài ra, mỗi người lao động
còn được mua bảo hiểm tai nạn con
người với số tiền 100.000.000 đồng/
người/vụ tai nạn.
Các chế độ, chính sách đối với người
lao động đã và đang thực hiện đúng
theo quy định, thể hiện sự quan tâm
cao nhất của Tổng Công ty đến lợi
ích người lao động trong khuôn khổ
pháp luật hiện hành nhằm động
viên, khích lệ người lao động phát
huy sáng tạo, hăng hái, nhiệt tình và
gắn bó với Tổng Công ty.
Để đạt được những kết quả trong
công tác Lãnh đạo tổ chức, cán bộ,
ngoài những mặt đã đạt được, còn
không ít khó khăn gặp phải như:
Công tác tuyển dụng cán bộ chưa
theo kịp với sự phát triển của Tổng
Công ty. Tuy nhiên, với quyết tâm cao
trong thời gian tới Chi bộ 3 tiếp tục
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lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:
một là: Tập trung thực hiện tái cơ
cấu nguồn nhân lực, có kế hoạch về
tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm.
Ưu tiên nhân lực cho hoạt động kinh
doanh, tài chính và đầu tư phát triển.
Tiếp tục quan tâm đến nguồn nhân
lực chất lượng cao từ bên ngoài, kể cả
người nước ngoài.
Hai là: Thực hiện thường xuyên
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho
CBCNV phù hợp để đáp ứng yêu cầu
của Tổng công ty trước tình hình mới.
Ba là: Hoàn thiện bộ máy tổ chức, mô
hình công ty holding và công tác
quản trị điều hành tại Công ty Mẹ và
các Công ty Con.
Bốn là: Xây dựng cơ chế đánh giá
hiệu quả công việc, đổi mới chế độ
tiền lương, thu nhập phù hợp với kết
quả lao động, hiệu quả sản xuất kinh
doanh, có chế độ đãi ngộ xứng đáng
đối với những đóng góp tích cực.

HOÀN THÀNH
XÂY DỰNG
LỰC LƯỢNG
TRUNG KIÊN,
PHÁT TRIỂN
ĐẢNG VIÊN
(BÁO CÁO THAM LUẬN
CỦA CHI BỘ CÔNG TY CPPT
KCN TÍN NGHĨA)

Về lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNLĐ đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017
Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm
2017 được Tổng công ty giao và Nghị

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2017 của Công ty, ngay những
tháng đầu năm, chi bộ đã chỉ đạo,
phân công cho các đảng viên phụ
trách các Phòng chuyên môn xây
dựng chương trình hành động
theo chức năng, nhiệm vụ của
Phòng một cách chi tiết, có tiến
độ thực hiện từng tháng, quý và
cả năm. Hàng quý có báo cáo và tổ
chức lấy ý kiến đóng góp của toàn
thể đảng viên trong chi bộ về kết
quả hoạt động chung của Công ty.
Từ đó thấy được những công việc
làm được và chưa làm được để
cùng thảo luận, trao đổi và thống
nhất giải pháp thực hiện tốt nhất
trong quý tiếp theo. 6 tháng và 9
tháng đầu năm chi bộ có tổ chức
sơ kết nhằm đánh giá và thống
nhất giải pháp chung của chi
bộ nhằm thực hiện thành công
nhiệm vụ SXKD năm 2017. Kết
quả thực hiện, về doanh thu đạt
142 tỷ đồng, đạt 101,3%/KH, lợi
nhuận trước thuế đạt 62 tỷ đồng,
đạt 102,5%/KH, nộp ngân sách 24
tỷ đồng, đạt 103%/KH và đảm bảo
tỷ lệ chia cổ tức 15%/cổ phần, đạt
100% theo tinh thần Nghị quyết
của ĐHĐCĐ. Cấp ủy và toàn thể
đảng viên trong chi bộ luôn thể
hiện được vai trò, trách nhiệm,
tiên phong, gương mẫu trong việc
thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao, nhất là đối với công tác
chuyên môn. Kết quả bình xét thi
đua năm 2017, trong 10 đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có
4 đảng viên đạt danh hiệu chiến
sỹ thi đua, và 27 đảng viên còn lại
của chi bộ đạt mức hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Không có đảng viên nào
đạt mức hoàn thành hay không
hoàn thành nhiệm vụ.
Về lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng
trung kiên, phát triển đảng viên mới.
Việc đào tạo, bồi dưỡng và phát
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hiện đoàn viên công đoàn, đoàn
thanh niên ưu tú để giới thiệu cho
chi bộ, đảng ủy TCT dự lớp bồi
dưỡng cảm tình đảng nhằm tạo
nguồn cho công tác phát triển đảng
viên mới luôn được chi bộ quan
tâm. BCH Chi bộ phân công một
đồng chí ủy viên, phụ trách công
tác trung kiên và giao nhiệm vụ cho
các đồng chí đảng viên là UVBCH
CĐCSTV, Chi đoàn TNCSHCM
thường xuyên đánh giá, phân loại
đoàn viên theo hướng dẫn của cấp
trên để lập danh sách đoàn viên ưu
tú giới thiệu cho chi bộ, đồng thời
rà soát trước sơ bộ về các điều kiện,
tiêu chuẩn, nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng của quần chúng đoàn viên
trước khi báo cáo cấp ủy chi bộ xem
xét giới thiệu đi học lớp dồi dưỡng.
Đối với lực lượng trung kiên mà
chi bộ đang quản lý thì chi bộ có
phân công đảng viên giúp đỡ cho
từng quần chúng trung kiên. Tại
các buổi sinh hoạt chi bộ thường
kỳ, các đảng viên chính thức được

phân công giúp đỡ quần chúng
có báo những mặt mạnh, mặt yếu
và sự tiến bộ của quần chúng. Mặt
khác, một số trường hợp trung kiên
sau khi được hướng dẫn viết lý lịch
Người xin vào đảng và theo dõi thái
độ, động cơ, … và xét thấy không có
khả năng phát triển thì chi bộ đưa ra
khỏi danh sách lực lượng trung kiên
(đã có 02 trường hợp chi bộ đưa ra
khỏi danh sách). Trong năm 2017,
lực lượng trung kiên của chi bộ là 6
và chi bộ đã phát triển được 2 đảng
viên mới. Hiện nay chi bộ đang có 6
quần chúng trung kiên (do đầu năm
2018 đã giới thiệu dự lớp bồi dưỡng
cho 2 quần chúng ưu tú).
Về thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên
mới.
Trên cơ sở lực lượng trung kiên mà
chi bộ đang quản lý và nhiệm vụ
phát triển đảng viên mới hàng năm,
các đồng chí đảng viên được phân
công giúp đỡ quần chúng trung

kiên hướng dẫn quần chúng viết Lý
lịch người xin vào đảng và Đơn xin
vào đảng, sau khi cấp ủy xem xét
động cơ xin vào đảng, đồng chí bí
thư hoặc phó bí thư chi bộ tổ chức
thẩm tra hoặc đối khớp lý lịch của
người xin vào đảng theo hình thức
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu
điện. Sau khi hoàn thành công tác
thẩm tra/đối khớp lý lịch, chi bộ
triển khai các thủ tục tiếp theo và
tổng hợp báo cáo về đảng ủy TCT
theo quy định. Công việc trên được
chi bộ thực hiện trong quý I và quý
II hàng năm, chậm nhất là quý III.
Hàng năm, chi bộ có cử các đồng
chí cấp ủy tham dự các lớp tập huấn
công tác đảng (nếu có) do Đảng ủy
khối tổ chức để cập nhật kịp thời
các hướng dẫn mới. Và do làm tốt
công tác quản lý lực lượng trung
kiên và công tác phát triển đảng
viên mới mà chi bộ Công ty CPPT
KCN Tín Nghĩa luôn hoàn thành
nhiệm vụ phát triển đảng viên mới
trong nhiều năm qua.
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CHI BỘ BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA

C

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT
CHI BỘ VÀ QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN
(BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CHI BỘ BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA)

hi bộ Ban Quản Lý Các KCN
Tín Nghĩa là chi bộ sinh
hoạt ghép, có 31 đảng viên
công tác tại 4 đơn vị (BQL các KCN
Tín Nghĩa; Công ty CP KCN Tín NghĩaPhương Đông; Công ty TNHH Đầu tư
KCN Tín Nghĩa; Công ty CP phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản),
đa số cán bộ, đảng viên có trình độ
học vấn, chuyên môn cao, có tinh thần
trách nhiệm và được quần chúng tín
nhiệm.
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành
Trung ương về “nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ
sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của
Ban Bí thư Trung ương ngày 30/3/2007
về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ” và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW,
ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung
ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ
trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”
và các văn bản hướng dẫn của Đảng
uỷ Khối, Đảng uỷ Tổng Công ty về
công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Ban
Quản lý các KCN đã đề ra các giải pháp
và tổ chức thực hiện như sau:
Chi bộ Ban QL các KCN Tín Nghĩa xác
định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then
chốt, trong đó việc nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ được xác định
là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng
trong công tác xây dựng chi bộ Đảng
trong sạch vững mạnh.

1

- Ban hành và thực hiện nghiêm
túc Quy chế hoạt động nhiệm kỳ,
tổ chức sinh hoạt định kỳ, nền nếp.
Thực hiện đúng quy trình, quy định
theo Hướng dẫn 09-HD/ĐU của Đảng
uỷ Khối, chi uỷ sinh hoạt trước, thống
nhất về nội dung, chương trình sinh
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hoạt, dự thảo báo cáo, gửi thông báo
về nội dung, thời gian sinh hoạt cho
các tổ đảng trước khi tổ chức sinh hoạt
chi bộ. Do vậy, các cuộc sinh hoạt của
chi bộ, đồng chí chủ trì không phải
đọc lại báo cáo, giúp thời gian sinh
hoạt ngắn gọn, đảng viên nắm trước
được nội dung, chủ động phát biểu.
Sau khi kết thúc cuộc họp, chi bộ ban
hành văn bản để các đảng viên, tổ
đảng triển khai thực hiện và có cơ sở
đánh giá việc thực hiện trong dịp sinh
hoạt lần sau.

động. Thực hiện tự phê bình và phê
bình, trong sinh hoạt chi bộ và trong
đánh giá phân tích chất lượng đảng
viên cuối năm.

5

- Trong sinh hoạt chi bộ thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng
nghe ý kiến của đảng viên, thảo luận
dân chủ, chủ trì khơi gợi ý kiến để
đảng viên phát biểu, kết luận từng nội
dung, tạo sự đồng thuận thống nhất
cao trong chi bộ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý
đảng viên, hằng năm thực hiện
công tác phân công giao nhiệm vụ
cho từng đảng viên sát với chức năng,
nhiệm vụ được doanh nghiệp giao
và nhiệm vụ công tác do chi bộ giao;
thường xuyên giám sát đảng viên thực
hiện nhiệm vụ thông qua các báo cáo
chi bộ định kỳ; thực hiện mở sổ Danh
sách đảng viên theo quy định, theo
dõi, cập nhật thông tin đảng viên bổ
sung hằng năm; theo dõi việc chấp
hành quy định 76-QĐ/TW về đảng
viên giữ mối quan hệ với chi, đảng bộ
địa phương và gương mẫu thực hiện
nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3

6

2

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh
hoạt, nội dung sinh hoạt sát với
tình hình thực tiễn, lồng ghép với sinh
hoạt chuyên đề học tập và làm theo
tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí
Minh và thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh
đối Đảng. Thông qua sinh hoạt thực
hiện công tác tuyên truyền, quán triệt
đường lối chính sách của Đảng và các
văn bản của Đảng các cấp đến đảng
viên. Nắm bắt và kịp thời giải quyết
tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng
viên và quần chúng lao động.

4

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra
giám sát, nhất là kiểm tra, giám
sát đảng viên thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao; đảng viên chấp
hành Điều lệ Đảng; đảng viên chấp
hành Quy định những điều đảng viên
không được làm… kịp thời phát hiện,
cảnh tỉnh những đảng viên có biểu
hiện lệch lạc về tư tưởng và hành

- Trên cơ sở thực hiện tốt các nội
dung trên, năm 2017 chi bộ kết
nạp thêm được 02 Đảng viên. Công tác
đào tạo lý luận chính trị cũng được chú
trọng với 01 đồng chí hoàn thành lớp
trung cấp chính trị; 01 đồng chí hoàn
thành lớp cử nhân chính trị. Đánh giá
cuối năm toàn bộ các đảng viên trong
chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong
đó 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, chi bộ Ban QL các KCN Tín
Nghĩa được đánh giá là chi bộ trong
sạch vững mạnh tiêu biểu.
Mỗi đảng viên mạnh góp phần làm
cho chi bộ thêm vững mạnh, mỗi chi
bộ vững mạnh góp phần làm cho
đảng bộ vững mạnh, từng cơ sở đảng
vững mạnh thì Đảng ta trong sạch,
vững mạnh. Chi bộ Ban QL các KCN
Tín Nghĩa là một trong những chi bộ
thuộc Đảng uỷ Tổng Công ty Tín nghĩa,
xin được chia sẻ trước hội nghị.
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CHI BỘ CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CN TÍN NGHĨA

ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ
BẰNG VIỆC LÀM CỤ THỂ
(BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CHI BỘ CÔNG TY CP DV BẢO VỆ CN TÍN NGHĨA)
1/ Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Doanh
nghiệp giữ vững ổn định chính trị, an ninh
quốc phòng.
- Thông qua việc thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, từng đảng viên trong
chi bộ đã đầu tàu gương mẫu trong
việc chấp hành nội quy, quy chế Công
ty đã ban hành, mặt khác chủ động
đấu tranh chống những biểu hiện tiêu
cực, những việc làm sai trái trong đơn
vị nhằm tạo bầu không khí dân chủ,
khuyến khích mọi thành viên thực
hiện tốt chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong
các năm qua không có hiện tượng
khiếu kiện, khiếu nại, không có đảng
viên nào vi phạm quy chế dân chủ cơ
sở.
- Ngoài việc đầu tàu gương mẫu trong
thực hiện nhiệm vụ, hầu hết các đồng
chí đảng viên được bố trí vào các vị trí
lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị như
Giám đốc, đội trưởng, đội phó mục
tiêu … trong từng cương vị công tác,
các đồng chí đã cùng tập thể đóng
góp công sức của mình vào xây dựng
Chi bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh
về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
- Công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong doanh nghiệp: Do có sự chỉ đạo
sâu sát của Chi bộ, Ban giám đốc nên
công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn
luôn được đảm bảo mặc dù địa bàn
hoạt động của Công ty nằm khắp các
huyện trong tỉnh Đồng Nai và ngoài
tỉnh. Các đồng chí đảng viên đã tham
gia các vị trí nòng cốt trong lực lượng
tự vệ của Công ty, nhiều đồng chí
nhận trách nhiệm Đội trưởng trong lực
lượng bảo vệ, thường xuyên học tập,

