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TÍN NGHĨA SẴN SÀNG VƯƠN RA BIỂN LỚN

T

hành lập từ năm 1989, sau gần
29 năm hoạt động, đến nay,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có
một cơ ngơi đồ sộ với hàng ngàn cán
bộ công nhân viên và trên hàng chục
đơn vị thành viên. Với “nội lực” đáng nể
này, Tín Nghĩa được mệnh danh là một
đàn anh trong lĩnh vực kinh doanh bán
lẻ xăng dầu, thương mại xuất nhập
khẩu và kinh doanh hạ tầng Khu công
nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.
Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018
do Ngân hàng Thế giới công bố dự báo
Việt Nam đứng thứ 68/190 nền kinh tế,
tăng 14 bậc so với năm 2017 (82/190
nền kinh tế). Việt Nam cũng đã tích
cực, chủ động tham gia các tổ chức
kinh tế - tài chính và các hiệp định
thương mại.
Tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn
10 FTA song phương và đa phương
với các đối tác trong khu vực và trên
thế giới. Việc thực thi các FTA đã góp
phần tích cực cho sự phát triển kinh
tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp
Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi
giá trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu,
chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng
tích cực, cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh,
tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ tri
thức, kinh nghiệm quản lý, tạo thêm
nhiều việc làm…
Riêng đối với Tín Nghĩa thì đây chính
là thời điểm để cất cánh, thời điểm để
khẳng định vị thế trong lĩnh vực kinh
doanh bán lẻ xăng dầu, thương mại
xuất nhập khẩu và kinh doanh hạ tầng
Khu công nghiệp. Để hội nhập sâu vào
nền kinh tế quốc tế, Tín Nghĩa đã xây
dựng một chiến lược kinh doanh với
các mục tiêu cụ thể như: Đẩy mạnh
liên doanh, liên kết với các Tập đoàn
sản xuất để phát triển về lĩnh vực kinh
doanh bán lẻ xăng dầu, thương mại
xuất nhập khẩu và kinh doanh hạ tầng
Khu công nghiệp. Đặc biệt, trong số
những mục tiêu này, Tín Nghĩa đặt vấn
đề đào tạo nguồn nhân lực mới thông
qua công tác đào tạo, tuyển dụng lên
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hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu của
công việc và phù hợp với chiến lược
của Công ty; hoàn thiện hệ thống KPIs
và thực hiện đánh giá hiệu suất công
việc thông qua Bảng đánh giá – ghi
nhận kết quả hàng tháng từ Ban TGĐ,
Giám đốc các phòng, ban, đơn vị, Công
ty con và toàn thể CBNV Tín Nghĩa để
trả lương, thưởng theo năng suất và
hiệu quả công việc. Ngoài ra, lãnh đạo
Tín Nghĩa còn không ngừng mở rộng
quan hệ, tạo uy tín gắn bó lâu dài với
đối tác, đồng thời, đưa ra những giải
pháp kinh doanh vừa sáng tạo, vừa
linh hoạt nhằm tạo ra mạng lưới Tín
Nghĩa trên toàn quốc và chuyển đổi
hình thức kinh doanh phù hợp với
từng giai đoạn... Nhờ vậy, các chỉ tiêu
kinh tế năm 2017 của Công ty đều đạt
và vượt, vốn kinh doanh được bảo tồn
và phát triển, tổng doanh thu đạt 9.838
tỷ đồng, bằng 98,38% kế hoạch, so với
năm trước tăng 47,95%. Lợi nhuận sau
thuế 429,85 tỷ đồng, đạt 107,46% kế
hoạch năm, tăng so với năm trước gần
92%. Nộp ngân sách nhà nước 293 tỷ
đồng, đạt 293% so với kế hoạch, tăng
20% so với cùng kỳ. Trong hoạt động
chủ đạo là kinh doanh Xăng dầu, hạ
tầng KCN, Công ty cũng đã có bước
đột phá mới.
Những kết quả đáng kể trong năm
2017 đã là nhịp cầu vững chắc tạo đà
cho Tín Nghĩa vững tin vươn ra biển
lớn, hội nhập ngày càng sâu với kinh tế
quốc tế. Mục tiêu phấn đấu năm 2018
của Tín Nghĩa là doanh thu tăng 125%,
lợi nhuận tăng 120%, nộp ngân sách
tăng 125% so với 2017… Để đạt được
những con số này trong khi tình hình

kinh tế trong nước và thế giới đang
có nhiều biến động khó lường bởi giá
các loại vật tư đầu vào đều tăng, tỷ giá
đồng đô la biến động… quả là một
thách thức lớn với Tín Nghĩa. Nhưng
dường như, càng nhiều khó khăn càng
khiến cho những con người tự tin của
Tín Nghĩa thêm hăng say vượt khó,
biết biến thách thức thành cơ hội, biến
nguy cơ thành thời cơ. Một chiến lược
kinh doanh với những bước đột phá
được xây dựng, trong đó, ngoài việc
tiếp tục duy trì các mối quan hệ với các
bạn hàng truyền thống, Tín Nghĩa tích
cực hơn nữa trong việc khai thác thị
trường mới trong lĩnh vực kinh doanh
hạ tầng KCN và kinh doanh XNK, phát
huy hơn nữa lợi thế riêng có của từng
đơn vị, chi nhánh trực thuộc, nhờ đó,
tăng thêm sức mạnh nội lực cho phát
triển bền vững. Trong công tác đầu
tư, Tín Nghĩa tập trung vốn để đầu
tư xây dựng các dự án mới trong lĩnh
vực Logistics và kinh doanh xăng dầu,
các dự án Tổng kho Xăng dầu và Bến
chuyên dung Phú Hữu, Cảng Tổng hợp
Phú Hữu đang tích cực hoàn thiện các
thủ tục pháp lý về đất đai và xây dựng.
Với khí thế ấy, nỗi niềm ấy, cùng sự nỗ
lực không ngừng của tập thể CBCNV,
Tín Nghĩa, đã gặt hái một kết quả rất
phấn khởi: doanh thu 6 tháng đầu
năm 2018 bằng 65% kế hoạch, lợi
nhuận 24% kế hoạch, nộp ngân sách
nhà nước tăng 129% so với cùng kỳ.
Đây chính là những nhịp cầu dẫn
đường cho Tín Nghĩa vươn ra biển lớn.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
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TÍN NGHĨA TRONG TÔI
– NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

T

hấm thoát đã đến kỷ niệm
29 năm ngày thành lập Tổng
Công ty Tín Nghĩa (7/9/19897/9/2018). Ái chà, mới đó mà đã 29
năm rồi... nhìn lại thấy tôi và rất nhiều
anh chị đã dành cả một thời tuổi trẻ
gắn bó với Công ty mà tuổi trẻ đời
người thì “chẳng hai lần thắm lại”.
Nhiều lúc tự hỏi trong ngần ấy thời
gian liệu mình có gieo trồng được gì
không hay chỉ biết nghỉ ngơi hưởng
thụ? Hy vọng câu trả lời là có!
Nhờ duyên số cũng nhờ may mắn, tôi
ngày ấy có cơ hội làm việc cùng thế
hệ đầu tiên của con tàu Tín Nghĩa những con người vừa có tâm vừa có
tầm mà hôm nay nhìn lại đã hai màu
tóc. Và con tàu nhỏ ngày trước sau bao
thăng trầm cũng đã lớn mạnh và phát
triển không ngừng cả về đội ngũ lẫn
tầm vóc. Tôi chắc rằng bản thân mình
không phải là người thủy thủ xuất sắc
nhất trong đội ngũ ấy bởi những phân
tâm rất thường tình của một người
phụ nữ, một người vợ, người mẹ khi
luôn chỉ muốn làm một nhân viên thật
bình thường để vừa thu xếp việc cơ
quan vừa vún vén được gia đình và dù
như thế Công ty vẫn luôn tạo mọi điều

kiện cho mỗi cá nhân được toả sáng
theo một cách riêng của mình, tôi thật
lòng biết ơn vì điều đó. Giờ đây, khi
các con đã khôn lớn tôi chợt nghĩ có lẽ
đã đến lúc mình đặt ưu tiên thời gian
và tâm sức cho công việc, cho những
ý định còn dang dỡ khi trẻ.
Hồi đó má tôi làm giáo viên- một công
việc mà tôi luôn cho là nhàm chán khi
chỉ luôn giảng dạy những điều tương
tự nhau hết năm này sang năm khác.
Rồi trong một lần bất bình tôi liền
hỏi má rằng liệu má có bao giờ thấy
chán làm việc này không? Câu trả lời
nhận được đã làm khó đứa trẻ ít tuổi
ngày đó nhưng dường như lại khai
sáng cho tôi của rất nhiều năm về sau.
Khi dạy văn cái ta dạy là truyền cho
học sinh tình yêu con chữ, cái hay cái
đẹp của văn chương, cái chân thiện
mỹ mà con người hướng tới, cái sinh
động đầy màu sắc mà văn học phản
ánh từ cuộc sống con người. Hay dạy
toán, thì cái cần làm là nuôi dưỡng
niềm đam mê logic, ứng dụng của
toán vào thực tế. Khi chọn việc cũng
như khi con bắt đầu phân tích bài văn
bài thơ nào đó, nhất định phải chọn
cho mình một “con mắt”. “Con mắt” đó

là điểm mình ưng nhất trong bài văn
bài thơ, không cần theo ý ai, chỉ cần
bản thân mình thấy thích là được. Phải
tập trung làm rõ, phân tích nó và diễn
giải tại sao mình thấy chỗ đó hay, chỗ
đó đẹp. Rồi từ đó lấy nó làm cái hồn,
làm sợi chỉ xuyên suốt lan toả nó ra
để biến nó thành điểm nhấn, đem sức
sống cho bài viết của mình… Vậy nên
công việc có thể nhàm chán nhưng
cách làm việc mới là cái quyết định
niềm vui con có được.”
Mấy mươi năm qua, làm việc ở Công
ty lâu như vậy có lẽ vì tôi đã tìm thấy
“con mắt” của mình- đó không nằm ở
những đãi ngộ hay lương bổng đặc
biệt tôi nhận được mà nằm ở những
con người nơi đây - những anh chị
lãnh đạo khiến tôi ngưỡng mộ và học
được nhiều điều. Thật ra, làm một lãnh
đạo tốt không phải dễ, phải đối mặt
với hàng trăm mối lo dồn dập hàng
ngày, từ khốn đốn vì thiếu vốn đi vay,
lại phải gánh lãi suất, tiền lương phúc
lợi xã hội của người lao động mỗi năm
phải tăng đến áp lực từ phía những
cổ đông góp vốn, vậy nên để họ có
thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cần
lắm những niềm tin, niềm tin từ các
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tổ chức ban ngành đoàn thể, từ khách
hàng đối với chúng ta, niềm tin từ cấp
dưới đối với cấp trên và ngược lại. Trong
ngần ấy năm tôi đã luôn tin tưởng các
anh chị và hy vọng rằng tương lai tôi
cũng nhận được niềm tin như thế từ
những lớp “lính mới”.
Năm ngoái, chúng tôi được Công ty
cho tham quan các tỉnh Tây Bắc , được
thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi
rừng, được nhiều phen ú tim vì đèo dốc
quá hiểm trở xe này lách xe kia chỉ cách
bờ vực thẳm vài tấc đất. Và đặc biệt, tôi
vẫn còn nhớ niềm xúc động khi viếng
thăm nhà tù Sơn La và nghe kể về cuộc
đời cũng như sự nghiệp của đồng chí Tô
Hiệu- một lãnh tụ kiên cường của Cách
mạng Việt nam trong giai đoạn bị giam
cầm tại đây, dẫu bị tra tấn dã man và
hy sinh khi chỉ mới 33 tuổi.…Khi chúng
tôi bước ra khỏi khu di tích, không khí
xung quanh như chùng xuống, chị Thi
nói như tâm sự: “Ngày trước không hiểu
ông bà mình lấy đâu ra nhiều dũng khí
vậy chị, tụi mình hồi sáng mới nhịn đến
2 giờ chiều đã loi nhoi thấy ớn” mọi
người trong đoàn cùng bật cười và
trong thâm tâm chúng tôi đều biết - đó
chính là sức mạnh của niềm tin - họ tin
vào Cách mạng, tin vào con đường họ
đã chọn.
Riêng cá nhân tôi, trước khi quyết định
mua cổ phiếu Công ty CP Khí dầu mỏ
hoá lỏng tôi đã thuyết phục gia đình
rằng Công ty này sẽ là một trong những
đơn vị phát triển ổn định của Tổng
Công ty với đội ngũ quản lý nhiều kinh
nghiệm, hơn hết, đây cũng là mặt hàng
chiến lược song song với xăng dầu.
Trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng
Công ty Gas sẽ cố gắng làm nên thương
hiệu Tín Nghĩa trong tương lai không
xa- tôi tin vào điều đó! Năm nay Công ty
CP Xăng Dầu sẽ phấn đấu đưa Công ty
CP khí dầu mỏ hoá lỏng vào hoạt động
kinh doanh ổn định và mục tiêu kế tiếp
là xây dựng thành công thương hiệu
Gas Tín Nghĩa cũng là món quà mừng
sinh nhật lần thứ 30 của Tổng Công ty
(07/9/2019).
Trần Thị Thanh Hương
Công ty CP Khí Dầu Mỏ hoá lỏng Tín Nghĩa
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PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
mái nhà chung Tín Nghĩa thân yêu.

T

hấm thoát đã gần 14 năm
trôi qua kể từ ngày 18 tháng
01 năm 2005, ngày tôi bước
chân vào làm bảo vệ trong Công ty
Tín Nghĩa. Nhớ lại cái hôm tới Công ty
phỏng vấn và may mắn được nhận vào
làm việc trong Công ty, cảm giác của
tôi lúc đó thật vui mừng không kể xiết.
Thật ra trước khi tới Công ty phỏng
vấn thì tôi vẫn chưa biết gì nhiều về
Công ty Tín Nghĩa, tôi cũng chỉ nghe
mang máng đó là một doanh nghiệp
trực thuộc Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.
Từ buổi đầu bước vào một Công ty
lớn, tuy tôi chỉ mới được tiếp xúc với
một số ít cán bộ nhân viên lúc bấy giờ
đang phụ trách trong Phòng Hành
chính quản trị của Tổng Công ty tại
buổi phỏng vấn, nhưng tôi đã thấy đội
ngũ nhân viên ở đây có tác phong làm
việc rất chuyên nghiệp. Từng câu nói
từng cử chỉ giao tiếp và cách ứng xử
với nhau đã làm cho tôi thấy ấn tượng
rất mạnh mẽ. Với trình độ và khả năng
của mình, Tôi không đủ điều kiện để
được ngồi vào bàn máy tính làm việc
như các anh chị, nhưng lúc đó tôi suy
nghĩ nếu mình làm một nhân viên bảo
vệ ở đây thì đương nhiên vẫn là một
thành viên của Công ty rồi mà. Vậy là
từ hôm đó tới nay tôi đã gắn bó với

Mười mấy năm là quãng thời gian dài
đủ để tôi cảm nhận được sự thăng
trầm, trưởng thành và phát triển cũng
như uy tín của Tổng Công ty. Là một
Tổng Công ty đa ngành nghề từ sản
xuất sản phẩm cho đến kinh doanh
xăng dầu, dịch vụ khu công nghiệp,
xuất nhập khẩu nông sản,…Trong
suốt chặng đường phát triển của
Tổng Công ty đã phải trải qua biết
bao khó khăn và thử thách, trong
thời buổi kinh tế thị trường luôn có sự
cạnh tranh khốc liệt, rồi có những thời
điểm sự ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu như năm 2008.
Nhưng Công ty vẫn biết cách vượt qua
tất cả khó khăn để duy trì phát triển
thịnh vượng và ngày càng khẳng định
mình, đưa thương hiệu mình không
những sánh với các doanh nghiệp
trong nước mà còn sâu rộng ra các
nước trong khu vực và thế giới.
Có được thành quả như ngày hôm nay
chính là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình
sáng suốt của các thế hệ lãnh đạo,
cùng với sự cống hiến nhiệt huyết của
toàn thể cán bộ công nhân viên trong
Tổng Công ty. Tất cả các thành viên
từ văn phòng Tổng Công ty cho đến
các đơn vị cơ sở thành viên, dù ở vị trí
công tác nào thì mỗi người đều là một
mắt xích quan trọng luôn biết gắn kết
để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm
vụ xây dựng và phát trển chung của
Tổng Công ty.
Song hành với việc phát triển hoạt
động sản xuất kinh doanh thì Tổng
Công ty cũng luôn quan tâm đến công
tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Hàng
năm, Công đoàn cở sở Tổng Công
ty luôn có những chương trình lồng
ghép tạo nên những hoạt động có ý
nghĩa thiết thực, kêu gọi công đoàn
viên trong Tổng Công ty quyên góp
gây quỹ thăm hỏi cán bộ công nhân
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viên ốm đau và tặng quà cho các
gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
những người có công, thường
xuyên tổ chức các hoạt động
hưởng ứng vào các ngày lễ lớn
mang đậm tính nhân văn cao cả.
Là một trong những người đã gắn
bó với Tổng Công ty Tín Nghĩa
hơn một thập kỷ tôi cảm thấy thật
hạnh phúc và tự hào khi bản thân
đã được đồng hành với những con
người luôn có tinh thần lao động
hăng say, không ngừng sáng tạo,
những con người tràn đầy tình
thương yêu và nhân ái. Những
người lãnh đạo tài ba luôn có sự
quan tâm sẽ chia sâu sắc đến với
mọi người.
Hôm nay đây hướng tới kỷ niệm
29 năm ngày thành lập Tổng Công
ty, tôi không biết nói gì hơn xin
kính chúc cho toàn thể các thành
viên trong đại gia đình Tín Nghĩa
sẽ luôn đoàn kết, kề vai sát cánh
cùng nhau để chinh phục những
thành công mới trong tương lai.
Với bản thân hiện tại tôi đang là
Đội trưởng đội bảo vệ thuộc Công
ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên
Nghiệp Tín Nghĩa, đang công tác
tại mục tiêu Công ty Cổ Phần Đầu
Tư Nhơn Trạch, tôi luôn phấn đấu
không ngừng nghỉ, tích cực học
tập nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ để phuc vụ công
việc bảo vệ tình hình an ninh trật
tự trên địa bàn, hoàn thành nhiệm
vụ Công ty giao cho. Ngoài ra tôi
còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm
công tác đến từng anh em nhân
viên trong đội, và kết nối anh em
thành một khối đoàn kết luôn biết
yêu thương tương trợ lẫn nhau,
cùng nhau phấn đấu khắc phục
mọi khó khăn để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao góp phần
nhỏ để xây dựng Công ty Bảo vệ
Tín Nghĩa nói riêng và Tổng Công
ty Tín Nghĩa nói chung ngày càng
giàu mạnh hơn.
Trần Thế Lành
Công Ty CPDV Bảo Vệ CN Tín Nghĩa

NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ

N

ăm 1998 lần đầu tiên tôi
được nhận vào làm việc tại
Công ty Tín Nghĩa. Hồi ấy lúc
bước chân vào Công ty Tín Nghĩa, chân
ướt chân ráo, chưa có kinh nghiệm làm
việc, chưa hiểu biết nhiều về Công ty,
chưa định hình được công việc mình
sẽ làm gì, trong tôi có một phần hoang
mang, bỡ ngỡ và không được tự tin
lắm. Và công việc đầu tiên tôi được
phân công là nhân viên bán hàng tại
Siêu thị Tinimark – một trong những
chuỗi hoạt động của Công ty Tín Nghĩa
thời bấy giờ.
Nhớ lại buổi đầu tiên hôm đó, trời
không nóng nhưng người thì cứ ướt
đẫm mồ hôi khi được phỏng vấn. Sau
một hồi bị chê tơi tả, tôi vẫn được vào
làm việc kèm theo câu nhắc nhở: “ Nhớ
ăn nhiều cho mập thêm chút nữa nha
cưng!”
Cũng không thể phủ nhận, ban đầu
mới vào làm việc chưa quen giờ giấc,
lại mới ra trường, tôi thường xuyên bị
áp lực về thời gian, cảm thấy chưa thể
đáp ứng nổi với công việc. Tuy nhiên,
đâu rồi cũng vào đấy.Tất cả đã thành
nếp và công việc cứ cuốn hút trong
không khí sôi nổi, nhộn nhịp của khu
vực mua sắm làm cho mình như quên
hết thời gian. Thậm chí đến giờ ra về
mà vẫn còn nấn ná ở lại thêm vài tiếng

nữa cho vui.
Lúc ấy tôi cũng không hề nề hà công
việc, làm gì cũng được miễn là kiếm
được tiền để sống.
Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều
do cái duyên, bởi vậy mới có chuyện
bạn đi làm công ty này chứ không phải
công ty khác; bạn gặp gỡ người này
chứ không phải người khác,…và được
là thành viên của Đại gia đình Tín Nghĩa
cũng là một cái duyên lớn
Thấm thoát mà đã gần 20 năm, với
những thay đổi lớn của cuộc sống, tôi
mới trân trọng những gì mình hiện có,
nhất là vẫn còn được làm việc và cống
hiến cho một đơn vị - nơi đã tạo cho
tôi những kinh nghiệm đầu tiên khi
chập chững những bước chân còn non
dại vào đời. Đến bây giờ tôi vẫn còn
nhớ như in những nụ cười, ánh mắt,
những lời động viên, những chỉ dẫn
nghiêm khắc để sửa đổi bản thân,…
của các anh chị lãnh đạo - những người
đã cống hiến rất nhiều cho Tín Nghĩa
hôm nay. Dù đã có quá nhiều đổi thay
nhưng kỷ niệm thì còn mãi…
Tín Nghĩa nơi dạy cho tôi các đối nhân
xử thế, dạy cho tôi cách làm việc, giải
quyết khó khăn vướng mắc, mâu thuẫn
trong công việc. Nơi đã cho tôi những
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tiếng cười trong những buổi tập văn nghệ vì
phong trào. Cho tôi những giọt nước mắt chiến
thắng trong sung sướng và cả những giọt nước
mắt thất bại. Tuy nhiên tất cả đều là kỷ niệm đẹp
một thời tuổi trẻ của Tín Nghĩa trong tôi. Những
năm đó chúng tôi và những lứa tuổi chúng tôi
nhiệt huyết lắm, tất cả vì phong trào, vì màu
cờ sắc áo của Tín Nghĩa. Nhắc thì lại nhớ như
in những kỷ niệm của các anh chị những năm
2005. Đội văn nghệ Tín Nghĩa đại diện Công
đoàn Công thương tỉnh Đồng nai tham dự liên
hoan văn nghệ cac tỉnh miền Đông nam bộ, tổ
chức tại Long An. Với sự nhiệt huyết, sức khoẻ và
sức trẻ, Tín Nghĩa đã mang về chiến công vang
dội: Giải nhất toàn đoàn. Niềm hân hoan còn
đó trong tất cả anh chị em cùng tham gia. Còn
nhiều lắm, nhắc không thể hết được công tác
tham gia phong trào, nhất là đã tạo tiếng vang
một thời khi nhắc đến đội văn nghệ của Tín
Nghĩa. Ai có trong cuộc thì mới hiểu hết những
vui buồn, khó khăn và cả quyết tâm của chúng
tôi và các anh chị phụ trách văn nghệ thời bấy
giờ
Mọi thứ đã thành thói quen, sáng thức dậy chỉ
nhớ đến công việc và chỉ muốn tiếp tục để được
gặp đồng nghiệp, anh chị em mà mình thường
gọi tên “người dưng công sở”. Những người đôi
khi đem lại cho mình tiếng cười, cũng có lúc
bực bội, cáu gắt, giận hờn, để rồi ngộ ra rằng đó
là cuộc sống đầy màu sắc mà không thể thiếu
trong bất kỳ đơn vị nào. Mình phải chấp nhận và
xem đó là đơn giản, hiển nhiên thôi.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, đến
nay cũng đã 29 năm kỷ niệm ngày thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa. 29 năm của những
trưởng thành, vững mạnh và phát triển.
Tôi tự thấy bản thân mình còn nhiều khiếm
khuyết, nhưng đã cố gắng thật nhiều vì một
chữ ‘chung lòng”. Bởi có được chặng đường 29
năm nhiều sóng gió hôm nay, là cả một quá
trình cống hiến bằng sức trẻ, bằng tâm huyết
của một đội ngũ lãnh đạo và bao lớp anh chị
đã làm việc trước đó. Và bản thân mình không
được phép quên.
Tôi quý trọng những kỷ niệm, tình cảm đẹp Tín
Nghĩa đã cho tôi và luôn tin tưởng sâu sắc rằng,
những tình cảm đó sẽ tiếp tục được vun đắp và
mãi mãi là niềm tự hào của những thành viên
trong đại gia đình Tín Nghĩa hôm nay.
Kim Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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CHỮ “ TÂM “

