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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM

1

. Ngày 12/12/2018, với mã chứng khoán TID, cổ phiếu Tổng Công ty Tín Nghĩa chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán
UPCOM. Hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

2

. Thương hiệu Tín Nghĩa tiếp tục được khẳng định với nhiều giải thưởng uy tín được trao tặng: “Thương hiệu Quốc gia”;
“Doanh nghiệp Bền vững”; “Sao Vàng Đất Việt” và “Doanh nghiệp Vì Người lao động”.
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3

. Theo xếp hạng của VNR năm 2018, Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục trong Top 200/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam; Thứ hạng 53/500 doanh nghiệp tư nhân, cổ phần lớn nhất Việt Nam; Thứ hạng 143/500 Doanh nghiệp có lợi
nhuận tốt nhất Việt Nam.

4

. Với sản lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 110.000 tấn, kim ngạch 178 triệu USD, Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục là 1
trong 3 đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam.
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5

. Khánh thành đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan Tín Nghĩa có công suất giai đoạn đầu là 3.200 tấn
sản phẩm/năm, mục tiêu đến cuối năm 2021 sẽ là 10.000 tấn/năm.

6

. Khai trương Chi nhánh Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

7

. Đồng loạt khai trương 3 Trạm xăng dầu: Tam Phước; Đất Đỏ 1; Phú Tân; mở đầu giai đoạn mới trong chiến lược phát
triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Tín Nghĩa.
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8

. Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

9

. Công tác từ thiện xã hội tiếp tục được quan tâm với mức chi trong năm gần 6,5 tỷ đồng, trong đó đóng góp xây
dựng 16 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

10. Hàng loạt các hoạt động và sự kiện hướng đến Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa.
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CẢM XÚC MÙA XUÂN

CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐẠI GIA ĐÌNH TÍN NGHĨA
CHÚC XUÂN KỶ HỢI 2019
chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc kế
hoạch 2019, xứng đáng với tầm vóc
định hướng phát triển của doanh
nghiệp.
Trước thềm năm mới, trong chúng ta
cũng đều có những điều ước, những
dự định khát khao mong ước cho gia
đình, cho người thân, bạn bè và cao
hơn cả là mong ước cho Tổng Công ty
và đất nước ngày càng phát triển thịnh
vượng.

M

ùa Xuân - mùa sinh sôi
biểu hiện nhất ở cây cối.
Khắp nơi nơi đều được
phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả
những loài hoa. Dường như mùa xuân
cũng là mùa thi “sắc” của hoa, bông
nào cũng cố gắng vươn mình trong
nắng mai để khoe sắc.
Mùa Xuân đến cũng là lúc người ta tạm
gác lại những công việc tất bật mưu
sinh hằng ngày cũng như những căng
thẳng, buồn phiền của năm cũ để cảm
nhận thời khắc giao mùa, ngẫm nghĩ,
hồi tưởng về một năm đã qua và mở
rộng tâm hồn mình vào một năm mới
chất chứa những cảm xúc, những yêu
thương, những hạnh phúc mới.
Năm 2019, trước ngưỡng cửa chào đón
sự kiện Kỷ niệm 30 năm hình thành và
phát triển Tổng Công ty và trước quy
mô phát triển của Tín Nghĩa, nhiều cơ
hội sẽ mở ra nhưng sẽ có rất nhiều khó
khăn, thử thách. Anh chị em gia đình
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Tín Nghĩa luôn tin rằng với sự lãnh
đạo nhạy bén, đầy nhiệt huyết, trí tuệ
của HĐQT, Ban TGĐ cùng với chuẩn bị
kỹ càng, đội ngũ nhân lực giàu kinh
nghiệm và tinh thần đoàn kết vượt
khó, Tín Nghĩa chúng ta sẽ vượt mọi
thử thách, tiến về phía trước, hoàn
thành xuất sắc kế hoạch 2019 đã đề ra.
Để sự phát triển của Tổng Công ty
được giữ vững trong năm 2019 và
thời gian tới, mỗi CBNV chúng ta phải
không ngừng học tập, cải tiến hiệu
suất công việc, đạt chỉ tiêu KPI của
từng cá nhân và của tập thể phòng,
ban, đơn vị, công ty, sẵn sàng đáp ứng
yêu cầu công việc, phù hợp với các mô
hình tái cấu trúc Tổng Công ty trong
từng thời kỳ. Coi đây là cơ sở, điều kiện
để nâng cao đời sống vật chất tinh
thần cho CBNV gia đình Tín Nghĩa.
Tin tưởng rằng: với sự đoàn kết thống
nhất, sự lao động sáng tạo của tập thể
CBCNV Tổng Công ty, cùng với sự hỗ
trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền
và cơ quan ban ngành và sự ủng hộ,
hợp tác của các đối tác, khách hàng,

Năm 2019 đang đến rất gần với nhiều
ý niệm đầy yêu thương và khát vọng,
CBNV Tín Nghĩa quyết tâm thực hiện
tốt nhiệm vụ, công việc, tham gia có
hiệu quả vào phong trào thi đua, lập
thành tích chào mừng Kỷ niệm 30 năm
hình thành và phát triển. CNBV Tín
Nghĩa nguyện sẽ vững bước, sát cánh
cùng Ban Lãnh đạo, tiếp tục cùng xây
dựng Tín Nghĩa ngày càng vững mạnh,
khẳng định vị thế và vươn lên những
tầm cao mới. Xuân về, Tết đến, CBNV
đại gia đình Tín Nghĩa kính chúc Ban
Lãnh Đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa
cùng gia đình một năm mới sức khoẻ,
an khang và hạnh phúc, đưa Tín Nghĩa
chúng ta phát triển lên một tầm cao
mới, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả,
đảm bảo việc làm và thu nhập của cán
bộ công nhân viên lao động trong
toàn Tổng Công ty ngày một nâng cao.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc Xuân Tín Nghĩa thọ lợi an.
Mừng tuổi ba mươi thật trưởng thành
Năm Kỷ Hợi về thêm lực sống mới
Hòa thế giới thắng lợi cao.

CẢM XÚC MÙA XUÂN

XUÂN
KỶ
HỢI

X

uân về trên những ngọn
cây đồi cỏ, từng góc phố
thân quen, chim muông
cũng về ca lên những bản nhạc vui
tươi góp cùng với sự thay đổi thần
kỳ của khoảnh khắc giao mùa. Hơi
xuân như len lỏi vào từng lòng
người. Năm hết, tết đến, làn mưa lất
phất hòa vào dòng người đang hối
hả về với quê hương thân thuộc.
Cũng như thế, bên cạnh sự thay
đổi của đất trời, của vạn vật, những
người con người anh em trong đại
gia đình Tín Nghĩa mới có thời gian
dừng lại, tạm gác công việc để
nhìn và đánh giá kết quả một năm
qua đã thực hiện. Khó khăn chồng
chất khó khăn, kinh doanh là chiến
trường cạnh tranh khốc liệt gay gắt.
ICD Biên Hòa – mỗi năm nhiều hơn
cái khó. Giá cả, dịch vụ, phục vụ.
Tất cả đè lên đôi vai của chín mươi
con người. Nói thì dễ nhưng khi có
vào làm, có vào tiếp xúc với khách
hàng để giữ chân và để phục vụ họ
là điều không phải dễ. Chúng tôi lớp
trẻ phải cố gắng đè nén cảm xúc, đè

nén cái tôi của chính bản thân mình
để làm việc và hoàn thành công việc
được giao.
Bên cạnh khó khăn đó, sự cạnh
trạnh trong kinh doanh điều không
tránh khỏi, việc hạ giá thành sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa các
công ty trong nước không thể là
giải pháp lâu dài. Công ty chúng ta
cần nhiều giải pháp hơn như: luôn
chăm sóc, cởi mở trong quan hệ với
khách hàng, cho khách hàng thấy
rằng công ty luôn đặt quyền lợi của
khách hàng lên trên hết, luôn tạo
cho khách hàng tin tưởng rằng đội
ngũ nhân viên của công ty là những
người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình,
có thể giải quyết mọi khó khăn của
khách hàng… Và một điều vô cùng
quan trọng đó chính là tinh thần
của đội ngũ thanh niên chúng tôi
nói riêng và toàn thể Anh Chị Em
ICD Biên Hòa nói chung luôn luôn
sẵn sàng làm việc hăng say và nhiệt
huyết., phải luôn hòa mình vào
công việc cùng với anh em trong
công ty, đều chung một tấm lòng

yêu mến Tín Nghĩa. Vì khi chỉ có tình
yêu, có lòng yêu nghề thì không có
sức mạnh nào có thể cuốn chúng
ta rời khỏi gia đình lớn này. Ở đây
trong chính Gia đình này, chúng ta
tìm thấy tiếng nói chung, được thấy
tình yêu thương đồng nghiệp, được
biết những gì ta thiếu sót, được hiểu
những gì ta làm và được cống hiến
hết mình để ICD Biên Hòa nói riêng
và Tổng Công Ty Tín Nghĩa nói chung
luôn phát triển bền vững.
Một năm nữa lại trôi qua nhưng
trong tim anh em trong công ty nói
chung và bản thân tôi nói riêng –
những bồi hồi và lòng tự hào còn
lưu mãi, để luôn thổi bùng lên quyết
tâm cống hiến và nỗ lực hết mình
cho sự phát triển của mái nhà chung
mang tên Tín Nghĩa. Mỗi nhân viên
sẽ là một viên gạch tạo nên ngôi
nhà, sẽ là anh em trong đại gia đình
Tín Nghĩa hôm nay.
		
Nguyễn Tuấn Hùng
		
ICD BIÊN HÒA
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THÁNG 12 CỦA CẢM XÚC

TÂM SỰ CÂY XOÀI GIÀ

M

ỗi độ xuân về, người
ta thường nhìn lại
một năm đã qua,
đánh giá lại những gì đã làm được
và chưa làm được để xác định
hướng đi cho năm mới.

C

ũng như mọi người. Tôi cũng từng lớn lên
và trưởng thành từ mái nhà Tín Nghĩa. Ở
đó bản thân học được rất nhiều điều hay
cùng sự giúp đỡ của Lãnh đạo Công ty cũng như
các Anh Chị đồng nghiệp qua đó bản thân thấy
tự tin hơn nhiều. 13 năm gắn bó với Công ty cũng
chừng ấy thời gian tôi cảm nhận được bao thăng
trầm của Công ty nhưng nhờ những bàn tay khéo
léo của Ban Lãnh đạo và sự hợp sức của Đại gia
đình Tín Nghĩa và chúng ta đã lèo lái con thuyền
Tín Nghĩa vượt qua bao sóng gió vươn ra biển
khơi để có được như ngày hôm nay.
Đến hẹn lại lên tháng 12 - tháng cuối cùng của
một năm, cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc
nhất cho con người. Cảm giác hối hả, cập rập của
một năm sắp qua xen lẫn sự rạo rực, vui sướng khi
sắp chào đón một năm mới làm cho ai nấy đều
cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Tháng 12 là
tháng cuối cùng của một năm, một năm cũ sắp
hết và năm mới cũng đáng đến gần, nhìn lại một
năm qua chúng ta cũng trải qua biết bao thăng
trầm trong cuộc sống, và trong công việc. nhưng
ai cũng có chung cảm xúc đó là sự sum vầy cho gia
đình bạn bè và người thân. Hàng năm đến dịp Ban
Lãnh đạo Tổng Công ty tổ chức hội thi báo tường
nấu bánh chưng đó là nét đẹp văn hóa của Công
ty tại đó là nơi tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu sum
vầy sau một năm làm việc.
Năm cũ sắp qua và năm mới đang đến gần. Tôi
xin chúc Đại gia đình Tín nghĩa một năm mới thật
nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Nguyễn Viết Xuân
ICD Biên Hòa
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Năm vừa rồi tôi thấy mình đã cố
gắng hết sức sau cơn bạo bệnh bị tụi nhỏ tổng vệ sinh mé nhánh
mé cành hơi quá làm trụi lủi tưởng
đi theo “anh mít’ đoàn tụ ông bà may nhờ sau đó tụi nó chăm lại
tử tế nên giờ ra thêm được mớ
lá nhưng không biết bao giờ mới
trở lại như xưa. Thú thiệt càng có
tuổi tôi càng cảm thấy mùa xuân
còn lại không nhiều nữa nên
cũng thấy chạnh lòng. Dẫu vậy,
như bao vạn vật cỏ cây khác, mùa
xuân đem đến cho tôi nhiều niềm
vui hơn bởi tiết trời ấm áp và đặc
biệt tôi được chứng kiến những
buồn vui của tụi nhỏ sống tại đây.
Dạo gần đây coi bộ tụi nhỏ tỏ ra
yêu đời lắm. Từ dạo gần cuối năm
là lo tập văn nghệ, treo đèn trang
trí cây thông đón noen, đón năm
mới, đón tết. Ngày nào cũng tập
từ chiều đến tối mới về. Lâu lâu
có đứa mua bánh mì và nước mía
đem vô tiếp tế nên trông các em
tràn đầy năng lượng.
À, mà năm nay không nghe tụi nó
than phiền gì về tiền thưởng tết,