rèn luyện bản thân đạt được kết quả
tốt trong việc giữ gìn trật tự an ninh,
phòng chống cháy nổ trên các địa bàn
Công ty đứng chân.
2/ Tham gia giáo dục truyền thống cách
mạng cho thế hệ trẻ.
- Các đồng chí đảng viên trong chi bộ
kết hợp với Công đoàn, Đoàn thanh
niên tổ chức các phong trào thi đua
nhân ngày lễ lớn trong năm, phối
hợp tổ chức viết báo tường, hội thao,
tham gia hội trại…. Qua hoạt động
tuyên truyền giáo dục đối với thế hệ
trẻ, mặt khác, bằng sự đầu tàu gương
mẫu trong việc rèn luyện phẩm chất
đạo đức người đảng viên là CCB, Anh
bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, phấn
đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ
được phân công. Mỗi đồng chí là tấm
gương cho thế hệ trẻ noi theo.
3/ Tham gia các hoạt động tình nghĩa.
- Các hoạt động tình nghĩa do Công
ty phát động như quỹ “ Đền ơn đáp
nghĩa”, “Xoá đói giảm nghèo”, quỹ
“Khuyến học”, ủng hộ những đợt
thiên tai đột xuất trong năm, ủng hộ
gia đình CBCNV gặp khó khăn…. đều

được các đồng chí đảng viên tham gia
hưởng ứng tích cực
- Các hoạt động thăm hỏi, động viên
giữa các tổ chức chính trị trong Công
ty được duy trì khi các thành viên có
hữu sự. Mặc dù không nhiều về vật
chất nhưng việc thăm hỏi là nguồn cổ
vũ, động viên lẫn nhau trong đời sống,
trong công việc và tình cảm đồng chí,
nghĩa tình đồng đội.
Các đồng chí đảng viên được Chi bộ,
chính quyền tin tưởng giao nắm giữ
các vị trí lãnh đạo trong đơn vị, các
đồng chí đã phát huy tốt trong các lĩnh
vực công tác của mình. Đồng thời giáo
dục quần chúng noi theo trong các
mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao, góp phần xây dựng và
phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh.
Các đồng chí đảng viên luôn quyết
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình trong mọi lĩnh vực công tác,
bằng những việc làm cụ thể, sát cánh
cùng Chi bộ đảng, chính quyền phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn
vị đề ra trong năm và những năm tiếp
theo.
Thông tin nội bộ - Số 03/2018
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CHUYẾN ĐI
NGHĨA TÌNH
“Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng
khác giống nhưng chung một giàn” , “lá
lành đùm lá rách” là truyền thống tốt
đẹp và đức tính cao cả của con người
Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay. Đó
cũng là một trong những nét văn hóa
đặc trưng của tập thể Tổng Công ty Tín
Nghĩa trong suốt 29 năm hình thành
và phát triển. Minh chứng cụ thể là
hàng năm Tổng Công ty Tín Nghĩa đã,
đang và tiếp tục tham gia, ủng hộ rất
nhiều chương trình tình thương (phát
quà tết cho người nghèo và người gia
neo đơn cỡ nhỡ; phát quà cho cho trẻ em
tại các mái ấm tình thương; phát quà
cho các em tại trung tâm bảo trợ trẻ em
nhân ngày quốc tế thiếu nhi;…) và các
qũy từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(kinh phí ủng hộ năm sau tăng hơn năm
trước).
Trong các Chương trình mà Tổng Công
ty Tín Nghĩa tham gia, có một trương
trình hết sức ý nghĩa và đầy tính cộng
đồng, được phối hợp với Đài Truyền
hình Đồng Nai thực hiện là Chương
trình “Chung lòng, Chung sức” được
phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên
kênh truyền hình Đồng Nai (ĐN1 và
ĐN2 ).
Vừa qua, ngày 22/5/2018 đại diện Tổng
Công ty Tín Nghĩa, Công ty CP QLDA
Tín Nghĩa đã tham gia Chương trình
“Chung lòng, Chung sức” - kỳ phát sóng
tháng 05 được tổ chức tại Trường Tiểu
học Phù Đổng ấp Thống Nhất, xã Phú
Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng
Nai. Chương trình đã thăm, động viên
và phát quà cho các em học sinh có
hoàn cảnh hết sức khó khăn (gia đình
các em thuộc diện khó khăn) nhưng đã
vươn lên trong học tập đạt thành tích
cao, tổng phần quà được trao bao gồm
40 phần (cặp sách, tập vở, bút) và 10
xe đạp. Trong số các em có 02 trường
hợp hết sức đáng thương và cần được
quan tâm lâu dài..., đối với hoàn cảnh của
em Bích Trâm: Sinh ra và lớn lên trên đất
bạn Campuchia, Bích Trâm – cô trò nhỏ
lớp 2/1 của trường tiểu học Phù Đổng
– xã Phú Cường - huyện Định Quán
lớn lên trong vòng tay yêu thương của
mẹ mà không có bóng dáng của một
người cha bên cạnh chở che, chăm
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sóc. Không sinh ra và lớn lên ở vùng
quê này thế nhưng từ ngày theo mẹ về
lại quê hương Việt Nam sinh sống, Bích
Trâm đã quen dần với việc hàng ngày
phải vượt qua đoạn đường đầy khó
nhọc nơi đây để tìm đến với con chữ. Số
phận nghiệt ngã đã không cho em có
được một mái ấm gia đình trọn vẹn bởi
cha mất sớm, một mình mẹ phải tảo
tần nuôi 2 chị em của Trâm ăn học. Để
rồi giữa nghịch cảnh, niềm hạnh phúc
duy nhất mà cô trò nhỏ này luôn phấn
đấu là nỗ lực học tập để thực hiện được
ước mơ tương lai của mình. Ngày mới
từ Campuchia trở về, cuộc sống của
gia đình em gặp muôn vàn khó khăn,
không có được một miếng đất cắm
dùi, cả gia đình phải thuê trọ căn nhà
này với giá 700 ngàn đồng hàng tháng
để sinh sống. Thực ra nơi ở này cũng
không được an toàn vì đã bỏ hoang
từ lâu, tường nứt nhiều chỗ, mái ngói
thì không còn nguyên vẹn và đây cũng
không phải là nơi sống tạm duy nhất
của gia đình Trâm sau khi mấy mẹ con
em đã di chuyển nhiều nơi khác sinh
sống. Sống trong hoàn cảnh gia đình
mất đi người trụ cột, Bích Trâm luôn
khao khát có được một mái ấm thiêng
liêng đủ đầy. Giấu nỗi buồn vào tận
sâu tâm hồn còn non nớt, cô trò nhỏ
này chỉ biết lấy việc học tập là mục tiêu
phấn đấu trong cuộc sống của mình và
luôn tự nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn để