Tản mạn về chữ
“Tâm” và chữ “Tâm”
với Tín Nghĩa

V

ăn hóa Đông Tây tuy
có nhiều khác biệt
nhưng có thể thống
nhất khái niệm chữ “Tâm” trong
cuộc sống như sau: Tâm theo
nghĩa hữu thể là quả tim bằng
máu thịt, là trọng tâm, là trung
tâm, điểm chính giữa. Nhưng
chữ “Tâm” mà Nguyễn Du nói tới
và cũng là chữ “Tâm” mà nhân
loại thường sử dụng là một khái
niệm trừu tượng vô hình, không
sờ mó nắm bắt được, song lại
luôn hiện hữu trong cuộc sống
và là một phạm trù căn bản của
truyền thống đạo lý dân tộc Việt
Nam. Chữ “Tâm” đều được mọi
xã hội, các dân tộc và các tôn
giáo luôn đề cao và lấy đó làm
điều răn dạy. Công giáo đề cao
lòng bác ái, Phật giáo đề cao
lòng từ bi hỉ xả, Nho giáo coi
nhân nghĩa là tư tưởng chủ đạo.
Bởi chữ “Tâm” chính là lòng dạ, là
tấm lòng nhân ái của con người,
mọi suy nghĩ và hành động của

họ đều vì điều thiện, luôn muốn
mọi điều tốt đẹp đến với mọi
người, biết xót thương những
mảnh đời bất hạnh không phân
biệt biên giới màu da. “
Luận giải như trên, có thể nói
rằng “Tâm” có quan hệ biện
chứng với “Trí” và là cội nguồn sự
thành công của mọi cá nhân và
mọi tổ chức tập thể trong xã hội.
Thực tế cho thấy, khi một người
có tư chất “Trí” nhất định nào đó
như người kia nhưng có “Tâm”
thì họ sẽ có thêm yếu tố “nhân
hòa”, được sự ủng hộ rất lớn của
cộng đồng về vật chất và tinh
thần trong việc định hướng sự
nghiệp và kế hoạch biện pháp
thực hiện, có sự đoàn kết cao,
giúp cho họ thêm phấn khích và
vì thế “Trí” càng sáng suốt, họ dễ
dàng vượt qua khó khăn thách
thức, do đó sự thành công càng
lớn hơn.
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Điều luận giải trên cũng thật đúng
với Tin Nghĩa của chúng ta. Tại sao
vậy?
Xin cảm ơn người đã đặt tên TÍN
NGHĨA 29 năm về trước. Hai chữ TÍN
NGHĨA thực chất nằm trong phạm
trù chữ TÂM. Sự đặt tên đó như là
một sứ mệnh, như là một sự định
hướng xuyên suốt quá trình hình
thành và phát triển của Tín Nghĩa.
Khi nghe đến hai chữ Tín Nghĩa,
chưa biết Công Ty ấy ở đâu và làm gì,
quy mô và triển vọng ra sao nhưng
người ta nghĩ ngay là nơi đó từ
người Lãnh Đạo cao nhất đến toàn
thể CBCNV đều luôn giữ chữ Tín và
sống có Nghĩa có tình, là nơi lấy chữ
Tâm làm đầu, mọi sự hoạt động đều
hướng tới vì con người vì cộng đồng
và do đó ắt hẳn là nơi đáng sống
và làm việc, có tương lai ổn định và
phát triển bền vững.
Thực vậy, trải qua 29 năm xây dựng
và phát triển trong một môi trường
Sản xuất kinh doanh đầy biến động
thách thức, bao thăng trầm gian nan,
Tín Nghĩa vẫn vững vàng tiến lên với
quy mô ngày càng lớn với hiệu quả

rất đáng mừng, khẳng định được vị
thế và tạo dựng thương hiệu có uy
tín, được Nhà nước và các tổ chức
xã hội vinh danh với rất nhiều huân
chương, giải thưởng, danh hiệu
cao quý. Hơn thế nữa thương hiệu
Tín Nghĩa đã vươn ra thế giới với
những sản phẩm chất lượng đẳng
cấp quốc tế. Sản xuất kinh doanh là
gắn liền với lợi nhuận nhưng muốn
phát triển bền vững Tín Nghĩa luôn
xác định mục đích của nó là vì cuộc
sống con người. Xác định như vậy
nên Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty Tín
Nghĩa luôn chỉ đạo hướng dẫn vận
động và thường xuyên giáo dục
toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty
phải chăm lo đời sống trong nội bộ
với những người có hoàn cảnh khó
khăn, bệnh tật, thiếu thốn. Hàng
năm đều tổ chức đi nghỉ dưỡng, có
những năm sản xuất kinh doanh
gặp khó khăn, kết quả không như
mong đợi, nhưng Tín Nghĩa vẫn có
quà thưởng Tết đầy đủ như bình
thường. Không những lo cho nội bộ
được chu toàn mà Tín Nghĩa còn là
một trong những doanh nghiệp đầu
tàu của tỉnh nhà trong công tác xã
hội thiện nguyện. Đó là tặng quà Tết

cho gia đình chính sách, cho người
nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ
côi, xây tặng nhà tình thương, nhà
tình nghĩa, xây tặng trường học cho
những vùng xa xôi, hỗ trợ tiền cho
đồng bào bị bão lũ, phụng dưỡng
bà mẹ Việt Nam anh hùng…
Mọi hoạt động của Công ty đều
hướng đến quyền lợi người tiêu
dùng, của cộng đồng mà Tín Nghĩa
luôn là doanh nghiệp gương mẫu
về bảo vệ môi trường, thực hiện tốt
khẩu hiệu xanh sạch đẹp. Điều này
rất đáng tự hào và phát huy vì trong
tỉnh nhà đây đó vẫn có những doanh
nghiệp vi phạm nghiêm trọng luật
bảo vệ môi trường.
Chúng ta thấy rất vinh dự và tự
hào vì Tổng Công Ty chúng ta xứng
đáng với tên là TÍN NGHĨA, một cái
tên tràn đầy nhân ái, nó luôn mang
trong mình một chữ TÂM trong sáng
nên sẽ phát triển trường tồn lớn
mạnh cùng năm tháng.
Nguyễn Văn Đình
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ CN Tín Nghĩa
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CHUNG TAY DỰNG XÂY NGÔI NHÀ CHUNG

N

gay khi còn ngồi trên ghế
nhà trường, hoài bão có
được một công việc phù
hợp với chuyên môn là điều mà ai
trong chúng tôi- sinh viên mới ra
trường đều hằng mong muốn và tôi
là người may mắn có được điều kiện
làm việc tại một đơn vị trực thuộc
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Thời gian qua đi thật nhanh, tôi đã
gắn bó với ngôi nhà chung Tín Nghĩa
được 12 năm. Có thể nói, Tín Nghĩa
là ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi 8 tiếng/
ngày tiếp xúc với đồng nghiệp, ban
lãnh đạo, chứng kiến những cung
bậc cảm xúc, chứng kiến những bước
thăng trầm của đơn vị mình từ KCN
Tam Phước đến dự án Phước Tân.
Đến Công ty làm việc, bạn không chỉ
mong muốn là lương mà ở đó bạn còn
mong muốn có được môi trường làm
việc chuyên nghiệp, mong muốn có
sự quan tâm chia sẻ từ đồng nghiệp,
ban lãnh đạo Công ty và đó là tất cả
những gì tôi đã có được trong suốt
thời gian qua tại Tín Nghĩa, để rồi, ở
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đó là nơi tôi có thể đem hết những
gì mà mình đã được học và tích lũy
trong quá trình học tập nơi giảng
đường để cống hiến, là nơi mà tất cả
đều cùng chung một ước nguyện,
mong muốn góp một phần công sức
nhỏ bé của mình hoàn thành tốt các
nhiệm vụ đã đề ra trong sự nghiệp
phát triển chung của Công ty, đưa hai
chữ Tín Nghĩa vươn tầm xa hơn nữa
trong khu vực và trên thế giới
“Thương trường là chiến trường” và
“Có công mài sắt có ngày nên kim”.
Từ cổ chí kim cho đến nay, những
câu nói đó luôn đúng với thực tế của
lịch sử Tín Nghĩa. Có thể nói, ngay từ
những ngày đầu thành lập (7/9/1989)
trải qua bao sóng gió, thách thức của
nền kinh tế, tập thể các thành viên
của đại gia đình Tín Nghĩa đều tranh
đấu vượt qua từ khi “Khởi nghiệp- Tạo
dựng- phát triển- Vươn lên tầm Cao”.
Không chỉ lớn mạnh trong hoạt động
sản xuất kinh doanh mà khi nói đến
Tín Nghĩa người ta còn nhắc đến
những hoạt động xã hội, từ thiện

đậm chất nhân văn của các tổ chức
trong Công ty.
Có thể kể ra những hoạt động từ
thiện rất thiết thực của Công ty Tín
Nghĩa như xây tặng hai trường mầm
non Nhơn Nghĩa và Thành Nghĩa cho
ngành giáo dục huyện Nhơn Trạch
và Long Thành, đồng hành cùng
chương trình “Chung lòng chung
sức” và “Chung tay vì thế hệ tương
lai”, trao học bổng cho trẻ em nghèo,
vận động mỗi cán bộ CNV Công ty
trích một ngày lương trong tháng để
lập quỹ từ thiện; Xây dựng quỹ “Mái
ấm công đoàn” dành cho những cán
bộ CNV có hoàn cảnh khó khăn... và
cả những em bé, gia đình nhỏ trong
đại gia đình Tín Nghĩa cũng được
quan tâm, ủng hộ.
Không những thế các hoạt động
cộng đồng cũng được Công ty đặc
biệt quan tâm qua các Hội thi An
toàn vệ sinh viên; Lễ phát động trồng
cây nhân dịp sinh nhật bác Hồ 19/05;
Ngày môi trường thế giới; Giờ trái
đất; Ngày toàn dân PCCC; Hiến máu
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nhân đạo....
Ngoài ra, Tổng Công ty rất chú
trong công tác học tập rèn luyện.
Những khoá học, đào tạo ngắn
hạn, dài hạn, các buổi học tập
trung ( lớp CEO, Thuyết trình
viên, kỹ năng bán hàng); các hội
thi bán hàng, Nếu tôi là lãnh đạo,
kể chuyện tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
Tín Nghĩa thực sự là một ngôi
nhà lớn của toàn thể cán bộ,
công nhân viên. Sợi dây gắn kết
họ chính là những tình cảm sẻ
chia, gắn bó, sự quan tâm hết
mực của lãnh đạo đối với nhân
viên. Có thể chỉ là một lời nhắc
nhở chân tình, một lời khen,
một sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời;
hay lớn hơn là những khóa đào
tạo, những chuyến du học giúp
nhân viên nâng cao trình độ
nhưng đều thể hiện Tín Nghĩa
lấy con người làm yếu tố trọng
tâm trong chiến lược phát triển
doanh nghiệp. Nhiều hoạt động
văn thể mỹ, nhiều phong trào thi
đua, nhiều cơ hội để nhân viên
thể hiện bản lĩnh và năng lực là
chất keo gắn kết mọi người.
29 năm – một chặng đường
phát triển của Tín Nghĩa. Để có
được chặng đường dài ấy, đó là
cả một quá trình hun đúc bằng
tình cảm, bằng tâm huyết của
đội ngũ lãnh đạo và bao lớp anh
chị cống hiến từ trước đến nay.
Chúng ta quý trọng và cảm động
những tình cảm tốt đẹp mà các
đồng nghiệp trong Công ty đã
dành cho nhau. Hãy tin tưởng
sâu sắc rằng, những tình cảm đó
sẽ tiếp tục được vun đắp chuyển
hoá bằng những hành động cụ
thể thiết thực và đó sẽ mãi mãi
là niềm tự hào của những thành
viên trong đại gia đình Tín Nghĩa.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP TM & XD Phước Tân
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- RẤT ĐỖI TỰ HÀO

N

gay từ thời đi học tôi đã
biết đến uy tín của thương
hiệu Tín Nghĩa thông qua
những người xung quanh và người
thân của tôi. Đến khi tôi tốt nghiệp ra
trường và may mắn khi là một thành
viên của đại gia đình Tín Nghĩa.
Năm 2008, tôi là một cậu sinh viên
mới ra trường, tôi biết cái mình có chỉ
là sự nhiệt huyết và năng lượng của
tuổi trẻ, nhưng cái tôi thiếu chính là
sự va chạm thực tế. Tôi cảm nhận văn
hóa công sở khác với trường học, gia
đình nên tôi phải tập thích ứng lại từ
đầu. Điều quan trọng là thích ứng làm
sao để nơi làm việc phải là ngôi nhà
thứ 2 chứ không biến mình thành
chú tắc kè hoa luôn đổi màu cho phù
hợp với môi trường, để đến khi thức
giấc vào buổi sớm mai cảm thấy vui

vẻ và tràn đầy năng lượng khi đến
Công ty làm việc. Và đó là nơi tôi đã
gắn bó đến bây giờ là Công ty cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa, chính nơi
đây đã dạy tôi cách đối nhân xử thế
với đồng nghiệp của mình, dạy tôi
cách phối hợp trong công việc, giúp
tôi giải quyết những khó khăn, mâu
thuẫn để dung hòa trong công việc
và cuộc sống. Tôi biết bản thân mình
còn nhiều thiếu sót, tuổi đời chưa đủ
chín chắn, tuổi trẻ thì bao giờ cũng
hay nóng vội, bồng bột nên đôi khi
làm người khác chưa hài lòng trong
công việc lẫn những va chạm hàng
ngày. Chính các anh chị “người dưng
công sở” là những người lãnh đạo,
anh chị đồng nghiệp đã hướng dẫn,
dạy dỗ và giúp đỡ tôi trưởng thành
hơn qua từng ngày.
10 năm làm việc tại Công ty là quãng
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thời gian không quá ngắn mà cũng
không quá dài nhưng đủ để tôi một người trẻ cảm nhận được sự
trưởng thành qua công việc hiện
tại và sự gắn bó giữa những thành
viên trong ngôi nhà mang tên
Xăng dầu Tín Nghĩa. Tôi cảm nhận
được sự quan tâm, chia sẻ, động
viên từ các anh, chị trong ban lãnh
đạo Công ty đến các anh, chị trong
các tổ chức đoàn thể từ những
điều giản đơn nhất như thăm hỏi
khi ốm đau, gia đình có ma chay,
hiếu hỷ hoặc có phần quà nho nhỏ
trong ngày sinh nhật, các cuộc gặp
gỡ chia sẻ những khó khăn trong
công việc; phân tích, định hướng
cho nhân viên những điều hay,
lẽ phải… Chính những điều đó,
tạo động lực thúc đẩy tôi dành cả
tâm huyết tuổi trẻ và thanh xuân
của mình vào công việc, phấn đấu
không ngừng nghỉ để góp sức
mình vào hoạt động chung của
Công ty, giúp Công ty ngày càng
phát triển và hưng thịnh hơn.
Chính vì lẽ đó tôi luôn hoàn thành
các công việc chuyên môn theo
sự kỳ vọng của lãnh đạo Công ty,
thêm vào đó tôi được tin tưởng
giao trọng trách lãnh đạo công tác
đoàn thanh niên tại đơn vị, tôi luôn
cố gắng hết sức mình để cập nhật
tất cả các kiến thức trong quản lý
đoàn thể vì đây là lĩnh vực hoàn
toàn mới đối với tôi ngay tại lúc bấy
giờ; nhưng thôi thật may mắn khi
nhận được sự phối hợp rất nhiệt
tình của các anh, chị, em trong
Ban chấp hành Chi đoàn và nhận
được giúp đỡ rất nhiệt tình của các
tổ chức đoàn thể khác như: Công
đoàn, Hội Cựu chiến binh để có thể
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính
trị do Chi bộ giao phó. Tôi luôn
nhận thức được trách nhiệm của
mình và quán triệt tư tưởng đến với
các đoàn viên thanh niên trong Chi
đoàn phải luôn luôn nêu cao tinh
thần tự nguyện, gương mẫu, vận
động người khác cùng thực hiện,
tiên phong trong mọi hành động,
đề cao lợi ích tập thể lên trên lợi
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ích cá nhân; Luôn đồng hành cùng
Công ty để hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu hàng năm và là cánh
tay đắc lực của Đảng; Thẳng thắn
phê bình, góp ý cho đoàn viên còn
thiếu sót để đoàn viên ngày càng
tốt hơn; Biểu dương kịp thời đoàn
viên có thành tích xuất sắc, giúp đỡ
người khác vượt qua khó khăn.
Với trách nhiệm và quyết tâm của
mình, tôi tin tưởng sẽ tiếp tục góp
phần sức trẻ mình vào sự phát
triển chung của Công ty Công ty
Xăng dầu Tín Nghĩa nói riêng và
Tổng Công ty Tín Nghĩa nói chung.
Tôi hôm nay và mai sau, luôn luôn
ghi nhớ và làm đúng theo lời dạy
của Bác: “Nhiệm vụ của thanh niên
không phải là đòi hỏi nước nhà
đã cho mình những gì mà phải tự
hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?
Mình phải làm thế nào cho ích lợi
nước nhà nhiều hơn? Mặt khác, tôi
cùng các anh, chị trong Ban chấp
hành quyết tâm xây dựng tổ chức
đoàn ngày càng vững mạnh, là
trung tâm đoàn kết của các đoàn
viên, xây dựng lực lượng đoàn viên
là lực lượng kế thừa, xứng đáng là
đội dự bị đáng tin cậy của Đảng.
29 năm - một chặng đường phát
triển của Tổng Công ty Tín Nghĩa,
đó là cả một quá trình hun đúc,
bằng tất cả tình cảm, tâm huyết của
cả đội ngũ lãnh đạo và nhân viên
trong toàn Tổng Công ty. Chúng ta
cần trân quý những tình cảm tốt
đẹp đã dành cho nhau và gìn giữ
những thành quả đã đạt được. Tôi
mong những tình cảm đó sẽ tiếp
tục được vun đắp ngày càng nhiều
hơn và sẽ tiếp tục phát huy những
thành tích đã đạt được, xây dựng
một tập thể đoàn kết thống nhất,
không lùi bước trước những khó
khăn, thử thách. Tôi tin rằng ý chí
quyết tâm của mỗi cá nhân trong
tập thể sẽ là Nền Tảng vững chắc
chọ sự phát triển và Thịnh Vượng
của Tổng Công ty.
Trịnh Nguyên Nam
Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa

NHỮNG
NĂM THÁNG
TRƯỞNG THÀNH
CÙNG CÔNG TY

C

ơ chế thị trường thay đổi, Xí
nghiệp Chế biến Gỗ nơi tôi làm
việc từng được xem là niềm
ao ước của rất nhiều sinh viên khi tốt
nghiệp trong thời bao cấp cũng bị giải
thể để sáp nhập vào Công ty Chế biến Gỗ
Tân Mai. Máy móc, nhà xưởng bị tháo dỡ,
nhân sự cũng được chuyển giao. Hầu hết
CB-CNV đều được giải quyết nghỉ theo
chế độ.
Cơ duyên đưa đẩy, khu đất lại được bàn
giao cho Công ty Tín Nghĩa qui hoạch
làm trạm xăng dầu. Và cơ duyên hiếm
có lại đến với tôi khi được tuyển vào làm
kế toán cho trạm xăng dầu trực thuộc
Trung Tâm Thương Mại DVDL và Khách
sạn, đơn vị con trực thuộc Tổng Công ty
Tín Nghĩa ngày ấy. Đối với tôi và gia đình
là một sự may mắn khi được tiếp tục làm
việc, lại là làm việc trên khu đất mà khi ra
trường tôi được tuyển dụng vào làm việc.
Là nhân viên mới của đơn vị mới lại kinh
doanh ngành hàng mới, tôi biết bản thân
mình có sự nhiệt huyết và năng lượng
của nhân viên mới hăm hở làm việc,
nhưng cái tôi thiếu chính là kiến thức,
kinh nghiệm thực tế với công việc kinh
doanh xăng dầu. Vì văn hóa công ty mới
sẽ khác biệt với môi trường cũ... nên tôi
phải tập thích ứng lại từ đầu. Điều quan
trọng là thích ứng để thấy Tín Nghĩa là
gia đình, mình là thành viên trong gia
đình mới. Tôi bắt đầu dần làm quen với
những công việc hằng ngày mình phải
làm. Với tôi, thời gian mới gia nhập gia
đình Tín Nghĩa mỗi ngày đi làm là một
ngày để được học tập và trau dồi.
Văn hóa Tín Nghĩa dạy cho tôi cách đối
nhân xử thế với những đồng nghiệp của
mình, dạy tôi cách phối hợp trong công
việc, giúp tôi giải quyết những khúc mắc,
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mâu thuẫn để có thể dung hòa
trong công việc. Các anh chị em
đồng nghiệp, cấp trên luôn hướng
dẫn, chỉ bảo uốn nắn từ cách làm
văn bản trên máy tính đến việc
hạch toán nghiệp vụ....
Tôi biết bản thân mình còn nhiều
thiếu sót, kỹ năng sống chưa chín
chắn, hay nóng vội và bồng bột
nên đôi khi trong các mối quan hệ
với cấp trên, đồng nghiệp, nhân
viên và cả khách hàng.... chưa hài
hòa. Tôi luôn nhắc nhở bản thân
mình phải học tập, rèn luyện kiến
thức và kỹ năng nhiều hơn nữa thì
mới có thể biến những điều đã học
được ứng dụng tốt trên thực tế. Dù
ở vị trí, công việc nào thì mỗi người
đều giữ một mắc xích quan trọng
để cùng nhau hoàn thành mục tiêu
chung một cách tốt nhất.
Thời gian trôi qua, tôi cũng đã
trưởng thành hơn trong công việc.
Từ một nhân viên kế toán, tôi được
giao nhiệm vụ Quản lý trạm xăng
dầu. Công việc mới đòi hỏi tôi phải
phấn đấu hơn nữa, học tập, rèn
luyện thật nhiều để có thể hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Tôi đã

tìm được ý nghĩa, hạnh phúc trong
công việc. Tôi thật sự yêu quý công
việc của mình, toàn tâm toàn ý
gắn bó với công việc, luôn mong
muôn làm tất cả những điều có thể
mang lại hiệu quả cho công việc.
Tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm
trong công việc, về cách ứng xử và
cả những kỹ năng sống mà không
trường lớp nào dạy. Đó chính là
ngọn lửa đam mê cống hiến, với
tinh thần đoàn kết tạo nên sức
mạnh tập thể, với định hướng cao
độ về phục vụ khách hàng , luôn
luôn tìm hiểu nhu cầu của khách
hàng, lắng nghe những phản ánh
của khách hàng về phong cách
phục vụ, tính hiệu quả trong công
việc để tạo niềm tin cho khách
hàng tin tưởng gắn bó hợp tác lâu
dài với công ty.
Sau những bận rộn lo toan trong
công việc, hạnh phúc đối với tôi
chỉ là đôi khi sau giờ làm việc được
cùng những đồng nghiệp ăn trưa tỉ
tê những câu chuyện đời thường,
những lời thăm hỏi động viên chân
thành, quan tâm, sẻ chia những
khó khăn trong công việc và cuộc
sống. Tôi yêu những đồng nghiệp

đã cùng kề vai sát cánh bên nhau
cùng đồng tâm hiệp lực trong công
việc và trong cả cuộc sống. Đây
chính là văn hóa Tín Nghĩa trong
tôi.
29 năm (1989-2018) một chặng
đường phát triển của Tổng Công
ty Tín Nghĩa. Để có được chặng
đường dài ấy, đó là cả một quá
trình hun đúc bằng tâm huyết của
một đội ngũ lãnh đạo và bao lớp
anh chị đi trước cống hiến. Chúng
ta trân trọng thành tích quý giá
to lớn Tổng Công ty Tín Nghĩa đạt
được ngày hôm nay, trân trọng văn
hóa Tín Nghĩa. Chúng ta tin tưởng
sâu sắc rằng, những thành quả
đó sẽ tiếp tục được vun đắp, phát
triển và mãi mãi là niềm tự hào của
những thành viên trong đại gia
đình Tín Nghĩa.
Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn
khi được là thành viên Gia đình Tín
Nghĩa, và tự hào cùng chung tay
đoàn kết góp sức nhỏ bé của mình
trên một phần chặng đường dài Tín
Nghĩa.
Trần Thị Minh Thi
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 05/2018
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TÍN NGHĨA TRONG TÔI

CÓ HẸN CÙNG THỜI GIAN…

”SAVE THE DATE 07.9.2018”…

T

uổi hai chín, ba mươi đối
với nhân sinh đã gần nữa
đời người, thanh xuân đang
trôi qua trước mắt đủ để cảm nhận
ta không còn trẻ nữa, đã nếm trải
được kha khá những sóng gió và
thử thách, đã tích lũy được những
giá trị cuộc sống, đã lưu lại dấu ấn
trong cuộc đời này… Thế mới biết
đối với cả một Tổng Công ty, một tập
thể với biết bao cá nhân, một xã hội
thu nhỏ thì chặng đường 29 năm để
định danh, tồn tại và phát triển là cả
một sự cố gắng bền bỉ, phát huy cả
trí lẫn tài của tất cả các cán bộ công
nhân viên. Để có được Tổng Công ty
Tín Nghĩa ngày hôm nay, tất nhiên
không thể không vinh danh những
thành viên từ những ngày đầu mới
thành lập, họ là những con người đã
xây những viên gạch thuở sơ khai,
những bước đi từ chập chững đầu
tiên, gieo những hạt mầm bằng tất
cả tâm huyết để rồi hôm nay sau ba
thập kỷ thì cái tên Tín Nghĩa đã tự
hào vươn cao là một trong những
doanh nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai,
vươn xa đến cả các nước bạn. Đó là
một điều đáng tự hào không thể nào
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phủ nhận.
Có thể nào không tự hào khi nhắc
đến Tín Nghĩa là người ta đã nghĩ
ngay đến hàng loạt khu công nghiệp
trọng điểm của tỉnh, là một chuỗi các
Trạm xăng dầu phủ khắp thành phố
và các huyện, có thể nào không tự
hào khi hương vị Scafe’ khiến nhiều
người nhớ đến bởi sự đậm đà và
hương thơm đúng chất cà phê, và
còn nhiều ngành nghề đa dạng khác
nữa…
Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín là các đức tính
ngũ thường cần có của người quân
tử. Dù đã trải qua nhiều giai đoạn
lịch sử, cho đến bây giờ những giá trị
nhân văn của tư tưởng đó thể hiện
qua năm chữ trên vẫn không mất
đi giá trị. Và cũng có rất nhiều quy
luật trong cuộc sống để vận dụng
vào việc kinh doanh, thương hiệu
Tín Nghĩa bền vững và phát triển
qua nhiều năm như thế một phần
cũng dựa vào đạo đức kinh doanh
và văn hóa doanh nghiệp thể hiện
ngay chính tên Công ty. Hình ảnh
thương hiệu mà Công ty đã và đang

xây dựng luôn nằm trong hai chữ Tín
– chữ tín trong cuộc sống hàng ngày
đã rất quan trọng huống hồ là kinh
doanh, là nền tảng của sự phát triển
bền vững mà Công ty luôn hướng
tới. Còn với Nghĩa - là sống cho mọi
người chứ không chỉ sống cho riêng
mình, thể hiện vai trò trách nhiệm
của con người với người, giữa người
với đời, với xã hội, thể hiện giá trị cốt
lõi của văn hóa Á Đông.
Hướng tới kỷ niệm hai mươi chín
năm thành lập Tổng Công ty, chắc
hẳn ai trong chúng ta đều sẽ có trong
mình vô vàn những kỷ niệm gắn bó
với Công ty, nhất là tinh thần gắn kết
chung sức qua những lần hội thao,
tham gia hội thi tất niên hàng năm
và những hoạt động xã hội, từ thiện
chia sẻ bớt gánh nặng với những gia
đình khó khăn… Và chắc chắn đó là
điều không thể nào quên. Tín Nghĩa
trong tôi – là một phần của những
năm tháng thanh xuân đẹp nhất.
Lý Hồng Ân
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa

Chào Mừng Kỷ Niệm

29

năm thành lập

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

( (07/9/1989 - 07/9/2018 )

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK NÔNG SẢN
THỰC PHẨM ĐỒNG NAI (DONAFOODS)
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN SCAFÉ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA – LÀO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
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THƠ