không biết Công ty đã thưởng
vượt ngoài mong đợi của tụi nó
hay tại tụi nó tám hổng ai thèm
giải quyết nên nó chán không nói
nữa.
Kể cũng lạ, năm nay nó lại bàn
nhiều về việc quyên góp làm
từ thiện. Ngoài chương trình từ
thiện trao quà của Tổng Công ty
đến các xã huyện nghèo vùng sâu
vùng xa mấy đứa cũng tự quyên
tiền cá nhân để cho các hộ nghèo,
cho chùa hay tịnh xá mà tụi nó
biết cần sự giúp đỡ thật sự. Mỗi
đứa đều đưa ra có ý kiến nên đề
tài này không biết nó góp được
bao nhiêu nhưng thấy tụi nó cho
đi mà rất vui , đứa nào cũng cười
tươi tự nhiên tui cũng vui bởi vì
khi vui vẻ, suy nghĩ tích cực sẽ
nhận được điều vui vẻ tích cực.
Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy,
trong cuộc sống bình thường nếu
những người có cuộc sống lạc
quan vui vẻ luôn vượt qua những
trắc trở khó khăn một cách nhẹ
nhàng. Hy vọng rằng năm mới,
với sự nổ lực hết mình và ơn trên
tiếp tục phù hộ cho tụi nó mạnh
khỏe, vui vẻ thì ngày nào cũng là
mùa xuân. Cây xoài già như tôi chỉ
mong có thế !
Trần Thị Thanh Hương
Công ty CP Khí Dầu mỏ hóa lỏng
Tín Nghĩa

CẢM XÚC MÙA XUÂN

320

MÙA XUÂN

N

gược dòng lịch sử, cách đây
vừa tròn 320 năm, mùa xuân
năm Mậu Dần 1698, Thống
suất Chưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn
Hữu Cảnh vâng mệnh Chúa Nguyễn
Phúc Chu kinh lược vùng đất phương
Nam đã “lấy đất Nông Nại đặt làm phủ
Gia Định, lập đất Đồng Nai làm huyện
Phước Long, dựng nên dinh Trấn
Biên… đặt ra chính sách khuyến khích
khẩn hoang và chiêu mộ dân từ miền
Trung, miền Ngũ Quảng vào khai phá
xứ Đồng Nai, Gia Định, xây dựng Cù
Lao phố thành một thương cảng sầm
uất nhất xứ Nam bộ thời đó, chính thức
thiết lập bộ máy quản lý hành chính
đầu tiên ở vùng đất phương Nam.
Trải qua hơn 3 thế kỷ cùng với những
biến thiên thăng trầm của lịch sử, vùng
đất phương Nam nói chung, vùng đất
Biên Hòa - Đồng Nai ngày nay nói
riêng, đã trở thành vùng đất trù phú,
phát triển năng động với những con
người Đồng Nai thông minh, siêng
năng, bản lĩnh, chịu thương chịu khó,
trong chiến tranh luôn kiên trung, bất
khuất, một lòng đi theo Đảng, trong
hòa bình xây dựng quê hương luôn là
một trong những địa phương đi đầu
cả nước trên con đường CNH-HĐH.
Hoà cùng chuỗi không khí chào mừng
320 năm hình thành và phát triển
vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai, mỗi
người dân nơi đây đều cảm nhận rõ
niềm tự hào về truyền thống lịch sử
của quân và dân tỉnh Đồng Nai trong
đấu tranh giành độc lập dân tộc và
thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển
hiện nay. Đối với thế hệ trẻ, với sự
trẻ trung năng động, chúng tôi luôn
ý thức chung sức chung lòng để xây
dựng một Đồng Nai ngày càng phát
triển, làm nên khí phách hào sảng của
những bậc tiền nhân có công khai phá
vùng đất mới, đặt nền tảng và dấu ấn
quan trọng trong quá trình hình thành

vùng đất Nam bộ ngày nay. Chính nơi
đây đã hình thành nên tính cách con
người Đồng Nai, mạnh mẽ, kiên cường
nhưng thắm đượm nghĩa tình dân tộc.
Chúng tôi tự hào về một Đồng Nai -với
tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo
không ngừng, đã xây dựng nên vùng
đất có tiềm năng phát triển về kinh
tế, để lại nhiều dấu ấn khá đặc sắc về
văn hóa, nghệ thuật, truyền thống đấu
tranh kiên cường trong những trang
lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân
tộc Việt Nam, tạo nên “Hào khí Đồng
Nai”, một “miền Đông gian lao mà anh
dũng”.
Chúng tôi tự hào về một Đồng Nai - đổi
mới, giang rộng vòng tay đón những
người con từ mọi miền đất nước về
đây dựng xây. Đội ngũ công nhân trẻ
đầy sức sống, năng nổ, và luôn tràn
đầy nhiệt huyết. Chính họ là những
người đã góp phần xây dựng nền công
nghiệp hiện đại. Nhịp sống của công
nhân gắn liền với nhịp đời. Một vòng
quay 24 giờ của công nhân lao động
chính là cuộc sống thực và hết mình.
Lao động, sáng tạo, kết đoàn và trên
hết là tình yêu lao động, tình người
trong gian khổ khó khăn để cùng vươn
lên trong cuộc sống và lao động cống
hiến.
Trên con đường đi làm mỗi ngày, qua
cầu Hiệp Hòa – Bửu Hòa nối liền giao
thông, đầy tự hào của người dân Cù
lao phố, tôi càng cảm nhận rõ nét

hơn những dấu tích xưa đầy hào sảng
của vùng đất này. Từ những vùng đất
hoang vu, lầy lội biến thành ruộng
đồng, xóm làng trù phú. Đó là những
thành quả đạt được với những cố
gắng trong lao động không mệt mỏi
của biết bao người dân nơi đây. Ngược
dòng Đồng Nai - vùng đất in dấu chân
những người xưa đi mở cõi, nơi phố xá
tấp nập, nơi ngày xưa có thương cảng
sầm uất vào loại bậc nhất Nam bộ...
Miền quê yên bình lặng lẽ giữa bên
này là đô thị sôi động, hối hả và bên
kia sông là khu công nghiệp nhộn nhịp
tiếng máy giờ vào ca. Hương bưởi,
hương cau, hương lúa ngọt ngào đất
cù lao. Dòng sông Đồng Nai lúc xanh
thẳm, lúc trĩu nặng phù sa, sóng nước
dịu dàng, yên ả, lung linh sắc hồng
buổi hoàng hôn. Sông Đồng Nai nước
mênh mông và thành phố đầy ắp tình
đất, tình người
Hiện nay, đời sống kinh tế người dân
Đồng Nai đang đi theo nhịp độ vươn
lên của vùng đất trẻ, đã tạo ra sự năng
động cho công cuộc phát triển của
Đồng Nai. 320 năm qua, 320 mùa xuân
- tên gọi Đồng Nai vinh danh trong sử
dân tộc với hào khí Đồng Nai nức tiếng
oai hùng, hiển hách. Quê hương Việt
Nam ta đang ngày một phát triển rực
rỡ. Với tôi, dù có đi đâu về đâu thì trong
tận sâu thẳm của mỗi con người Việt
Nam sẽ nhớ mãi chốn thanh bình, nơi
chôn nhau cắt rốn này.
Thảo Trang
ICD Biên Hòa
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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TẾT
TRONG TÔI LÀ…

TẢN MẠN
NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN

“Tết cổ truyền” là lễ hội văn hóa thiêng liêng và
quan trọng nhất với mọi người dân Việt Nam, là thời
khắc giao thoa giữa năm cũ và đón chào năm mới.
Dù có mở rộng giao lưu văn hóa và hội nhập, người
Việt Nam vẫn giữ cho mình những truyền thống ấm
áp, nét bản sắc độc đáo về ngày Tết nguyên đán của
dân tộc. Tết là dịp đoàn viên, sum họp, con cháu ở
xa quây quần về thăm ông bà, cha mẹ, anh chị em,
họ hàng, láng giềng tụ họp cùng bữa cơm tất niên.
Không chỉ vậy, Tết còn là dịp để gia đình tưởng nhớ
tổ tiên ông bà đã khuất bằng những mâm cúng
gia tiên với những món ăn đậm đà hương vị từng
vùng miền. Người Việt Nam tin rằng, những ngày
Tết vui vẻ sẽ báo hiệu một năm mới tốt đẹp sẽ tới.
Mọi người háo hức dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa
để đón lộc xuân, mọi điều không may mắn sẽ qua
đi cùng năm cũ, trẻ con và người lớn mặc áo mới,
rạng ngời, tươi vui, lạc quan, chúc nhau những điều
tốt đẹp, hi vọng một năm mới hạnh phúc, an lành.
Tết trong tôi cũng đầy háo hức như vậy. Tôi đã
không còn là trẻ con để mong được ăn bánh mứt,
lì xì hay xem đốt pháo như ngày thơ bé. Nhưng vẫn
vẹn nguyên những cảm xúc mong chờ những ngày
Tết cổ truyền để đón chào năm mới. Từ những ngày
cùng gia đình dọn dẹp, cùng lên ý tưởng trang trí
cho ngôi nhà thêm phần tươi mới, đến những phiên
chợ hoa, chuẩn bị sắm sửa quà cho người thân, họ
hàng. Hương vị Tết cổ truyền gắn liền với những
món ăn của quê hương, của dân tộc, là nồi bánh
chưng bánh tét thơm mùi nếp và đậu xanh cùng lá
chuối, ăn cùng vị chua của dưa món.
Nguyễn Thị Huệ
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa
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ói đến Tết cổ truyền từ
lâu đã trở thành ngày
lễ chung của dân tộc
Việt Nam. Tết không chỉ là dịp
để nghỉ ngơi mà dịp để đoàn
viên. Những đặc trưng của ngày
Tết thật giản dị và gần gũi với
chúng ta biết bao nhiêu. Đó là
mùi thơm ngọt ngào của gạo
nếp trong chiếc bánh chưng
xanh, đó là hương thơm nồng
nàn từ các loài hoa đang đua
nhau khoe sắc, là những phong
bao lì xì chứa chan tình cảm
hay những câu đối đỏ thắm.
Riêng đối với tôi, lúc nào cũng
vậy, trong tôi luôn là cảm giác
hồi hộp xen lẫn hạnh phúc khi
xuân sang tết đến. Lúc còn nhỏ
thì mong được xem đốt pháo,
múa lân, cùng mọi người đếm
từng phút giây đợi khoảnh khắc
giao thừa. Còn điều gì thú vị hơn
thế, được tận hưởng những cảm
giác ấm áp và cùng nguyện cầu

một năm mới an lành.
Năm cũ sắp qua đi với nhiều đổi
thay lớn, cảm nhận về Tết trong
tôi cũng có chút thay đổi so với
mọi năm. Tôi tự thấy mình đã
trưởng thành hơn, mạnh mẽ
hơn, trách nhiệm lớn hơn và
càng trân quý hơn về giá trị “tình
người”, đó là tình thân gia đình,
tình bạn, tình đồng nghiệp… rất
chân thành, rất ý nghĩa.
Mùa xuân cũng đang dần đến,
tôi xin dành những lời chúc tốt
đẹp đến với người thân, bạn
bè gần xa một mùa xuân tràn
đầy hi vọng: “Chúc thành công,
chúc may mắn, chúc mọi sự an
lành, chúc cho những ước mơ
trở thành hiện thực. Và trọn vẹn
nhất là lời chúc: “VẠN SỰ NHƯ Ý”.
Minh Phương
XNXD Tín Nghĩa
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VỤ LÚA XUÂN