chia sẻ với mẹ bao khó khăn khi cuộc
sống không còn cha kề bên chăm sóc.
Còn với chị Hoa mẹ của Trâm - người
phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ với
công việc làm thuê, làm mướn trên
bến cá dưới lòng hồ Trị An này là công
việc mưu sinh sinh để chị có tiền lo cho
2 đứa con thơ dại. Với chị bao nỗi lo
cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, cũng
không bằng nỗi lo con thơ bị dang dở
việc học hành– niềm khát khao về một
tương lai tươi sáng cho các con bằng
con đường tri thức luôn là động lực
phấn đấu suốt bao năm qua của người
mẹ nghèo này hằng mong ước. Không
gian phía trước nhà là nơi sáng sủa và
tươm tất nhất nên được chọn làm góc
học tập hằng ngày của Bích Trâm. Dù
chỉ bắt đầu giờ học tại nhà sau thời
gian phụ mẹ những công việc trong
gia đình, Bích Trâm lại thấy dường như
cánh cửa tương lai của mình đang dần
được hé mở. Để rồi những gian nan
- vất vã của một đời nghèo sẽ không
làm chùn bước cô trò nhỏ đáng yêu
này trên hành trình hướng đến tương
lai. Giống như gia cảnh của em Nguyễn
Thị Bích Trâm, hoàn cảnh của em Nguyễn
Hữu Lộc - một học sinh nghèo của
trường tiểu học Phù Đổng này cũng có
một hoàn cảnh éo le, bất hạnh. Biến cố
xảy đến bất ngờ khi cha em đột ngột
qua đời vì tai nạn nghề nghiệp để lại 3
mẹ con em trong căn nhà chấp vá tạm
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bợ. Tài sản có được sau bao nhiêu
năm tích cóp của một đời nghèo
mà gia đình em có được chỉ là một
căn nhà xiu vẹo được che chắn tạm
bợ bằng những tấm tôn mà khi còn
sống cha em đã góp nhặt để dựng
lên. Mái nhà vốn đã dột nát, nay lại
càng trở nên xơ xác, hiu quạnh khi 4
tháng nay cha em đột ngột qua đời
trong lúc mưu sinh, kiếm sống trên
lòng hồ Trị An. Để rồi mất đi người
trụ cột trong gia đình, cuộc sống
vốn đã khó khăn nay lại càng trở
nên túng quẫn hơn khi chỉ còn một
mình mẹ các em gánh vác. Vì gia
cảnh khó khăn, chị đã không chối từ
bất cứ công việc nào, dù là công việc
làm thuê nặng nhọc để có thể kiếm
được chút tiền lo cho hai đứa con
thơ ăn học. Sống giữa vùng thôn
quê hiu quạnh lại không có một tấc
đất trồng trọt trong tay, khi phần
đông những bà con lao động nghèo
nơi đây phải rời quê tha phương
kiếm sống thì chị lại nhẫn nại chọn
cho mình những công việc làm
thuê, làm mướn ở quê nhà. Khi thì
phụ ở các vựa cá dưới lòng hồ, lúc
thì cùng với mấy chị em trong xóm
đi phơi cá khô cho các vựa cá gần
nhà. Rồi có khi chị còn theo những
người hàng xóm đi xa cả chục cây
số để lượm điều thuê. Thương mẹ
phải vất vã lo cho gia đình và nỗi
hụt hẫng mất cha chưa thể bù đắp,
thương đứa em gái còn quá nhỏ để
thấu hiểu sự mất mát lớn lao mà gia
đình phải sớm gánh chịu, Hữu Lộc
đã biến tình thương ấy thành sức
mạnh giúp em vượt qua nỗi đau,
vượt qua số phận, dưỡng nuôi ước
mơ học vấn và khát vọng đổi đời
bằng con đường học tập của mình.
Dù chỉ là một học sinh cấp tiểu học
nhưng em rất giỏi giang, ngoài giờ
học cậu trò nhỏ này còn biết phụ
mẹ, trông em hay làm những công
việc nhỏ trong gia đình. Dẫu đường
đời vẫn còn dài phía trước nhưng tin
rằng, ngày mai những cô cậu học trò
như Bích Trâm, Hữu Lộc sẽ vẫn đến
trường, ngày mai các em vẫn cố tập
cho mình quen dần với những bước
đi khó nhọc. Bởi các em hiểu được
rằng đằng sau mình vẫn còn đó là
tình thương vô bờ bến của những
người mẹ, là ánh mắt dõi theo của
người thầy người cô những người
luôn nâng bước cho các em được

thành người.
Sau khi tham gia trương trình, bản
thân tôi hết sức xúc động và trăn
trở về hoàn cảnh các em, để được đi
học, hàng ngày cắp sách đến trường
tiếp thu kiến thức và vui đùa như
các bạn cùng trang lứa (như con
của chúng ta) đối với các em cả vấn
đề khó khăn mà ở độ tuổi các em
chưa thể giải quyết được. Nhìn vào
đôi mắt các em cảm nhận được sự
thơ ngây của tuổi thơ, sự vô tư và nô
đùa, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt
đó vẫn chứa đựng nỗi ưu tư, lo lắng
và thoáng buồn mà tôi cảm nhận và
văng bẳng đâu đó, còn nghe tiếng
nói của Cô Hiệu Phó khi phát quà
cho các em có nhắn nhủ “có quà
rồi, các em cố gắng đi học đều nhé”,
câu nói động viên tưởng trừng như
không có trong suy nghĩ của nhiều
người chúng ta, nhưng đó là câu nói
thường ngày của các cô giáo vùng
sâu thường hay động viên các em
đến trường sau mỗi buổi học. Với
một khoảng cách địa lý không xa giữa “Biên
Hòa” và “ấp Thống Nhất, xã Phú Cường,
huyện Định Quán” nhưng thế giới của các
em vùng “nông thôn” và thế giới của các em
vùng “đô thị” là một khỏang cách tương đối
xa.
Qua đây Tôi cũng mong Tổng Công
ty Tín Nghĩa luôn đồng hành và tiếp
tục tham gia các trương trình vì
cộng đồng. Mong toàn thể cán bộ,
công nhân viên và người lao động
đại gia đình Tín Nghĩa và tôi luôn
hăng hái lao động, sản suất tạo ra
thật nhiều lợi nhuận cho bản thân,
gia đình và chia sẻ với cộng đồng.
Mai Trường Anh
Công ty QLDA Tín Nghĩa

CHUNG LÒNG CHUNG SỨC
THÁNG 04 NĂM 2018
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hương trình “Chung lòng chung
sức” được Tổng Công ty thực hiện
trong 08 năm qua, nhằm giúp bà
con nghèo vơi bớt những khó khăn và
tạo điều kiện cho gia đình có hoàn cảnh
bất hạnh, khó khăn vươn lên trong cuộc
sống.
Được sự giới thiệu của chính quyền địa
phương và sau khi khảo sát hoàn cảnh
gia đình của Chị Nguyễn Thị Hiệp – sinh
năm 1966 đang sống tại Xã Quang Trung
- huyện Thống Nhất có hoàn cảnh thật
đáng thương, hiện tại một mình Chị làm
nuôi bốn con nhỏ. Bản thân Chị bị mắc
bệnh nan y giai đoạn 3, còn cô con gái
đầu bị bại liệt và con trai út hiện đang bị
mù một mắt, hàng ngày Chị phải đi làm
thuê để nuôi bốn con nhỏ còn phải trả
tiền nhà trọ, cộng thêm tiền thuốc men,
bệnh tật.
Thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc lá lành
đùm lá rách, vừa qua ngày 14/04/2018
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa đã đồng
hành cùng Đài PTTH Đồng Nai đến ghi
hình và hỗ trợ một phần hiện kim nhằm
giảm bớt đi khó khăn của gia đình Chị,
những hình ảnh này nhằm kêu gọi các
nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong
và ngoài tỉnh đóng góp một phần hỗ trợ
cho gia đình vượt qua khó khăn cải thiện
và ổn định cuộc sống tốt hơn.
				