29 năm nhìn lại

Mừng Tín Nghĩa vừa tròn thêm
tuổi mới

Hai chín năm đóng góp sức cho đời.
Đưa Tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới
Đủ loại ngành nghề, lĩnh vực khắp
mọi nơi
Dự án Cà Phê ngang tầm quốc tế
Đưa sản phẩm Việt mình đến khắp
Năm châu
Đâu đâu cũng có Khu Công nghiệp
Ông Kèo, Tam Phước, Nhơn trạch
6, Tân Phú ai từng ghé qua
An Phước, Bàu Xéo, Đất Đỏ, Nhơn
Trạch 3
GIúp biết bao người dân có việc
Đưa các nhà đầu tư vào xây dựng
Giúp nước nhà thêm được GDP
ICD phục vụ tàu xuất nhập
Đầu tư Nhơn Trạch phát triển
hạ tầng
JSC đầu tư doanh nghiệp Nhật
Đưa công nghệ cao tăng chất lượng
sản phẩm mình
Còn phải nhắc thêm là Xăng dầu
tín nghĩa
Trải khắp mọi cung đường dọc
Bắc Nam
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Là đơn vị đứng đầu Điều xuất khẩu
Không ai khác là Donafoods Đồng nai
Bảo vệ Tín Nghĩa kỷ luật tận tâm
Đem đến chất lượng vượt trên mong đợi
Scafe’ bạn nào đã biết
Sản xuất cà phê chất lượng ISO
Để người tiêu dùng yên tâm sử dụng;
Scafe’ sản xuất từ:
Nguyên liệu tốt nhất của người nông.
Ngoài kinh tế Tín nghĩa còn chung sức
Tăng an sinh, nâng chất lượng
cuộc sống mình
Bồi dưỡng thường xuyên những nhân tài
đất nước
Hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh
khó khăn
Những khát vọng Tín Nghĩa còn dang dở
Tín nghĩa ta tiếp tục lái con thuyền
Vượt trùng dương hướng ra biển lớn
Xây dựng mô hình kinh tế vượt chỉ tiêu
Với sức toàn Anh Chị Em Tín nghĩa
Một nhà ta cố gắng vượt khó khăn
Sau khó khăn ta nhìn về phía trước
Tương lai rạng ngời chờ đón Tín Nghĩa ơi.
Thùy Linh – Công Ty Cổ Phần Scafe’

THƠ

Bài ca
Tín Nghĩa
Tự Hào
Đồng Nai có cái cầu ghềnh
Có Cù Lao Phố có cầu Hoá An
Đồng Nai có núi Chứa Chan
Có hồ thuỷ điện Trị An kiên cường
Có rừng sinh thái Cát Tiên
Có khu du lịch Giang Điền suối reo
Dân ta giờ đã hết nghèo
Giương cao cờ đỏ sao vàng Bác trao
Tín Nghĩa rất đỗi tự hào
Xứng danh Lạc Việt con rồng Cháu Tiên
Dân ta ở khắp mọi miền
Cám ơn Tín Nghĩa sẵn lòng giúp dân
Ngày xưa Tín Nghĩa thế nào
Giờ đây Tín Nghĩa tự hào biết bao
Lãnh đạo sáng kiến nâng cao
Cấp dưới hiến kế phong trào kinh doanh
Tự hào là ở các anh
Tín Nghĩa sẽ được ghi danh sử vàng
Tôi đây rất lấy tự hào
Thi đua viết tiếp phong trào Công ty
Lúc rãnh cần phút nghĩ suy
Trùng với lãnh đạo tư duy trong đầu
Chữ “Tín” là phải đứng đầu
Chữ “Nghĩa” đứng ở phần sau hay là
Hai chữ Tín Nghĩa hát ca
Tấm lòng lãnh đạo bao la đất trời
Nhơn Trạch giờ rất tự hào
Tín Nghĩa phát động phong trào giúp dân
Công ty bảo vệ chung tay
Dân nghèo đỡ khổ đổi thay từng ngày
Bảng vàng văn hoá ghi danh
Chúc cho lãnh đạo cấp trên an lành
Chúc cho các cấp công thành
Danh toại muôn phần giúp đỡ dân ta
Chúc danh Tín Nghĩa bay xa
Cùng nhau cất hát tiếng ca vang lừng
Nhớ ngày kỷ niệm tưng bừng
Anh em họp lại chúc mừng bên nhau

Mừng
Sinh Nhật
Công ty
Chúc mừng sinh nhật Công ty ta
Anh em tề tựu lại một nhà
Mừng cho Tín Nghĩa thêm tuổi mới
Tiền tài, danh vọng mãi ngân nga
Công ty vững bước càng phát triển
Chi nhánh mọc lên khắp mọi miền
Tín Nghĩa từ nay luôn phồn thịnh
Danh tiếng lưu truyền mãi lan xa.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

Mừng
tuổi mới
Mừng cho Tín Nghĩa thêm tuổi mới
Chúc luôn sinh lộc, sinh tài
Chúc luôn an nhàn, sinh phú quý
Chúc luôn thịnh vượng, thành công đến
Chúc sang tuổi mới nhiều thuận lợi,
Khách khứa, tiền tài luôn tấp nập
Uy tín vang xa khắp mọi miền
Niềm tin vững bước cùng năm tháng
Doanh số luôn cao-top đứng đầu.
Lê Thị Tuyết
Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản

Đỗ Viết Ất
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ CN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 05/2018
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CHÀO MỪNG 29 NĂM
THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
07/09/1989 - 07/09/2018

T

hấm thoát đã bốn năm
trôi qua kể từ khi tôi là 1
thành viên của đại gia
đình Tín Nghĩa. Nơi mà tôi rất mãn
nguyện về công việc cũng như
chính sách đãi ngộ đối với nhân
viên, bên cạnh đó là tinh thần
đoàn kết, gắn bó thân thương của
các anh chị em đồng nghiệp. Hằng
ngày, ngoài trao đổi kinh nghiệm
công việc, anh em chúng tôi còn
là những người bạn cùng sẽ chia
buồn vui trong cuộc sống.
Ngày 7/9/2018 - kỷ niệm hai chín
năm thành lập của Tổng công ty,
cũng là ngày để toàn thể CBCNV
Tín Nghĩa ôn lại những truyền
thống quý báu, nhìn lại một chặn
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ngỡ, nhưng bằng không khí vui vẻ, sự chỉ
dẫn nhiệt tình các các anh chị, mọi lo lắng
nhanh chóng được xóa bỏ. Và đó không
phải là sự ưu ái dành cho riêng tôi, mà chính
là 1 nét văn hóa tại Công ty. Đào tạo nghiệp
vụ và huấn luyện công tác chuyên môn
luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm,
sự phát triển của nhân viên gắn liền với sự
phát triển của doanh nghiệp luôn được coi
trọng. Hơn bốn năm gắn bó tại Công ty, tôi
đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong
công việc, về cách ứng xử và cả những
kỹ năng sống mà tôi chưa được học qua
trường lớp.
Cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng
thương hiệu Tín Nghĩa, cảm ơn tập thể cán
bộ nhân viên đã tạo nên văn hóa doanh
nghiệp và tinh thần đoàn kết Tín Nghĩa
hôm nay. Chúc cho tổng Công ty Tín Nghĩa
trên chặng đường mới, dù là 10 năm, 20
năm hay bao nhiêu năm nữa, mỗi bước đi
thương hiệu Tín Nghĩa sẽ để lại những sản
phẩm tốt nhất cho khách hàng, những
chăm lo đối với người lao động và những
sẻ chia lớn nhất với cộng đồng. Mỗi người
chúng ta hãy cùng chung tay góp sức cống
hiến sức trẻ, tài năng của mình vì sự phát
triển chung của một Tín Nghĩa vững bền với
thời gian!
		
Nguyễn Trần Thảo Vy
Công ty CP Tín Khải

đường phát triển của TCT đầy gian
nan thử thách đối với thị trường
trong và ngoài nước.
Tôi gia nhập đại gia đình Tín Nghĩa
tháng 04.2014. Thời gian chưa
phải quá dài, nhưng cũng đủ cho
1 đứa nhân viên như tôi được trau
dồi học hỏi và giúp tôi hoàn thiện
bản thân mình hơn. Trong môi
trường làm việc chuyên nghiệp,
thân thiện, tôi vẫn ko ngừng phấn
đấu mỗi ngày, với tôi, mỗi ngày đi
làm là mỗi ngày làm việc hết mình,
mỗi ngày tập thể cùng nhau đồng
cảm và sẻ chia.
Tôi cảm thấy bản thân may mắn,
ngày đầu bước vào Công ty đầy bỡ

KỶ NIỆM
VỚI CON SỐ 7
và SỐ 9
Nói về con số 7 và số 9 như thể kể lại những
kỷ niệm của riêng mình, không biết do ngẫu
nhiên hay có sự sắp đặt của cuộc đời mà hai
con số này gắn bó với mình cả trong công
việc và trong cuộc sống.
Ngày mới tốt nghiệp đại học, Tôi quyết định
chọn TP HCM là nơi mình sẽ bắt đầu công
việc với tấm bằng trên tay, nhưng tôi lại
không làm việc Thành phố xa hoa này mà
lại có cơ duyên làm việc và lập nghiệp tại
Đồng Nai, tại Khu công nghiệp Biên Hoà I.
Mọi thứ bắt đầu từ đây, không biết từ bao

CẢM NHẬN
giờ và nguyên nhân do đâu mà lại
có duyên với con số 9. Thời đó, sinh
viên mới ra trường, làm gì có tiền mà
mơ mộng xe cộ này nọ, tôi may mắn
được các anh chị đài thọ có được
chiếc xe máy cà tàng, là tài sản lớn
nhất của tôi lúc bấy giờ, mà ngẫu
nhiên khi tôi lấy biển số xe cộng các
số lại là 9, mà bình thường người ta
gọi là chín nút, tôi vui và rất vui nữa
là khác, không cần biết là số lùi hay
số tiến, số xấu hay đẹp, mặc kệ việc
dân gian thường nói số chín là số
lênh đênh, tôi cứ vui, cứ thích thôi.
Sau thời gian đi làm tích góp được,
tôi mua được chiếc xe gắn máy khác,
lại một lần nữa tôi lại ngẫu nhiên lấy
được số 9. Đúng là có nhiều việc
không thể nói trước được, nhưng
việc ngẫu nhiên như thế được lặp lại
thì không thể nói là ngẫu nhiên nữa
mà nó như là cái duyên với số 9 vậy.
Khi lập gia đình, không biết run rủi
thế nào tôi lại thêm nhiều kỷ niệm
đối với con số Bảy. Tôi sinh ra và lớn
lên ở quê hương Đất võ Bình Định,
số xe theo tỉnh này là 77, ông xã tôi
quê Nghệ An, số xe là 37. Khi chọn
sim cho điện thoại di động, lại ngẫu
nhiên tôi chọn sim điện thoại, chẳng
những có một con số bảy mà có đến
ba con số bảy, cộng thêm số ngôi
nhà cấp 4 cũng có sự hiện diện của
con số 7.
Và cứ như thế, con số 7, số 9 lại
liên tiếp gắn bó với tôi như một cái
duyên khi tôi được nhận công tác
tại một đơn vị trực thuộc Tổng Công
ty. Ngày tôi vào làm việc cũng là lúc
Tổng Công ty tổ chức lễ kỷ niệm 20
năm ngày thành lập – ngày 7 tháng
9 năm 2009. Năm ấy, Tổng Công ty
tổ chức rất trang trọng tại Nhà hàng
Cọ Dầu, vì là nhân viên mới, lúc đó
tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về truyền
thống cũng như văn hoá với hai chữ
Tín Nghĩa, trong tôi lúc ấy là cảm
giác choáng ngợp bởi sự hoành
tráng, trang trọng và ý nghĩa của
buổi lễ kỷ niệm. Tôi nhủ thầm: có
lẻ hai con số này sẽ gắn bó và song
hành với tôi như một sự sắp đặt của

số phận chăng!
Mới đó mà cũng gần 10 năm, trong
lúc này rất nhiều hoạt động hướng
đến kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng
Công ty (07/9/1979 – 07/9/2019), có
rất nhiều hoạt động chuẩn bị chào
mừng ngày thành lập đã được Tổng
Công ty triển khai cho các đơn vị, các
Công ty con. Bên cạnh việc thi đua
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh,
lập thành tích chào mừng sinh nhật
lần thứ 30 của Tổng Công ty. Các
Công ty con còn đăng ký các công
trình thi đua, các hoạt động thiện
nguyện, công trình đoàn thanh
niên, các hoạt động văn thể,…
Như là một nét văn hoá của riêng
Tín Nghĩa mà không phải ở đâu
cũng có. Mỗi thành viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa đều cảm thấy tự
hào xen lẫn vinh dự và đồng thời là
trách nhiệm cùng hướng tới mục
tiêu chung, thực hiện nhiệm vụ
chung. Cái nét văn hoá ấy như ngấm
vào từng suy nghĩ của mỗi cán bộ
nhân viên.
Nếu như lễ kỷ niệm 20 năm năm ấy
là sự trang trọng, quy mô, thì ngày
7 tháng 9 năm 2019 sắp tới, Tổng
Công ty sẽ long trọng tổ chức lễ
kỷ niệm 30 năm thành lập, đánh
dấu mốc quan trọng mới, là dịp
để Tổng Công ty tri ân các thế hệ
lãnh đạo, tổng kết và nhìn lại chặng

đường 30 năm hình thành và lớn
mạnh như ngày nay, là dịp để ôn lại
truyền thống văn hoá Tín Nghĩa, là
cái cảm giác ấm áp, thân tình trong
mái nhà chung Tín Nghĩa, không khí
buổi gặp mặt chắn chắn sẽ làm cho
chúng ta nghĩ về việc làm sao để có
thể cống hiến, cống hiến hơn nữa
cho sự phát triển chung của Tổng
Công ty. Lần kỷ niệm này, khẳng
định sự lớn mạnh của Tổng Công ty
cả về chỉ tiêu doanh số, kim ngạch
xuất khẩu, nộp ngân sách, số lao
động, đưa cái tên Tín Nghĩa vào top
100 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.
Nhân kỷ niệm 29 năm thành
lập Tổng Công ty (07/9/1989 –
07/9/2018), không chỉ riêng tôi mà
tất cả Cán bộ nhân viên đang công
tác tại các Công ty, đơn vị trong hệ
thống Tổng Công ty Tín Nghĩa đều
tự rèn luyện và phấn đấuvà cảm
thấy tự hào xen lẫn ý thức cao hơn
về trách nhiệm của mình – phải làm
sao để đóng góp nhiều hơn nữa vào
mục tiêu phát triển chung.
Kính chúc Tổng Công ty ngày càng
phát triển thịnh vượng và vươn ra
thế giới, khẳng định thương hiệu
Tín Nghĩa trên nền tảng uy tín, chất
lượng và nghĩa tình.
Nguyễn Thị Thuý
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 05/2018
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“TÍN NGHĨA
– NƠI MỞ RA
HY VỌNG”

Hình ảnh Nghiêm trang trong Lễ chào cờ

“THIÊNG LIÊNG LỄ CHÀO CỜ
ĐẦU TUẦN TẠI BAN QUẢN LÝ
CÁC KCN TÍN NGHĨA”
Trước lá cờ Tổ quốc, với niềm tự
hào dân tộc của CBCNV Ban quản
lý, lễ chào cờ sáng thứ hai hàng
tuần được tổ chức trang nghiêm
đã thực sự tạo nên ý nghĩa thiêng
liêng, một nét đẹp văn hóa tại
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa.
Tham dự buổi lễ chào cờ có Ban
giám đốc, cán bộ, công nhân viên.
Nghi thức chào cờ bắt đầu được
thực hiện từ 7g30 phút trước buổi
làm việc đầu tiên mỗi sáng thứ 2
hàng tuần. Trước bài hát quốc ca
hào hùng là nghi thức sắp xếp đội
hình và dâng cờ và kéo cờ trang
trọng.
Lễ chào cờ diễn ra trong thời gian
ngắn, nhưng đọng lại trên gương
mặt từng CBCNV là niềm tự hào về
cơ quan, về quê hương Tổ quốc.
Cảm nhận: Một số CBCNV cho biết:
“Tôi cảm thấy rất tự hào vì được
tham dự Lễ chào cờ đầu tuần,
được hát Quốc ca. Tôi nghĩ rằng
đây là một hoạt động rất thiết
thực đối với CBCNV, giúp chúng
tôi ý thức hơn trong công tác”.
Ấn tượng khó phai: Một trong số
người dân thường hay ra vào Văn
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phòng Nhơn Trạch 3 vào dịp thứ 2
đầu tuần chân thành bày tỏ:
“Là một người dân chắc hẳn trong
chúng ta đã từng có lần được
tham gia lễ trào cờ.
Dù ở trong hoàn cảnh nào, nhưng
hôm nay tại Văn phòng Nhơn
Trạch 3 chứng kiến nghi thức trào
cờ trang nghiêm của CBCNV, bản
thân tôi dừng lại và hướng về lá
quốc kỳ. Trong lòng bồi hồi và
cảm nhận thiên liêng trước lá cờ
tổ quốc tung bay với tiếng nhạc
hùng hồn cùa bài hát Tiến Quân
ca”.
Và cứ thế vào thứ 2 hằng tuần,
khi nghe tiếng hô vang: “Mọi
người chỉnh đốn trang phục, Nghỉ,
nghiêm, hướng về cờ Tổ Quốc,
hát Quốc ca: Đoàn quân Việt Nam
đi….” thì tình yêu đất nước và
lòng tự tôn dân tộc tồn tại trong
mỗi người CBCNV Ban quản lý và
mọi người sẽ bổng chốc dâng lên.
Giọng hát cùng cất lên trầm hùng,
và một ý thức về “Đoàn quân Việt
Nam đi” khi ấy thật rõ ràng làm
sao.
Nguyễn Hoàng Hà
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa

C

ó những con đường đi qua không
nhớ nổi tên, có những hành trình sẽ
không bao giờ quên. Khi đã đi qua,
ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy đáng để nâng
niu và trân trọng. Tuổi trẻ của mỗi người có
thể đều sẽ giống nhau ở những chặng đường:
những năm tháng tươi xanh của học sinh sinh
viên và những tháng ngày đi làm để khẳng
định bản thân. Và mỗi người sẽ có cho riêng
mình những trải nghiệm, những kỷ niệm
không thể nào quên trên mỗi hành trình ấy.
Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có cái
duyên, bởi thế bạn mới có thể được gặp gỡ
người này chứ không phải người khác, bạn
đi làm ở công ty này chứ không phải công ty
khác. Giữa những ngày miệt mài với việc gửi
CV, đi phỏng vấn, tôi đã được nhận vào làm tại
Xí Nghiệp Xây Dựng Tín Nghĩa như một món
quà đặc biệt của tuổi trẻ.
2 tháng – không phải là quãng thời gian quá
dài nhưng đủ để tôi – một người trẻ cảm nhận
được sự trưởng thành hơn qua công việc hiện
tại và sự gắn bó giữa những thành viên trong
ngôi nhà mang tên Xí Nghiệp Xây Dựng Tín
Nghĩa.
Với tôi, mỗi ngày đi làm là một ngày để được
học tập và trau dồi. Học nghề và học làm
người.
Xí Nghiệp Xây Dựng Tín Nghĩa – nơi dạy tôi làm nghề
Biên Hòa là một thành phố phát triển cùng
với vô số khu công nghiệp, nhà xưởng, công
trình. Hồi nhỏ mỗi lần đi ngang qua khu công
nghiệp tôi hay trầm trồ nhìn tòa nhà, khu sản
xuất đồ sộ. Đối với tâm trí nhỏ bé ấy tôi vô
cùng thán phục các chú xây dựng và hôm nay
khi làm việc trong xí nghiệp tôi mới hiểu đằng
sau các chú xây dựng còn vô số người và rất
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nhiều việc phải làm.
Tuổi trẻ tôi có thừa nhiệt huyết và
năng lượng nhưng cái tôi thiếu
nhất chính là kinh nghiệm và
những va chạm với công việc thực
tế. Công việc thực tế khác xa trên
sách vở, dường như tôi phải học lại
từ đầu. Tôi bắt đầu làm quen với “
công nợ”,’xuất hóa đơn công trình”,”
đề nghị thanh toán” và tôi bắt đầu
quen với công việc phải làm hằng
ngày. Điều quan trọng là thích ứng
để thấy nơi đây là nhà chứ không
biến mình thành chú tắc kè luôn
đổi màu và đổi chỗ.
Xí Nghiệp Xây Dựng Tín Nghĩa
– nơi dạy tôi làm người
Trước khi bắt đầu công việc ở Tín
Nghĩa tôi đã từng làm ở nhiều nơi
khác và tôi chưa cảm nhận ở đâu
tình đồng nghiệp lại thân ái, quan
tâm nhau như vậy. Ở nơi đây em
cảm thấy như là những người
trong gia đình, những cái hỏi thăm,
quan tâm khi gia đình một ai đó có
chuyện buồn, hay là cái cách tôi
được ưu ái khi đang mang bầu.
Nơi đây dạy cho tôi cách đối nhân
xử thế với những đồng nghiệp

của mình, dạy tôi cách phối hợp
trong công việc, giúp tôi giải quyết
những khúc mắc, mâu thuẫn để có
thể dung hòa những điều trong
cuộc sống.
Tôi biết bản thân mình còn thiếu
sót, kỹ năng sống và tuổi đời chưa
đủ chín chắn, nóng vội và bồng
bột nên đôi khi tôi làm người khác
chưa hài lòng trong công việc lẫn
những va chạm hằng ngày. Nhân
bài viết này em xin được nói lời
cảm ơn đến sếp và những anh chị
đồng nghiệp luôn chỉ bảo và giúp
em trưởng thành hơn.
Yêu những người đồng nghiệp đã
và sẽ cùng em vẽ nên tháng ngày
đáng nhớ cùng nhau gắn bó ở Xí
Nghiệp Xây Dựng.
Tín Nghĩa – Nơi gắn kết hy vọng
Trải qua 29 năm hình thành và
phát triển, Tín Nghĩa đã trở thành
một trong các Tổng công ty lớn
của Đồng Nai, được tổ chức UNDP
bình chọn là một trong 200 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam. Để có
được những thành tựu ấy là cả
một quá trình phấn đấu bằng tâm

huyết của ban lãnh đạo và của bao
lớp anh chị đã cống hiến. Chúng ta
quý trọng những tình cảm tốt đẹp
và cảm động mà các đồng nghiệp
trong Công ty đã dành cho nhau.
Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng,
những tình cảm đó sẽ tiếp tục
được vun đắp và mãi mãi là niềm
tự hào của những thành viên trong
đại gia đình Tín Nghĩa.
Bản thân là một người trẻ được có
cơ hội đúng vào hàng ngũ nhân
viên TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, tôi
cảm thấy đó là sự may mắn và tự
hào để cùng góp sức nhỏ bé của
mình mang đến sự phát triển cho
công ty.
Khép lại bài viết, tôi xin chúc cho
Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ ngày
càng phát triển hơn nữa và mang
đến những giá trị tốt đẹp cho
cộng đồng, xin kính chúc Ban lãnh
đạo công ty, những anh chị đồng
nghiệp luôn dồi dào sức khỏe,
hạnh phúc và thành công trong
cuộc sống lẫn công việc.
				
Đỗ Ngọc Kim Anh
Xí Nghiệp Xây dựng Tín Nghĩa
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NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 29 NĂM

T

rong không khí háo hức
đón mừng lễ kỷ niệm thành
lập Tổng Công ty lần thứ
29 (07/09/1989-07/09/2018), là
một thành viên của Đại gia đình Tín
Nghĩa, có lẽ ai cũng mang một cảm
xúc khó tả, một tâm trạng của riêng
mình.
Qua lời kể của các cựu lãnh đạo, các
bậc tiền bối, các chú, các anh…. Tôi
như được tái hiện lại bức tranh của
Tổng Công ty 29 năm về trước.
Ngày ấy… giữa sự giao thời của nền
kinh tế bao cấp và sự cải cách đổi
mới, thời điểm này được ví là giai
đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế
Việt Nam trong thế kỷ 20, sau chiến
tranh, giữa hừng hực khí thế dời non
lấp biển, hào quang của chiến thắng
đế quốc cộng với cảm xúc lâng lâng
của ngày độc lập như tiếp thêm sức
mạnh cho giấc mơ tái thiết đất nước,
xây dựng viễn cảnh dân giàu nước
mạnh, cuộc sống ấm no trong thời
gian ngắn nhất. Tuy nhiên thực tế
chồng chất khó khăn! Viện trợ nước
ngoài giảm mạnh, vết thương chiến
tranh hằn dấu trong lao động sản
xuất, nợ nước ngoài đến kỳ không
có khả năng thanh toán, nguy cơ kẻ
thù và chiến tranh biên giới vẫn rập
rình, bao vây cấm vận xiết chặt,….
Đứng trước nguy cơ sụp đổ nền kinh
tế, đất nước đã có những điều chỉnh
thích hợp, “phá rào” cơ chế để tự cứu
lấy mình, đổi mới toàn diện từ đại hội
Đảng VI (1986) để xóa bỏ hoàn toàn
cơ chế quan liêu bao cấp, cộng với
nỗ lực của toàn dân tộc đưa đất nước
phát triển vượt bậc.
Trong thời kỳ khó khăn ấy, với quyết
tâm đổi mới đất nước, đóng góp một
phần trong sự thay đổi kinh tế của
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nước nhà, Tháng 09/1989, Công ty
Dịch vụ Sản xuất Kinh doanh Tổng
hợp (PROSECO) ra đời, trãi qua 21
năm, Công ty được đổi tên thành
Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa hoạt
động theo hình thức Công ty TNHH,
rồi sau đó 6 năm, Công ty lại chuyển
hình thức sang loại hình công ty cổ
phần với cái tên cô đọng và xúc tích
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Mỗi cột mốc đổi loại hình Công ty là
mỗi lần Công ty chuyển biến mạnh
mẽ trong tái cấu trúc, trong loại hình
kinh doanh, cũng nhưng định hướng
của thời cuộc.
Tôi may mắn được đón 9 lần sinh
nhật của Tổng Công ty, 09 lần đó, tôi
đều được nghe các chú, các cô, các
anh, các chị nhắc về một thời khó
khăn nhưng đầy hiển hách, những
kỷ niệm không bao giờ phai nhạt
khắc trong tim của mỗi người thời
bấy giờ. Những năm tháng muôn
vàn khó khăn, khan hiếm vật chất,
người người vật lộn với miếng cơm
manh áo. Để được tồn tại và phát
triển, lúc đó nhiều thành viên gia
đình Tín Nghĩa từ nhân viên cho đến
Ban Lãnh đạo còn phải lên rừng chặt

cây, luồn lách từng khe suối, con núi,
thậm chí qua các nước bạn như Lào,
Campuchia…để tìm loại hình kinh
doanh cho phù hợp, lấy ngắn nuôi
dài, lấy mục tiêu làm ý chí lớn.
Tín Nghĩa ngày hôm nay với hơn
1.200 người lao động, ngoài trụ sở
Công ty mẹ, Tổng Công ty còn có 10
công ty con và 6 công ty liên doanh,
liên kết, vốn điều lệ lên đến 2.000 tỷ
đồng, doanh thu hàng năm đã đạt
con số trên 10.000 tỷ đồng.
Tín Nghĩa thời của tôi là một trong
200/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam theo xếp hạng của VNR. Năm
2016 được bình chọn Top 50 doanh
nghiệp nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam, là một
trong ba doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê hàng đầu của Việt Nam. Liên
tục từ năm 2003 đến nay, Bộ Công
Thương công nhận Tổng Công ty Tín
Nghĩa là Doanh nghiệp xuất khẩu
uy tín. Tổng Công ty Tín Nghĩa còn
vinh dự là 1 trong 88 doanh nghiệp
đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc
gia. Vinh dự được Bộ Khoa học và
Công nghệ trao giải thưởng Chất
lượng Quốc gia, được Bộ Lao động
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và Thương binh & Xã hội trao
tặng danh hiệu “Doanh nghiệp
vì người lao động”. Năm 2017,
Tổng Công ty Tín Nghĩa được
VNR-Vietnamnet xếp hạng Top
90/500 doanh ngiệp lớn nhất
Việt Nam; đạt Top 100 Doanh
nghiệp phát triển bền vững;
Doanh nghiệp thực hiện tốt
chính sách, pháp luật thuế trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hoạt động kinh doanh của
Tổng Công ty Tín Nghĩa sau
khi chuyển sang Công ty Cổ
phần tập trung vào bốn lĩnh
vực chính: Đầu tư kinh doanh
hạ tầng khu công nghiệp; Kinh
doanh xăng dầu, gas; Kinh
doanh dịch vụ logistics; Kinh
doanh xuất khẩu cà phê, nông
sản và nhập khẩu hàng hóa,
nguyên liệu sản xuất. Trong
thời gian tới, Tổng Công ty tiếp
tục đẩy mạnh phát triển bền
vững bốn lĩnh vực ngành nghề
kinh doanh chính, đồng thời
vươn lên là một trong ba doanh
nghiệp hàng đầu của Việt Nam.
Tùy thuộc vào các biến động
về kinh tế, thị trường trong và
ngoài nước mà Tổng Công ty
sẽ triển khai các mục tiêu chiến
lược dài hạn hoặc ngắn hạn
một cách cụ thể, phù hợp với
tình hình thực tế. Định hướng
năm 2017 – 2020 với mục tiêu
tổng quát của Tín Nghĩa là: Giữ
vững thứ hạng Top 100 trong
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam, là 1 trong những doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê hàng
đầu của Việt Nam. Đảm bảo
việc làm, cải thiện thu nhập cho
người lao động.
Kể ra đây mới thấy hết được,
quãng thời gian 29 năm qua,
Ban Lãnh đạo Công ty, mọi
thành viên trong gia đình Tín