ắng gió thênh thang, vạt
đồng Đông Xuân đang vô vụ
vàng hực. Xong mùa lúa quê
tôi bao giờ cũng đến Tết, tôi gọi đây là
mùa lúa Tết.
Rồi đây cái máy gặt đập liên hợp sẽ
thay thế người thợ gặt, điều đó làm
tôi mừng nhưng cũng làm tôi tiếc, con
người nhiều khi kì cục thật, có người

sẽ hỏi mắc mớ gì tiếc? Có mắc mớ gì
tôi đâu, mà sau này, những lúc tôi đi
ngang qua đồng, tôi chắc rằng mình
cũng sẽ rất nhớ. Nhớ những dáng
người oằn lưng nắm từng tay lúa xếp
lại rồi bó thành bó chắc nụi. Thợ gánh
thì thủng thẳng móc từng bó lúa lên
đòn sóc, nhịp nhàng gánh về để ở góc
sân.

Mẹ tôi đi gặt từ thời mười hai mười ba
tuổi, phèn bám vàng chân tay. Tuổi thơ
mẹ nhọc nhằn nên chẳng được học
hành gì, suốt ngày bán mặt cho đất
bán lưng cho trời, ấy vậy mà chẳng biết
ở đâu ra mẹ lại có nhiều thứ để dạy tôi
đến vậy. Sau này gia đình khá giả lên,
nhưng đến mùa mẹ tôi vẫn chăm lo đi
gặt.

Tôi sẽ nhớ da diết cho coi bởi trong
đám những thợ gặt ấy có mẹ tôi. Có
những khi trời khuya có trăng sáng mẹ
tôi lục đục thức dậy, giật mình tôi dụi
mắt hỏi:
- Mẹ đi đâu sớm vậy mẹ?
- Mẹ đi gặt.

Có bữa thiếu người, mẹ gặt luôn cả một
công đất, về nhà mẹ than mỏi lưng kêu
tôi xức dầu rồi đấm lưng đùng đụt.
Ba tôi xót mẹ, cằn nhằn, mẹ lại cười
xoà: “Làm ăn chung người ta lâu năm
những lúc thắt ngặt mình bỏ người ta
sao đành”.

Khi sáng bửng mắt là mẹ tôi đã sắp
xong công gặt, những mùa vụ ấy mẹ
dậy lúc ba giờ rưỡi sang sẵn bắc cho ba
tôi ấm nước, mẹ bận bộ đồ cũ rích với
cái khoác tay dài phèn đóng ở vạt áo
và hai tay áo vàng khè dày cộp, rồi đội
cái nón lá rách bươm như chị Dậu, giắt
theo cây nhang để bồ mắc đỡ cắn rồi
tất tả ra đồng.

Ngày trước, những lúc rảnh, tôi và chị
Hai hay theo mẹ chạy lăng quăng đi
mót lúa. Mỗi bông lúa mót được, tôi
và chị hai sẽ nhanh tay tỉa lớp áo rơm
bên ngoài chỉ còn cái ống lúa trắng
phếu bên trong. Mấy bó lúa mót được
cột rất đẹp, những hột lúa no nưởng
nằm lên nhau nhung nhúc phía đuôi là
những ống lúa đã được lưỡi hái của mẹ

tôi tỉa bằng. Gánh về mẹ tôi sẽ phơi và
giê thêm với lúa bui bui (loại lúa mà
máy tuốt lúa thải ra phía sau, trong
đó có lẫn những hạt thóc lép và thóc
chắc).. Chỉ nhiêu đó thôi mà chúng
sẽ trở thành mùa xuân của chị em tụi
tôi, chẳng thế mà chị em tui hớn hở
chạy theo mẹ ra đồng lượm lặt không
biết mệt mỏi, còn mẹ thì hì hục cắt
cắt bó bó gánh gánh gồng gồng rồi
đem phơi phong cẩn thận như những
hạt vàng trời cho để đổi lấy chút xuân
trong đôi mắt đám trẻ chị em tụi tui.
Giờ mẹ tôi đã có tuổi không đi gặt nữa
nhưng những khi thấy ngoài đồng lúa
bắt đầu đỏ đuôi là lòng mẹ nôn nao.
Khi trên đồng mấy hột lúa vàng hực
nằm liếm lên bờ ruộng thì mẹ tôi khấp
khởi nhắc ba đi mướn công gặt. Những
lúc phơi lúa, suốt lúa, giê lúa, đóng bao
mẹ tưng tiu từng hột lúa bằng cả tầm
lòng. Những bài học về yêu quý, trân
trọng thành quả lao động như vậy mẹ
tôi không dạy cho chúng tôi bằng lời.
Bao nhiêu thứ sắm sanh Tết nhất đều
trông vào mùa lúa tết này. Có mấy năm
giá lúa thấp đũng, lúa trong bồ còn loi
ngoi thì nợ ngoài đường đã tứ giăng:
nợ phân, nợ thuốc, nợ công nhổ, nợ cày
bừa…
Bán chừng giạ lúa, mẹ tui đi chợ về mà
thấy giỏ đồ mẹ nhẹ te. Tết đến đồ đạc
ngoài chợ thì cái gì cũng lên mà giá lúa
của mẹ lại xuống, trong khi gia đình tôi
chỉ biết trông cậy vào hột lúa một nắng
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hai sương mẹ cha tui giãi dầu.
Nỗi niềm chăm lo cho ngày Tết
ám ảnh đến cả giấc ngủ của mẹ,
đêm mẹ nằm chiêm bao trong
vía thấy chợ xã bán đại hạ giá, ba
chân bốn cẳng mẹ chạy ra mua,
mà cứ chạy là té, đứng lên chạy
lại té, khi ra đến chợ thì chợ đã
tan, thức dậy tiếc ngẩn tiếc ngơ
mà đầu gối mẹ thì tê cứng.
Vậy chứ bán lúa xong xuôi, có
tiền trong tay là mẹ tôi lại tất tả
dắt tôi và Hai đi chợ để sắm sửa
đồ tết. Tôi thường phụ mẹ xách
giỏ đồ nặng ịch, Hai thì phụ mẹ
cầm bó bông vạn thọ to tướng
để cúng ông bà. Tôi khấp khởi
nôn nao được ướm vào mình ba
bộ đồ mới mà mẹ mua để mặc
trong ba ngày tết, Hai tôi thì cứ
lén nhìn ba bộ đầm đẹp lấp ló
trong giỏ đồ mà tủm tỉm cười
thầm. Tết này mặc sức mà chị em
tôi sẽ đi khoe với mấy đứa bạn
cùng xóm, rồi bất thình lình tôi
hỏi ngô ngê:
- Đồ mới của con với của Hai có
rồi còn của mẹ?
- Đồ năm nay xấu hoắc hà mẹ
hỏng thèm mua.
Mà ngộ lắm năm nào mẹ cũng
nói y chang câu đó. Rằm tháng
chạp, ba mẹ lặt lá mai, tôi và chị
Hai cũng sớ rớ tước lá mấy nhánh
mai ở dưới thấp. Mẹ lặt lá kĩ lắm,
Ba cười: “mẹ mày sợ cây đau” rồi
nhanh tay bứt lá cho mai kịp trổ
bông ba ngày xuân. Biết ba và tụi
tôi thích ăn củ cải trắng phơi khô
queo rồi ngâm nước mắm, món
Tết đặc trưng của gia đình tôi,
mẹ đã cất công lựa kĩ từng củ rửa
sạch rồi chẻ nhỏ phơi khô, nấu
dấm với nước mắm đường ngâm
thơm lừng khiến bọn trẻ xóm tôi
thèm nhỏ dãi. Mỗi lần nhìn mẹ
đội nón lá đem củ cải ra phơi là
trong lòng tôi lại nôn nao Tết.
Lớn lên một chút tôi giành lặt lá
mai với ba mẹ, còn Hai thì đi mua
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củ cải trắng về ngâm nước mắm.
Dành vậy chứ tụi tôi thừa biết
mẹ sẽ đi trông chừng để nhắc tôi
đừng lặt lá mạnh tay, nhắc Hai
lựa củ cải cho thật kĩ lưỡng. Tụi
tôi thường chọc mẹ: “Biết rồi khổ
lắm nói mãi”, và chắc chắn sẽ bị
mẹ cóc đầu cho vài cóc, hai chị
em tôi bụm miệng cười chạy ra
sân đón lấy không khí tết tưng
bừng đang ùa về.
Ngày trước gần giáp tết, mẹ tôi
làm việc không nghỉ tay, bây
giờ mẹ đỡ cực hơn vì có Hai giỏi
giang tháo vát, tôi đi học xa về
cũng giúp mẹ được ít nhiều,
nhưng bao giờ mẹ cũng đóng vai
trò là họa sĩ chính vẽ nên không
khí tết của gia đình. Mẹ chỉ cho
Hai gói bánh tét, năm đầu tiên
Hai tập gói, tôi cười như nắc nẻ
trước sản phẩm đầu tay của chị,
mẹ cười khỏ đầu tôi cái cóc, Hai
thì liếc xéo: “Giỏi thì vô đây làm
thử”, tức khí tôi nhào vô làm liền:
“Dễ ợt”. Nhìn sản phẩm đầu tay
của tôi, mẹ khen:“Lươn chê lịch
he con”, tôi lén leo xuống khỏi
sạp gói bánh chạy mất dép.
Năm nay, gần tết ba tôi than:
“mẹ mày cứ đè ba xuống nhổ tóc
ngứa chắc đầu ba trọc lóc luôn”,
bất giác nhìn lên tóc ba mẹ, tôi
thảng thốt buồn vì hai mái đầu
xanh của cha mẹ ngày nào nay
đã đẫm phai sương. Năm nay
nhà lại thiếu một người, Hai đi
lấy chồng xa không còn ríu rít,
đỡ đần bên cha mẹ chuẩn bị nhà
cửa, bánh mứt đón xuân, tôi học
xong rời quê lên Đồng Nai xin
việc làm trong KCN, không còn
ngày ngày quẩn quanh chân mẹ
nghịch ngợm hay vòi vĩnh, giúp
việc cho mẹ, chỉ đúng dịp tết
mới về nhà đón xuân cùng gia
đình thân thương, tìm lại ngày
tết dưới nép dừa bên nồi bánh
tét bánh ích do chính bàn tay tảo
tần của mẹ chăm chút.
Gió tết về từng lọn xôn xao ngoài
ngõ.
Hồ Dũng Chung
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa

TIẾNG LỢN
NGÀY GIÁP TẾT

L

àng tôi có hẳn những thửa ruộng được gọi
là “ruộng lợn”. Đó là loại ruộng thượng đẳng
điền, năng suất rất cao nên mỗi nhà chỉ
được chia từ 1 đến 2 sào.
Gọi là “ruộng lợn” bởi vì làm ruộng này, xã viên
không nộp bằng thóc mà phải cân lợn hơi cho hợp
tác xã theo từng vụ lúa. Mỗi năm hai vụ lúa là hai
lần cân lợn, ai nuôi lợn to, số cân dư thì lại được hợp
tác xã trả bằng lúa.
Cứ mỗi lần đến dịp cân lợn như thế, thôn xóm rộn
rã, tất bật không khác chi ngày mùa với tiếng lợn
kêu, tiếng người gọi nhau, rồi cảnh người gánh lợn
đến sân hợp tác xã. Đến khi cân lợn thì cán bộ hợp
tác xã với xã viên cãi nhau chí chóe vì cái bội đựng
lợn lót thêm mấy cục đá dưới lớp rơm khô, vì lợn ăn
quá no để được thêm mấy cân; rồi ông cán bộ hợp
tác xã ghét mặt một số xã viên cứ chúi cái cần cân
xuống để giảm cân cho biết...
Hồi đó, miếng thịt lợn quý lắm. Hợp tác xã nông
nghiệp đại hội, xã viên được chia phần thịt lợn về
liên hoan. Có năm, nhà bà cô của tôi đi Sài Gòn
thăm bà con, ấy thế là mấy phần thịt lợn của nhà bà
được chia cho nhà tôi. Nhận thịt về, mẹ cắt thành
những cục thịt to, kho rim với nước mắm cho thiệt
mặn treo lên chàn bếp để dành tới hơn 10 ngày sau
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gia đình bà mới về cũng có phần thịt
mà ăn.
Mỗi năm ở làng tôi chỉ có hai dịp
thường kỳ là có thịt lợn ăn khá thỏa
thuê đó là Tết và Chạp họ. Đi họ ngoài

đều là những công đoạn được chúng
tôi quan sát tỉ mỉ, thích thú. Cả mấy
chục đứa con nít trong xóm, đứa nào
đứa nấy đều chăm chăm lấy cho được
cái lọng bóng heo để thổi lên chơi trò
chuyền bóng.

miếng lá chuối xanh được chia cho
từng nhà. Thế là dù nhà ai khá hay nhà
ai nghèo thì ba ngày Tết đã có thịt lợn
treo trên giàn bếp chuẩn bị cho mâm
cúng tất niên và ăn uống trong ba
ngày tết…
Sau này khi không còn làm ăn chung
hợp tác xã nữa thì trước Tết vài ba
tháng, mấy nhà trong xóm cùng góp
tiền mua một con lợn chung để nuôi
chờ đến Tết mố thịt chia nhau. Đó là
giống lợn cỏ, mình ngắn, lông nhiều
và rất chậm lớn. Bù lại thịt lợn cỏ nạc
nhiều, vừa thơm lại vừa ngon.
Rồi cứ đến sáng 28 Tết, mấy nhà trong
xóm lại quây quần với nhau mổ lợn
chia thịt. Lũ con nít cũng được húp
nước xýt và cả ăn cháo lòng. Cuộc sống
mỗi năm một khấm khá hơn nên phần
thịt lợn ngày Tết cũng đầy đặn hơn.
Nhưng có lẽ, niềm vui không đến từ
những phần thịt lợn mà là từ cái tình
nghĩa cộng sinh của xóm của làng đã
có từ bao đời nay…

phần thịt xôi dư trên mâm chia cho
mỗi người; nếu còn dư một hai mâm
thịt xôi gì đó thì đấu giá, ai trúng đến
mùa đong lúa cho họ.
Những năm quê tôi còn làm ăn chung
trong đội sản xuất của hợp tác xã nông
nghiệp. Cuối năm, mỗi đội như thế
được hợp tác xã phân phối cho mấy
con lợn để mổ thịt chia cho từng hộ xã
viên. Cứ đến sáng 28 Tết, nhà ông Bổng
ở cạnh nhà tôi là địa điểm mổ lợn.

Mà lợn mổ chỉ được mấy con, nên
đứa nào là con chủ nhà, hay có người
nhà trực tiếp mổ lợn mới được có cái
lọng bóng. Để an ủi mấy đứa không
có phần, mấy bác trong đội khi mô
cũng cho mấy đứa con nít một đứa
một bát nước xýt (nước luột thịt). Trời
lạnh, bụng đói mà húp sì sụp bát nước
xýt nóng vừa thơm vừa béo ngậy thấy
thấm tháp kỳ lạ…

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng kêu eng éc
của mấy con lợn đã đánh thức mấy anh
em tôi dậy. Nhìn ra đường, thấy mấy
chú thanh niên trong đội đang gánh
mấy con lợn bị trói chổng ngược 4
chân kêu inh ỏi vào ngõ nhà ông Bổng.
Tiếng lợn kêu những ngày giáp Tết đã
trở thành thanh âm gần gũi trong ký
ức tôi, nó báo hiệu cho những ngày no
đủ, sum vầy đã đến…

Luộc xong bộ lòng, xả thịt tươi những
bộ phận còn lại xong là đến lúc chia
phần. Đây có vẻ là một việc khó không
phải ai cũng làm được. Ở xóm tôi khi
nào ông Đội cũng được giao việc khó
này. Ông rọc từng miếng thịt, chặt
từng cục xương, cắt từng miếng lòng...
Tay ông cứ thoăn thoắt, lia lại chia khá
đều từng phần thịt trên mấy ngọn lá
chuối xanh trải ở cái nống to đặt trên
hiên nhà ông Bổng.

Tất nhiên, những chuyện vui như đi
coi mổ lợn thì đám trẻ con nông thôn
chúng tôi không thể vắng mặt. Người
lớn chia nhau thổi lửa, bắc nước sôi,
nhúng lợn, cạo lông lợn hay mổ lợn

Thỉnh thoảng thấy miếng chi ngon
ngon ông Đội cho luôn vào miệng mà
không ai dám nói gì, chỉ sợ ông phật
ý thì không ai đứng ra chia thịt cho.
Những phần thịt hấp dẫn trên những

Mấy bận về Tết, tôi vẫn thường nhắc lại
chuyện mấy nhà trong xóm góp tiền
để mua một con lợn chung mổ thịt
đón Tết năm nao. Mấy bác trong xóm
cười, nói chuyện đó xưa rồi. Giờ lò mổ
đầy ra đó, muốn có thịt thì chạy ù ra
chợ muốn miếng nào ngon thì mua.
Đến cả chuyện nấu bánh chưng, bánh
tét; đổ bánh thuẫn, bánh in ngày Tết…
cũng đã không còn trong không ít gia
đình ở làng nữa khi mà cái gì ngoài chợ
cũng có.
Ngày Tết bây giờ đúng là không thiếu
một thứ gì từ cái ăn, cái mặc, cái chơi…
Thì những lon bia vẫn nổ đôm đốp
khắp mọi nhà từ phố đến quê, trẻ con
đến nam thanh nữa tú thì ăn mặc phải
mốt, phải đẹp chứ không đơn thuần
chỉ là một tà áo mới như ngày xưa. Sao
tôi vẫn mãi là một người sống cùng
hoài niệm để cứ nhớ mãi tiếng lợn kêu
mà nao nao lòng trong những ngày
giáp Tết…
					
Tô Nguyễn Hoàng
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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T

hế là một năm bận rộn đã qua
đi, để lại cho mọi người bao
cảm giác buồn vui lẫn lộn và
tiết trời năm nay bỗng nhiên se lạnh
nhiều hơn, hàng cây dọc đường đang
nẩy những chồi non xanh mơn mởn.
Cảm giác ấy, không gian ấy khiến cho
mọi người cảm nhận một mùa xuân
đã về gần kề.
Thời tiết tuy lạnh và đôi lúc có những
cơn mưa trái mùa ảnh hưởng bởi thiên
nhiên nhưng vẫn mang theo hơi ấm
của mùa xuân và bầu trời vẫn trong
xanh. Ông mặt trời vẫn rực chiếu
những tia nắng vàng ấm áp. Đường
phố Biên Hòa đã bắt đầu thay bộ
cánh mới để chuẩn bị đón chào một
mùa xuân mới, khu công viên Nguyễn
Văn Trị đã bắt đầu trang trí với những
bông hoa xinh tươi nhất cho một
đường hoa lộng lẫy của Thành Phố.
Đường phố như chàng thanh niên
tràn đầy sức sống vừa được nàng xuân
ban tặng một chiếc áo mới. Đó là nhờ
sự điểm tô của những ánh đèn rực rỡ
với đủ màu sắc cùng những băng rôn,
khẩu hiệu vàng đỏ được treo khắp
mọi nơi, là âm thanh, là tiếng cười nói
của người người đi mua sắm tết.
Có lẽ mọi lo lắng, buồn phiền tạm gác
lại sau một năm lao động miệt mài dù
như thế nào khó khăn hay đủ đầy mọi
người trong chúng ta ai cũng mong
muốn đón một cái tết Cổ truyền đoàn
tụ và hạnh phúc, đó là những khoảnh
khắc đẹp đẽ nhất mà ai ai cũng mong
chờ khi mùa xuân đến, và hiện tại
trong lòng mỗi người là niềm hân
hoan đón chờ những điều tốt đẹp sắp
đến của một năm mới.
Hòa vào không khí đón năm mới Tổng
Công ty Tín Nghĩa không là ngoại lệ
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- Là một trong những đơn vị nỗi bật
trong toàn Tỉnh - Doanh nghiệp hàng
năm vẫn không ngừng đổi mới và
phát triển về mọi mặt, tạo cho mình
một hình ảnh luôn khởi sắc và có nét
rất riêng của đơn vị.
Nhìn tổng thể từ ngoài vào có lẽ mọi
người sẽ nhìn thấy một mùa xuân thật
trọn vẹn cho Đại gia đình Tín Nghĩa.
Một chút hoài niệm về chặng đường
đã hình thành, xây dựng và phát triển,
dù chỉ là lớp hậu duệ sau này nhưng
tôi cảm thấy tự hào vì là thành viên
của Tổng Công ty và thật trân trọng
với những đóng góp của các bậc tiền
bối đi trước những người đã cống hiến
góp phần xây dựng một Tổng Công ty
Tín Nghĩa như ngày hôm nay.Và con
thuyền Tín Nghĩa ra khơi, cập bến bình
yên vẫn không thể thiếu người cầm
lái đó là Đảng Ủy Tổng Công ty, Ban
Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các
Đoàn thể là Công Đoàn, Thanh niên,
Hội cựu chiến binh..v.v..
Mùa xuân thứ 30 trong Đại gia đình
Tín Nghĩa, Văn Phòng Tổng Công ty
cùng các đơn vị Chi nhánh tổng kết
kết quả trong năm 2018 đã miệt mài
lao động. Bên cạnh đó hòa vào không
khí đón xuân với bao nhiêu công việc
phải chuẩn bị đón xuân. Chuẩn bị
quà tết cho CBCNV cùng tiền thưởng
cuối năm để mọi người trong đơn vị
đón một mùa xuân thật trọn vẹn. Và
luôn duy trì những nét tinh hoa văn
hóa của Tín Nghĩa, Văn phòng Tổng
Công Ty cùng các đơn vị Chi nhánh
luôn giữ truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn” tổ chức thăm hỏi cùng
các phần quà gửi đến các “Bà mẹ Việt
Nam Anh hùng”, các Bậc tiền bối lão
thành, CBCNV đã nghỉ hưu. Ngoài