Ngọc Nga
Cty CP PT KCN Tín Nghĩa

Thông tin nội bộ - Số 03/2018

31

THƠ

CÔNG TY BẢO VỆ

HÀO HÙNG

Công ty bảo vệ hào hùng
Bảo vệ Tín Nghĩa lẫy lừng khắp nơi
Anh Phú Giám đốc luôn cười
Anh luôn phấn đấu biết người biết ta
Chị Thúy nhìn rất kiêu sa
Dịu dàng trìu mến thật ra kiên cường
Bí thư thì có chú Chương
Dồi dào kinh nghiệm thương trường khỏi chê
Ba em kế toán thấy mê
Em nào cũng đẹp không chê chỗ nào
Em Nga duyên dáng Xin chào
Em Thủy chất phát lúc nào cũng siêng
Anh Thái anh Chính luân phiên
Kinh doanh nghiệp vụ triền miên nẻo đường
Thương trường cứ ngỡ chiến trường
Anh Thông tài xế cũng thường thâu đêm
Các anh tích cực trong đêm
Đến từng vị trí dịu im thăm chào
Nhơn Trạch đang đổ mưa rào
Các anh Đội trưởng anh nào cũng vui
Anh Đồng đội trưởng đen thui
Cũng vì cái nắng lui cui đi tuần
Anh Bình thì rất ân cần
Ăn nói nhỏ nhẹ khách hàng mến thương
Anh Giáp trên các nẻo đường
Tuần tra giúp đỡ tình thương dạt dào
Anh Dũng anh Trong Kính chào
Anh Quyết anh Chính anh nào cũng thân
Các anh luôn mãi quyết tâm
Anh Liệu cũng vậy âm thầm tiến thân
Bảo vệ Tín Nghĩa giúp dân
Nhân viên bảo vệ nhân văn hòa đồng
Các cô bảo vệ má hồng
Các anh bảo vệ tấm lòng tận tâm
Cùng nhau phấn đấu trong năm
Nắm tay vững bước nhiều năm đứng đầu
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH 5S

5

(Sàng lọc; Sắp xếp; Sạch sẽ; Săn sóc; Sẵn sàng)

S

là nền tảng cơ bản để
thực hiện các hệ thống đảm bảo chất
lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu
làm việc trong một môi trường lành
mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi
thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng
suất lao động sẽ cao hơn và có điều
kiện để việc áp dụng một hệ thống
quản lý chất lượng hiệu quả hơn.
Phương pháp 5S được phát minh bởi
người Nhật và họ cũng rất tự hào khi
cả thế giới áp dụng phương pháp này
của họ.
Vậy, 5S là gì?
5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật:
“SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” và
“SHITSUKE”
Theo tiếng Anh là: “ SORT”, “SET IN
ORDER”, “STANDARDIZE”, “SUSTAINT”
và “SELF-DISCIPLINE”
Thật may mắn, khi dịch sang tiếng
Việt thì cũng tạo được 5 chữ S, đó là
“SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, SĂN
SÓC” và “SẴN SÀNG”

1

. SERI (Sàng lọc): Là xem xét, phân
loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ
không cần thiết tại nơi làm việc. Mọi
thứ (vật dụng, thiết bị, nguyên vật
liệu, đồ dùng hỏng …) không/chưa
liên quan, không/chưa cần thiết cho
hoạt động tại một khu vực sẽ phải
được tách biệt ra khỏi những thứ cần
thiết sau đó loại bỏ hay đem ra khỏi
nơi sản xuất. Chỉ có đồ vật cần thiết
mới để tại nơi làm việc. S1 thường
được tiến hành theo tần suất định kì.

2

. SEITON (Sắp xếp): Sắp xếp là hoạt
động bố trí các vật dụng làm việc,
bán thành phẩm, nguyên vật liệu,
hàng hóa … tại những vị trí hợp lý
sao cho dễ nhận biết, dễ lấy, dễ trả lại.
Nguyên tắc chung của S2 là bất kì vật
dụng cần thiết nào cũng có vị trí quy
định riêng và kèm theo dấu hiệu nhận
biết rõ ràng. S2 là hoạt động cần được
tuân thủ triệt để.

3

. SEISO (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh
tại nơi làm việc, máy móc, thiết
bị, dụng cụ làm việc hay các khu vực
xung quanh nơi làm việc để đảm bảo
môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc.
S3 cũng là hoạt động cần được tiến
hành định kì.

4

. SEIKETSU (Săn sóc): Săn sóc
được hiểu là việc duy trì định kì và
chuẩn hóa 3S đầu tiên (Seri, Seiton và
Seiso) một cách có hệ thống. Để đảm
bảo 3S được duy trì, người ta có thể
lập nên những quy định chuẩn nêu
rõ phạm vi trách nhiệm 3S của mỗi cá
nhân, cách thức và tần suất triển khai
3S tại từng vị trí. S4 là một quá trình
trong đó ý thức tuân thủ của CBCNV
trong một tổ chức được rèn giũa và
phát triển.

5

. SHITSUKE (Sẵn sàng): Là tạo thói
quen tự giác tuân thủ nghiêm
ngặt các qui định tại nơi làm việc. Sẵn
sàng được thể hiện ở ý thức tự giác
của người lao động đối với hoạt động
5S. Các thành viên đều nhận thức rõ
tầm quan trọng của 5S, tự giác và
chủ động kết hợp nhuần nhuyễn các
chuẩn mực 5S với công việc để đem
lại năng suất công việc cá nhân và
năng suất chung của Công ty cao hơn.

• Dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm thời
gian trong quá trình làm việc
• Tạo tinh thần làm việc và bầu không
khí cởi mở
• Nâng cao chất lượng cuộc sống
• Nâng cao năng suất
Bắt nguồn từ truyền thống của Nhật
Bản, ở mọi nơi, trong mọi công việc,
người Nhật luôn cố gắng khơi dậy ý
thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự
giác của người thực hiện các công
việc đó. Người Nhật luôn tìm cách sao
cho người công nhân thực sự gắn bó
với công việc của mình. Ví dụ, trong
phân xưỡng, người quản lý sẽ cố gắng
khơi dậy ý thức trong người công
nhân đây là “công việc của tôi”, “chỗ
làm việc của tôi”, “máy móc của tôi”. Từ
đó người lao động sẽ dễ dàng chấp
nhận chăm sóc “chiếc máy của mình”,
“chỗ làm việc của mình” và cố gắng để
hoàn thành “công việc của mình” một
cách tốt nhất.
Lợi ích của 5S:

1
2
3
4
5
6
7

. Nơi làm việc trở nên sạch sẽ và
ngăn nắp hơn.
. Tăng cường phát huy sáng kiến
cải tiến.
. Mọi người trở nên có kỷ luật hơn.