Nghĩa đã lèo lái con thuyền
của mình tài tình đến mức nào,
nhiệt huyết, đồng tâm hiệp
lực để có được thành quả như
ngày hôm nay.
Là một thành viên trong Tập
đoàn Tín Nghĩa, tôi thiết nghĩ
rằng trong mỗi chúng ta có lẽ
ai ai cũng đều cảm nhận được
niềm tự hào và vinh dự đó!
Không chỉ đơn thuần là suy
nghĩ mà còn thể hiện cả tâm tư,
tình cảm của một thời đã qua,
và qua đó đã trỗi dậy trong
lòng mình những cảm xúc về
một TÍN NGHĨA của hôm nay và
tương lai mai sau.
29 năm tuổi, chúng ta đã lớn lên
từng ngày, qua chuỗi thời gian
vất vả để có được thành quả
như ngày hôm nay, người ta
vẫn thường nói “Muốn thấy cầu
vồng phải chấp nhận những
cơn mưa, Muốn thành công rực
rỡ phải chấp nhận được những
trắc trở, khó khăn”. Bằng chính
đôi chân vững chắc của mình,
kết hợp với truyền thống chịu
thương, chịu khó, Tôi tin rằng,
Tổng Công ty sẽ tiếp tục vượt
qua mọi thử thách, khẳng định
cái CHÂN, THIỆN, MỸ đang hiện
hữu mà thương hiệu của chúng
ta mỗi ngày được vun đắp và
tô thắm thêm trong lòng mọi
người và các đối tác gần xa.
Mỗi gia đình thành viên là
một nhân tố của Tổng công ty,
tuy bé nhỏ nhưng chứa đựng
những tinh hoa của một đại gia
đình lớn, nơi đó đã nuôi dưỡng
những tư duy sáng tạo và khơi
nguồn những động lực thúc
đẩy, góp phần không nhỏ cho
sự nghiệp phát triển của toàn
hệ thống.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

VUN ĐẮP
TÍN NGHĨA
QUA THỜI GIAN

N

hớ ngày đầu bước chân vào Tín
Nghĩa với tôi mọi thứ đều xa lạ và
bõ ngỡ, phải tập nhớ từng cái tên,
phải làm quen với đồ dùng và không gian làm
việc mà bây giờ mọi thứ đã trở nên quá đỗi
thân thuộc đến nỗi mỗi sáng thức dậy nếu
không đi làm bản thân sẽ thấy thiếu thiếu cái
gì đó. Mà người ta hay gọi là thói quen.
Tôi nghĩ mọi việc đều do duyên, bởi gần 15
năm gắn bó cùng đại gia đình Tín nghĩa tôi
gặp được những người anh, người chị, những
người mà tôi gọi là “Sếp” là “Đồng nghiệp”, là
những người “dưng” nhưng quan tâm và yêu
thương tôi như ruột thịt, và chính họ những
người đã mang lại cho tôi nhiều bài học và
cảm xúc quý giá nhất.
29 năm – một chặng đường phát triển của Tín
Nghĩa. Một chặng đường không hề ngắn, để
có được chặng đường ấy là cả một quá trình
hun đúc bằng tình cảm, bằng tâm huyết của
đội ngũ lãnh đạo và bao lớp anh, chị cống
hiến trước đó. Chúng ta quý trọng những
tình cảm tốt đẹp và cảm động mà các đồng
nghiệp công ty đã dành cho nhau. Chúng ta
tin tưởng sâu sắc rằng những tình cảm đó sẽ
tiếp tục được vun đắp và mãi mãi là niềm tự
hào của những thành viên trong đại gia đình
Tín Nghĩa.
Được đứng vào hàng ngũ đại gia đình Tín
Nghĩa tôi cảm thấy đó là sự may mắn và tự
hào để cùng góp sức nhỏ bé của mình vào sự
phát triển của công ty Tín Nghĩa.
Chu Hữu Quyết
Xí Nghiệp Xây dựng Tín Nghĩa
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NHÌN LẠI
NHỮNG
THÁNG NĂM
QUA

C

on người sinh ra đều trải
qua các cung bậc cảm xúc:
hỷ, nộ, ái, ố từ khi lọt lòng
cho đến lúc mất đi. Những cảm xúc
đó giúp cho mỗi cá thể trưởng thành
và hoàn thiện bản thân hơn để thích
nghi với môi trường và cuộc sống.
Điều làm nên ý nghĩa cuộc sống của
mỗi người đó chính là sự trải nghiệm
thông qua việc học tập, lao động và
xây dựng cuộc sống gia đình. Trong
đó phần quan trọng chiếm đến 80%
cuộc đời của mỗi con người đó chính
là lao động để nuôi sống bản thân và
gia đình. Một công việc phù hợp tại
nơi làm việc phù hợp sẽ khiến mỗi
cá nhân gắn bó lâu dài và cống hiến
góp phần làm nên những “kỳ tích “
cho Công ty.
Riêng với bản thân tôi, có lẽ đến
thời điểm này tôi may mắn đã tìm
thấy công việc phù hợp với bản
thân mình, tuy không phải lớn lao
gì, nhưng nhờ những gì đã được học
giúp tôi thực hiện tốt công việc. Đã
hơn 6 năm kể từ ngày đầu tôi gắn bó
với Tín Nghĩa, thời gian ấy cũng đã
giúp tôi trưởng thành và vững vàng
hơn với những trải nghiệm, thăng
trầm của từng cung bậc cảm xúc. Và
không thể thiếu đó là những bậc tiền
bối, những anh, chị đồng nghiệp đã
đồng hành và giúp đỡ, sẻ chia trong
những lúc khó khăn nhất.
Từ những ngày đầu, tôi vẫn còn nhớ
như in sự quan tâm, động viên của
Ban Tổng Giám đốc, của các anh, chị
đồng nghiệp đã dành cho tôi.
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Người đầu tiên mà tôi gặp là người
chị làm ở Phòng Truyền thông Tiếp
thị (nay đã chuyển công tác). Tuy tôi
chưa từng quen biết chị, nhưng ngay
từ lần đầu tiên tiếp xúc, chị đã đành
cho tôi rất nhiều lời khuyên chân
thành, giúp tôi có định hướng rõ ràng
để hoàn thành việc học thật tốt. Sau
này tôi không còn cơ hội gặp lại chị
nữa, nhưng tôi vẫn nhớ mãi những
lời khuyên và biết ơn chị đã giúp tôi
định hướng cuộc đời trong lúc khó
khăn nhất.
Người thứ hai mà tôi gặp đó chính là
người chú, người bác có chức danh
“lớn” trong Công ty mà tôi thì không
hề hay biết. Bác hỏi thăm tôi trong
dịp đi dự Tết trung thu do Công ty
tổ chức. Sau vài câu hỏi chuyện, biết
được bác cũng là đồng hương với
mình, tôi cảm thấy vui hơn. Đến khi
chính thức vào làm tại Tổng Công ty,
bác vẫn thường xuyên hỏi thăm và
động viên tôi, điều đó khiến cho tôi
cảm thấy có thêm động lực để phấn
đấu vì tôi cảm nhận giống như tôi có
một người thân bên cạnh, luôn quan
tâm, chỉ bảo cho tôi…
Và Người thứ ba, đó là một người
đồng nghiệp tôi ít khi có dịp tiếp xúc
nhưng biết rõ hoàn cảnh của tôi. Anh
không hay biểu lộ cảm xúc ra bên
ngoài nhưng thông qua những hành
động, sự giúp đỡ của anh, tôi cảm
nhận anh sống rất tình cảm và luôn
quan tâm đến những người xung
quanh mình. Bản thân tôi, lúc ấy
cũng chỉ mới chập chững vào Công

ty, nhưng nhờ những sự quan tâm
chân tình ấy đã giúp tôi vững vàng,
mạnh mẽ hơn vì tôi hiểu rằng quanh
tôi có rất nhiều người tốt, những
đồng nghiệp sẵn sàng sẻ chia, dành
thời gian quý báu của mình để tạo
nên những sự gắn kết mà sau này khi
nhìn lại sẽ luôn trân quý nhau.
Và đối tới tôi, Tín Nghĩa cũng còn rất,
rất nhiều những bậc tiền bối, những
anh, chị đồng nghiệp để lại trong tôi
những kỷ niệm gắn bó, những nghĩa
tình không thể nào quên được… Tín
Nghĩa trong tôi là vậy, với rất nhiều
những tình cảm sâu sắc đã thổi hồn
cho những ý chí mạnh mẽ hơn và là
cầu nối của những trái tim, những
“người dưng công sở” trở nên thân
thiết, gần gũi nhau hơn để cùng một
ý chí góp phần đưa Tổng Công ty
phát triển hơn.
Đã từ rất lâu rồi, tôi muốn viết lên
những điều này nhưng có lẽ cảm xúc
chưa đủ đong đầy để đến bây giờ
mới có thể trải lòng mình….Tôi tin
rằng, với những ai đã từng gắn bó với
Tín Nghĩa dù ít dù nhiều cũng đã trải
qua những cảm xúc giống như tôi, để
lòng mình luôn trân quý Công ty nói
chung và những người đồng nghiệp
nói riêng, để những tình cảm đó trở
thành động lực giúp chúng ta vượt
qua những lúc khó khăn, thách thức
nhất và tiếp tục gắn bó Công ty và
cống hiến cho một Tín Nghĩa vươn
xa hơn.
Lan Anh
Văn phòng Tổng Công ty
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TÍN NGHĨA – 10 – 6 – 1
“Chị thấy trong CV em ghi, qua 10
năm, em làm việc 06 công ty, điều gì
có thể đảm bảo em sẽ làm ổn định
ở Tín Nghĩa lâu dài?” – Đó chính là
câu hỏi của Chị Giám đốc Truyền
thông Tiếp thị - câu hỏi mà tôi nhớ
nhất trong buổi phỏng vấn trước khi
chính thức làm việc tại Phòng Truyền
thông Tiếp thị.
Ngày đầu tiên đi làm, đón tôi không
phải là một buổi huấn luyện hội
nhập như thường thấy ở các công ty,
tập đoàn lớn mà là những nụ cười, sự
thân thiện, vui vẻ của mọi người tại
các phòng, ban trong công ty – một
điều mà không dễ thấy ở những nơi
khác. Càng trở nên rõ nét hơn, khi
tôi được đọc qua 10 nguyên tắc làm
việc của công ty và tôi hiểu ra rằng
đó chính là một nét văn hóa mà mọi
người trong đại gia đình Tín Nghĩa
đều đang chung tay xây dựng. Và
khi có dịp làm việc với các bộ phận,
phòng ban, đơn vị thành viên, tôi
càng thấy rõ hơn về điều đó, là một
người mới, tôi khó tránh khỏi những
sai lầm, thắc mắc trong quá trình hội
nhập, tuy nhiên, khi có những thắc
mắc trong công việc, các Anh/ Chị/
Đồng nghiệp đi trước đều hướng
dẫn tôi rất nhiệt tình, đặc biệt hơn,
khi có những ngày có công việc gấp
cần giải quyết, dù đang phải làm các
công việc của mình hay ngoài giờ,
tôi đều nhận được phản hồi nhanh
chóng và đầy đủ nhất.
Được làm việc tại Phòng Truyền
thông Tiếp thị của Tổng Công ty, tôi
được biết về lịch sử của Công ty từ
khá nhiều nguồn, đó có thể là các
bài PR, các sự kiện trong quá khứ, các
phim tư liệu. Quá trình 29 năm đối
với một doanh nghiệp không phải là
một con đường dễ dàng, càng trân
quý hơn khi biết được là xuất phát
điểm ban đầu chỉ từ một công ty nhỏ

với số vốn chỉ vài chục triệu đồng
đến nay Tín Nghĩa đã liên tục nhiều
năm liền nằm trong top 500 doanh
nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Từng
khởi nghiệp và thất bại, tôi hiểu
được phần nào cảm giác của Anh/
Chị lãnh đạo, cũng như khâm phục
tinh thần dám nghĩ, dám làm khi
phải đối đầu với sóng, gió thương
trường để có được thành quả như
ngày hôm nay.
Bên cạnh các công tác chuyên môn,
trong tôi Tín Nghĩa còn có cái tìnhcái tình của người kinh doanh luôn
hướng trách nhiệm mình đối với xã
hội, một nét văn hóa đẹp mà không
phải doanh nghiệp nào cũng có thể
có được. Trong rất nhiều các chương
trình từ thiện mà tôi từng tham gia,
tôi may mắn được tham gia phối hợp
với các đơn vị thành viên thực hiện
chương trình Chung lòng Chung
sức – một chương trình gắn với Tín
Nghĩa từ đã rất lâu, qua chương
trình, tôi càng thấy nét đẹp này một
cách rõ ràng nhất - mỗi nhân vật,
mỗi chương trình đều được đánh giá
kỹ trước khi thực hiện để đảm bảo
đúng người cần giúp và trong một

số chương trình, tôi cũng đã tận mắt
chứng kiến Anh/ Chị đại diện phòng
ban/ đơn vị thành viên bỏ tiền túi để
giúp đỡ thêm những hoàn cảnh bất
hạnh trong cuộc sống và điều ấy còn
đáng quý hơn, khi phóng viên muốn
đưa hình ảnh của Anh/ Chị lên, Anh/
Chị không cho và cho rằng đó chỉ là
một hành động mà ai cũng có thể
làm khi gặp các hoàn cảnh bất hạnh
trong cuộc sống. Và đó chỉ là một
trong những chương trình mà Tín
Nghĩa đã và đang thực hiện...
Được làm việc trong một môi trường
năng động, thân thiện, được đóng
góp sức mình vào một con đường
phát triển bền vững, được từng
ngày hoàn thiện bản thân mình hơn
nữa,…là những điều mà không phải
ở đâu cũng có được. Và nếu hôm nay
tôi nhận được câu hỏi tương tự buổi
phỏng vấn, câu trả lời của tôi sẽ là
“Có thể trong 10 năm qua, em làm
việc trong 06 công ty nhưng bến đỗ
cuối cùng mà em có thể cống hiến
tâm huyết, sức lực của mình là đây,
con số 1 - Tổng Công ty Tín Nghĩa”.
Hồng Long
Văn phòng Tổng Công ty

(Anh Hồng Long bìa trái)
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Chào Mừng Kỷ Niệm

29

NĂM

THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KCN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (JSC)
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DIỄN ĐÀN “CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA”
Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa, Bản tin Nội bộ tiếp tục mở diễn đàn “ Chúng ta nói về
chúng ta” dành cho các Cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty. Trên diễn đàn này, những tâm tư, tình cảm, trải nghiệm
về nghề nghiệp, hiến kế trong công việc nhằm góp sức xây dựng ngôi nhà Tín Nghĩa ngày một tốt đẹp với nhiều gam màu
đặc sắc hơn.

CHỊ NGUYỄN THỊ MINH THÙY
- CÔNG TY CP TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA TẬP THỂ TẠO NÊN GIÁ TRỊ VÀ SỨC MẠNH
CỦA TÍN NGHĨA

(Chị Minh Thùy bên phải)

Thưa chị, nguyên nhân nào khiến chị gắn bó lâu năm với ngôi nhà Tín Nghĩa và
điều gì đọng lại trong qúa trình công tác tại Tổng công ty?
Tính đến nay đã có 9 năm tôi gắn bó và làm việc tại Công ty Tín Nghĩa
– Phương Đông. Khi càng lớn tuổi, tôi nghiệm ra rằng, khi đi làm, công
việc không chỉ để kiếm tiền mà còn phải đáp ứng được giá trị của
bản thân thì ta mới đồng hành lâu dài được. Với tôi giá trị công việc
là những giá trị căn cứ trên những phần thưởng mà bạn có thể nhận
được do thực hiện tốt công việc. Các công việc hiện nay tại Tín Nghĩa –
Phương Đông luôn thúc đẩy giúp tôi hứng khởi trong công việc, mang
đến cho tối những cơ hội nâng cao nghề nghiệp, thử thách về trí tuệ,
mối quan hệ…Mặc khác, được làm việc với môi trường chuyên nghiệp
từ con người đến tác phong và đặc biệt là văn hóa của Tín Nghĩa đã
giúp tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm đời sống tinh thần và ngày
càng thấy gắn bó, yêu thương đồng nghiệp, càng hiểu rằng đã là con
người càng nên có nhiều giá trị về xã hội hơn nữa.
Là người yêu qúy Tín Nghĩa chị sẽ đóng góp những gì để ngôi nhà chung của mình
ngày một tốt đẹp hơn và không ngừng phát triển?
Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà Tổng Công ty Tín Nghĩa đã trở thành
một trong các doanh nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai với doanh số hàng
năm đạt trên 10.000 tỷ đồng và được bình chọn là một trong 200 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2017 Tín Nghĩa đã đạt Top 10
doanh nghiệp có dịch vụ, thương hiệu Việt xuất sắc. Văn hóa Tín Nghĩa
thực sự đã tạo ra thương hiệu cho Tín Nghĩa ngày nay. TÍN – NGHĨA
tức là Uy tín – luôn được đặt hàng đầu trong nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, Giá trị xã hội của một tổ chức là có nhiều cống hiến cho cộng
đồng, xã hội, chính mọi người đã góp sức tạo nên giá trị của Tín Nghĩa
ngày nay. Bản thân tôi luôn tâm niệm, một tập thể chỉ có thể vững bền
khi từng cá nhân trong tập thể ấy vững bền.Vì vậy bản thân tôi luôn
đặt ra các mục tiêu để phát triển bản thân không ngừng và tôi tin rằng
môi trường Tín Nghĩa sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện cả về nhân cách lẫn
kiến thức.

CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG
- CÔNG TY CP TÍN NGHĨA
– PHƯƠNG ĐÔNG

SỨC MẠNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỜ VÀO
SỰ ĐOÀN KẾT CỦA CON NGƯỜI LÀM VIỆC

T

ính đến nay đã là năm thứ 6 tôi
được gia nhập vào gia đình Tín
Nghĩa, 6 năm là quãng thời gian đủ để tôi trãi
nghiệm và gặt hái được những thành công
cho riêng mình.
Tín Nghĩa cũng là nơi duy nhất đến thời
điểm hiện tại tôi có thể làm việc được lâu
như thế. Bởi vì tôi thấy tại môi trường của Tín
Nghĩa ngoài công việc chuyên môn tôi còn
được tham gia vào nhiều hoạt động có ích
cho bản thân cũng như cho cộng đồng. Đối
với tôi, văn hóa của Tín Nghĩa là văn hóa vì
cộng đồng, vì một lối sống lành mạnh, biết
sẻ chia, giao lưu học hỏi và tạo sự đoàn kết
giữa CBCNV. Tín Nghĩa luôn lấy chữ “Tín” và
chữ “Nghĩa” để làm nền tảng hoạt động.
Là một thành viên trong gia đình Tín Nghĩa,
bản thân tôi thấy mình cần phải cố gắng
nhiều và nhiều hơn nữa trong công tác
chuyên môn cũng như tích cực tham gia vào
các hoạt động đoàn thể của Công ty. “Một
cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên
hòn núi cao”, tôi tin tưởng rằng với sự quyết
tâm và đoàn kết của tập thể CB.CNV thì Tín
Nghĩa sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển
bền vững.
Thông tin nội bộ - Số 05/2018
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ANH NGUYỄN MINH NHỰT
- CÔNG TY CP TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

DOANH NGHIỆP SẼ ĐI LÊN NHỜ CHẤT
CHUYÊN NGHIỆP

T

ANH TRẦN GÔN
– CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỐNG NHẤT

HẠNH PHÚC KHI MÌNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA TÍN NGHĨA

ín Nghĩa là một tập thể năng động, chuyên
nghiệp luôn phát huy trên “Nền tảng của thịnh
vượng”. Ở Tín Nghĩa có ban lãnh đạo công ty luôn quan
tâm, tạo điều kiện cho CBCNV, thường xuyên mở các
lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ và được tham gia vào
các hoạt động đoàn thể rất chuyên nghiệp, điều này đã
góp phần tạo thêm sức nhạn của doanh nghiệp.
Hơn 8 năm gắn kết làm việc tại Công ty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông, bản thân luôn tự nhủ phải cố
gắng, nổ lực và luôn lắng nghe học hỏi từ anh chị em
đồng nghiệp. Một tập thể vững mạnh phải có những
con người giỏi, đoàn kết tốt, luôn lắng nghe và chia sẽ
trong công việc. chính điều này đã tạo nên văn hóa Tín
Nghĩa. Văn hóa đó là mọi người vì tập thể, vì cộng đồng
văn minh hiện đại. Mọi người gắn kết thương yêu nhau,
lãnh đọa quan tâm đến CBCNV, giữa các đơn vị trong
một tập thể Tín Nghĩa thì luôn chia sẻ kinh nghiệm,
công việc và cả tình cảm cho nhau.
Tín Nghĩa là Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh đa
ngành nghề, trong năm 2017 Tín Nghĩa đã đạt Top 10
doanh nghiệp có dịch vụ, thương hiệu Việt xuất sắc,
thành quả đạt được là một quá trình phấn đấu, nổ lực
không ngừng của cả một tập thể. Là một thành viên
trong đại gia đình Tín Nghĩa, cá nhân tôi cần phải nổ lực,
cố gắng trau dồi, học hỏi những kiến thức chuyên môn
hơn nữa để bổ sung trong công việc.

V

ới 8 nắm gắn bó cùng Công ty Cổ phần Bất động
sản Thống Nhất, thời gian đủ để tôi tích lũy được
nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt,
Công ty đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi có được công việc
ổn định, được làm việc trong một môi trường thoải mái.
Tôi rất hạnh phúc khi được cống hiến cho Công ty, vì nơi
đây giống như một gia đình thứ 2 của mình. Một gia đình
với nhiều sắc màu tình cảm, mọi người luôn vui vẻ, hòa
đồng, gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như
trong cuộc sống. Tám năm tôi và Công ty đã cùng nhau trải
qua không biết bao nhiêu là khó khăn nhưng tôi và mọi
người trong công ty đã nổ lực vượt qua.
Ngoài gia đình thứ 2 với biết bao buồn vui thì tôi còn có
một gia đình nhỏ của mình với cậu con trai 5 tuổi. Công ty
đặc biệt quan tâm đến các quyền lợi, chế độ của tôi cũng
như gia đình nhỏ của tôi. Đó cũng chính là lí do lớn nhất để
tôi ở lại và đóng góp cho Công ty nhiều hơn, hoàn thành
tốt công việc được giao và giúp Công ty ngày một đi lên.
Tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được là thành viên
trong ngôi nhà chung Tín Nghĩa. Tín Nghĩa là một Công ty
có nền văn hóa sâu sắc, đa dạng, nó là nền tảng tinh thần
của xã hội. Đồng thời văn hóa Công ty là mục tiêu xây dựng
con người mới văn minh. Để góp phần làm dày thêm nền
văn hóa Tín Nghĩa, trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng phấn
đấu hơn nữa, hoàn thành tốt mọi công việc được giao, xây
dựng lối sống lành mạnh, giúp Công ty ngày một phát
triển.
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CHỊ PHƯƠNG HIỀN
– CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA

THĂNG HOA TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHỊ TRẦN NGỌC HIỀN
– CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA
- ICD BIÊN HÒA

HÃY LUÔN KHẲNG ĐỊNH MÌNH BẰNG CHÍNH
NĂNG LỰC CỦA MÌNH
“Mỗi con người, một cơ duyên”, thời gian gắn
bó cùng Tín Nghĩa tôi thực sự đã “ yêu Tín Nghĩa
từ bao giờ không biết nữa” và tôi hài lòng vì
điều này.