ra cũng không quên các địa chỉ có
những mảng đời khiếm khuyết như
Trại trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật và
những người già neo đơn không nơi
nương tựa. Dù chỉ là những món quà
nhỏ bé nhưng những nơi ấy cần lắm
những tình nghĩa của con người với
con người mà mỗi chúng ta ai cũng
cần phải đóng góp để nụ cười luôn nở
trên khuôn mặt của những mảng đời
khiếm khuyết ấy, cho mùa xuân vẫn là
xuân của muôn nhà.
Cuối năm là dịp cho CBCNV về hội tụ
dưới mái nhà Đại gia đình Tín Nghĩa
đó là ngày hội của những tay nghề
nghiệp dư cùng nhau thi thố thực
hiện những món ăn truyền thống
ngày Tết của Dân tộc và cùng nhau
thưởng thức với những nụ cười rộn rã
của mọi người. Lâng lâng với không
khí xuân thế này, một tâm trạng khó
tả trong tôi, tôi như muốn tận hưởng
và giữ mãi không khí ấy vì mùa xuân
là mùa của đâm chồi nẩy lộc là những
gì ấm áp, hạnh phúc nhất cho muôn
người.
Những cảm nhận của ngày cuối năm,
ngày mai tôi và những thành viên Tín
Nghĩa tiếp tục hành trình xây dựng và
phát triển cho năm 2019. Cố gắng gìn
giữ những gì các bậc tiền bối đã để lại
và ra sức đóng góp cho sự phát triển
của Ngôi nhà Tín Nghĩa ngày một đi
lên, cũng là món quà mừng sinh nhật
lần thứ 30 của Tổng Công ty. Mùa xuân
với những lời chúc cho một năm mới
bắt đầu. Kính Chúc Đảng Ủy, Ban Tổng
Giám đốc, Các Đoàn thể cùng CBCNV
Tín Nghĩa một năm mới AN KHANG và
THỊNH VƯỢNG.
Thanh Loan
Phòng HCQT

MừngKỷXuânHợi

2019

- 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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THÁNG 12/2018 – VINH DANH TÍN NGHĨA
VỚI HÀNG LOẠT GIẢI THƯỞNG UY TÍN
sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia
sẽ được Chính phủ đồng hành trong
các hoạt động quảng bá sản phẩm,
thương hiệu ra thị trường trong nước
và quốc tế. Đây là lần thứ 03 liên tiếp,
Tín Nghĩa đạt danh hiệu này.

Tháng 12/2018 – Tháng cuối cùng của năm
2018 đã kết lại với 03 giải thưởng uy tín:
Doanh nghiệp vì người lao động, Thương
hiệu quốc gia và Sao Vàng Đất Việt – dành
cho Tổng Công ty Tín Nghĩa, đánh dấu một
năm kinh doanh, sản xuất hiệu quả nhưng
vẫn hài hòa trong công tác chăm lo đời sống,
môi trường làm việc cho người lao động.
Ngày 15/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu
nghị Việt – Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và
Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam và Báo Lao Động đã tổ chức lễ trao
“Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì
Người lao động 2018” lần thứ 5 với chủ đề
“Doanh nghiệp với phúc lợi cho người lao
động”. Năm 2018, Bảng xếp hạng được
xây dựng dựa trên các tiêu chí khắt
khe của các chuyên gia về lao động
và công đoàn xây dựng, với những
gì đã và đang xây dựng, Tín Nghĩa là
một trong những doanh nghiệp đã
đáp ứng tiêu chí đề ra của bảng xếp
hạng – kết hợp giữa việc thực hiện
các quy định của pháp luật Việt Nam
và các tiêu chuẩn quốc tế về lao động,
đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi
ích của doanh nghiệp, quyền lợi của
người lao động, tạo ra giá trị tích cực
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cho xã hội.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ
trong việc đóng góp cải thiện môi
trường làm việc, quan tâm chăm lo
đời sống, phúc lợi của người lao động
cũng như tăng cường đào tạo cho lực
lượng lao động nhằm đáp ứng cuộc
Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong
thời gian sắp tới, Tín Nghĩa còn tham
gia Câu lạc bộ Doanh nghiệp vì người
lao động
Ngày 20/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ
Công thương đã tổ chức lễ vinh danh doanh
nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 2018. Đây
là chương trình của Chính phủ nhằm
quảng bá hình ảnh quốc gia thông
qua những thương hiệu sản phẩm của
doanh nghiệp Việt. Chương trình năm
nay đã vinh danh 97 doanh nghiệp
xuất sắc nhất trong hơn 1.500 hồ sơ
đăng ký tham gia chương trình. Được
thực hiện 2 năm một lần, Chương
trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
là chương trình duy nhất của Chính
phủ nhằm quảng bá hình ảnh quốc
gia, thương hiệu quốc gia thông
qua thương hiệu sản phẩm. Theo Bộ
Công thương, các doanh nghiệp có

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng cho biết
những kết quả mà cộng đồng doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
có sản phẩm đạt thương hiệu quốc
gia, đạt được trong thời gian qua là
nền tảng rất quan trọng và là hạt nhân
để thúc đẩy các doanh nghiệp tạo ra
nhiều sản phẩm mới có chất lượng,
góp phần phát triển nền kinh tế xã
hội.
Ngày 23/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên
cộng sản Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương
Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam,
Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam đã tổ chức kỷ niệm 15 năm Giải
thưởng Sao Vàng Đất Việt và trao giải
thưởng Sao Vàng Đất Việt 2018. Trong
đợt vinh danh này, Tín Nghĩa cũng
có vinh hạnh trong Top 100 doanh
nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng Đất
Việt.
Tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vương Đình Huệ đã biểu dương
200 doanh nghiệp đạt giải Sao vàng
đất Việt đã có đóng góp không nhỏ
cho công cuộc phát triển kinh tế của
đất nước. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn
thiện môi trường đầu tư kinh doanh
để doanh nghiệp có môi trường phát
triển lành mạnh, nhất là khối kinh tế
tư nhân; tiếp tục phát triển đội ngũ
doanh nhân Việt Nam ngày càng phát
triển và hội nhập sâu rộng.
Hồng Long
Phòng TTTT

TIN TỨC SỰ KIỆN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

2 NĂM LIÊN TIẾP ĐẠT TOP 100 DOANH NGHIỆP
BỀN VỮNG VIỆT NAM 2018

V

ào ngày 22/11/2018 tại
Hà Nội, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã vinh dự nhận
giấy chứng nhận “Doanh nghiệp
Bền vững năm 2018” do Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự phát triển bền
vững Việt Nam (VBCSD) thuộc VCCI
phối hợp với Bộ Lao động Thương
binh & Xã hội, Bộ Công thương,
Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ
chức. Chương trình có sự tham
gia của Ông Vương Đình Huệ Phó
Thủ tướng Chính phủ, cùng các Bộ
trưởng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp
Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự
được nhận danh hiệu này.
Chương trình đánh giá tập trung
vào các hoạt động của doanh
nghiệp đảm bảo sự phát triển bền
vững trong sản xuất kinh doanh
cũng như chăm lo đời sống cho cán

bộ công nhân viên, đồng thời đảm
bảo sự phát triển bền vững của môi
trường như tài nguyên đất, nước,
rừng, khoáng sản, không khí, mặt
nước..v.v..
Theo ông Nguyễn Quang Vinh,
Tổng Thư ký VCCI, Phó Chủ tịch
VBCSD, doanh nghiệp được bình
chọn dựa trên Bộ chỉ số CSI 2018
với 131 tiêu chí. Các tiêu chí cũng
được điều chỉnh tiệm cận với Bộ
tiêu chuẩn GRI standard của Tổ
chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu,
cũng như phù hợp với luật pháp
Việt Nam và thông lệ Quốc tế. CSI
2018 có thể áp dụng cho mọi loại
hình doanh nghiệp và là công cụ
trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp
trong việc lập báo cáo bền vững
theo tiêu chuẩn Quốc tế của GRI
standard.

Năm 2018 có 100 doanh nghiệp
được vinh danh danh hiệu Doanh
nghiệp Bền vững, ngoài ra còn có
Top 10 doanh nghiệp xuất sắc 3
năm liên tiếp đạt danh hiệu Doanh
nghiệp Bền vững của chương trình.
Chứng nhận danh hiệu “Doanh
nghiệp Bền vững” được xem là
chứng nhận cho doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh theo hướng
bền vững; Đồng thời có tác dụng
khích lệ các doanh nghiệp tại Việt
Nam chú trọng hơn tới phát triển
bền vững, đặt ra kế hoạch và thực
thi các chiến lược phát triển vững
mạnh trong quá trình hoạt động
kinh doanh, đảm bảo cả ba lĩnh vực:
Kinh tế – Môi trường – Xã hội.
Lan Anh
Phòng TTTT
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KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ
HÒA TAN TÍN NGHĨA

N

gày 8/12, Nhà máy sản xuất
cà phê hòa tan Tín Nghĩa,
tại Khu công nghiệp Nhơn
Trạch 3 (Đồng Nai) khánh thành đưa
vào hoạt động. Đây là nhà máy chế
biến sâu về cà phê có quy mô lớn
nhất tại Việt Nam hiện nay với công
suất 10.000 tấn/năm.
Tham gia Lễ khánh thành có nhiều
khách hàng lớn trong lĩnh vực kinh
doanh xuất nhập khẩu cà phê trong
và ngoài nước. Ngoài ra có sự hiện
diện của ông Đinh Quốc Thái – Chủ
tịch UBND Tỉnh Đồng Nai đã có bài
phát biểu trong ngày khai trương
trọng đại này.
Có thể nói sự kiện khai trương Nhà
máy sản xuất cà phê hòa tan Tín
Nghĩa sau gần 19 tháng thi công, lắp
đặt chạy thử máy móc đã là một kỳ
tích rất lớn của Tín Nghĩa, đánh dấu
bước ngoặt quan trọng khi Tín Nghĩa
tham gia vào hoạt động chế biến sâu
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hạt cà phê sau nhiều năm chuyên
xuất khẩu sang các nước trên thế giới.

các phẩm chất về hương tự nhiên của
cà phê.

Giai đoạn 1 của Nhà máy sản xuất
cà phê hòa tan Tín Nghĩa có vốn đầu
tư 30 triệu USD, công suất 3.200 tấn.
Đến năm 2019 công suất nâng lên
5.000 tấn và năm 2021 nhà máy sẽ
đạt công suất 10.000 tấn cà phê hòa
tan và cà phê rang xay; tổng vốn đầu
tư khoảng 100 triệu USD.