. Các điều kiện hỗ trợ luôn sẵn
sàng cho công việc.
. Chỗ làm việc trở nên thuận tiện
và an toàn hơn.
. Cán bộ công nhân viên tự hào về
nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp
của mình.
. Đem lại nhiều cơ hội kinh doanh
hơn.
Thực hiện tốt 5S sẽ đóng góp cho các yếu tố
PQCDSM:

Ý nghĩa của hoạt động 5S
• Đảm bảo sức khoẻ của nhân viên

• Cải tiến Năng suất (P – Productivity)
• Nâng cao Chất lượng (Q – Quality)
Thông tin nội bộ - Số 03/2018

33

GÓC CHIA SẺ
• Giảm chi phí (C – Cost)
• Giao hàng đúng hạn (D – Delivery)
• Đảm bảo an toàn (S – Safety)
• Nâng cao tinh thần (M – Morale)
Khi thực hiện 5S thành công trong
công ty, 5S sẽ đưa lại sự thay đổi kỳ
diệu. Những thứ không cần thiết sẽ
được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những
vật dụng cần thiết được xếp ngăn
nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí
thuận tiện cho người sử dụng, máy
móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được
bảo dưỡng, bảo quản. Từ các hoạt
động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập
thể, khuyến khích sự hoà đồng của
mọi người, qua đó người làm việc
sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách
nhiệm và ý thức hơn với công việc.
Lý do ngày càng có nhiều Doanh
nghiệp tham gia ứng dụng 5S
• 5S có thể áp dụng đối với mọi loại
hình tổ chứ và mọi qui mô doanh
nghiệp
• 5S có thể áp dụng đối với các doanh
nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào: sản
xuất, thương mại hay dịch vụ.
• Triết lý của 5S đơn giản, không đòi
hỏi phải biết các thuật ngữ khó.
• Bản chất mọi người đều thích sạch
sẽ, thoải mái và sự ngăn nắp tại nơi
làm việc.
Trong khi các công ty thường gặp
những vấn đề sau:
• Có rất nhiều những thứ không cần
thiết và chúng không được sắp xếp
gọn gàng
• Di chuyển các đồ vật mất nhiều thời
gian và ảnh hưởng đến hạot động
khác, không có dấu hiệu nhận biết rõ
ràng các khu vực làm việc
• Lãng phí thời gian, công sức trong
phần lớn các công việc
• Tồn tại nhiều sai sót trong công việc
• Nhiều công việc phải làm lại, giao
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hàng luôn chậm trễ và phải làm
ngoài giờ nhiều
• Tồn kho nguyên liệu, bán thành
phẩm quá nhiều và mất nhiều thời
gian xếp dỡ
• Thiết bị văn phòng, trang thiết bị
sản xuất bẩn, diện tích bỏ không, tỷ
lệ máy móc không hoạt động cao.
• Sàn nhà, tường, cửa sổ, thiết bị chiếu
sáng bẩn, bám bụi ảnh hưởng sức
khoẻ người lao động
• Nơi làm việc không an toàn dẫn đến
nhiều tai nạn, sự cố xảy ra
• Những nơi công cộng (phòng ăn, tủ
đồ đạc, nhà vệ sinh ...) không sạch sẽ
• Tinh thần làm việc của công nhân
kém
• Người lao động không tự hào về
công ty và công việc của mình
Mục tiêu chính của chương trình 5S
5S là một phương pháp rất hiệu quả
để huy động con người, cải tiến môi
trường làm việc và nâng cao năng
suất doanh nghiệp. Mục tiêu chính
của chương trình 5S bao gồm:

1
2
3
4

. Xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen)
cho mọi người tại nơi làm việc.
. Xây dựng tinh thần đồng đội
giữa mọi người
. Phát triển vai trò lãnh đạo của
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản
lý thông qua các hoạt động thực tế.
. Xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ
thuật cải tiến.
4 yếu tố cơ bản để thực hiện thành công 5S

1

. Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ:
Điều kiện tiên quyết cho sự thành
công khi thực hiện 5S là sự hiểu biết
và ủng hộ của lãnh đạo trong việc
hình thành các nhóm công tác và chỉ
đạo thực hiện

2

. Bắt đầu bằng đào tạo: Đào tạo
cho mọi người nhận thức được
ý nghĩa của 5S, cung cấp cho họ
những phương pháp thực hiện là
khởi nguồn của chương trình. Khi đã
có nhận thức và có phương tiện thì
mọi người sẽ tự giác tham gia và chủ
động trong các hoạt động 5S
. Mọi người cùng tự nguyện tham
gia: Bí quyết thành công khi thực
hiện 5S là tạo ra một môi trường
khuyến khích được sự tham gia của
mọi người.
. Lặp lại vòng 5S với tiêu chuẩn
cao hơn: Thực hiện chương trình
5S là sự lặp lại không ngừng các hoạt
động nhằm duy trì và cải tiến công
tác quản lý.

3

4

Các bước áp dụng 5S vào Doanh nghiệp
Bước 1: Chuẩn bị, xem xét thực trạng
Bước 2: Phát động chương trình
Bước 3: Mọi người tiến hành tổng vệ
sinh
Bước 4: Bắt đầu bằng Seiri
Bước 5: Thực hiện Seiri, Seiton và
Seiso hàng ngày
Bước 6: Đánh giá định kỳ
10 điều gợi ý để thực hiện thành công 5S
1. Hai cái đầu luôn tốt hơn một cái
đầu – phát huy tối đa phương pháp
huy động trí não .
2. Luôn ý thức tìm ra các điểm không
thuận tiện để cải tiến.
3. Luôn ý thức tìm ra những nơi làm
việc không ngăn nắp để cải tiến.
4. Tìm ra những khu vực làm việc
không an toàn để cải tiến.
5. Tìm ra những nơi chưa sạch sẽ để
cải tiến.
6. Tìm ra các điểm lãng phí để loại bỏ.
7. Mở rộng phạm vi vệ sinh bề mặt
máy móc.
8. Chú ý tới các khu vực công cộng
như căng tin, nhà vệ sinh, vườn, hành
lang ngoài và bãi đỗ xe.
9. Chỉ ra những bằng chứng mà nhân
viên cần phải tăng cường hoạt động
5S.
10. Sử dụng hữu hiệu cách thức kiểm
soát bằng trực quan.
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BẢO VỆ - CÔNG TÁC PCCC TẠI ICD BIÊN HOÀ

T

hời gian gần đây, trên cả
nước có nhiều vụ cháy
lớn ở chung cư mà gần
nhất là cháy chung cư Carina ngày
23/3/2018, các trung tâm thương
mại gây ra không ít tổn hại về người
và tài sản đồng thời ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nguyên nhân gây ra những rủi ro
như vậy là do trời nắng nóng, công
tác PCCC không được quan tâm,
nhân viên bảo vệ thiếu trách nhiệm
với công việc.

huống, những môi trường nào dễ
xảy ra cháy, cách ứng phó nhanh và
an toàn nhất khi cháy xảy ra. Thực
hành cách quăng dây, gắn vòi rồng
vào hệ thống nước, cách cầm vòi
khi xịt nước và xịt như thế nào...Đối
với tất cả mọi người đặc biệt là nhân
viên bảo vệ, những kiến thức PCCC
cần phải được trang bị vững vàng và
đầy đủ. Không những thế, hơn ai hết,
người bảo vệ là lực lượng quan trọng,
phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của
mình trong suốt quá trình PCCC.