M

ỗi cá nhân là
một trong những
nhân tố quyết định sự thành công
của công ty. Mỗi nhân viên luôn
được trao cơ hội bất cứ khi nào cá
nhân thực sự đủ năng lực tiếp cận
công việc. Môi trường làm việc cởi
mở thân thiện và thoải mái giúp
mọi người hòa nhập giúp đỡ lẫn
nhau. Những điều này luôn tồn tại
ở gia đình Tín Nghĩa và mọi người
cùng nhau vun đắp thực thi.
Với gần 20 năm gắn bó tôi luôn
tin yêu và muốn gắn bó với công
ty. Nơi ấy “Công ty Tín Nghĩa” mà
mỗi cá nhân được làm việc là một
ngôi nhà chung luôn ấp áp, yêu
thương và đầy trách nhiệm
Bạn đã bao giờ có được cảm giác
có động lực tinh thần giúp mỗi
cá nhân được phát huy năng lực.
Một điều thật tuyệt với mong
muốn đối với tôi được làm việc
trong môi trường ấy. Đó chính là
bầu không khí, môi trường thân
thiện bên trong công ty. Nó ảnh
hưởng và tạo động lực khích lệ
tinh thần, thái độ lao động của
mỗi cá nhân trong công ty. Sự hào
hứng tích cực trong mỗi phòng
ban, sự hăng say đóng góp của
mỗi cá nhân để đạt được nhiều lợi
ích cho bản thân và tập thể công

ty được tiếp nối truyền
qua từng thế hệ.
Các chuẩn mực giá trị được phản
ánh qua những hành vi đạo đức
nghề nghiệp trong công ty. Thẳng
thắn biểu dương hay phê phán
một cách khách quan. Thể hiện
qua hệ thống giá trị của công ty
luôn mẫu mực, liêm chính, tôn
trọng khách hàng, tôn trọng kỷ
luật và sẵng sàng hợp tác, nhờ
có hệ thống văn hóa công ty mà
mỗi thành viên được bảo vệ và
yên tâm công tác. Sự ổn định bền
vững bất chấp sự biến động của
thị trường có tác động sâu sắc
đến tư tưởng của mỗi cá nhân
giúp họ yên tâm công việc. Nhờ
vậy mà tập trung được sự thống
nhất đồng thuận vượt qua mọi
khó khăn thách thức để thành
công.
Tín Nghĩa “Ngôi nhà chung” ngày
càng phát triển. Với cá nhân tôi,
luôn nỗ lực phấn đấu, không
ngừng học hỏi để đáp ứng được
yêu cầu công việc hiện tại và tiếp
cận công nghệ 4.0 vào công việc.
Luôn tận tụy với công việc, làm
việc có trách nhiệm cao, đoàn
kết gắn bó với tập thể, với công
ty. Giữ vững phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp.

Trong cuộc sống ai cũng có mơ ước, nhưng
hãy để đôi chân mình đi trên hiện thực. Tôi đã
ước mơ được làm việc cho Tín Nghĩa – ICD Biên
Hòa, tôi đã cháy hết mình cho ước mơ ấy và
bây giờ tôi đang đi trên hiện thực, đang được
bước những bước nhẹ nhàng nhưng vững
chải, được làm việc và cống hiến hết mình cho
công việc ấy. Và đó cũng chính là mục tiêu
phấn đấu của tôi trong thời gian tới và mãi
mãi. Với những thành công đạt được, giá trị cốt
lỗi của Tín nghĩa chính là mối quan hệ khách
hàng, nội bộ công ty, và cộng đồng xã hội.
Trên nền tảng chữ “ Tín” và chữ “ Nghĩa”. Chữ”
Tín” được thể hiện qua phong cách làm việc
chuyên nghiệp ; “ Nghĩa” là tận tâm với nghề,
nghĩa tình với cộng đồng xã hội theo tôi đó là
Văn hóa Tín Nghĩa.
Được làm một thành viên trong ngôi nhà Tín
Nghĩa, là một vinh dự và cũng là một trách
nhiệm. Vinh dự được là con của Tín Nghĩa là
một trong những doanh nghiệp đứng vững
vị trí hàng đầu trong nhiều năm liền. Trách
nhiệm vì đã là một thành viên của Tín Nghĩa
thì luôn luôn suy nghĩ và ý thức sẽ góp một
phần nhỏ bé của mình giống như một viên
gạch nhỏ cùng với anh chị em trong công ty
làm cho ngôi nhà Tín Nghĩa ngày càng trở nên
vững mạnh. Dù tuổi đời tuổi nghề chưa nhiều
và sẽ còn va vấp nhưng tôi tin mình sẽ đủ nghị
lực đứng dậy, bước tiếp và trưởng thành hơn.
Hãy luôn khẳng định mình bằng chính năng
lực của mình. Dù bạn có đang làm ở bất cứ vị
trí nào và bất cứ nơi đâu thì mọi đóng góp, sự
nổ lực của các bạn dù lớn hay nhỏ đều được
trân trọng và đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn
quên đi cách làm việc làm công ăn lương mà
hãy làm việc bằng tất cả đam mê và lòng nhiệt
huyết của mình. Hãy xem Tín Nghĩa là mái nhà
thứ hai, đoàn kết một lòng, tương trợ lẫn nhau.
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CHỊ NGUYỄN THỊ LY
– CÔNG TY CP TM & XD PHƯỚC TÂN

CHỊ TRẦN THỊ THU HÀ
– CÔNG TY CP TM & XD PHƯỚC TÂN

KIẾN THỨC NÂNG CAO DOANH NGHIỆP LỚN MẠNH

HỌC LÀM NGƯỜI TỪ MÔI TRƯỜNG
CỦA TÍN NGHĨA

T

ôi đã gắn bó với Tín Nghĩa được
2 năm, thời gian đủ để tôi trưởng
thành và bản lĩnh hơn. Thời gian tuy ngắn
nhưng đủ để tôi “phải lòng” với Tín Nghĩa
và vui vẻ với công việc thường ngày.

N

ăm 2006, tôi trở thành
thành viên của đại
gia đình Tín Nghĩa. Tại ngôi
nhà chung này, tôi được học
tập, được công hiến và có được
thành quả ngày hôm nay là phần
lớn được công ty hỗ trợ tạo điều
kiện phát triển.
Có thể nói đến với Công ty làm
việc, tôi đã được sự chỉ bảo tận
tình của các anh chị em đồng
nghiệp, ban lãnh đạo công ty
để nâng cao nghiệp vụ và kinh
nghiệm trong ngành. Được đào
tạo, bồi dưỡng đã giúp tôi thêm
củng cố kiến thức, kỹ năng và
mong muốn được gắn bó lâu dài
cùng Công ty. Với tinh thần làm
việc cao độ và phối hợp chặt chẽ
của toàn công ty, tôi tin rằng tôi
cũng như tất cả anh chị em nơi
đây sẽ cống hiến toàn tâm toàn
ý để Tín Nghĩa sẽ ngày càng phát
triển bền vững và thịnh vượng
hơn trong tương lai.
Khi nói đến văn hóa Tín Nghĩa,
cảm nhận của tôi trước tiên ở
các bậc lãnh đạo Tín nghĩa là
những lãnh đạo đầu tàu, người
tạo ra mục tiêu để mọi người
cùng hướng đến, tạo ra động
lực và năng lượng, là sợi dây liên
kết và truyền cảm hứng làm việc
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cho nhân viên. Bên cạnh đó văn
hoá Tín nghĩa còn là mối quan
hệ hoà hợp, hoà thuận, đồng
lòng giữa Lãnh đạo và nhân viên
mà chính tôi cảm giác được yêu
mến không bị rào cản bời chức
vụ. Chính các anh chị lãnh đạo,
đồng nghiệp lâu năm đã hướng
dẫn và giúp tôi mọi lúc khi khó
khăn trong vấn đề cần giải quyết.
Điểm đặc biệt văn hoá Tín Nghĩa
là đánh giá cao thái độ, tư duy
và ham học hỏi của CBCNV và
cách giải quyết vấn đề. Chính
những khoá đào tạo nhân sự
nội bộ và những đòi hỏi của
nhiệm vụ được giao giúp bản
thân thích ứng hoàn cảnh công
việc; những lời động viên, khen
thưởng trong lúc khó khăn hay
khi hoàn thành công việc đó như
sợi dây kết nối bền vững giữa tôi
với đồng nghiệp và lãnh đạo.
Để gặt hái được nhiều thành
công cho đại gia đình Tín Nghĩa
thì bản thân tôi phải luôn trau
dồi kiến thức chuyên môn, đạo
đức nghề nghiệp, suy nghĩ sáng
tạo tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn đề
xuất, xây dựng đoàn kết nội bộ,
phát huy tinh thần trách nhiệm
chung để tất cả đều hoàn thành
nghĩa vụ được giao.

Trên hành trình của chúng ta sẽ luôn phải
đưa ra những quyết định ảnh hưởng lớn
đến chính cuộc đời mình, thì một trong
những quyết định đúng đắn mà tôi đã
làm cho cuộc sống mình thêm ý nghĩa là
khi tôi nộp đơn xin việc vào Tín Nghĩa. Ở
đây như một ngôi nhà thứ hai, một xã hội
thu nhỏ đã dạy tôi những bài học quý báu
khi chập chững bước vào đời. Trường học
dạy tôi kiến thức, Tín Nghĩa tạo cho tôi cơ
hội để vận dụng nó; gia đình dạy tôi làm
người, Tín Nghĩa đưa tôi vào môi trường
sống thực thụ để tôi hiểu thêm về bài học
làm người.
Tín Nghĩa đã giữ chân tôi và mọi người
bởi vì Tín Nghĩa là một khối doanh nghiệp
vững mạnh, một tập thể đoàn kết, một môi
trường làm việc mở, năng động để mọi
người được tự tin thể hiện năng lực bản
thân, cùng nhau cống hiến hết mình.
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CHỊ NGUYỄN KIM NGÂN – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

N

GIA ĐÌNH THỨ 2 CỦA TÔI – GIA ĐÌNH TÍN NGHĨA
gắn kết với xã hội và cộng đồng.
Ngoài ra, một trong những yếu tố
góp phần xây dựng vị thế thương
hiệu Tín Nghĩa chính là sự đoàn kết,
gắn bó, thủy chung, nghĩa tình của
CBCNV, cộng lực vượt qua những
bước thăng trầm. Tất cả con người,
tình người, công việc, không khí và
sự đoàn kết đã tạo nên nét đẹp văn
hóa mang thương hiệu Tín Nghĩa.
Tôi hy vọng với truyền thống tốt
đẹp, bản sắc văn hóa rất riêng của
Tín Nghĩa sẽ luôn tồn tại mãi trong
lòng của mọi người.

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

Bản thân tôi may mắn khi được công
tác tại một đơn vị thành viên thuộc
Tổng Công ty Tín Nghĩa đó là Công
ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
Đến Công ty làm việc với tôi không
chỉ là vấn đề lương bổng mà ở đó tôi
có được những cảm giác ấm áp của
tình đồng nghiệp, sự quan tâm chia
sẻ những khó khăn trong công việc,
trong cuộc sống từ ban lãnh đạo Công
ty, từ những người đồng nghiệp thân
thiết. Đó là nơi mà tôi có thể đem hết
những gì mà mình đã được học và tích
lũy trong quá trình học tập nơi giảng
đường để cống hiến, là nơi mà tất cả
đều cùng chung một ước nguyện,
mong muốn góp một phần công sức
nhỏ bé của mình hoàn thành tốt các
nhiệm vụ đã đề ra trong sự nghiệp
phát triển chung của Công ty, đưa hai
chữ Tín Nghĩa vươn tầm xa hơn nữa
trong khu vực và trên thế giới.
Theo tôi, mỗi Doanh nghiệp đều có
một nền Văn hóa riêng, đối với Tín
Nghĩa trong văn hóa kinh doanh luôn
đặt chữ Tín lên hàng đầu. Bên cạnh
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tạo ra lợi
nhuận, doanh nghiệp có trách nhiệm

Tổng Công ty Tín Nghĩa đang ngày
càng lớn mạnh, đã khẳng định
được vị thế của một doanh nghiệp
lớn, có uy tín, thương hiệu không
chỉ trong nước mà cả Quốc tế. Để
có được thành quả này, theo tôi,
trước hết là nhờ Ban lãnh đạo Tổng
Công ty có định hướng, chiến lược
kinh doanh đúng đắn và sau đó là cả
một tập thể đoàn kết, không ngừng
nỗ lực làm việc, phấn đấu. Như vậy,
từng thành viên trong Công ty phải
xác định vai trò, nhiệm vụ cụ thể của
mình để tiếp tục có đóng góp cho sự
tồn tại và phát triển chung của Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Bản thân tôi, là nhân viên kế toán
của Công ty Cổ phần Phát triển KCN
Tín nghĩa, đối với từng nhiệm vụ,
công việc chuyên môn, tôi luôn cố
gắng hoàn thành, tích cực học hỏi,
tham khảo để ngày một vững vàng
hơn trong công tác.
Mặc dù đóng góp của bản thân đối
với sự phát triển của Tổng Công ty
không lớn, nhưng cùng với sự đóng
góp của các thành viên trong gia
đình chung Tín Nghĩa, tôi tin rằng
Tổng Công ty của chúng ta sẽ tiếp
tục phát triển và gặt hái được nhiều
thành tựu to lớn trong thời gian sắp
tới.
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ANH LÊ NGỌC TRỌNG
– XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TÍN NGHĨA

CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI CÓ CHUYÊN MÔN SÂU

ANH NGUYỄN TRỌNG BÌNH
– CÔNG TY CP CẢNG
CONTAINER ĐỒNG NAI

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ
BẢN THÂN MÌNH ĐỂ HOÀN
THÀNH XUẤT SẮC CÔNG VIỆC

C

T

ôi ra trường đã trải qua nhiều nơi công tác, thành
công có, thất bại cũng có, cũng tích lũy được ít
nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lao động và học
tập, tôi muốn thực hiện những gì tôi tích lũy được mong
thấy được cụ thể thành quả lao động của mình cho doanh
nghiệp đặt trên chính nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Công ty có môi trường làm việc rất đăc biệt. Với đặc thù
là người thi công xây dựng, công việc nắng mưa vất vả và
khá nguy hiểm. Tuy nhiên những đồng nghiệp trong công
ty từ giám sát đến quản lý dư án hay chủ đầu tư mỗi người
một trách nhiệm khác nhau nhưng đều làm việc với tinh
thần tất cả vì sự vững chãi và mỹ quan của công trình. Với
sự đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau, đây là điều đọng
lại trong tôi nhiều nhất và ít nơi nào có được.
Với tôi, để làm việc hiệu qủa, thứ nhất sự chuyên cần, công
việc được giao phải hoàn thành không kể thời gian làm
việc để đáp ứng kịp nhu cầu của công ty, kết hợp hỗ trợ
cùng làm việc theo nhóm, bộ phận, nhận các trọng trách
của từng phần công việc cụ thể. Thứ hai nâng cao hiệu quả
làm việc, luôn bổ sung hoàn thiện qui trình làm việc để
kiểm soát làm đúng ngay từ đầu, tránh sai xót phải sửa lại
nhằm nâng cao hiệu suất sản phẩm.Thứ ba nâng cao tính
chuyên nghiệp của bản thân, để đạt được mục đích cuối
cùng là sản phẩm được làm ra tốt và giá thành là nhỏ nhất.
Muốn làm được điều đó, tôi cần học hỏi để nâng cao nghiệp
vụ và kỹ năng làm việc. Học từ các đồng nghiệp từ chính
công việc hằng ngày cũng như các lớp đào tạo chuyên sâu.
Thường xuyên cập nhật và học tập sự phát triển của khoa
học, công nghệ, nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội để
đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của công ty.
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ông ty cổ phần
Tổng Công ty
Tín nghĩa luôn coi trọng
con người là nhân tố trung
tâm để quyết định thành
công, phồn thịnh và phát
triển bền vững. Điều này
thể hiện qua những lý do
níu giữ chân tôi trong suốt
thời gian qua.
Qua thời gian làm việc,
tôi luôn tự hào là thành
viên Tín Nghĩa, tôi không
chỉ học hỏi, đúc kết được
nhiều kỹ năng, kinh
nghiệm trong việc làm mà
còn cảm nhận được cái
tình người đầy ấp ở đây.
Nơi đây dạy cho tôi cách
đối nhân xử thế với đồng
nghiệp, dạy tôi cách phối
hợp trong công việc, giúp
tôi giải quyết những khúc
mắc, mâu thuẫn để có
thể dung hoà những điều
trong cuộc sống. Tôi thực
sự hoà mình vào công ty
như một gia đình, nơi có
những anh chị em chia sẽ
tất cả những gì mà trọng
trách của mình cần phải
chia sẻ.
Văn hoá Công ty có vị
trí, vai trò rất quan trọng
trong sự nghiệp phát triển.
Bất kỳ công ty nào thiếu đi
yếu tố văn hoá thì công ty
đó khó có thể đứng vững
và tồn tại được, đặc biệt

trong giai đoạn hiện nay.
Văn hoá công ty được xây
dựng trong suốt quá trình
tồn tại và phát triển. Mỗi
thành viên của công ty
đều có ý thức xây dựng các
giá trị cốt lõi bắt nguồn từ:
Sự thành thực, sự tự giác,
sự khôn khéo, sự sáng tạo .
Tín Nghĩa ngày càng phát
triển đòi hỏi mỗi thành
viên phải đáp ứng nhu
cầu đổi mới, nâng cao
hiệu quả trong công việc.
Cá nhân tôi cũng là một
thành viên xem công ty là
mái nhà thứ hai của mình
để cùng chung tay đóng
góp, đoàn kết một lòng,
tương trợ lẫn nhau và có
kế hoạch trong sự nghiệp
chung.
Bản thân tôi xác định cần
nhận thức đúng về bản
thân mình. Luôn tạo dựng
được mối quan hệ tốt với
đồng nghiệp, cư xử bằng
thái độ chân thành, thiện
chí. Xác định mục tiêu
ngắn hạn, trung hạn, dài
hạn để phấn đấu. Sống
tích cực và lạc quan sẽ
mang lại cho sự thành
công trong công việc. Lao
động không mệt mỏi, hãy
làm việc và nổ lực không
ngừng. Khát vọng loại bỏ
mọi trở ngại trên bước
đường tiến tới thành công.
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CHỊ HỒ THỊ XUÂN THANH – CÔNG TY
CP CẢNG CONTAINER ĐỒNG NAI

PHẤN ĐẤU MỖI NGÀY ĐỂ XÂY DỰNG
CÔNG TY GIÀU MẠNH

L

à thành viên của Tín Nghĩa, tôi
luôn tự hào về công ty và gắn bó
với Công ty.
Công ty được những người lãnh đạo giỏi
công việc điều hành và luôn quan tâm đến
người lao động. Chính những lý do đó, tôi
luôn coi công ty là ngôi nhà thứ hai của
mình, ở đây tôi không chỉ học hỏi, đúc kết
được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong
công việc mà còn cảm nhận được cái tình
người đầy ấp.
Trong suốt thời gian làm việc tại công ty
tôi được tiếp cận và biết đến các khái niệm
Văn hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Qua
quá trình làm việc đó, tôi cũng tiếp thu và
bổ sung thêm những kiến thức và là hành
trang để bổ sung cho công việc mình đang
làm, cùng các tài liệu, quy trình quy định
liên quan đến vị trí công tác.
Qua thời gian làm việc tại Tổng Công ty Tín
Nghĩa tôi cũng đã phấn đấu hết mình để
đạt được những mục tiêu cũng như tâm
tư và nguyện vọng cá nhân, bên cạnh đó
cũng như góp phần phát triển chung cho
sự hình thành và phát triển của Tổng Công
ty trong thời gian qua. Hiện tại, cũng như
trong thời gian tới tôi phấn đấu hết mình
trong công việc và học hỏi thêm nghiệp
vụ chuyên môn để góp một phần nhỏ bé
trong sự nghiệp chung cùng các anh chị
em toàn Tổng công ty.

CHỊ PHẠM ĐOÀN BẢO KHUYÊN – VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

SỨC TRẺ LUÔN CÓ NIỀM TIN VÀO TƯƠNG LAI

T

ôi mới chỉ gắn bó với Tín
Nghĩa tròn 1 năm. Thời
gian so với các anh chị em trong
công ty là rất ngắn những cũng
giúp tôi trải ngiệm được nhiều điều
bổ ích.
Việc được học hỏi những thứ mới
mẻ hàng ngày là động lực khiến tôi
gắn bó với công việc, đôi khi đến
mức không nhận ra thời gian đã
trôi nhanh như thế nào. Khi tham
gia vào dự án, vì hoàn toàn không
có kinh nghiệm ở lĩnh vực công
việc được yêu cầu, tôi gần như có
thời gian đầu khá vất vả nhưng khi
nhìn thấy mình có những tiến bộ
nhất định thì tôi lại vững tin bước
tiếp. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn
người sếp chu đáo, kiên nhẫn và rất
tận tình trên suốt chặng đường vừa
qua để chỉ dạy, định hướng, khuyến
khích tôi xông pha với những thử
thách mới.
Thời gian 1 năm không hẳn là quá
dài nhưng lại là khoảng thời gian
mang đến cho tôi nhiều cung bậc
cảm xúc, từ hào hứng, hăng hái đến
lo lắng và cả thất vọng. Khoảng
thời gian ấy tôi cảm nhận rõ nhất
mình đã trưởng thành thế nào

trong nhận thức và suy nghĩ, nhận
ra những giới hạn của bản thân và
cả trong cách nhìn nhận con người.
Khi chúng ta làm điều đúng đắn
trên con đường đã chọn, chúng ta
hoàn toàn có thể tin tưởng vào một
kết thúc tươi sáng.
Trước khi đến với Tín Nghĩa, tôi đã
trải qua một số vị trí công việc khác
nhau với vài môi trường hoàn toàn
khác biệt. Môi trường tại Tín Nghĩa
hoàn toàn không phải xa lạ với tôi,
nhưng vẫn là nơi mang đến cho
tôi khá nhiều bất ngờ. Tính chất
“truyền thống” pha lẫn chút “hiện
đại” trong giai đoạn chuyển giao
giữa “cũ” và “mới”, tính chất gắn
kết kiểu gia đình nhưng cũng lại
khá thẳng thắn khi đối thoại tạo
nên một môi trường khá đặc biệt.
Tôi nhìn thấy được cách mọi người
tiếp nhận cái mới, cách những mâu
thuẫn được giải quyết trong giai
đoạn “giao thoa”, cách xây dựng các
hệ thống thích nghi cùng cái mới.
Mọi thứ dù chưa thật hoàn chỉnh
nhưng chúng đều đang được dịch
chuyển theo một cách nào đó,
mang lại niềm tin về những điều
mới mẻ trong tương lai.
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CHỊ ĐẶNG THỊ THANH HÀ
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
KCN TÍN NGHĨA

T

“PHẢI DUYÊN”‘ VỚI TÍN NGHĨA

ANH BÙI THÀNH TIẾN
- BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA:

G

ĐÓNG GÓP NHỎ ĐỂ THÀNH CÔNG LỚN

ắn bó với Tổng Công ty Tín Nghĩa từ
năm 2007, tôi nhận ra nơi tôi đang
công tác có nhiều điều giá trị rất đặc biệt.

Tổng công ty là tổ chức luôn tạo điều kiện cho
cán bộ công nhân viên phát huy hết năng lực
cả về sở trường lẫn sở đoản. Luôn quan tâm
đến người lao động và cả người thân của họ.
Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều cung
bậc cảm xúc trong tôi từ công việc chuyên
môn, công tác đoàn thể xã hội….Cái tên Tín
Nghĩa càng ngày càng nhân rộng và phát triển
và dường như tất cả mọi người đều quá quen
thuộc không chỉ có CBCNV đang làm việc tại
Công ty Tín Nghĩa mà các tổ chức cá nhân bên
ngoài đều biết đến.
Văn hóa Tín Nghĩa là sự kết hợp hài hòa giữa
công việc với công việc, con người với con
người. Các mối quan hệ với khách hàng, quan
hệ xã hội và nội bộ trên nền tảng chữ “Tín” và
chữ “Nghĩa” được thể hiện qua phong cách làm
việc chuyên nghiệp, sự tôn trọng lẫn nhau,
tận tâm và nghĩa tình hướng tới những giá trị
nhân văn và quan tâm đến cộng đồng. Bên
cạnh đó chính là Ban lãnh đạo Tổng Công ty
có tầm nhìn sâu rộng, có năng lực quản trị và
điều hành tốt, có chiến lược phát triển đúng
đắng cùng sự đoàn kết quyết tâm của toàn thể
CBCNV Tín Nghĩa để vượt qua những thử thách
khó khan để đến thành công.
Là một nhân viên tại một bộ phận nhỏ trong
Tổng Công ty bản thân tôi nhìn nhận rất rõ vai
trò và vị trí hiện tại. Luôn nỗ lực và đồng hành
cùng Tổng Công ty, thực hiện tốt chức trách và
công việc được giao là góp phần vào sự phát
triển bền vững của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
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ín Nghĩa níu giữ chân tôi
trong suốt chặng đường
dài này là vì lĩnh vực tôi đang làm
việc cũng chính điều mà tôi yêu
thích khi còn là sinh viên. Bây giờ,
Tín Nghĩa là ngôi nhà thứ hai của
tôi bên cạnh gia đình riêng của
mình.
Môi trường làm việc tại Tín Nghĩa
là một môi trường thân thiện, hoà
đồng. Tôi có thể học hỏi các kinh
nghiệm phát triển chuyên môn.
Được chung vui khi có hỉ sự, được
quan tâm, san sẻ khi gặp khó khăn
từ các anh, chị, em đồng nghiệp.
Trong tôi, văn hoá doanh nghiệp
có vị trí và vai trò rất quan trọng
trong sự phát triển của mỗi doanh
nghiệp, là tài sản vô hinh của mỗi
doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp
trở thành ngôi nhà chung, là con
thuyền vận mệnh của mọi người.
Văn hóa của Tổng Công ty Tín

Nghĩa là sự bản lĩnh, tiên phong
trong tư tưởng; tự tin vào bản
thân; trung thực, siêng năng
trong công tác; chân thành, thân
thiện trong quan hệ; sáng tạo
trong công việc. Đây là tiền đề,
là động lực phát triển, đưa con
thuyền Tin Nghĩa vững bền, vượt
sóng ra biển lớn.
Để cho Tín Nghĩa ngày càng
phát triển, cá nhân tôi đóng góp
một phần sức nhỏ của mình
trong sự nghiệp phát triển và
hội nhập của Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Theo đó tôi phải thể hiện
qua việc hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ chuyên môn, tham gia
tích cực các hoạt động xã hội,
đoàn thể do Tổng Công ty phát
động.