Ông Quách Văn Đức, Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết, sản
phẩm cà phê của nhà máy phần lớn
sẽ được tiêu thụ, xuất khẩu vào thị
trường Bắc Mỹ, Châu Âu và một số
nước thuộc Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền sản
xuất, chế biến cà phê hiện đại, khép
kín theo tiêu chuẩn hệ thống an toàn
thực phẩm FSSC 22000. Sản phẩm
chủ lực là cà phê rang xay và cà phê
hòa tan hỗn hợp.
Đặc biệt, Nhà máy cà phê hòa tan
Tín Nghĩa lần đầu tiên sử dụng công
nghệ sấy lạnh (Freezed Dried). Đây
là công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Công nghệ sấy lạnh giúp giữ lại toàn
bộ chỉ tiêu cao nhất về chất lượng và

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng,
thời gian qua, sản phẩm cà phê xuất
khẩu của Việt Nam chủ yếu là cà phê
thô. Việc đưa vào hoạt động nhà máy
cà phê chế biến sâu của Tín Nghĩa sẽ
giúp nâng cao giá trị sản phẩm và
thương hiệu của cà phê Việt Nam,
phù hợp với xu thế phát triển chung
của thị trường cà phê nói riêng và
nông sản Việt nói chung.
Lan Anh
Phòng TTTT
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TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG QUÁCH VĂN ĐỨC
- CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA
TẠI LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN TÍN NGHĨA

T

ại nơi đây, vào đầu năm
2017 chúng ta đã dự Lễ khởi
công xây dựng Nhà máy cà
phê hòa tan trong không khí tưng
bừng, phấn khởi. Trải qua gần 19
tháng triển khai thi công, với sự cố
gắng, nỗ lực không ngừng của các
đơn vị xây dựng, lắp đặt máy móc
thiết bị, tư vấn giám sát và chủ đầu
tư, đến nay toàn bộ công trình xây
dựng Nhà máy cà phê hòa tan đã
hoàn thành, đưa vào hoạt động. Và
hôm nay, trong niềm hân hoan, phấn
khởi, chúng ta tề tựu về đây dự Lễ
khánh thành Nhà máy cà phê hòa
tan Tín Nghĩa, để cùng nhau chúc
mừng, để chứng kiến sự kiện - đánh
dấu bước ngoặt mới trong lĩnh vực
kinh doanh cà phê của Tín Nghĩa.
Trải qua hơn 20 năm thăng trầm với
hạt cà phê xuất khẩu, Tín Nghĩa hiểu
và nhận biết rõ giá trị của ngành kinh
doanh cà phê chế biến. Mặc dù là
nước xuất khẩu cà phê Robusta hàng
đầu thế giới với kim ngạch hàng
năm xấp xỉ 3,5 tỷ USD, song gần 90%
lượng cà phê của Việt Nam được xuất
khẩu dưới dạng cà phê thô chưa qua
chế biến, không có thương hiệu và
có giá trị thấp. Trong khi đó, nhu
cầu tiêu thụ cà phê hòa tan trên thế
giới đang tăng trưởng mạnh trong
những năm gần đây. Nhận thấy đây
là cơ hội cho việc phát triển sản xuất
cà phê chế biến sâu, đặc biệt là cà
phê hòa tan, từ đó giúp nâng cao giá
trị cà phê xuất khẩu, củng cố vị thế
thương hiệu cà phê Việt Nam trên
thị trường quốc tế, đồng thời mang
lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã cùng với
2 cổ đông khác là Công ty CP đầu tư
Thành Thành Công và Công ty CP
Dịch vụ Phú Nhuận góp vốn thành
lập Công ty CP cà phê Tín Nghĩa để
triển khai dự án “Nhà máy sản xuất
cà phê hòa tan Tín Nghĩa”.

Đến nay, công trình xây dựng Nhà
máy cà phê hòa tan (giai đoạn 1)
đã hoàn thành đúng theo thiết kế,
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, với hơn
mười khối nhà chính có tổng diện
tích sàn xây dựng hơn 24.700 m2,
gồm các phân khu chức năng như
kho nguyên liệu, khu sản xuất, nhà
kho, phòng thí nghiệm, văn phòng
làm việc, cùng với hệ thống hạ tầng
hoàn chỉnh và các công trình phụ
trợ. Với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1
khoảng 30 triệu USD, Nhà máy đã
lắp đặt dây chuyền sản xuất theo
công nghệ tiên tiến với thiết bị hiện
đại nhất hiện nay, đặc biệt là công
nghệ sấy lạnh, đảm bảo đáp ứng các
tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm, an toàn trong sản
xuất và thân thiện với môi trường.
Sản phẩm của Nhà máy đạt chất
lượng theo Tiêu chuẩn FSSC 22000,
là giấy thông hành cần thiết để có
thể đi vào thị trường Âu, Mỹ. Qua
giai đoạn chạy thử và sau Lễ khánh
thành này, Nhà máy sẽ hoạt động
liên tục 3 ca/ngày, đáp ứng mục tiêu
sản lượng theo công suất thiết kế
3.200 tấn/năm, bao gồm sản phẩm
sấy phun và sấy lạnh. Sản phẩm của
Công ty phần lớn sẽ được tiêu thụ ở
thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu và một
số nước khu vực Châu Á Thái Bình

Dương. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy
mạnh tiêu thụ trong nước với các đối
tượng khách hàng là những công ty
sản xuất cà phê hỗn hợp, thực phẩm
và dược phẩm.
Theo kế hoạch, Giai đoạn 2 của Dự án
sẽ được tiếp tục triển khai trong năm
2019 nhằm nâng công suất nhà máy
lên 5.000 tấn sản phẩm/năm vào
cuối năm 2019 và hướng đến mục
tiêu 10.000 tấn sản phẩm/năm vào
năm 2021. Bên cạnh đó, một trung
tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm
cà phê sẽ được hình thành, nhằm
nghiên cứu, phát triển sản phẩm cà
phê chế biến, đáp ứng tốt nhất nhu
cầu thị trường và thị hiếu người tiêu
dùng. Trên nền tảng uy tín thương
hiệu Tín Nghĩa trong xuất khẩu cà
phê nhân hơn 20 năm qua, cùng với
việc sở hữu một nhà máy chế biến
tiên tiến, hiện đại, chúng ta tin chắc
rằng, rồi đây sản phẩm cà phê hoà
tan Tín Nghĩa sẽ khẳng định được vị
thế thương hiệu trên thị trường cả
trong và ngoài nước, góp phần thực
hiện mục tiêu chiến lược đến năm
2020 tỉ trọng cà phê chế biến sâu
chiếm đến 25% trong tổng lượng cà
phê xuất khẩu của Việt Nam.
Để Nhà máy cà phê hoà tan được
triển khai xây dựng và đưa vào hoạt
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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quá trình thi công xây dựng, đảm bảo các yêu
cầu kỹ thuật và chất lượng công trình để đưa
Nhà máy cà phê hoà tan đi vào hoạt động
đúng theo kế hoạch.
Xin chân thành cảm ơn các phóng viên báo đài
đã nhiệt tình đến dự và đưa tin về Lễ khánh
thành ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự phối hợp,
hỗ trợ nhiệt tình của đơn vị tổ chức sự kiện,
của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp nhiều
thời gian, công sức cho sự thành công của
buổi Lễ. Cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị
khách quý đã dành thời giờ quý báu đến tham
dự và chung vui với Công ty chúng tôi.
Sau cùng, xin phép được đại diện cho Lãnh
đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty CP Cà
phê Tín Nghĩa kính chúc quý vị đại biểu, quý
vị khách quý luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và
thành công.
động như ngày hôm nay, Công ty
CP Cà phê Tín Nghĩa đã nhận được
sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của
các Cơ quan quản lý nhà nước,
của các cổ đông, các đơn vị cung
cấp, lắp đặt MMTB, các đơn vị xây
dựng, các khách hàng và đối tác
quan trọng.
Đại diện cho Công ty CP Cà phê
Tín Nghĩa, Tôi xin trân trọng cảm
ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực
của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh,
các Sở ban ngành Tỉnh cùng Lãnh
đạo Huyện uỷ, UBND huyện Nhơn
Trạch, đã tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho việc thực hiện các thủ tục
pháp lý nhằm triển khai xây dựng
và đưa Nhà máy cà phê vào hoạt
động.
Xin chân thành cảm ơn quý cổ
đông của Công ty CP Cà phê Tín
Nghĩa, nhất là các cổ đông tổ chức
(như Tín Nghĩa, TTC và Maseco), đã
có sự hợp tác tích cực, nhiệt tình,
đồng hành cùng Ban quản lý DA
trong quá trình triển khai dự án.
Xin gửi lời tri ân đến Quý khách
hàng, đối tác đã quan tâm đặc

22

Thông tin nội bộ - Số 01/2019

biệt đến sản phẩm của Nhà máy,
đã và sẽ có những đơn hàng lớn,
ổn định, cùng với chúng tôi sớm
đưa sản phẩm cà phê hoà tan Tín
Nghĩa đi vào thị trường cả trong
và ngoài nước.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác
tích cực và hiệu quả của các đơn
vị cung cấp và lắp đặt máy móc
thiết bị, đặc biệt là Công ty Devex
– Cộng hòa Liên bang Đức, Công
ty Vina Nhatrang, những đơn vị
đã đồng hành cùng Công ty CP
Cà phê Tín Nghĩa trong suốt hơn
2 năm qua, từ lúc hình thành dự
án cho đến khi xây dựng mô hình
thiết kế, lựa chọn công nghệ, máy
móc thiết bị và triển khai thi công
xây dựng Nhà máy.
Xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị
tư vấn thiết kế, thẩm định và các
cơ quan chức năng đã có sự hỗ
trợ, hợp tác nhiệt tình trong quá
trình chuẩn bị các thủ tục đầu tư
và triển khai thực hiện Dự án. Xin
cảm ơn các Đơn vị thi công xây
dựng công trình và Đơn vị giám
sát thi công về những đóng góp
tích cực, đầy trách nhiệm trong

TIN TỨC SỰ KIỆN

TÍN NGHĨA THAM GIA LIÊN HOAN
ẨM THỰC ĐỒNG NAI 2018
Từ ngày 05/12 đến 09/12/2018, nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến
thương mại, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm, hình ảnh của Tổng
Công ty đến người tiêu dùng, Tín Nghĩa đã tham gia Hội chợ Liên
hoan Ẩm thực Đồng Nai 2018 tại Công viên Nguyễn Văn Trị.

tổ chức chương trình “Đêm hội hoa đăng” nhằm đóng góp
cho Quỹ từ thiện “Tết vì người nghèo” do Hội chữ thập đỏ
Đồng Nai phát động hàng năm, toàn bộ số tiền 30 triệu
đồng từ việc bán các đèn hoa đăng cho du khách được
dành ra cho các hoạt động thiện nguyện này.

ội chợ Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai là sự kiện
văn hóa - ẩm thực thường niên của Tỉnh Đồng
Nai. Được tổ chức từ năm 2011, đến nay sự kiện
này dần dần trở thành thương hiệu của Tỉnh. Trong những
năm qua, Liên hoan đã nhận sự hưởng ứng, tham gia nhiệt
tình từ nhiều đơn vị kinh doanh ẩm thực trong và ngoài
Tỉnh, đồng thời thu hút đông đảo người dân đến tham
quan, thưởng lãm.

Đến với Hội chợ Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai 2018, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã giới thiệu thế mạnh từ nhiều dòng
sản phẩm cà phê và hạt điều như sản phẩm Scafé hòa
tan 3in1, cà phê rang xay, hạt điều wasabi, hạt điều nước
dừa,… đồng thời, đây cũng là dịp Tổng Công ty khảo sát
tiềm năng, giới thiệu hơn nữa các sản phẩm chủ lực của
mình với người dân trên địa bàn Tỉnh. Với sự tham gia
của các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh, hơn 100 gian
hàng trưng bày và bán các sản phẩm thương mại thuộc
các ngành hàng, cũng như thu hút hàng chục ngàn lượt
khách đến tham quan, mua sắm,.. đây cũng là cơ hội tốt
cho Tín Nghĩa quảng bá hình ảnh, giới thiệu lĩnh vực hoạt
động hiện tại của mình với khách hàng, đối tác tiềm năng,
nhằm phát triển hơn nữa trong tương lai.
Hồng Long
Phòng TTTT

H

Ngoài ra, nhằm hướng tới kỷ niệm 320 năm Biên Hòa –
Đồng Nai, Ban tổ chức đã tiến hành xác lập kỷ lục Việt Nam
với mô hình “Cánh đồng nai bằng rau, củ, quả” với 320 con
nai tượng trưng cho lịch sử 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai
hình thành và phát triển. Bên cạnh đó, mô hình còn được
xác lập là kỷ lục có nhiều người tham gia nhất (khoảng 100
người thực hiện tỉa rau, củ, quả). Đặc biệt, Ban tổ chức còn
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