Với một đơn vị hay một tổ chức nào
cũng cần có công tác PCCC, đây là
nhiệm vụ hàng đầu của mỗi nhân
viên bảo vệ. Mà không chỉ phía nhân
viên bảo vệ mới có trách nhiệm mà
đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người
từ những gia đình cho đến cơ quan,
công ty, xí nghiệp. Mỗi người đều
làm tròn nhiệm vụ của mình thì công
tác PCCC mới được giữ an toàn và
đảm bảo an ninh.

Tại ICD Biên Hoà, Công ty chúng tôi
đang làm bảo vệ, xung quanh toàn
những kho hàng chứa hoá chất, bông
sợi những mặt hàng rất dễ bén lửa.
Thêm hệ thống điện dày đặc ở mỗi
kho hàng, văn phòng làm việc..v.v.
Vì thế lực lượng bảo vệ chúng tôi
thường xuyên kiểm tra việc chấp
hành các quy định PCCC đặc biệt lưu
ý về ban đêm, ngày nghỉ, lễ tết. Một
khi xảy ra sự cố anh em bảo vệ chúng
tôi phải là người có mặt trước tiên,
cần phải bình tĩnh, bản lĩnh để vận
dụng những kĩ năng đã được học
để quá trình khắc phục đám cháy có
hiệu quả nhất.

Ngày 12/5/2018, tại ICD Biên Hoà
cũng đã có buổi lý thuyết và thực
hành về công tác PCCC do các
đồng chí tại Phòng Công An PCCC
Tỉnh Đồng Nai giảng dạy. Lý thuyết
chúng tôi được học những tình

chúng tôi rất nặng nề, phải luôn luôn
trên tinh thần sẵn sàng chiến đấu
về mọi mặt. Mặc dù hôm nay chúng
tôi không phải là những chiến sĩ
trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc nhưng
chúng tôi cũng là những chiến sĩ trên
mặt trận kinh tế. Không đối diện với
mưa bom, nắng cháy nhưng anh em
chúng tôi ngày đêm đối diện với giặc
cướp, nắng mưa và cháy nổ. Vì thế
chỉ có những ai trong nghề thì mới
nhận được sự yêu thương, chịu khó,
cảm nhận được cái tâm trong nghề
bảo vệ. Và nghề bảo vệ cũng như bao
ngành nghề khác, cũng cần có tình
yêu nghề, có tâm với nghề. Giữa bao
khó khăn để giữ và bảo vệ người, tài
sản cho doanh nghiệp mới thấy được
sự khó khăn của anh em chúng tôi.
Nhưng cho dù gian khổ tới đâu,
chúng tôi - những anh em bảo vệ
luôn mang trong mình sự mưu trí,
lòng dũng cảm, bình tĩnh xử lý công
việc mọi lúc mọi nơi. Ngày đêm chiến
đấu bảo vệ đương đầu mọi hoàn
cảnh để hoàn thành nhiệm vụ được
giao.
Lã Hoàng Tuấn
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

Từ đó cho thấy vai trò của anh em
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ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
– NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý

Q

uan hệ Đối tác Công –
Tư (PPP – Public Private
Partnership)
là
một
phương thức thực hiện dự án hiện đại,
đang được áp dụng và phổ biến rộng
rãi trên toàn thế giới. Trong phương
thức thực hiện dự án này, cơ quan nhà
nước và các nhà đầu tư, doanh nghiệp
dự án sẽ cùng phối hợp để xây dựng,
cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản
lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch
vụ công, đảm bảo vừa phù hợp với
mục tiêu của nhà nước và vừa thỏa
mãn mục tiêu lợi nhuận của doanh
nghiệp đối tác. Nói một cách cụ thể,
phương thức này một mặt giúp thu
hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chung
của toàn dân, mặt khác tạo điều kiện,
cơ hội cho khối doanh nghiệp có thể
tìm kiếm lợi nhuận từ năng lực và kinh
nghiệm quản lý kinh doanh của mình
(đặc biệt trong ngành xây dựng cơ sở
hạ tầng, dịch vụ công ích).
Ở Việt Nam, một số hình thức hợp tác
của phương thức này như BOT, BT,…
đã sớm được đưa vào quy định pháp
luật từ năm 1992, với Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật đầu
tư nước ngoài. Đến nay, dù đã trải
qua nhiều lần thay đổi các quy phạm
pháp luật về đầu tư PPP tương ứng
với các giai đoạn kinh tế khác nhau
tuy nhiên nhìn chung vẫn còn nhiều
vướng mắc, bất cập, nhất là sự chồng
chéo giữa các quy định hiện hành và
tình trạng luật một đằng, thực tế áp
dụng một nẻo. Vấn đề này cũng được
ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ
KH&ĐT nhắc đến trong một phát biểu
gần đây: “Hoạt động đầu tư theo hình
thức PPP hiện nay được quy định tại
Nghị định 15/2015 về đầu tư theo
hình thức đối tác công-tư và Nghị định
30/2015 hướng dẫn một số điều của
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu
tư sau hai năm triển khai, còn nhiều
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tồn tại cần sớm khắc phục. Hiện nay,
Bộ KH&ĐT đang tiến hành xây dựng
và hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ
sung Nghị định 15/2015 và Nghị định
30/2015”, phát biểu này một lần nữa
khẳng định yêu cầu cấp thiết của việc
ban hành một chế định mới về đầu tư
theo hình thức PPP.
Nhằm giải quyết hiện trạng này, ngày
04 tháng 05 năm 2018 Chính phủ
đã chính thức ban hành Nghị định
63/2018/NĐ-CP về Đầu tư theo hình
thức Đối tác công tư, có hiệu lực ngày
19 tháng 06 năm 2018, thay thế Nghị
định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng
02 năm 2015 của Chính Phủ về Đầu tư
theo hình thức công tư.
Có nhiều điểm mới đáng chú ý tại
Nghị định 63/2018/NĐ-CP, vừa tăng
hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội đối với
nhà đầu tư, vừa đơn giản hóa quy
trình thủ tục và nâng cao hiệu quả dự
án, hiệu lực quản lý, kỳ vọng sẽ tháo
gỡ những nút thắt của những quy
định về đầu tư trước đây.
Trong đó, Nghị định 63/2018/NĐ-CP
quy định rõ hơn về mở rộng nguồn
vốn được sử dụng làm phần Nhà nước
tham gia thực hiện dự án, ngoài vốn
ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu
chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền
địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu
đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Theo
Khoản 1 Điều 11 Nghị định này, Nhà
nước có thể sử dụng nhiều nguồn lực
khác để tham gia, hỗ trợ nhà đầu tư
trong dự án PPP, như giá trị quyền sử
dụng đất, tài sản công, tài sản kết cấu
hạ tầng, quyền kinh doanh khai thác
công trình, dịch vụ... Vốn thanh toán
cho nhà đầu tư đối với các dự án theo
hợp đồng BTL, BLT cũng quy định mở
hơn. Các hình thức vốn của Nhà nước
tham gia trong dự án PPP cũng được
quy định cụ thể ở các khoản còn lại