ANH TRƯƠNG ĐÌNH HẢI
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KCN
TÍN NGHĨA

R

TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC
ất nhiều lý do để tôi
gắn bó với Tín Nghĩa
trong suốt chặng đường dài. Công
việc phù hợp với chuyên môn mà
tôi đã được đào tạo, môi trường
làm việc chuyên nghiệp, thu nhập
ổn định và đặc biệt Công ty khá
gần nhà.
“Tín Nghĩa nền tảng của sự thịnh
vượng” chắc chắn nếu ai là nhân
viên của Tín Nghĩa đếu biết đây
là triết lý kinh doanh của Công
ty chúng ta. Và tôi tin chắc rằng
văn hóa Tín Nghĩa cũng được xây
dựng trên nền tảng vững chắc,

quyết định sự phát triển bền
vững của Tín Nghĩa trong thời
kỳ hội nhập quốc tế. Để cho Tín
Nghĩa ngày càng phát triển, tôi
muốn tập trung trí lực, tận tâm
trong công việc, tự đổi mới, sáng
tạo vì sự phát triển chung của
Tổng Công ty.
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ANH ĐÀO NGỌC TUẤN
– CÔNG TY CP TÍN NGHĨA (LÀO)

ANH NGÔ ĐỨC HƯỜNG
- CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

TÔI ĐÃ MỘT LẦN TRÚNG… VÉ SỐ ĐỘC ĐẮC

TÌNH YÊU THƯƠNG GIÚP CHO CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG HƠN

T

háng 11 năm 1997, tôi nộp hồ sơ xin
việc vào Công ty Tín Nghĩa, và tháng 4
năm 1998 tôi được ký hợp đồng chính thức với
Công ty. Anh chị có biết không khi tôi cầm bản
hợp đồng lao động trên tay mà trong lòng tôi vui
mừng như mình vừa “trúng số độc đắc” vì mình
đã trở thành thành viên của Công ty Tín Nghĩa.
Tôi gắn bó với Công ty Tín Nghĩa là vì những
thành viên của Công ty luôn thương yêu, giúp đỡ
nhau, đặc biệt là sự quan tâm hết mực của lãnh
đạo đối với nhân viên và mọi người cùng góp sức
vì sự phát triển của công ty. Sau 20 năm tôi mặc
bộ đồ của Công ty Tín Nghĩa, tôi luôn thấy tự hào
vì mình vẫn còn là một thành viên của gia đình
Tín Nghĩa đó các anh chị.
Cá nhân tôi cho rằng, văn hóa của Công ty Tín
Nghĩa là sự gắn kết giữa con người với con
người trong công ty, sự động viên và chỉ đạo
sáng suốt của ban lãnh đạo trong hoạt động sản
xuất kinh doanh. Những đồng chí lãnh đạo của
Công ty là người luôn quan tâm, chăm lo cho
nhân viên của Công ty như một gia đình vậy. Bản
thân tôi thường thấy Sếp luôn coi nhân viên là
một thành viên trong gia đình, riêng đồng chí
Tổng Giám đốc còn trực tiếp chỉ đạo, tạo trước
nguồn nhân lực kế thừa bằng cách đã cho con
em cán bộ Công ty của ta đi du học Singapore và
Ukraine, những người này hiện đang làm việc tại
các phòng ban Công ty Tín Nghĩa. Bản thân tôi
cố gắng phấn đấu học tập và chăm chỉ làm việc
theo yêu cầu đề ra của Giám đốc đơn vị mình,
hoàn thành những kế hoạch đề ra của đơn vị.

T

rong suốt thời gian
tôi làm việc và gắn bó
được sự quan tâm giúp đỡ của
Ban giám đốc đến các phòng
ban, các chế độ chính sách được
xem xét cẩn thận, chu đáo, đầy đủ
kịp thời. Công ty được xem như là
một mái nhà chung thứ hai, tất cả
mọi người sống hòa nhã, thân ái,
đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
Trong suốt thời gian làm công
tác bảo vệ của Tổng công ty, từ
bảo vệ nội bộ của Tổng Công ty
chuyển sang mô hình dịch vụ là
một bước tiến vượt bậc nhằm
từng bước chuyên nghiệp hơn,
liên kết vững mạnh hơn. Với mô
hình mới này không những cung
cấp cho nội bộ Tổng Công ty mà
còn có thể cung cấp dịch vụ bảo
vệ cho các doanh nghiệp khác,
điều này đã đem lại niềm tin cho
Tổng công ty và khách hàng. Đặc
biệt tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Ban Giám đốc, các phòng
ban, Công ty bảo vệ Tín Nghĩa sẽ
ngày càng phát triển góp phần
vào sự phát triển chung của Tổng
công ty.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng
phát triển của Tổng Công ty Tín
Nghĩa bản thân đã có kế hoạch
phấn đấu và đóng góp trong sự
nghiệp chung, cụ thể hóa bằng
việc vạch ra một số tiêu chí: nâng

cao nghiệp vụ chuyên môn cho
bản thân và từng thành viên
trong đội, giáo dục tư tưởng lập
trường đến từng thành viên để họ
yên tâm công tác. Xây dựng đội
thành một khối đoàn kết, thân ái,
giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong
mọi hoạt động. Phối hợp cùng
các phòng ban tiếp tục tìm kiếm
mở rộng khách hàng trong khu
công nghiệp. Kiến nghị, đề xuất
với Ban giám đốc từng bước loại
bỏ các mục tiêu không hiệu quả,
tìm kiếm các mục tiêu mang lại
lợi nhuện cao để nâng cao thu
nhập nhằm thu hút, ổn định giữ
chân người lao động.
Mới đó mà thấm thoát đã gần
mười bốn năm tôi được làm
việc bảo vệ tại khu công nghiệp
Tân Phú thuộc Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Một công việc mới mẻ, lạ
lẫm, lạ từ khung cảnh, con người,
công việc. Những lúc tôi gặp khó
khăn nhất đều nhận được sự giúp
đỡ thiết thực nhất từ các đồng
nghiệp, đó là sự giúp đỡ đầy ắp
ân tình của mọi ngừoi trong gia
đình Tín Nghĩa. Cũng từ đó điều
kiện gia đình và bản thân cùng
bớt đi khó khăn. Từ những tình
cảm, tình yêu thương của anh em
đã làm cho tôi tự nhận thức rằng
mình phải cố gắng hơn trong
công việc, gắn bó với công việc
với trách nhiệm cao nhất.
Thông tin nội bộ - Số 05/2018
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DIỄN ĐÀN “CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA”

ANH LÊ CHÍ DŨNG
- CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

ANH PHẠM ĐỨC GIÁP
- CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

GẮN TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA TÍN NGHĨA

N

G

ắn bó với Tín Nghĩa đã hơn 13 năm,
thời gian đầu đơn thuần tôi chỉ nghĩ là
mình làm công ăn lương thôi, chưa biết gì về Tín
Nghĩa. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra sự
chan hoà yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không
có sự phân biệt giữa người quản lý và nhân viên.
Đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng
được nâng cao. Tổng Công ty, Công đoàn luôn
quan tâm đến người lao động thông qua các
hình thức thăm hỏi, hiếu hỷ, chương trình mái
ấm công đoàn, giúp đỡ CĐV khó khăn, ốm đau
bệnh tật vượt qua khó khăn trước mắt và rất
nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu
sắc, với tôi đây là những điều tuyệt vời của cuộc
sống .
Với trách nhiệm của người Đội trưởng, tôi luôn
ý thức được vai trò của mình trong việc quản lý
mục tiêu, góp phần vào việc đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn tài sản. Chia sẻ kinh nghiệm và
truyền năng lượng tích cực cho các thành viên
trong đội để giúp anh em có thể hiểu sâu sắc về
truyền thống văn hoá Tín Nghĩa, ý thức được vai
trò trách nhiệm và tự hào là thành viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa.
Không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao
nghiệp vụ. Vừa học vừa làm, và hướng đến làm
việc sáng tạo. Góp sức mình vào sự phát triển
thinh vượng của Tổng Công ty.
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hắc đến hai chữ Tín
Nghĩa trong tôi lại
bừng lên cảm giác đầy tự hào.
Mới đó mà đã 11 năm trôi qua,
thời gian ấy đủ để cảm nhận
về nơi mà tôi đã gắn bó. Trong
suốt chặng đường qua đã để
lại trong tôi nhiều khoảnh khắc
đáng nhớ, những bài học về
kinh nghiệm sống cũng như
trong công việc, những kiến
thức vô giá về tình người, tình
đồng nghiệp và lòng khoan
dung.
Tôi đã học hỏi rất nhiều kinh
nghiệm từ các anh chị đi trước,
các bậc tiền bối, họ là những
người đầy kiến thức, kinh
nghiệm sống và tinh thần cống
hiến vì sự phát triển chung.
Những anh chị ấy là nguồn
động lực để tôi làm việc và
cống hiến và gắn bó cho đến
ngày hôm nay.
Ai đã từng làm việc ở Tín Nghĩa
chắc ai cũng biết đến văn hoá
Tín Nghĩa - Đó là một bức
tranh tuyệt đẹp được lưu giữ
và truyền qua bao thế hệ, văn
hoá Tín nghĩa là một bản sắc rất
riêng của Tín Nghĩa.
Văn hoá Tín Nghĩa là một hệ
thống phát triển bền vững, là
đơn vị kinh doanh đi đầu của
Tỉnh nhà. Đối với khách hàng,
Tín Nghĩa luôn đặt chữ Tín lên
đầu, đối với cán bộ nhân viên
là chữ Nghĩa. Văn hoá Tín Nghĩa
là sự tôn nghiêm, là tấm gương
sáng cho sự học hỏi, phấn đấu

không ngừng, để ai đã từng
được làm việc tại Tín Nghĩa đều
tự hào khi nói với ai đó Tôi là
người Tín nghĩa.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng
phát triển của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, tôi phấn đấu đóng góp
như thế nào trong sự nghiệp
chung của Tổng Công ty như
sau: Thứ nhất: Đối với khách
hàng luôn nỗ lực để ngày càng
tạo niềm tin và sự ủng hộ, hợp
tác và phát triển trên cơ sở uy
tín và chất lượng. Thứ hai: Đối
với Công ty: tiên phong trong
việc chấp hành nội quy quy
định. Thứ ba: Đối với đồng
nghiệp: luôn hợp tác, giúp đỡ
nhau cùng hoàn thành nhiệm
vụ. Không ngừng học hỏi, trau
dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ
năng để hoàn thành thật tốt
nhiệm vụ của mình góp sức
nhỏ của mình vào sự phát triển
chung của Tổng Công ty.
Người thực hiện
BTV: Hồng Châu

9
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TÍN NGHĨA VÀ ĐỐI TÁC

ÔNG OTA SHOGO
TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG TY TNHH DIA RUUBER ASIA

ÔNG KANEYASU KAZUYOSHI
CÔNG TY TNHH SANKA VIỆT NAM

K

ính thưa Ông, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Ông và Công ty từ nhiều năm
qua, nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 29 năm thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa, chúng tôi rất mong Ông chia sẻ về
tình hình sản xuất kinh doanh của Quý doanh nghiệp .

Thưa Ông, là 1 doanh nhân nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, Ông đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay?
Ông OTA SHOGO: Kinh tế Việt Nam đang từng bước hội
nhập trên đà phát triển, đây cũng là cơ hội để chúng tôi có
thể mở rộng giao thương buôn bán sản phẩm của mình.

Ông KANEYASU KAZUYOSHI: Tôi cũng không nắm rõ
kinh tế Việt Nam lắm. Tuy nhiên, tôi thấy nền kinh tế
Việt Nam rất ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Được biết, Doanh nghiệp (DN) của Ông là một trong số DN Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đạt được hiệu quả cao, Ông có thể chia
sẻ đôi điều về tình hình hoạt động SXKD của Công ty Ông hiện nay?
Ông OTA SHOGO: Chúng tôi chuyên sản xuất các loại
găng tay dùng trong sản xuất, hiện tình hình kinh doanh
vẫn đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra, mọi thứ đều hoạt
động suôn sẻ, tốt đẹp.

Ông KANEYASU KAZUYOSHI: Chúng tôi chuyên sản
xuất các loại hộp nhựa các loại, hiện tình hình kinh
doanh vẫn chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra
do và hiện đang tập trung để hoàn thành kế hoạch

Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đầu tư vào Khu nhà xưởng/KCN Nhơn Trạch 3, Ông nghĩ gì về Tổng Công ty Tín Nghĩa?
Ông OTA SHOGO: Hạ tầng cơ sở của Tổng Công ty Tín
Nghĩa tốt, mô hình khu nhà xưởng cho thuê của JSC phù
hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi.

Ông KANEYASU KAZUYOSHI: Hạ tầng cơ sở của Tổng
Công ty Tín Nghĩa tương đối tốt so với các KCN khác.

Trong hoạt động kinh doanh hiện nay doanh nghiệp có thuận lợi và khó khăn gì?, xin Ông chia sẻ đôi điều về vấn đề này?. Và cần hỗ trợ gì
về phía chính quyền cũng như Tổng Công ty Tín Nghĩa?
Ông OTA SHOGO: Hiện, hoạt động của công ty tôi đang
ổn định, cũng không có khó khăn nhiều, tuy nhiên kinh
tế Việt Nam càng lúc càng phát triển nên mặt bằng chung
nhân công sẽ tăng cao và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến
hoạt động của chúng tôi.
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Ông KANEYASU KAZUYOSHI: Chúng tôi cần hòa nhập
với văn hóa của Việt Nam để công việc được hoạt
suôn sẻ hơn.
CĐCS Thành viên BQL KCN Tín Nghĩa thực hiện

TÍN NGHĨA VÀ ĐỐI TÁC

ÔNG MANO SHIGEKI
- TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG TY TNHH KUOKUTO VIỆT NAM (KCN NHƠN TRẠCH 3-GIAI ĐOẠN 2)
Sự thay đổi tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Gia nhập WTO

Bắt đầu đổi mới chính sách

Là 1 doanh nhân nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, Ông đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay?
真野様はベトナムで投資しているビジネスマンとして現在のベトナムの経済についてどうおもいますか？

Căn cứ theo biểu đồ trên thì nền kinh tế của Việt Nam từ năm 2013
trở đi có khuynh hướng phát triển. Công ty của chúng tôi bắt đầu đầu
tư vào Việt Nam tháng 6 năm 2016. Căn cứ vào tầm nhìn và phân tích
nền kinh tế của các chuyên gia chúng tôi đã quyết định đầu tư tại khu
công nghiệp Nhơn Trạch 3, tôi cảm nhận được rằng việc đầu tư tại đây
đang tăng lên. Đối với công ty chúng tôi, nhìn vào tầm nhìn trung và
dài hạn thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành điện
tử, và tiếp tục phát triển cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

ベトナム経済は、表が示す通りで、
２０１３年以降は、成長傾向で、弊
社が投資をしたのは、
２０１６年６月であります。経済の分析や見方に
付きましては、専門家におまかせすることにしまして、
ニョンチャック
３工業団地に特化してみた場合、投資の引き合いが、増加している
と感じております。弊社においても中長期に見て、今後、電機産業へ
の投資も増えることを想定して、ベトナム国内への販売も視野にい
れながら戦略立案をしていきたいと思います。

Được biết, Doanh nghiệp (DN) của Ông là một trong số DN Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đạt được hiệu quả cao, Ông có thể chia sẻ
đôi điều về tình hình hoạt động SXKD của Công ty Ông hiện nay?
貴社はベトナムに数ある日系会社の中に効果が高い会社で一言貴社に生産経営状況を話していただきませんか？

Thông tin công ty chúng tôi là một trong số những công ty Nhật Bản
kinh doanh tại Việt Nam đạt hiệu quả cao, tôi cũng không biết số liệu
đó được thu thập từ đâu nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển dựa
trên tình hình sản xuất hiện tại.
Trung Quốc trong tập đoàn của chúng tôi: từ Quảng Châu tới Việt Nam:
chúng tôi chuyển giao công nghệ sản xuất tới Tỉnh Đồng Nai,Điểm
mấu chốt ở đây là từ Nhật Bản chuyển giao công nghệ sang Trung
Quốc đã trải qua 20 năm. Bí quyết và Phương pháp sản xuất theo kiểu
Nhật Bản đã được chuyển giao sang Việt Nam. Công ty chúng tôi đã
tiếp nhận chuyển giao từng mục trên chính nhà xưởng của chúng tôi,
sau khi bắt đầu sản xuất thì tình hình đã ổn định và đã tốt lên. Tuy
nhiên Việt Nam là đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hóa vì
vậy có những điểm không giống Nhật Bản và Trung Quốc, chúng tôi
đang để cho Việt Nam hợp nhất với Phương thức sản xuất theo kiểu
Nhật Bản của tập đoàn chúng tôi, chúng tôi vừa làm xây dựng Phương
thức sản xuất này phù hợp với đất nước Việt Nam vừa cải tiến để có
thể phát triển tôt hơn.

弊社は、
日系会社の中において、効果が高い会社であるとのこと
で、
どの指標を持ってそのように言われているかわかりませんが、
生産状況につきましては、次の通りとなります。
弊社グループの中国：広州からベトナム：ドンナイ省へ生産移管を
当初からしております。
この原点は、日本から中国へ移管して２０
数年たっており、
そのものづくりで培ってきたノウハウや工法をそ
のままベトナムへ移管してきました。弊社には、
それぞれ生産に関
する指標があり、
とりわけ自社工場に移転、生産開始してからの
状況が良くなってきています。
しかし、ベトナムは、工業化している
過程であり、
日本や中国のようにいかないところもあります。
そのよ
うなところは、弊社グループのものづくりの中に、ベトナムのしくみ
として融合させ、
その国にあったものにしつつ、
より良いしくみにし
ていっています

Là nhà đầu tư vào KCN Nhơn Trạch 3, Ông nghĩ gì về Tổng Công ty Tín Nghĩa?
ニョンチャーク3工業団地に投資していますビジネスマンとしてTIN NGHIA 会社についてどう思いますか？
Đối với Tổng Công ty Tín nghĩa, chúng tôi đã và đang được hợp tác từ ティンギア社につきましては、ニョンチャックレンタル工場のときか
khi đang còn trên nhà xưởng thuê cho đến bây giờ. Tôi nghĩ đây là một ら日越ともども交流を頂いていますので、良きパートナーであると
đối tác tốt
思っております。

CĐCS Thành viên BQL KCN Tín Nghĩa (thực hiện)
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

BỘ ÁO MỚI MANG TÊN KCN ĐẤT ĐỎ 1

K

hu công nghiệp Đất Đỏ 1
được quy hoạch chi tiết
xây dựng theo Quyết định
2945/QĐ.UBND ngày 07/09/2009 của
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng
diện tích 496,22ha. Trong đó diện tích
giao thông 47,22ha, được quy hoạch
với 12 tuyến đường, diện tích đất
công nghiệp 350ha.
Hiện nay dự án KCN Đất Đỏ 1 đã hoàn
tất chi trả bồi thường, giải phóng mặt
bằng, đất sạch có thể bàn giao ngay
sau khi ký hợp đồng. Hiện công ty đã
thi công đồng loạt 8/12 tuyến đường
chính D6, D4, D8, N7, N11, N9, N10
trong KCN. Trong đó, 3 tuyến đường
D6, N7 và N11 được khởi công tháng
12/2016 và đến nay đã hoàn thiện hệ
thống giao thông, cấp điện, cấp nước
sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu
của Nhà đầu tư thứ cấp. Tháng 5 năm
2017, KCN Đất Đỏ 1 triển khai thi công
thêm 5 tuyến đường D4, D8, N9, N13
và một nửa tuyến đường D10 nhằm
đẩy mạnh công tác thu hút ngày
càng nhiều nhà đầu tư thứ cấp đến
với KCN. Hiện đang được tập trung,
gấp rút triển khai như mặt đường,
vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thu
gom nước thải, hệ thống điện 22kv,
cấp nước sạch, điện chiếu sáng và
cây xanh dọc theo các tuyến đường.
Bên cạnh đó, KCN Đất Đỏ 1 đầu tư xây
dựng nhà máy Xử lý nước thải (XLNT)
với tổng công suất 17.600m3 ngày/
đêm, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1
với công suất 2.000m3 ngày/đêm.
Với vị trí địa lý thuận lợi cơ sở hạ tầng
đang dần hoàn chỉnh, khoảng cách
từ KCN đến các cụm cảng nước sâu
(cảng Cái Mép) 30km sẽ giúp các nhà
đầu tư tiết kiệm được chi phí cũng
như thời gian vận chuyển nguyên
liệu hàng hóa khi đầu tư dự án vào
KCN Đất Đỏ 1, cùng với đó nền đất
KCN có cường độ chịu tải cao nên chi
phí xây dựng dự án giảm. Trong địa

bàn huyện chỉ có duy nhất KCN Đất
Đỏ 1 cho nên về lực lượng lao động
dồi dào sẵn sàng cung ứng lao động
lớn cho các Nhà đầu tư thứ cấp thực
hiện Dự án tại KCN Đất Đỏ 1. Hiện
nay, KCN Đất Đỏ 1 thu hút được 10
nhà đầu tư với tổng diện tích đã cho
thuê 45,56ha tỷ lệ lắp đầy chiếm 13%
diện tích đất công nghiệp. Trong đó
phải nói đến bước ngoặc lớn KCN Đất
Đỏ 1 khi nhà đầu tư thứ cấp Công ty
TNHH Dongjin Global là doanh
nghiệp nước ngoài đầu tiên được cấp
Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn
đầu tư 4.000.000 USD (bốn triệu đô
la Mỹ), hiện đã đi vào hoạt động với
hơn 300 lao động trên địa bàn làm
việc tại công ty. Song song với đó
có 4 Nhà đầu tư đang tiến hành xây
dựng nhà máy, dự kiến sẽ đi vào hoạt
động cuối năm 2018. Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông đã hỗ trợ

hết mình trước và sau khi Dự án Công
ty TNHH Dongjin Global thành lập, đi
vào hoạt động như: hỗ trợ nhận hồ sơ
ứng tuyển lao động, cho mượn văn
phòng để phỏng vấn tuyển dụng.
Để đạt được kết quả trên là nhờ sự
chỉ đạo sâu sát của Ban Tổng Giám
đốc và quyết tâm của tập thể Công
ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
trong thời gian qua.
Các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật
tại KCN Đất Đỏ 1 luôn được xác định
theo điều kiện tối ưu khi sử dụng, bảo
vệ môi trường, đặc biệt tạo mỹ quan
thu hút đầu tư vào KCN.
Nguyễn Thanh Bình
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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TÍN NGHĨA
VÀ
CHÍNH SÁCH
NGUỒN
NHÂN LỰC
TRONG
THỜI ĐẠI
4.0

N

ước ta đang trong quá
trình hội nhập kinh tế
quốc tế, cùng với đó là xu
thế, là thời đại của cuộc cách mạng
4.0. Mỗi cuộc cách mạng công
nghiệp diễn ra đều dẫn tới thay đổi
mạnh mẽ về cơ cấu nguồn nhân lực.
Con người tạo ra công nghệ nhưng
ứng dụng công nghệ lại tạo sự thay
đổi về năng lực cạnh tranh của công
ty và đi kèm với nó là cấu trúc lực
lượng lao động. Phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao là một
trong những lĩnh vực chịu sự tác
động mạnh mẽ và trực tiếp nhất từ
cuộc cách mạng này.
Tín Nghĩa là một trong những Tổng
Công ty phát triển bậc nhất của tỉnh
Đồng Nai. Tổng Công ty Tín Nghĩa
bao gồm 10 công ty con, 06 công ty
liên doanh, liên kết cùng những đơn
vị phụ thuộc hoạt động trên nhiều
nghành nghề đa dạng khác nhau.
Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của
Tín Nghĩa gồm: Phát triển hạ tầng
khu công nghiệp, Bất động sản. Sản
xuất và mua bán nông sản, Dịch vụ
kho cảng, Kinh doanh xăng dầu- khí
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đốt, kinh doanh các dịch vụ thương
mại và các nghành nghề khác.
Trước những tác động đa chiều của
cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra
hiện nay, cơ cấu và thị trường lao
động đang thay đổi nhanh chóng.
Việc khát nguồn nhân lực chất
lượng cao, nguồn nhân lực thế hệ
4.0 đang là một trong những yêu
cầu cấp bách của lao động hiện
đại. Với phương châm nguồn nhân
lực là giá trị cốt lõi, Tín Nghĩa luôn
chú trọng công tác đào tạo, bồi
dưỡng năng lực nhằm nâng chất
– nâng tầm cho CB.CNV, từ đó xây
dựng niềm tin và sự gắn bó lâu
dài giữa nhân viên Công ty. “Tâm –
Tài – Nhiệt huyết cống hiến”là ba
giá trị cốt lõi của chính sách tuyển
dụng giúp Tín Nghĩa tuyển mộ, nuôi
dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi
trong các ngành nghề hoạt động
của Tín Nghĩa.
Hiện tại đang làm việc tại Tổng Công
ty Tín Nghĩa có khoảng gần 1.500
CB.CNV bao gồm từ lao động giản
đơn đến lao động chuyên môn cao

ở tất cả các lĩnh vực nghành nghề
mà Tín Nghĩa hiện có. Nhằm đón
đầu xu thế về thị trường lao động
mà cuộc cách mạng 4.0 mang tới
và để phát triển Tổng Công ty theo
triết lý kinh doanh cốt lõi một cách
bền vững, đòi hỏi Ban lãnh đạo của
Tổng Công ty phải có một chiến lược
tổng thể và lâu dài, với hệ thống các
giải pháp mang tính đồng bộ trên
tất cả các phương diện của chính
sách phát triển nguồn nhân lực cụ
thể.
Về chính sách đào tạo: Cách mạng 4.0
được đánh giá là “Phá huỷ để sáng
tạo”trên tất cả các phương diện của
thị trường lao động nói riêng và
toàn nền kinh tế nói chung. Nhu cầu
về lao động chất lượng cao để đáp
ứng với sự thay đổi vượt bậc của
công nghệ vô cùng lớn. Tín Nghĩa
xác định rõ nguồn nhân lực cũng là
4.0, với các tiêu chí “đơn giản”, “trẻ”,
“nhanh”và “biết ứng dụng các công
nghệ mới”.
Tại Tổng Công ty và tại tất cả các
Công ty con cùng các đơn vị thành
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viên của Tín Nghĩa việc học tập,
tham gia các lớp đào tạo nhằm
nâng cao chất lượng chuyên môn
và kỹ năng nghề nghiệp luôn được
tất cả CB.CNV quan tâm. Chi phí cho
việc học tập của CB.CNV tại các đơn
vị đều được Ban lãnh đạo hỗ trợ
toàn phần hoặc một phần. Ngoài
việc tự tổ chức hoặc cử lao động
tham gia các khoá học phát triển
kỹ năng, chuyên môn ngắn hạn và
trung hạn trong nước, Tín Nghĩa
còn trực tiếp, mạnh dạn đầu tư cử
những lao động có năng lực phẩm
chất để đào tạo nâng cao tại nước
ngoài. Bình quân hàng năm, Tổng
Công Ty tiến hành đào tạo gần 500
lượt với kinh phí trung bình vào gần
2 tỷ đồng.
Cuộc cách mạng 4.0 mang lại một
thách thức lớn là khó dự báo xu
hướng của nghành nghề trong
tương lại. Một số nghành nghề
truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi
một số nghành nghề hoàn toàn
mới, do vậy công tác đào tạo, bồi
dưỡng cho CB.CNV sẽ gặp không
ít khó khăn. Về thực tế khách quan
chúng ta sẽ chưa biết phải đào tạo
chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng
cụ thể gì cho tương lai. Tuy vậy Tín
Nghĩa đã tổ chức nhiều hội thảo
về cách mạng 4.0 và sự tác động
của nó lên tất cả các vấn đề nhằm
tăng cường nâng cao nhận thức của
CB.CNV về các kỹ năng khoa học
và công nghệ. Tại Tín Nghĩa chính
sách đào tạo lao động luôn theo xu
hướng đúng đắn của giáo dục hiện
đại là “work-based education”, tức
là đào tạo theo yêu cầu công việc,
năng lực tự học được ưu tiên hàng
đầu trong chính sách này.
Về chế độ thu hút và đãi ngộ: Theo dự
báo, dưới sự tác động của cách
mạng 4.0, một số công việc mang
tính chất lặp lại sẽ bị thay thế hoàn
toàn bằng công nghệ tự động.
Doanh nghiệp có số lượng lao động
lớn không còn là thế mạnh để phát

triển nghành, cùng với đó là sự xuất
hiện thêm một số ngành nghề chưa
từng có, vì vậy thị trường lao động
sẽ có sự cạnh tranh gay gắt trên
một số nghành nghề. Muốn thu hút
được nguồn nhân lực chất lượng
cao cần phải có chế độ thu hút và
đãi ngộ hợp lý. Quan điểm trong
chiến lược nhân sự của Tín Nghĩa là:
tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng
lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng
với năng lực làm việc và thành tích
đóng góp.
Nguồn lao động trẻ chất lượng cao
hiện nay luôn có xu hướng “làm
chủ” thay vì “làm thợ”. Điều này tạo
ra thách thức cho các công ty lớn
hiện nay là cần phải tạo ra được môi
trường “startup” bên trong doanh
nghiệp và tạo điều kiện để người lao
động được làm “chủ”. Tín Nghĩa đã
và đang hướng đến việc xây dựng
một chế độ lương, thưởng, phúc
lợi cạnh tranh, đảm bảo giữ được
người tài và thu hút được nhân sự
bằng việc xây dựng hệ thống thang
bảng lương dựa trên phân tích và
đánh giá công việc, dựa trên đánh
giá thành tích cá nhân và tập thể
gắn với hiệu quả lợi nhuận của từng
đơn vị.
Ngoài ra, Tín Nghĩa luôn chú trọng
đến đời sống cho toàn thể CB.CNV,
hỗ trợ, giúp đỡ những cá nhân gặp
hoàn cảnh khó khăn thông qua
hoạt động Công đoàn. Tín Nghĩa
cũng tạo mọi điều kiện về cơ hội,
môi trường để nhân viên có thể
phát huy tối đa năng lực cá nhân
trong một môi trường chuyên
nghiệp, bình đẳng, thân thiện mà
không làm mất đi mối liên kết giữa
các CB.CNV. Ngay từ khâu tuyển
dụng, Tín Nghĩa đã thực hiện minh
bạch, rõ ràng, đầy đủ các quy trình
đảm bảo sự công bằng cho các ứng
viên dự tuyển.
Về các chế độ phúc lợi: Tại Tín Nghĩa mọi
chế độ phúc lợi của người lao động