N

gày 07/12, tại văn phòng Ban Quản
lý các Khu công nghiệp Tín Nghĩa,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tiếp
đón Đoàn công tác của Bang Mecklenburg
Vorpommern – Cộng hòa Liên bang Đức do
Tiến sĩ Stefan Rudolph – Quốc vụ khanh Bộ
Kinh tế - Lao động và Y tế làm trưởng đoàn,
tham dự cùng đoàn có ông Nguyễn Hữu Tráng
– Tham tán Thương mại, Đại sứ Việt Nam tại
Đức.
Sau khi khảo sát các doanh nghiệp, hạ tầng, cơ
sở vật chất tại nhà xưởng xây sẵn JSC, hạ tầng
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 mở rộng, Đoàn
công tác đã có buổi làm việc với đại diện Ban
lãnh đạo của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tại buổi
làm việc, ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Tổng
Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa đã giới thiệu
với Đoàn về Tổng Công ty Tín Nghĩa- quá trình
hình thành và phát triển, cũng như các lĩnh vực
chính mà Tổng Công ty đang thực hiện.
Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Stefan Rodolph cám
ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà Tín Nghĩa đã
dành cho Đoàn. Ông cho biết, Đoàn đã làm
việc tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, đặc
biệt, tại Đồng Nai đoàn còn tham gia Hội nghị
giao thương doanh nghiệp Đồng Nai – doanh
nghiệp Đức. Qua buổi làm việc và qua quan
sát thực tế, Đoàn đã chứng kiến được sự phát
triển, năng động của các doanh nghiệp Việt
Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, cũng
như đánh giá cao các thành tựu mà Tín Nghĩa
đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Với thành phần Đoàn gồm nhiều doanh
nghiệp, tập đoàn có thế mạnh trong ngành
công nghiệp công nghệ cao, sản xuất năng
lượng sạch, cung cấp nước, xử lý môi trường,…
Đoàn hy vọng qua buổi xúc tiến tại Đồng Nai,
công tác kết nối đầu tư, giao thương giữa các
doanh nghiệp Đồng Nai, cũng như Tín Nghĩa
với các doanh nghiệp Đức sẽ được đẩy lên tầm
cao mới, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển,
thịnh vượng của đôi bên.
Hồng Long
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA TỔ CHỨC
HỘI THAO VĂN THỂ TRUYỀN THỐNG NĂM 2018

M

ột trong những yếu tố
góp phần xây dựng vị
thế thương hiệu Tín
Nghĩa chính là sự đoàn kết, gắn bó,
nghĩa tình của CBCNV, cộng lực vượt
qua những bước thăng trầm. Việc
tổ chức Hội thao Văn thể hàng năm
cũng không nằm ngoài mục đích đó
và công việc này càng có ý nghĩa vô
cùng quan trọng trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cần
đoàn kết chung tay xây dựng, phát
triển doanh nghiệp bền vững và ổn
định.
Hướng tới chào mừng 30 năm thành
lập Tổng Công ty Tín Nghĩa (7/9/1989
–7/9/2019), Ban Văn Hóa – Nghệ thuật
– Thể thao phối hợp với Công đoàn cơ
sở, Đoàn cơ sở và Hội cựu chiến Binh
Tổng Công ty tổ chức Hội Thao Văn
Thể truyền thống năm 2018 tại Công
ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu – 2/11
đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân

Vạn, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai vào ngày 29/12/2018.
Hội thao đã quy tụ được gần 1000
CBCNV đến từ 20 đơn vị thành viên
thuộc Tổng Công ty. Trước Lễ khai
mạc một tháng, các đội đã tham gia
thi đấu vòng loại các môn thể thao:
Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ
tướng…Đặc biệt, ngày tổng kết Hội
thao năm nay, các đội chinh phục thử
thách với 10 môn thể thao liên hoàn
mang ý nghĩa sâu sắc như: Tín Nghĩa
– Nơi chia nhau thử thách – Cùng tận
hưởng thành quả, Tìm ra từng thành
viên của Gia đình Tín Nghĩa, Cùng
Nhau – Tín Nghĩa sẽ ngày càng phát
triển, Cùng nhau ta làm được tất cả,
Thông hiểu chiến lược – Chắc chắn
thành công..v.v..Các trò chơi đều đòi
hỏi tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn
nhau giữa các thành viên trong đội,
mang nhiều tên gọi thể hiện nét văn
hóa riêng của Tín Nghĩa.

Với nội dung đó, hy vọng sẽ đem đến
cho CBCNV Tín Nghĩa niềm vui, những
phút thư giãn, giải trí và cũng đem lại
ý nghĩa giáo dục sâu sắc cần giữ vững
và ngày một nâng cao tinh thần đoàn
kết, tương thân tương ái, sức mạnh
tập thể, tạo nét văn hóa riêng đó là:
Tinh thần Tín Nghĩa - Văn hóa Tín Nghĩa.
Xác định được đây là một hoạt động
cần thiết cho sự phát triển của Tổng
Công ty, nơi nét đẹp truyền thống
văn hóa và tính chuyên nghiệp ngày
một khẳng định, những cuộc hội ngộ
hàng năm như ngày Hội thao văn thể
sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho
CBCNV có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh
nghiệm, thể hiện và phát triển tài
năng của mình đóng góp ngày càng
nhiều và hiệu quả hơn đối với sự phát
triển của Tín Nghĩa.
Hồng Châu
P. TTTT
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KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH NGỘ NGHĨNH
HỘI THAO VĂN THỂ 2018

GIẢI NHẤT

ANH NGUYỄN QUỐC KỲ - VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

GIẢI NHÌ
ANH LÊ ĐỨC HẠNH - CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

GIẢI BA
ANH VÕ HOÀI QUANG - CÔNG TY CP QLDA TÍN NGHĨA
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CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS
CERTIFICATE ĐÁNH GIÁ
TÁI CẤP CHỨNG NHẬN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015

THÙNG TỪ THIỆN
VIỆC LÀM NHỎ, Ý NGHĨA TO

V

ào ngày 27/11/2018 tại Văn phòng
Tổng Công ty đã tổ chức đánh
giá tái cấp chứng nhận hệ thống
quản lý phiên bản ISO 9001:2015. Đơn vị
thực hiện đánh giá là Công ty TNHH Bureau
Veritas Certificate – đơn vị cấp chứng nhận
uy tín được các tổ chức quốc tế công nhận.
Các phòng/ban Văn phòng Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã nghiêm túc tham gia đánh giá,
cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu của đánh
giá viên nhằm đảm bảo sự phù hợp của hệ
thống theo phiên bản mới. Trước đó, vào
ngày 08/11/2018 Văn phòng Tổng Công ty đã
tổ chức đánh giá nội bộ lần 2/2018 để rà soát,
hoàn thiện hồ sơ trước khi đánh giá tái cấp
chứng nhận của tổ chức bên ngoài.
Phát biểu tại cuộc họp khai mạc, Bà Đặng Thị
Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban
chỉ đạo ISO đã yêu cầu các phòng/ban phối
hợp thực hiện tốt công tác đánh giá, tìm ra
những điểm chưa phù hợp để điều chỉnh cho
phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý hệ
thống chất lượng của Tổng Công ty.
Tại phiên họp kết thúc, đại diện đơn vị đánh
giá đã có báo cáo tình hình thực hiện, quản
lý hệ thống của Văn phòng Tổng Công ty
theo phiên bản mới. Kết luận tại cuộc họp,
hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng
Tổng Công có hai điểm không phù hợp nhỏ
và một số góp ý để hoàn thiện hệ thống, góp
phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất
lượng của hệ thống.
Ban chỉ đạo ISO và các phòng/ban tham gia
đánh giá đã ghi nhận và tiếp thu những đóng
góp của Công ty BVC nhằm hoàn thiện hệ
thống để sớm hoàn tất tái cấp chứng nhận
hệ thống ISO theo phiên bản 9001:2015.
Lan Anh
P. TTTT

N

hằm kết nối những trái tim hướng thiện, Chi đoàn BQL các KCN
Tín Nghĩa đặt thùng từ thiện gây quỹ giúp cho các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có các dự án đang hoạt động
của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Ban đầu người dân hưởng ứng chưa nhiều, song qua thời gian tuyên
truyền, vận động bằng nhiều hình thức, thùng quyên góp ngày càng nhận
được nhiều sự đồng thuận, ủng hộ nên số quỹ thu được năm sau cao hơn
năm trước. 6 tháng cuối năm 2017 tổng số tiền thu được là 3.860.000 đồng,
cuối năm 2018 là 5.770.000 đồng.
Bước đầu thực hiện, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cá nhân bên
ngoài, số tiền quyên góp được từ thùng từ thiện, Chi đoàn đã phối hợp với
đoàn xã huyện Phước Khánh sử dụng vào việc mua các phần quà và các
nhu yếu phẩm v.v…phục vụ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
có hộ neo đơn cơ nhỡ, có hình ảnh có sổ chi tiêu rõ ràng nhằm tạo niềm tin
cho các mạnh thường quân nơi đặt thùng từ thiện.
Mỗi ngày thùng từ thiện càng tiếp nhận nhiều tấm lòng của mọi người
chúng tôi cũng cảm thấy vui. Với cách thức hoạt động trên, hy vọng mô
hình thùng từ thiện gây quỹ sẽ phát huy hiệu quả và thu được nguồn quỹ
lớn hơn, để ngày càng có nhiều người nghèo nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia
từ cộng đồng.
Bùi Thành Tiến
BQL các KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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TIN TỨC SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

HỘI THI KARAOKE “TÍN NGHĨA TRONG TÔI”
CHÀO MỪNG 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giao
lưu và thắt chặt sự đoàn kết của cán bộ nhân
viên trong toàn công ty, đồng thời chào mừng
20 năm thành lập Công ty và 30 năm thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ngày 21/11/2018, Ban
Chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên Công
ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã tổ chức Hội
thi Karaoke năm 2018 với chủ đề “Tín Nghĩa
trong tôi”

T

ham gia hội thi có 27 tiết mục
văn nghệ với các thể loại đơn
ca, song ca và tam ca. Ban giám
khảo đánh giá hầu hết các tiết mục đều
thể hiện đúng yêu cầu và ý tưởng của Hội
thi, đó là những lời ca tiếng hát ngợi ca
quê hương, đất nước và những ca khúc
hát về gia đình, ông bà, cha mẹ. Bên cạnh
sự đa dạng về thể loại, cách thức thể hiện
độc đáo, Ban Tổ chức ghi nhận nhiều tiết
mục được đầu tư về trang phục biểu
diễn, tập luyện nghiêm túc, tạo ra được
sức hấp dẫn cho người xem. Kết thúc hội
thi, Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục
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Song ca của Phòng Tài chính Kế toán và Công ty LPG Tín Nghĩa
xuất sắc ở các thể loại đơn ca và tốp ca.
Hội thi không những giúp cho cán bộ nhân viên có điều kiện giao lưu, vui chơi
giải trí sau giờ làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao
động, mà còn góp phần duy trì, đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ của Công ty.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

MỪNG

XUÂN KỶ HỢI
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

2019
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ÔNG SUNNY. YU

ÔNG SHUM LING TO

- PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ẮC QUY HENG LI (VIỆT
NAM) - KCN NHƠN TRẠCH 3-GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

- TỔNG GIÁM ĐỐC- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SUNLUXE, KCN NHƠN
TRẠCH 3-GIAI ĐOẠN 2, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

Năm 2018, HENG LI vừa hoạt động sản xuất thử nghiệm, vừa phải thực hiện hoàn
tất thủ tục pháp lý, Ông đánh giá các hoạt động trong năm 2018 như thế nào?
Nhìn chung các hoạt động của nhà máy đúng tiến độ, đạt kết quả
tốt. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ nhiệt tình từ phía Tín Nghĩa.
Trong năm 2018 Chúng tôi cũng đã được cấp các chứng nhận ISO
9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 và cũng đã được
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành các
công trình Bảo vệ Môi trường phục vụ Giai đoạn vận hành và ngày
22/11/2018 chúng tôi đã làm Lễ khánh thành Công Ty TNHH Công
Nghệ Ắc Quy Heng Li (Việt Nam).