của Điều 11 Nghị định này. Từ đó, tạo
điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành
và UBND cấp tỉnh linh hoạt trong việc
sử dụng.
Về phía Nhà đầu tư, đáng nói nhất
phải kể đến những điểm mới xoay
quanh trình tự, thủ tục thực hiện các
dự án PPP nói chung, mà nổi cộm là
dự án theo hình thức BT (Hợp đồng
xây dựng – Chuyển giao). Nghị định
63/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm
nhiều phương thức thanh toán khác
cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo
Hợp đồng xây dựng – chuyển giao
chứ không chỉ thanh toán bằng quỹ
đất như hiện nay, cụ thể các Nhà đầu
tư thực hiện dự án đầu tư theo Hợp
đồng BT được nhà nước thanh toán
bằng quỹ đất (sử dụng giá trị quyền sử
dụng đất) hoặc bằng các phương thức
thanh toán khác để thực hiện các Dự
án khác như là thanh toán bằng trụ sở
làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng theo
quy định của pháp luật về quản lý sử
dụng tài sản công; hoặc thanh toán
bằng nhượng quyền kinh doanh, khai
thác công trình, dịch vụ theo pháp
luật chuyên ngành . Tính chất đặc thù
của dự án PPP cũng được phản ánh rõ
hơn tại NĐ 63/2018/NĐ-CP, nhiều thủ
tục được đơn giản hóa, rút ngắn giai
đoạn chuẩn bị đầu tư. Bãi bỏ thủ tục
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,
đặc biệt Nhà đầu tư dự án theo Hợp
đồng BT không phải thực hiện trình
tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu
tư và ký quỹ theo pháp luật để thực
hiện Dự án khác. Với những quy định
trên, có thể nói Nhà nước, các cơ quan
ban ngành liên quan đang mở ra cho
các Nhà đầu tư những cơ hội mới để
vừa có đóng góp cho cộng đồng, vừa
mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn,
phong phú hơn, nhiều chọn lựa hơn.
Một trong các điểm đáng chú ý khác
của Nghị định 63/2018/NĐ-CP đó là
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việc tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu
tư trong dự án PPP, cụ thể thứ nhất đối với dự
án có tổng vốn đầu tư đến 1500 tỷ đồng, tỷ
lệ vốn của nhà đầu tư không được thấp hơn
20% vốn đầu tư (điểm a khoản 2 Điều 10 NĐ
63/2018/NĐ-CP), tăng 5% so với quy định của
NĐ 15/2015/NĐ-CP; thứ hai đối với dự án có
tổng vốn đầu tư trên 1500 tỷ đồng, thay vì áp
dụng quy định vốn nhà đầu tư tối thiểu là 10%
tổng vốn đầu tư, NĐ 63/2018/NĐ-CP xác định
theo nguyên tắc : đối với phần vốn đến 1500
tỷ đồng, vốn nhà đầu tư không được thấp hơn
20%; đối với phần vốn từ trên 1500 tỷ đồng,
vốn nhà đầu tư không được thấp hơn 10%.
Quy định này trước hết sẽ loại bỏ một bộ phận
các nhà đầu tư “tay không bắt giặc”, giảm thiểu
tình trạng vườn không nhà trống của các dự
án chỉ vì lý do không đủ kinh phí tiếp tục. Tuy
nhiên, xem xét phần trăm thay đổi, rõ ràng con
số được Nghị định 63/2018 vẫn cho thấy sự
thay đổi là không quá nhiều và câu hỏi đặt ra
là liệu rằng việc thay đổi này có đem lại kết quả
như mong muốn? Thực tế áp dụng Nghị định
này từ ngày 19/06/2018 sẽ đưa ra được câu trả
lời cho vấn đề trên.
Như vậy, nhìn chung, Nghị định 63/2018/NĐCP được xem là khá kỳ vọng để giải quyết được
bước đầu những vướng mắc chủ yếu hiện nay.
Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống pháp luật
hoàn thiện về đầu tư dự án theo hình thức đối
tác công tư, những sự thay đổi mới ở tầm nghị
định là chưa đủ để phát triển tình hình đầu tư
theo hình thức PPP, việc tiếp tục nghiên cứu
xây dựng một Luật Đầu tư theo hình thức đối
tác công tư vẫn là ưu tiên hàng đầu, không chỉ
đặt những viên gạch đầu tiên cho công trình
xây dựng hệ thống pháp luật về dự án PPP mà
còn mở ra một trang mới cho sự phát triển cơ
sở hạ tầng xã hội ở Việt Nam.
Ánh Vy
Ban Quản lý Dự án (tổng hợp)
(1) Trích Khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐCP về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(2) Khoản 11 Điều 3, Nghị định 63/2018/NĐ-CP,
“Dự án khác là dự án đối ứng của dự án BT được
giao cho nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư kinh
doanh theo quy định của pháp luật”
(3) Khoản 5 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP

CHIẾC ÁO MỚI
CỦA KCN ĐẤT ĐỎ

N

hững cơn mưa đầu
mùa chợt đến rồi
cũng chợt đi như
tưới mát cả vạn vật, tuy chỉ là
lất phất những cơn mưa nhỏ
nhưng nó đã xoa dịu đi cái oi
nóng của mùa hè làm cho lòng
người cũng cảm thấy trong
lành vui sướng hơn. Muôn loài
như được tái sinh sau cơn mưa
đầu mùa, những hàng cây như
trút bỏ được lớp áo bụi bặm và
khoác lên mình màu xanh tinh
tươm đầy sức sống.
Dịp này nếu bạn có cơ hội ghé
thăm Khu công nghiệp Đất
Đỏ của chúng tôi, hẳn bạn sẽ
rất ngạc nhiên với sự thay đổi
da thịt từng ngày của nơi đây.
Những con đường mới vẫn còn
thơm mùi nhựa với những hàng
cây xanh ngát 2 bên đường
được điểm xuyến bởi màu tím
của hoa móng bò và màu vàng
của hoa đậu phộng, con lươn
giữa đường với từng chùm hoa
giấy đỏ rực làm cho lữ khách ghé
thăm không nghĩ rằng mới chỉ 1
năm thôi mà Khu công nghiệp
đã thay đổi quá nhiều, nơi đây
dường như vừa khoác lên chiếc

áo mới, chiếc áo của niềm tin và
hy vọng. Tuy mới chỉ là bước đầu
nhưng chúng tôi cũng rất mong
chờ và có niềm tin về một Khu
công nghiệp phồn thịnh trong
tương lai.
Với sự hỗ trợ tận tình cho các
nhà đầu tư trong công tác hoàn
thành thủ tục hồ sơ, đến nay
KCN đã có 1 nhà máy đã đi vào
hoạt động. Bên cạnh đó cũng
có những công trình đang bước
đầu thi công xây dựng nhà
xưởng và dự kiến đưa vào hoạt
động trong năm 2018. Ngoài
ra, công ty cũng thường xuyên
đón tiếp những đoàn khách Hàn
Quốc – Nhật Bản – Đài Loan …
đến tham quan và khảo sát KCN.
Mặc dù so với các KCN khác,
KCN Đất Đỏ còn nhiều khó khăn
và hạn chế nhưng với quyết tâm
cao độ của lãnh đạo Công ty
cùng sự gắn bó của tất cả anh
em trong đơn vị chúng tôi tin
rằng “ ngày mai trời sẽ sáng”.
				
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa
– Phương Đông
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