đều được đặc biệt chú trọng. Ngoài
những quyền lợi về các chế độ
bảo hiểm theo quy định, Tín Nghĩa
còn tạo điều kiện cho toàn thể các
CB.CNV tham gia các tổ chức chính
trị xã hội như Công đoàn, đoàn
thanh niên, Hội cựu chiến binh…
đồng thời còn khuyến khích, hỗ trợ
cho CB.CNV tăng cường tham gia
các hoạt động cộng đồng như công
tác từ thiện, hiến máu tình nguyện,
trồng cây bảo vệ môi trường... Hằng
năm tại toàn hệ thống thuộc Tín
Nghĩa đều tổ chức cho CB.CNV đi
nghỉ mát, nghỉ dưỡng, khám sức
khỏe định kỳ, đặc biệt có tổ chức
hội thao, về nguồn tạo sân chơi
lành mạnh, tạo tinh thần đoàn kết
gắn bó giữa tập thể người lao động
trong toàn hệ thống.
Cuộc cách mạng 4.0 đang dần tác
động đến hầu hết tất cả các nghành
nghề và nhiều lĩnh vực của thời đại.
Phá hủy cái cũ đồng thời cũng là xây
dựng nên cái mới hiện đại và phát
triển hơn. Nguồn nhân lực thời đại
nào cũng là giá trị cốt lõi của mọi
doanh nghiệp.
Tín Nghĩa đang trên đà ngày càng
phát triển và bền vững. Để có thể
bắt kịp và đón đầu mọi xu hướng
với nền kinh tế thị trường hiện đại
của đất nước nói riêng và thế giới
nói chung, tập đoàn phải có những
đường lối, chính sách đúng đắn và
nhanh nhẹn. Cùng với những tác
động của cuộc cách mạng 4.0 đang
diễn ra đòi hỏi không chỉ Ban lãnh
đạo của tập đoàn mà còn yêu cầu
tất cả CB.CNV thuộc tập đoàn đều
phải vận động cố gắng. Chính sách
nguồn nhân lực khoa học, đúng
đắn kết hợp với những triết lý kinh
doanh mang tầm vĩ mô thời đại
của mình, chúng tôi tin tưởng và kỳ
vọng rằng trong tương lai không xa
Tín Nghĩa sẽ vươn cao và bay xa hơn
nữa.
Lê Thị Thủy
Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch
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C

ông ty Cổ phần Dịch vụ Bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa
là một đơn vị kinh doanh
lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp được
thành lập trên cơ sở vốn góp của ba
cổ đông sáng lập thuộc hệ thống
Tổng Công ty Tín Nghĩa – Lực lượng
nhân sự là những người đã có thâm
niên công tác, được chuyển đổi từ
lực lượng Bảo vệ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa theo hướng dịnh vụ bảo
vệ đã và đang đi vào hoạt động
với phương châm: Tận tâm – Uy tín –
Chuyên nghiệp
Để đáp ứng nhu cầu thiết thực và
ngày càng khó tính của khách hàng,
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa chúng tôi
đã chuẩn bị một đội ngũ cán bộ
quản lý, huấn luyện viên, cán bộ
nhân viên bảo vệ, vệ sĩ có đủ điều
kiện, tiêu chuẩn đã qua đào tạo
chuyên nghiệp.
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Năm 2015, Công ty mới thành lập
nên việc tìm kiếm khách hàng cũng
khó khăn, chủ yếu là cung cấp dịch
vụ bảo vệ cho các Công ty nội bộ với
số lượng ban đầu: 12 công ty. Đến
cuối năm 2015, Công ty tìm kiếm
khách hàng bên ngoài đầu tiên là
Công ty Đồng Tâm 17 tại KCN Nhơn
Trạch 3, đây xem như là bước ngoặc
đầu tiên của bảo vệ Tín Nghĩa.
Quý I/2016, Công ty tìm kiếm được
6 khách hàng bên ngoài (Quán chè
440, Công ty Sunluxe, Công ty 101
B.H, Công ty Long Thuận, Công ty An
Lạc, Quán Café số 7), trong đó: Công
ty Sunluxe được xem là khách hàng
tiềm năng và lâu dài của Bảo vệ Tín
Nghĩa. Đến giữa tháng 4/2016, Bảo
vệ Tín Nghĩa cung cấp dịch vụ tại
hội chợ cho Công ty Vietland, đây
là lần đầu tiên làm công tác giữ gìn
an ninh, trật tự theo một quy trình

riêng, vì vậy thời gian này các nhân
viên làm việc rất vất vả và khó khăn.
Các nhân viên làm tại hội chợ phải
là những người trẻ, khỏe, có trách
nhiệm và đạo đức nghề nghiệp mới
có thể bảo vệ được mục tiêu ổn định,
an toàn và hài lòng khách hàng. Từ
tháng 5/2016, số lượng khách hàng
bên ngoài tăng lên (Cửa hàng mắt
kính Thùy Nhung, Cục Hải quan
Đồng Nai, Công ty Onefeed, Công
ty Hengli, Công ty Trường Nguyên,
Công ty Quang Trần Phát, Công ty
Sagawa, Công trường Thảo Kiến
Phát, Công ty DK Sunshin, Công ty
Đông Anh, Công ty NYG), trong đó:
các khách hàng được xem là khó
tính nhất là: Hengli và NYG. Trước khi
ký hợp đồng cho đến khi triển khai
thực hiện, trong quá trình làm việc
các nhân viên đã làm hết sức, tập
trung cao độ và làm hết trách nhiệm
của mình tại mục tiêu này, mục đích
cũng vì lợi ích và làm hài lòng khách
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hàng.
Năm 2017, quy mô và cơ cấu công ty
đã ổn định, với số lượng khách hàng
tăng lên đáng kể đồng nghĩa nhân
sự cũng phát triển, đánh dấu công
ty bảo vệ khẳng định được uy tín và
được nhiều khách hàng chú ý đến,
đặc biệt tại các khu công nghiệp
Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch,
Tân Phú, Long Khánh, Bàu Xéo,…
Các khách hàng mới như: Công
trường Sơn Thạch, Fukuda, Công ty
JC Vina, Công ty Cảng Sài Gòn, Công
ty Phúc Dạt, Công ty Trường Trường
Phát, Công ty Thạch Việt, Công ty
Cheong Am, Công ty Savio, Công ty
Xingfeng, Công ty Quang Min, Công
ty Du Lon, Công ty SY Panel, Công
ty Xây dựng số 2, Công ty bảo hiểm
Icasa. Tuy số lượng vị trí tại mục tiêu
không nhiều nhưng đòi hỏi trách
nhiệm của bảo vệ rất cao, giá trị tài
sản lớn, phải cảnh giác trong mọi
tình huống và luôn tập trung cao độ
trong lúc làm nhiệm vụ. Các nhân
viên phải ở tư thế luôn sẵn sàng
đối phó trong mọi hoàn cảnh, xử lý
nghiệp vụ theo đúng những gì đã
được đào tạo, huấn luyện.
Trong sáu tháng đầu năm 2018,
Công ty bảo vệ tiếp tục tìm kiếm các
khách hàng bên ngoài, đặc biệt là
doanh nghiệp FDI. Các khách hàng
mà công ty đang cung cấp dịch vụ
như: Công ty Duy Hiếu, Công ty
Wagon, Công ty Châu Á, công ty
Trung Hậu, Công ty Nguyên Cường,
Công ty Matel, Công ty Vĩnh Cường,
Công ty Segis, Công trường Vinata,
Công ty Rồng Phương Bắc, Công
ty Tín Mỹ, Công ty Swanpark, Công
ty Vina Nha Trang. Đối với doanh
nghiệp FDI, khách hàng đòi hỏi rất
cao về: tác phong, nghiệp vụ, ngoại
hình, giao tiếp và cả chữ viết,…Để
đáp ứng tốt các yếu tố trên thì việc
chọn lựa nhân viên phù hợp rất khó,
đòi hỏi khâu tuyển dụng cũng khắc
khe hơn, vì việc làm khách hàng hài
lòng luôn được Công ty đặt lên hàng

đầu. Các nhân viên nào được chọn
lựa phải thật sự tự hào và phải luôn
tự hoàn thiện mình để không ngừng
tạo dựng được niềm tin cho khách
hàng. Tính đến hết sáu tháng đầu
năm số lượng mục tiêu là 79 và số
lượng nhân viên của Công ty đã hơn
300 người. Điều này thể hiện Công
ty bảo vệ đã được nhiều khách hàng
biết đến và lựa chọn.
Hơn ba năm xây dựng và phát triển
Công ty bảo vệ Tín Nghĩa đã dần
khẳng định tên tuổi và thương hiệu,
những người đã và đang chung vai
góp sức xây dựng ngôi nhà chung
Tín Nghiã. Những cống hiến ấy luôn
luôn được ghi nhớ, trân trọng, giữ
gìn và phát huy, chúng ta sẽ phải
luôn đương đầu với nhiều thử thách
trên con đường phát triển Công ty
lên một tầm cao mới. Tôi tin rằng
với niềm tin, quyết tâm và đoàn kết
một tập thể sẽ là cơ sở vững chắc để

chúng ta cùng nhau vượt qua những
thách thức, vững bước tiến lên, tiếp
tục làm tròn sứ mệnh kinh doanh,
đưa công ty ngày một phát triển cao
hơn.
Nhân kỷ niệm lần thứ 29 năm ngày
thành lập Tổng công ty, tôi xin
phép được gửi lời cám ơn và lời
chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn
thể cán bộ nhân viên Tổng công ty,
những người đã cống hiến năng lực
và tâm huyết của mình cho sự phát
triển của Tổng công ty. Tôi xin chúc
Tổng Công ty ngày càng phát triển,
và phát triển vượt qua khỏi lãnh thổ
Việt Nam đến với thị trường quốc tế,
mở rộng quy mô hoạt động và gặt
hái nhiều thắng lợi lớn.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

15 NĂM LIỀN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
LÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN

Bộ Công thương vừa chính thức công
bố Quyết định số 2523/QĐ – BCT về việc
phê duyệt và công bố danh sách “Doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín 2017”, đây là
năm thứ 15 liên tiếp, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đạt danh hiệu này.

kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ.
Tổng Công ty Tín Nghĩa được VNR
bình chọn, xếp hạng Top 90/500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
và Top 32/500 doanh nghiệp tư
nhân, cổ phần lớn nhất Việt Nam
năm 2017.

ới những nỗ lực và kết quả
đạt được qua quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã góp phần
lớn trong sự nghiệp xây dựng phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng
Nai cũng như công cuộc Công
nghiệp hóa - Hiện đại hóa của đất
nước. Trong nhiều năm liền, Tổng
Công ty Tín Nghĩa được bình chọn
thuộc Top 200 doanh nghiệp lớn
nhất của Việt Nam với hoạt động
sản xuất - kinh doanh những lĩnh
vực chính mang lại hiệu quả cao
như: Kinh doanh xuất nhập khẩu
cà phê, chế biến hàng nông sản;
Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp; Kinh doanh xăng,
dầu, nhớt, khí đốt; Kinh doanh dịch
vụ kho cảng, vận tải đa phương
thức và logistics.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, Tổng
Công ty Tín Nghĩa tham gia thị
trường cà phê gần 25 năm, cà phê
xuất khẩu là một trong những
mặt hàng kinh doanh chủ lực của
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Trong
những năm gần đây, mỗi năm
Tổng Công ty Tín Nghĩa xuất khẩu
trên 100.000 tấn cà phê, kim ngạch
trên dưới 200 triệu USD, thuộc Top
5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu Việt Nam và 15 năm liền
được Bộ Công Thương công nhận
là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

V

Năm 2017, mặc dù tình hình kinh
tế gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã nỗ lực phấn
đấu đạt doanh thu 9.838 tỷ đồng,
bằng 98,38% kế hoạch, so với năm
trước tăng 47,95%. Lợi nhuận sau
thuế 429,85 tỷ đồng, đạt 107,46%
kế hoạch năm, tăng so với năm
trước gần 92%. Nộp ngân sách nhà
nước 293 tỷ đồng, đạt 293% so với
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Có thể nói việc kinh doanh xuất
nhập khẩu cà phê nhân đã góp
phần lớn trong việc tạo doanh thu,
dòng tiền cho doanh nghiệp hoạt
động. Với kết quả đạt được năm
qua, năm 2018 Tổng Công ty Tín
Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực
này. Tính từ đầu vụ mùa 2017/2018
đến nay Tổng Công ty Tín Nghĩa
đạt sản lượng cà phê xuất khẩu
gần 100.000 tấn, kim ngạch ước
đạt 172,5triệu USD. Năm 2018
Tổng Công ty Tín Nghĩa phấn đấu
xuất khẩu cà phê đạt sản lượng
120.000 tấn.
Hồng Châu
P. TTTT

TỔNG CÔNG TY

TỔ CHỨC
BUỔI CẬP NHẬT
KIẾN THỨC
VỀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

T

heo đà phát triển của xã hội, công
nghệ thông tin (CNTT) ngày càng
có những tiến bộ vượt bậc, với
nhiều ưu điểm, việc sử dụng CNTT để giải
quyết các công việc thường nhật, giao tiếp
thông thường, triển khai dự án,… ngày
càng phổ biến, tuy nhiên, việc bảo mật
CNTT cũng ngày càng trở nên ngày càng
phức tạp, một sự sơ suất nhỏ có thể dẫn
đến sự tê liệt của toàn hệ thống. Nắm bắt
được tình hình đó, nhằm giúp cán bộ, công
nhân viên (CBCNV) có thể kịp thời nắm bắt
các kiến thức liên quan đến CNTT cũng
như các thông tin liên quan mới như Luật
An ninh mạng, cách tận dụng, khai thác tài
nguyên hệ thống,…, được sự chỉ đạo kịp
thời của Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận IT,
Phòng Truyền thông Tiếp thị đã phối hợp
với Phòng Tổ chức Nhân sự tổ chức chương
trình đào tạo “Cập nhật kiến thức về Công
nghệ thông tin” vào ngày 25/7/2018 tại Hội
trường văn phòng Tổng Công ty.
Với sự hướng dẫn của Anh Trần Văn Tâm Em
– Cán bộ phụ trách CNTT (Phòng Truyền
thông Tiếp thị), nhiều vấn đề đang được
quan tâm của các bộ phận, đã được chia
sẻ như bảo mật CNTT trong giai đoạn hiện
nay, cách khai thác các tài nguyên CNTT
Tổng Công ty đang cung cấp, cách thiết lập
hệ thống email riêng cho đơn vị và hoàn
thiện website đơn vị theo định dạng chung
của Tổng Công ty.
Chương trình được thiết kế dành riêng cho
cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại
các đơn vị, công ty con. Thông qua chương
trình, các học viên đã được cung cấp nhiều
kiến thức mới, nền tảng cho việc tận dụng
nhiều hơn nữa nguồn tài nguyên, công cụ
CNTT trong hiện tại và tương lai.
Hồng Long
Phòng TTTT
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TUYÊN DƯƠNG
HỌC SINH
HỌC GIỎI - SỐNG TỐT
Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Nguyễn Thị Như Ý
khen thưởng các học sinh học giỏi - sống tốt.

DANH SÁCH CÁC CHÁU ĐẠT HỌC GIỎI SỐNG TỐT CẤP TỈNH NĂM 2018
HỌ VÀ TÊN

LỚP

TRƯỜNG

HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ĐĐinh Viết Đạt

9

THCS Trần Hưng Đạo

Cha: Đinh Chí Tâm

Công ty Cổ phần Logicstics
Tín Nghĩa-ICD Biên Hòa

2

Nguyễn Vũ Thảo Uyên

9

THCS Long Bình

Cha: Nguyễn Văn Quy

Công ty CP DVBV CN Tín
Nghĩa

3

Nguyễn Khánh Linh

12

THPT Trần Văn Quan

Cha: Nguyễn Đình Luân

Công ty Cổ phần KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông

4

Trương Minh Nhật
Nguyên

5

Trường Tiểu học
Nguyễn Du

Mẹ: Trần Thị Quỳnh Tâm

Công ty CP Xăng Dầu
Tín Nghĩa

* Ngày 27/7/2018, Công đoàn ngành
Công thương đã tổ chức lễ tuyên
dương 72 học sinh là con công nhân
viên chức lao động “Học giỏi - sống
tốt” 2018.
Trong số 72 học sinh được tuyên
dương lần này, có 24 học sinh vừa
hoàn thành bậc tiểu học, 36 học sinh
vừa hoàn thành bậc THCS, 12 em
vừa tốt nghiệp THPT. Ðây đều là học
sinh giỏi liên tục của một cấp học và
nhiều cấp học; nhiều em đoạt giải
cao trong các kỳ thi quốc gia, khu
vực và quốc tế; nhiều em dù có hoàn
cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực
vượt khó vươn lên học giỏi, có đạo
đức tốt, gương mẫu, tích cực trong
các hoạt động xã hội… Trong 72
cháu được tuyên dương cấp Ngành
Công thương có 31 cháu thuộc CĐCS

Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch
LÐLÐ Tỉnh Tăng Quốc Lập đã biểu
dương những thành tích xuất sắc
các em đã đạt được, động viên các
em tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở
thành con ngoan trò giỏi, có trình độ,
trí tuệ phục vụ sự nghiệp của Tỉnh và
đất nước trong tương lai. Đồng chí
cũng mong muốn, đội ngũ cán bộ,
công nhân viên chức lao động toàn
Ngành công thương tiếp tục phấn
đấu làm tốt hơn trọng trách làm cha,
làm mẹ trong việc chăm sóc, nuôi dạy
con trưởng thành; phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LÐLÐ
Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh
các hoạt động chăm sóc, giáo dục và
bảo vệ con công nhân viên chức lao

động, trong đó có hoạt động tuyên
dương con công nhân viên chức lao
động “Học giỏi - sống tốt” hàng năm
một cách thiết thực, hiệu quả hơn.
* Ngày 8/8/2018, LÐLÐ tỉnh Đồng
Nai đã tổ chức lễ tuyên dương 237
học sinh là con công nhân viên chức
lao động, lực lượng vũ trang Tỉnh
“Học giỏi - sống tốt” lần thứ 19-2018.
Trong số 237 học sinh được tuyên
dương lần này, có 32 học sinh vừa
hoàn thành bậc tiểu học, 108 học
sinh vừa hoàn thành bậc THCS, 85
em vừa tốt nghiệp THPT và 12 sinh
viên vừa tốt nghiệp đại học. CĐCS
Tổng Công ty có 4 cháu được tuyên
dương Học giỏi Sống tốt cấp Tỉnh lần
này.
Hồng Châu
P. TTTT
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ĐOÀN THANH NIÊN

TỔ CHỨC
CUỘC THI
“HÁI HOA
DÂN CHỦ
2018”
CHÀO MỪNG
KỶ NIỆM
29 NĂM
THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY
(07/9/1989 –
07/9/2018)

N

hằm khơi dậy tinh thần và
sự sáng tạo của Đoàn viên
thanh niên, Đoàn Cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức cuộc
thi Hái hoa dân chủ năm 2018 nhằm
chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày
thành lập Tổng Công ty (07/9/1989
– 07/9/2018). Chủ đề của cuộc thi
hướng đến tìm hiểu lịch sử hình thành
và phát triển của Tổng Công ty và các
Công ty con, Công ty liên kết trong hệ
thống và lãnh đạo của Tổng Công ty
qua các thời kỳ. Tham gia cuộc thi có
7 đội thi đến từ các đơn vị, bao gồm:
Văn phòng Tổng Công ty, Ban quản lý
các KCN Tín Nghĩa, Công ty CP Xăng
dầu Tín Nghĩa, Công ty CPPT KCN Tín
Nghĩa, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch,
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Công
ty CP
Thẩm định
giá Đồng Nai, Công ty CP XNK Nông
sản thực phẩm Đồng Nai. Cuộc thi
gồm 3 vòng: vòng 1: thi giới thiệu về
đơn vị, vòng 2: trả lời câu hỏi qua hình
thức Hái hoa dân chủ; vòng 3: phác
thảo ý tưởng góp phần xây dựng và
phát triển tại đơn vị mình. Cuộc thi
nhận được sự tham dự và hưởng ứng
nhiệt tình từ các chi đoàn. Các đội thi
đã nỗ lực hết mình để vượt qua các
vòng thi một cách xuất sắc. Cuộc thi
“Hái hoa dân chủ” gần đây nhất cũng
cách đây 5 năm, việc khởi động lại

hình thức này đem đến sự
sổi nổi cho các bạn đoàn viên
thông qua việc tìm hiểu kiến
thức về Tổng Công ty và các đơn
vị thành viên. Thông qua cuộc thi này
cũng là tiền đề để khai mở ý tưởng,
sáng kiến cho cuộc thi “Tuổi trẻ Tín
Nghĩa phát huy sáng kiến sáng tạo
năm 2019” hướng tới kỷ niệm tròn
30 năm kỷ niệm ngày thành lập Tổng
Công ty, góp phần vào sự đổi mới,
nâng cao hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh, đưa Tổng Công ty
và các Công ty con, đơn vị liên kết
từng bước lên một tầm cao mới.
Lan Anh
Phòng TTTT

GƯƠNG NGƯỜI TỐT- VIỆC TỐT

Q

HÀNH ĐỘNG NHỎ - GIÁ TRỊ LỚN
ngăn cản và khuyên can cô gái này
từ bỏ ý định tiêu cực, suy nghĩ đến
những điều tích cực hơn và trở về với
gia đình.

ua các kênh thông tin
truyền thông đại chúng,
hẳn nhiều người trong
chúng ta biết đến nhiều tấm gương
của các đoàn viên trẻ đã không nghĩ
đến bản thân mình để cứu người lúc
nguy nan, chẳng hạn như:
- Đoàn viên Nguyễn Văn Nam (học
sinh lớp 12, Trường THPT Đô Lương
1, Nghệ An) đã hy sinh thân mình khi
cứu 5 năm nhỏ, em đã được nhiều
người tiếc thương, khâm phục và đã
được truy tặng Bằng khen của Chủ
tịch nước, Bộ GD-ĐT, Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đoàn viên Trần Hữu Hiệp (sinh năm
1988), người đã hy sinh khi nhường
áo phao của mình để cứu người và
cứu sống được 5 người (trong đó
có 01 người đang mang thai) trong
vụ lật ca nô trên sông Soài Rạp (Cần
Giờ, TP.HCM). Anh đã truy tặng nhiều
Bằng khen, huy chương và được công
nhận Liệt sỹ.
- Và còn nhiều tấm gương khác nữa…
Người ta đã nói rất nhiều về người
trẻ hiện đại, trong đó có sự hoài nghi
vào một thế hệ được sinh ra, lớn lên
trong hòa bình và đủ đầy. Và người
ta cũng đang lo ngại về một xã hội
với những giá trị đạo đức đang bị
đảo lộn. Nhưng để chứng minh điều
ngược lại, các đoàn viên trên đã để lại
bài học về lòng nhân ái cao thượng,
đức hy sinh cao cả không gì so sánh
được của con người với con người.
Từ những tấm gương trên, tôi cũng
chia sẻ câu chuyện về sự giúp đỡ
người gặp nạn của đoàn viên trong
Chi đoàn, tuy không phải hy sinh thân
mình nhưng cũng là hành động đáng
được trân trọng và các đoàn viên trẻ
hiện nay cần noi theo. Đó là trường
hợp của đoàn viên Lã Quý Sang là
nhân viên giám sát nhận hàng của

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu
Tín Nghĩa, anh đã gắn bó với Công
ty gần 3 năm. Trong công việc anh
luôn hoàn thành tốt các công việc
được giao, không ngại khó khăn, tận
tụy với công việc. Tuy môi trường làm
việc gặp nhiều cạm bẫy và tuổi đời
còn non trẻ nhưng bằng ý chí và nghị
lực của mình anh đã không bị khuất
phục, anh luôn nhắc nhở các lái xe,
phụ xe thực hiện nghiêm nội quy
của Công ty. Ngoài công việc chuyên
môn, anh Sang cũng tích cực tham
gia các phong trào, giúp đỡ anh em
đồng nghiệp.
Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ như
sau: Trong một buổi chiều đang trên
đường đi công tác như thường ngày,
khi đi đến cầu An Hảo (Biên Hòa,
Đồng Nai) anh Sang nhìn thoáng
thấy một cô gái trẻ đang ngồi ngay
lối đi bộ của cầu An Hảo với vẻ mặt
buồn bã, chán chường. Nhưng khi
đi qua khỏi cầu, anh Sang cảm nhận
điều bất thường của cô gái, linh cảm
điều không tốt sẽ xảy ra với cô gái
đó nên anh Sang đã quyết định quay
trở lại và nhìn thấy cô gái trẻ lúc nãy
đã leo lên thành cầu, có ý định gieo
mình xuống dòng nước dữ để quyên
sinh. Tuy nhiên, anh Sang đã kịp thời

Tôi tự hỏi, giữa những ồn ào xuôi
ngược của cuộc sống, giữa những
bon chen ích kỷ của lợi danh, sẽ có
bao nhiêu người như anh Sang đã
không có thái độ thờ ơ với xã hội, thờ
ơ với những việc xung quanh mình,
mà luôn nhận thức được ngoài việc
làm tốt công việc chuyên môn cũng
phải tích cực các hoạt động xã hội,
tinh thần tương thân tương ái, giúp
đỡ người gặp hoạn nạn vượt qua
khó khăn. Nhưng tôi tin, nhân ái vẫn
luôn tồn tại, và nó sẽ bừng sáng vào
những giờ phút của thử thách, khi
người ta phải ra quyết định và chịu
trách nhiệm đến cùng về quyết định
đó của mình.
Từ hành động trên của anh Sang, tôi
nhận thấy anh Sang chính vì được tu
dưỡng, rèn luyện trong môi trường
tốt nên đã có những hành động đáng
được trân trọng như vậy. Vì vậy, Công
ty cũng đã có phần thưởng để khích
lệ tinh thần cho anh Sang, mong
rằng trong thời gian tới tiếp tục phát
huy những điểm tốt của mình. Qua
đó, mỗi bản thân chúng ta cũng rút
ra bài học cho mình, phải luôn đặt
lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá
nhân, mình vì mọi người, luôn suy
nghĩ sáng tạo để hoàn thành tốt công
việc, đồng tâm hiệp lực cùng thực
hiện mục tiêu hàng năm của Công ty,
không nề hà ngại khó. Nêu cao tinh
thần trách nhiệm, tận tâm với công
việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên
quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái
và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì
lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.
Trịnh Nguyên Nam
Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa
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10 NGUYÊN TẮC
* ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
1. GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG HÀNH ĐỘNG
2. THỂ HIỆN BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
3. TIÊN PHONG TRONG TƯ TƯỞNG
4. KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐIỂM TỐT CỦA NHÂN VIÊN
5. LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC
6. QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
7. KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT
8. ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ ĐỐI TÁC
9. SUY NGHỈ TOÀN CẦU
10. CHÂN THÀNH VÀ TỰ TIN

* ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
1. SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC
2. TIÊN PHONG TRONG TƯ TƯỞNG
3. SIÊNG NĂNG TRONG CÔNG TÁC
4. THÂN THIỆN TRONG QUAN HỆ
5. TỰ TIN VÀO BẢN THÂN
6. LÀM VIỆC CÓ MỤC ĐÍCH
7. UY TÍN VỚI MỌI NGƯỜI
8. CÔNG TÁC CÓ KẾ HOẠCH
9. TRUNG THỰC TRONG BÁO CÁO
10. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH
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THẮP LÊN
NGỌN LỬA
CỦA NIỀM TIN
VÀ HY VỌNG

MỘT NGÀY THỨ BẢY Ý NGHĨA

H

ôm nay là ngày thứ bảy, còn
nửa ngày làm việc nữa thôi là
kết thúc một tuần làm việc vất
vả, kết thúc vòng xoay của những ngày
làm việc tại Văn phòng, tôi hòa mình với
không khí rộn ràng vui tươi cho chuyến
đi từ thiện từ mờ sáng. Trước chuyến
đi, tôi đã chuẩn bị thật nhiều những ý
nghĩ lạc quan, về những nụ cười của các
em nhỏ vùng núi Định Quán còn nghèo
khó chưa có cặp sách đến trường. Nghỉ
đến khoảnh khắc ấy mà lòng đã thấy
lâng lâng một niềm vui khó tả.

xã còn rất nhiều người dân tộc thiểu số.
Nhìn các em nhỏ thó trong bộ đồ lấm
lem, thấy thương quá. Có đứa đã học
lớp 5 rồi mà như trẻ lớp 1. Đôi tay nhỏ
xíu không nhấc nổi bộ sách giáo khoa.

Ăn vội ổ bánh mì trên xe, mấy chị em sợ
không kịp đến điểm hẹn như dự tính và
sợ các em nhỏ ngồi chờ. Thế nhưng thời
gian đã đúng như in. Các em đã ngồi
đông đủ trong khu nhà Văn hoá Xã Phú
Túc, em nào cũng đen nhẻm, chắc phải
phụ cha mẹ làm việc rẫy nương đây mà.

Đối với Công ty cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa việc kinh doanh hiệu quả kết
hợp đồng hành cùng cộng đồng là
một trong những ý chí của Công ty. Tín
Nghĩa không ngại khó, chỉ muốn góp
một phần sức nhỏ vì xã hội. Công tác
thiện nguyện cũng chính là trao niềm
tin cho mỗi bước phát triển của đơn vị,
mỗi cá nhân người lao động, tạo động
lực làm việc vì một xã hội tiến bộ hơn.

Người ta thường nói, không ai có thể
chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể
chọn cho mình một cách sống. Cuộc
sống đã không cho các em được ăn
no mặc ấm, vì vậy cần lắm những yêu
thương, sẻ chia, quan tâm của nhiều
tấm lòng hảo tâm trong xã hội sẽ giúp
các em có một cuộc sống tốt hơn, các
em sẽ cảm nhận được điều ấy khi lớn
lên qua từng độ tuổi. Và cũng biết đâu
đấy, trong số những đứa trẻ đó sẽ có
những người trở thành người tài giúp
ích cho xã hội.
Buổi chiều chúng tôi lại di chuyển đến
xã nghèo thứ hai là Xã Thanh Sơn, một

Thực hiện chương trình Trao tặng tri
thức – Cùng em đến trường lần này
lại thêm một lần nữa đem lại trong tôi
một niềm vui mới. Tôi ước gì có thời
gian nhiều hơn để được đi đến nhiều
nơi của Quê hương còn nghèo khó, để
cùng chung tay góp sức vì cộng đồng.

Đối với tôi, chưa tròn 1 ngày ở nơi đây
nhưng tôi đã nghiệm được những suy
nghĩ vui buồn lẫn lộn, tỉnh nhà còn
nhiều vùng quê nghèo quá. Trong thời
gian tới, khi Công ty cổ phần Xăng
dầu Tín Nghĩa tài trợ, đồng hành thêm
những chương trình thiện nguyện mới,
tôi xin được là người xung phong tình
nguyện hăm hở lên đường. Các anh chị
đi cùng chúng tôi nhé!
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

T

rong cuộc sống này, ai cũng
có riêng cho mình những kế
hoạch, những dự định riêng,
rồi những nổi lo cơm áo gạo tiền…
mà đôi lúc dường như con người
chúng ta không còn có thời gian quan
tâm tới những việc, những người
xung quanh. Trong dòng đời vội vã
đó nhiều người dường như đã quên
đi tình nghĩa giữa người với người.
Nhưng đã cuộc đời thì đâu phải chỉ
trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra
cũng có được cuộc sống giàu sang, có
được gia đình hạnh phúc toàn diện mà
còn đó nhiều mảnh đời đau thương,
bất hạnh cần chúng ta sẻ chia, giúp
đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng
mình, mà còn phải biết quan tâm tới
những người khác. Đó chính là sự “
cho” và “ nhận” trong cuộc đời này.
Gần mười năm đồng hành cùng
chương trình “chung lòng chung sức”
của đài truyền hình Đồng Nai, Tổng
Công Ty Tín Nghĩa đã giúp đỡ được
gần 100 mảnh đời bất hạnh. Dù con
số này vẫn còn khá khiêm tốn, song
những gì mà chương trình nói chung
– Công ty Tín nghĩa nói riêng đã và
đang làm chính là thắp lên ngọn lửa
của niềm tin và hy vọng.
Và đến hôm nay, có hoàn cảnh nghèo
khó cần sự hỗ trợ đó chính là hộ gia
đình anh Nguyễn Thanh Nhàn – sinh
năm 1971 hiện cư ngụ tại xã Phú Lập
– huyện Tân Phú. Năm 2000, sau khi
xuất ngũ trở về do không có trình độ
học vấn nên anh đã chọn công việc
làm thu, làm mướn ở quê nhà để sinh
sống. Sự khó khăn, khổ cực, cái nghèo
luôn bủa vây lấy số phận gia đình anh.
Một người con trai chưa lập gia đình,
đành phải nén lại để lo nỗi lo cho gia
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đình được chu toàn. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi mà
anh chưa một lần dám làm điều gì khác biệt, cho
đến 1 ngày, người cha già của anh đổ bệnh và đã
bị bại liệt toàn thân, mọi sinh hoạt cá nhân cho đến
chuyện ăn uống một tay anh phải chăm sóc cho cha.
Thực sự hiếm có người con trai nào có thể làm được
những điều như anh đang làm để chăm sóc cho cha
suốt 6 năm qua. Anh chưa một lần dám đi đâu xa,
đi làm cũng chỉ quanh quẩn gần nhà, làm phụ hồ,
sáng đi trưa về vì còn phải lo cho cha miếng ăn, giấc
ngủ…. Có như vậy mới thấy khâm phục anh, vì đã
cố gắng cho tròn chữ hiếu, cho tròn đạo làm con.
Hạnh phúc riêng tạm gác lại, kinh tế gia đình khó
khăn, mà cho đến bây giờ đã 48 tuổi anh vẫn độc
thân, không biết rồi đây khi người cha già ra đi, anh
sẽ còn lại gì hay chỉ lủi thủi sống như vậy cho đến
hết cuộc đời….
Cuộc đời không có lối thoát, nhưng không vì thế mà
anh Nhàn gục ngã, không có ước mơ. Anh mong
ước có một số vốn chăn nuôi bò để vươn lên thoát
nghèo. Tuy nhiên, lúc nghèo, lúc khổ kiếm được bữa
ăn hằng ngày đã là gian nan thì đừng nói chi đến có
tiền có vốn chăn nuôi để cải thiện cuộc sống.
Cần lắm những tấm lòng vàng của chúng ta để cùng
chia sẻ những khó khăn của gia đình Anh Nhàn làm
niềm động lực giúp anh có thêm nghị lực vượt khó.
Tham gia chương trình lần này, Công ty CP Logistics
Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa đã tài trợ cho anh Nhàn số
vốn là 20 triệu đồng để anh có vốn chăn nuôi bò.
Với điều kiện thiên nhiên thuận lợi, lại tiện để chăm
sóc người cha già phải nằm liệt một chỗ, hy vọng
sau này cuộc sống của cha con anh sẽ ổn định hơn.
Và anh biết đâu đó sẽ kiếm tìm được cho mình một
hạnh phúc riêng mà anh xứng đáng được hưởng…
Huỳnh Thanh Thủy
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa
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NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH
MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH
“CHUNG LÒNG CHUNG SỨC”

C

hương trình “Chung
lòng Chung sức” đã
gắn bó với MC Hoàng
Huấn ngay từ những ngày
đầu thực hiện chương trình.
Đã gần 8 năm chương trình
được phát sóng, với rất nhiều
hoàn cảnh được hỗ trợ cấp
vốn để sản xuất, chăn nuôi
nhằm thay đổi cuộc sống.
MC Hoàng Huấn chính là cầu
nối để chia sẻ câu chuyện
của những nhân vật với các
đơn vị tài trợ trong hệ thống
của Tổng Công ty. Cái duyên
gắn bó với chương trình đã
giúp anh trở thành “linh hồn”
không thể thiếu khi nhắc đến
chương trình” Chung lòng
chung sức” của Tổng Công ty
Tín Nghĩa. Cùng với sự dàn
dựng của biên tập viên Tân
Thành, quay phim của anh
Minh Đạt, anh Sỹ,… chương
trình đã nhận được sự đồng
cảm của nhiều khán giả xem
đài cũng như những mạnh
thường quân gần, xa chung

lòng hỗ trợ cho các hoàn
cảnh khó khăn. Năm 2018,
Đài Phát thanh truyền hình
đã quyết định thay MC nữ
mới cho chương trình nhằm
đem đến luồng gió mới, tạo
sức hút và ảnh hưởng tích
cực đến khán giả xem đài.
MC nữ mới tên Bích Tuyền có
giọng nói truyền cảm và đặc
trưng của người Nam Bộ nên
tạo được thiện cảm đối với
người xem. Tuy còn trẻ tuổi
nhưng cô luôn biết lắng nghe,
học hỏi từ những anh, chị đi
trước nhằm phát huy tiếp nối
những hiệu quả của chương
trình, đồng thời mang đến
nét riêng của một MC nữ. Hi
vọng rằng với sự thay đổi này,
chương trình sẽ ngày càng tốt
hơn nữa, đón nhận được tình
cảm và sự yêu mến của khán
giả xem đài nhằm lan tỏa ý
nghĩa nhân sinh, tình thương
mến thương của cộng đồng.
Lan Anh
Phòng TTTT

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG
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CHUNG TAY VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI

V

ới mong muốn chia sẻ
đến các em học sinh trong
các hộ gia đình nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn trong năm
học mới, Ngày 21/8/2018 Công ty
cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đã phối
hợp cùng với Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa cùng thực hiện
trương trình “Chung lòng- chung
sức” tới thăm và tặng các phần quà
trị giá hơn 30 triệu đồng cho các em
học sinh là con em của các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với mong
muốn tiếp thêm động lực cho các
em học tập và vượt qua khó khăn
để hướng đến một tương lai tương
sáng hơn.
Đặc biệt có hoàn cảnh của em
Nguyễn Ngọc Xuân Tiên, là học sinh
lớp 12A3 trường THPT Cẩm Mỹ, hiện
đang cự ngụ tại xã Xuân Đường,
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Người
cha là trụ cột của gia đình nhưng
không may bị tai biến phải nằm
một chỗ, một mình mẹ em phải cán
đáng lo mọi thứ trong gia đình với
công việc làm thuê, làm mướn. Tiên
là đứa con duy nhất trong gia đình
nên ngoài giờ học em còn phải theo
mẹ đi mưu sinh kiếm sống. Một điều
đáng khen của cô trò nhỏ này chính
là tinh hiếu học, mặc dù hoàn cảnh
khó khăn nhưng suốt 11 năm học
vừa qua em luôn là học sinh giỏi của
nhà trường và nằm trong đội tuyển
dự học sinh giỏi của huyện Cẩm Mỹ.
Chuẩn bị bước vào năm học mới
nhưng vì hoàn cảnh khó khăn của
gia đình nên con đường đến trường
đến lớp của em gặp nhiều trở ngại.
Hiểu được hoàn cảnh của Tiên, với
mong muốn con đường học tập của
các em luôn rộng mở trong tương
lai, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn
Trạch đã trao cho em phần quà trị
giá 10.000.000 đồng và tập vở, cặp

Trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Xuân Tiên

sách để phần nào giúp em đến gần
với ước mơ của mình và giúp gia
đình em bớt khó khăn.
Ngoài ra Công ty còn trao 10 suất
học bổng cho 10 em học sinh tại địa
phương, mỗi suất học bổng trị giá
1.000.000 đồng cùng với 54 phần
quà, mỗi phần quà là 20 cuốn tập
và cặp sách cho 54 em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn khác tại địa
phương. Tuy các phần quà mà công
ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch trao
tặng không nhiều, nhưng chứa
đựng những tình cảm to lớn muốn
gửi gắm tới các em học sinh, mong
phần nào vơi đi sự khó khăn cho các

em trong năm học mới để các em có
thêm động lực vươn lên trong học
tập thành những con người có ích
cho xã hội, cho thế hệ của tương lai.
Cho đi để nhận lại, chúng tôi nhận
thấy được niềm vui, sự hồ hởi, niềm
hân hoan hạnh phúc của các em
khi nhận được những món quà ấy,
chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thêm động
lực cho các em để các em vững bước
hơn trên con đường phía trước. Đó là
niềm hạnh phúc to lớn của chúng tôi
khi thực hiện trương trình này.
					
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Thông tin nội bộ - Số 05/2018
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ĐÃ BAO LÂU RỒI CHÚNG TA ĐỌC BẢN TIN NỘI BỘ

B

ản tin nội bộ (BTNB) của
Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã bước qua tuổi 16.
Trong từng ấy năm, Bản tin nội bộ
đã trở thành người bạn đồng hành
với các hoạt động sản xuất kinh
doanh của các anh chị em trong
toàn Tổng Công ty. Không chỉ là
bạn đồng hành, Bản tin nội bộ còn
là người bạn tâm giao của cán bộ
công nhân viên (CBCNV) Tín Nghĩa,
là nơi để trao đổi những kiến thức,
kinh nghiệm làm việc, là chốn để tỏ
bày tâm tư của cuộc sống, là “góc
riêng” để những tâm hồn thi ca tỏa
sáng.
Từ Bản tin mộc, in trên chất liệu
giấy báo thường vào năm 2003, để
bắt nhịp với xu thế phát triển của
Công ty, Ban biên tập đã tìm mọi
cách để đổi mới bản tin, vận động
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CBCNV tích cực tham gia viết tin bài
nâng cao chất lượng lẫn hình thức
của Bản tin.
Là lời kêu gọi thôi thúc tuổi trẻ.
Ngay từ khi mới ra đời, BTNB đã
động viên sức trẻ của CBCNV đến
với các hoạt động đoàn thể, khơi
dậy tinh thần nhiệt huyết và cống
hiến trong công việc của mọi
người. Bước sang thời kỳ củng cố
xây dựng và phát triển, Bản tin đã
đi đầu trong việc tuyên truyền các
chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, của Ban lãnh đạo Tổng
Công ty, nêu những tấm gương
sáng, động viên CBCNV trong
phong trào học tập rèn luyện, phát
huy sáng kiến cải tiến trong công
việc.
BTNB đã tiếp sức cho tiếng nói của

Đoàn, kêu gọi thanh niên với các
phong trào lớn như “Ba sẳn sàng,
năm xung phong”; “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”; Năm xung kích phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
và “Bốn đồng hành với thanh niên
lập thân, lập nghiệp”. Nhiều cán bộ
trẻ đã xung phong vào các công
việc khó khăn, mạnh dạng đương
đầu với thử thách nơi xa nhà như
khu resort Đen Giòn (2000), Trạm
dừng xe Tân Phú (2006), dự án Lào
(2008). Bắt nhịp với thời đại, Bản tin
nội bộ đã phản ánh đầy đủ, kịp thời
các sự kiện của chặng đường phát
triển Tổng Công ty, từ hoạt động
của các Công ty con, Công ty thành
viên đến các dự án của Tổng Công
ty.
Đổi mới tư duy, phát huy truyền
thống, tự lực, tự cường, BTNB đã
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thực sự là diễn đàn của tuổi trẻ,
CBCNV, là tiếng nói của Đảng, các tổ
chức Đoàn thể trong việc giáo dục lý
tưởng, giáo dục truyền thống, đạo
đức, văn hóa… tích cực đấu tranh
chống tiêu cực, bảo vệ quyền lợi
chính đáng cho người lao động và
nâng cao kiến thức nhiều mặt cho
giới trẻ.
Là tiếng nói của Đảng và các tổ chức Đoàn
thể.
Ngay từ những thời kỳ đổi mới của
Tổng Công ty, BTNB đã cùng Công
đoàn, Đoàn thanh niên khởi xướng
và tổ chức thành công nhiều cuộc thi,
nhiều phong trào lớn, nhiều diễn đàn
thiết thực được mọi người hưởng
ứng, tham gia (cuộc thi Nếu tôi là
lãnh đạo, Tiếng hát thanh niên, Thời
trang công sở, Hái hoa dân chủ….)

tâm, chỉ đạo, động viên của Đảng bộ,
Chính quyền, các tổ chức Đoàn thể,
nhất là sự chỉ đạo sát sao từ đồng chí Bí
thư, Tổng giám đốc Tổng Công ty trong
việc đổi mới tư duy, cách thức nội dung
và chuyền tải đến người đọc một cách
thiết thực nhất.
“Muốn đi nhanh hãy đi một mình,
muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, BTNB rất
cần đi nhanh, đi xa. Muốn được như vậy
rất cần sự chung tay của các bạn trẻ,
những người tâm huyết với BTNB, hãy
cùng chúng tôi viết tiếp những bước đi
hào hùng của sự nghiệp phát triển Tổng
Công ty.
Nguyễn Hoàng Hà
BQL các KCN Tín Nghĩa

Những cuộc thi như tìm hiểu về Đảng,
Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, về Bác
Hồ, Biên giới hải đảo… do Đảng bộ
và các tổ chức Đoàn thể phát động
đã được BTNB tuyên truyền sâu rộng
để trở thành những đợt sinh hoạt
chính trị rộng lớn trong toàn Tổng
Công ty.
Bản Tin Nội Bộ cũng đã phản ánh kịp
thời các phong trào vận động tiết
kiệm, các hoạt động từ thiện vì cộng
đồng như Tết Trung thu, trao các
phần quà cho các em nghèo, người
khó khăn, gia đình chính sách, Bà mẹ
Việt Nam Anh Hùng..v.v.. Là tiếng nói
tại các diễn đàn, buổi hội thảo, học
tập chuyên đề như “Sống đẹp”, “ Họp
mặt kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam”.v.v.., qua đó nâng
cao ý thức học tập, ý thức sống, rèn
luyện cho CBNCV thực hiện tốt công
việc cũng như trong cuộc sống.
Sự quan tâm nhiều mặt của Đảng, Đoàn
thể đối với Bản tin Nội bộ
Có được sự đổi mới, phát triển liên
tục 16 năm qua, với sự nỗ lực của
Ban Biên tập BTNB, sự đồng hành
của CBCNV, đồng thời được sự quan

C

Mẹ
và
Con
trai!

ho tôi được viết về một vị anh
hùng, tôi sẽ viết những gì thật
cao cả. Nhưng nếu cho tôi viết
về mẹ, tôi nguyện sẽ chỉ viết những
điều thật giản đơn. Hôm nay, tôi viết về
mẹ tôi…
Như bao người phụ nữ khác, chín
tháng mười ngày cốt nhục mẹ mang.
Tôi không phải là con gái nên có lẽ tôi
sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể hiểu
được cái cảm giác đau đớn, bi ai nhất
trần đời mà mẹ tôi đã phải trải qua, nó
tựa như ngón tay, ngón chân bạn đang
bị cưa lìa đi từng đốt vậy. Hồi nhỏ tôi
vẫn thường tự hỏi một cách ngây ngô
mỗi khi mẹ tôi kể về điều ấy: “Sao mẹ
phải chịu đau đớn chi vậy ? Mẹ sinh con

ra để làm gì? “...mẹ ơi!
Thời gian thấm thoắt trôi xa, tôi đã
bắt đầu nhận ra rằng tôi chính là
niềm hy vọng lớn nhất của mẹ trong
cõi đời này, tôi bắt đầu để ý đến
nước mắt mẹ khi rơi, nụ cười xanh
nơi đáy mắt… “Mỗi mùa xuân sang,
mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa
xuân sang…” câu hát thân quen của
nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã dắt tôi trở
về với hiện tại xung quanh.
Đúng, tôi bây giờ đã trưởng thành
rồi, mặc dù trong mắt mẹ tôi vẫn
là một đứa trẻ non dại, ngây thơ.
Nhưng có ngại gì đâu, miễn sao có
thể thay cha chăm sóc mẹ lúc trái
gió trở trời, bảo vệ mẹ trước ánh
mắt của thói đời đen bạc là tôi đã
hạnh phúc lắm rồi…
- Cái gì thế con? - Mẹ bất giác hỏi
tôi.
Mẹ đang lướt chiếc điện thoại cảm
ứng trên tay, ngắm mẹ thật lâu
tôi bật cười hí hửng như bắt được
vàng, cây bút bi hí hoáy.
- Con…viết thơ mẹ ạ - Tôi nhấn nhá
trả lời.
- Gớm! Lại tương tư con bé nào chứ
gì? Tôi đi guốc trong bụng anh.
- Đâu có ạ. Con chỉ yêu mỗi mẹ thôiTôi trả lời ráo hoảnh nhoẻn miệng
cười thật tươi.
Chắc rồi, tôi phải cất quyển tập
này ngay thôi kẻo lộ mình nói dối
thì nguy to. Nhưng dẫu cho trái đất
có guồng quay tới đâu thì tình cảm
tôi dành cho mẹ sẽ mãi mãi chẳng
phai phôi. Đêm nay sao sáng trên
cao xin hãy để cho tôi gửi những
điều tốt đẹp nhất đến ai đang còn
mẹ và những ai đang sắp sửa được
làm mẹ trên thế gian này…
Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
Lý Thăng Long
Công ty CP XNK NSTP Đồng Nai
(Sưu tầm)
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LỊCH SỬ
VÀ
Ý NGHĨA
NGÀY
QUỐC
KHÁNH
2/9

Q

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9.

uốc khánh 2/9 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 73
năm qua. Cùng nhìn lại lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ này.

Những ngày này, cả nước ta tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Cách đây 73 năm, trong mùa thu lịch
sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Từ sáng sớm ngày 2/9, hàng chục vạn người với hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ dồn
về phía Ba Đình. Lễ đài bằng gỗ đơn sơ được dựng lên giữa Quảng đường Ba đình; các đội tự vệ vũ trang cùng
những đơn vị Quân Giải phóng đội mũ ca lô, quân phục nghiêm trang, hàng ngũ thẳng tắp đứng trước lễ đài;
hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, nét mặt hân hoan phấn khởi chờ đón giờ khai sinh của
chế độ mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng giờ này, nhiều cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Huế, Sài
Gòn và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim hồi hộp hướng về Hà Nội, đợi chờ.
Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị trong Chính phủ lâm thời ra lễ đài. Bản nhạc Tiến quân ca hùng tráng vang
lên, mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng chục vạn bàn tay nắm chặt giơ lên
ngang tai, biểu thị lòng quyết tâm và ý chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong bộ quần áo ka ki và đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh. Thay mặt
Chính phủ lâm thời- tức là ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương - Người đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập. Lời nói
của Người trang trọng đầm ấm vang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Người khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc
đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc có phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc
lập!”.
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Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã
thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng
và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Đọc nửa chừng, Người dừng lại hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe
rõ không?”. Hơn 50 vạn người cùng đáp “Có!”.
Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối
truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông thuở trước. Thời thế đã đổi thay, song chí khí hào hùng của nhân
dân ta trong thơ Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam đế cư..”, trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi vẫn
thắm đượm trong từng lời, từng chữ của Tuyên ngôn.
Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đã đánh dấu
thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống Thực dân và Phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất
nước ta. Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh một nhà nước - nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nhà
nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu á.
Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã
kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. Ba mươi năm sau ngày “Tuyên ngôn Độc
lập”, năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam,
kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc- dân chủ, tiến hành thống nhất nước nhà.
Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi
khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9
trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Phòng TTTT (tổng hợp)
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