Thưa Ông, năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty Ông vẫn “Thuận buồm xuôi gió”?
Công ty chúng tôi họạt động đã dần đi vào ổn định.

Để những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong SXKD, theo ông những điều gì cần thay đổi trong chính sách, thủ tục
hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động ...?
- Để những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng
phát triển tốt, các Sở Ban ngành có liên quan cần tăng cường triển
khai hướng dẫn các thủ tục hành chính, các thay đổi chính sách cho
người nước ngoài.
- Về các đối tác, lao động Việt Nam: tôi đánh giá cao về họ và hợp
tác rất tốt.

Hiên nay chúng tôi đang gặp phải chủ yếu liên
quan đến Luật Lao động. Luật lao động cần cải
thiện để tăng năng suất lao động cho lực lượng
lao động Việt Nam, nhu cầu tăng ca của công
nhân viên và người sử dụng lao động cao nhưng
luật lao động hiện hành không đáp ứng được.

Dự định của công ty trong năm 2019 chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa ông?
Năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung cho việc đầu tư thêm máy móc,
thiết bị sản xuất

Chúng tôi nhắm đến trở thành doanh nghiệp công
nghệ cao hệ thống quản lý hiệu quả và bên vững;
Xây dựng thêm nhà xưởng để mở rộng sản xuất.

Cá nhân ông có mong ước gì trong dịp năm mới?
Năm mới tôi mong muốn Công ty Hengli hoạt động sản xuất đạt
được công suất công suất 2.000.000 kWh/năm, chất lượng sản
phẩm ngày càng tốt hơn, và đặc biệt là lao động nước ngoài, cụ thể
là người Trung Quốc và người Việt Nam có thể hợp tác tốt, lâu dài,
cùng phát triển.
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Các kế hoạch sẽ hoàn thành theo dự toán.

TÍN NGHĨA VÀ ĐỐI TÁC

ÔNG OTA SHOGO

- TỔNG GIÁM ĐỐC- CÔNG TY TNHH DIA RUBBER ASIA
- TRUNG TÂM DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
– KCN NHƠN TRẠCH 3

ÔNG KENICHIRO ODA
- PHÓ GIÁM ĐỐC - CÔNG TY TNHH SANKO METAL VIỆT NAM

Thưa ông, năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ông vẫn “Thuận buồm xuôi gió”?
Hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi vẫn
đúng theo kế hoạch đề ra. Nhờ sự hỗ trợ của các
nhân viên công việc vẫn “ Thuận buồn xuôi gió “

Hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi vẫn
đang tiến triển tốt, chưa có vấn đề gì lớn cho đến thời
điểm này

Thưa ông: Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong sxkd, theo ông những điều gì cần thay đổi trong chính sách,
thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động ...?
Chúng tôi nghĩ để thu hút nhiều nhà đầu tư, chính
phủ cần đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn thêm cho các
nhà đầu tư chẳng hạn như tăng ưu đãi thuế.

Chúng tôi nghĩ nên triển khai đầu tư hạ tầng thêm,
giảm thiểu tình trạng kẹt xe sẽ được các nhà đầu tư
đánh giá cao.

Dự định của Công ty trong năm 2019 chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa ông?
Tôi và cán bộ nhân viên cố gắng nỗ lực đạt kế
hoạch đã đề ra.

Tăng cường đào tạo công nhân viên, cố gắng đạt kế
hoạch đề ra.

Thưa ông, Cá nhân ông có mong ước gì trong dịp năm mới?
Tôi mong muốn vật giá không tăng cao, dẫn đến
lương công nhân viên cũng tăng cao, doanh nghiệp
chúng tôi khó cạnh tranh trên thị trường.

Tôi mong muốn mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, suôn
sẻ, không có vấn đề phát sinh trong quá trình sản
xuất.
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ÔNG HUANG YUN CHIEN

– PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TIMBER INDUSTRIES – KCN TAM PHƯỚC
Thưa Ông, Công ty chúng tôi
đã nhận được sự quan tâm,
hợp tác của Ông và Công ty
TNHH Timber Industries từ
nhiều năm qua, nhân dịp tổng
kết năm cũ bước sang một
năm mới - năm Kỷ Hợi, chúng
tôi rất mong Ông chia sẻ về
tình hình sản xuất, kinh doanh của một Doanh nghiệp FDI,
đặc biệt là Doanh nghiệp Đài Loan trong các Khu công
nghiệp Tín Nghĩa hiện nay.
Thưa Ông năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
TNHH Timber Industries vẫn “thuận buồm xuôi gió”?
Năm 2018 là một năm hoạt động ổn định của Công ty
TNHH Timber Industries. Cho đến thời điểm hiện tại, thì
TIMBER đã đạt được kế hoạch của năm. Làm được điều này
là nhờ vào nội lực phát triển và nỗ lực cố gắng của toàn thể
cán bộ công nhân viên trong công ty, từ công nhân nhà
máy ở khối sản xuất đến nhân viên kinh doanh thuộc khối
văn phòng. Theo quy định mới của pháp luật Việt Nam,
thời gian được phép làm tăng giờ của người lao động có
giảm, nên năng suất lao động cũng có phần sụt giảm, tuy
nhiên Công ty chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hơn nữa
năng lực của từng bộ phận, từng chuyền, từng cá nhân.
Đây sẽ là nội lực đưa Công ty theo chiều thuận buồm xuôi
gió trong những năm sắp tới!
Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt
trong SXKD, theo ông những điều gì cần thay đổi trong chính sách,
thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động?
Về chính sách điều chỉnh lương của Chính phủ, có ảnh
hưởng tới giá thành sản phẩm của Công ty. Nên trong
quan hệ với các đối tác, chúng tôi phải trình bày các khó
khăn của Công ty để đối tác thấu hiểu, đồng thời chia sẻ,
từ đó mới đảm bảo các mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Đối với người lao động, trong năm qua Công ty đã nâng
toàn bộ các chính sách phúc lợi tăng thêm. Tạo niềm tin và
động lực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm
làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Nếu bạn thử hỏi bất
kỳ người lao động nào đó: “vì sao làm việc ở TIMBER”?, thì
câu trả lời đơn giản là “do chính sách phúc lợi của TIMBER
rất tốt”.
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Dự định của Công ty TNHH Timber Industries trong năm 2019 này
chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa Ông?
Năm 2019, Công ty cũng mong các khách hàng đặt nhiều
đơn hàng, đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty.
Thực hiện theo quy định mới của pháp luật Việt Nam, Công
ty sẽ bố trí lại các ca sản xuất, để giảm thời gian lao động
tăng giờ. Mục tiêu của TIMBER khi vào đầu tư tại Đồng Nai
- Việt Nam không chỉ để kinh doanh kiếm lợi tức, mà là tạo
một môi trường làm việc ổn định, đảm bảo an sinh, phúc
lợi cho người lao động vững tâm gắn bó lâu dài với Công
ty.
Phương hướng phát triển dài hạn của TIMBER ở những năm
tiếp theo, chúng tôi dự định tiếp tục tăng trưởng đều đặn.
Không có thay đổi về phương châm sản xuất kinh doanh
cơ bản, mà chỉ triệt để hóa thực hiện những kế hoạch và
phương châm cơ bản này, thực hiện nó ở tầm cao hơn và
triệt để hơn.
Riêng cá nhân Ông có mong ước gì nhân dịp năm mới?
Tôi mong muốn Công ty có nhiều khách hàng, nhiều đơn
hàng thì cá nhân tôi hy vọng cũng tăng thêm thu nhập.
Tôi mong cộng sự và những người lao động của công ty
mình dồi dào sức khỏe, mọi người đều nỗ lực để Công ty
đạt kế hoạch đề ra, từ đó Công ty sẽ có nhiều chính sách
phúc lợi hơn cho người lao động. Hai bên cùng tương tác,
hỗ trợ qua lại để cùng phát triển, cùng có lợi. Tôi hy vọng
người bạn luôn bên cạnh, đồng hành, hỗ trợ TIMBER trên
con đường hội nhập và phát triển Tín Nghĩa sẽ mãi phát
triển bền vững, là đối tác tin cậy nhất của khách hàng
doanh nghiệp.
Xin được cảm ơn Ông vì buổi trò chuyện này, chúng tôi rất mong
tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, góp ý từ Quý Công ty và
Ông, chúng tôi sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp
trên con đường hội nhập và phát triển. Hy vọng với nỗ lực cải tiến
không ngừng của Tín Nghĩa, sẽ tiếp tục làm hài lòng Quý khách
hàng doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp của Tín Nghĩa,
thưa Ông.
Nhân dịp Tết đến Xuân sang, xin kính chúc Ông và gia đình cùng
toàn thể CBCNV Công ty TNHH Timber Industries một năm mới thật
nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa.
Trân Trọng.
Người thực hiện
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
ĐẨY MẠNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XĂNG DẦU
tiếp, 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.
Thực hiện mục tiêu này, ngay từ
những ngày đầu năm 2019, Tín Nghĩa
đồng loạt khai trương đưa vào hoạt
động 3 Trạm xăng dầu mới:
1. Trạm xăng dầu Tam Phước: Đường
số 3, KCN Tam Phước, xã Tam Phước,
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

T

hành lập từ năm 1989, đến nay
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có
những bước tiến vượt bậc và
trở thành một trong những Tổng công
ty lớn không chỉ trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai mà còn trên phạm vi toàn quốc.
Trãi qua quá trình hoạt động gần 30
năm, Tín Nghĩa đã xác định mô hình
kinh doanh đa ngành với hơn 20 công
ty con, công ty liên kết cùng các đơn
vị trực thuộc. Với quy mô doanh thu
hàng chục ngàn tỷ đồng và tốc độ tăng
trưởng đều đặn qua các năm, Tín Nghĩa
nhiều năm liền nằm trong danh sách
Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam. Tín Nghĩa hoạt động trên 4 lĩnh
vực chính: Đầu tư kinh doanh hạ tầng
KCN; Kinh doanh xăng dầu, khí đốt;
Kinh doanh xuất khẩu cà phê, nông sản
và nhập khẩu hàng hoá, nguyên liệu
sản xuất; Kinh doanh dịch vụ kho cảng,
logistics.
Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu,
khởi đầu chỉ 1 trạm xăng dầu từ năm
1999, đến nay Tín Nghĩa đã trở thành
đơn vị dẫn đầu về bán lẻ xăng dầu trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai với mạng lưới
bán lẻ gần 50 trạm xăng dầu. Phương
châm bán hàng đảm bảo “Đúng chất
lượng, đủ số lượng, văn minh lịch sự”
đã tạo nên uy tín thương hiệu xăng dầu

Tín Nghĩa, được người tiêu dùng đánh
giá cao.
Nhằm thực hiện chiến lược phát triển
lĩnh vực xăng dầu, Tín Nghĩa đang triển
khai Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu có
sức chứa 180.000 tấn và cầu cảng có thể
tiếp nhận tàu 40.000 tấn trên diện tích
20 hecta tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tập
trung đầu tư, phát triển mạng lưới các
Trạm xăng dầu nhắm đến mục tiêu 100
trạm trong vải năm tới. Những cơ sở
vật chất được đầu tư đúng mức này sẽ
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị
trường, giúp Tín Nghĩa trở thành doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng đầu
của khu vực Đông Nam Bộ, là đầu mối
kinh doanh nhập khẩu xăng dầu trực

2. Trạm xăng dầu Phú Tân: Ấp 5, xã Phú
Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
3. Trạm xăng dầu Đất Đỏ 1: TL 144, xã
Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Với định hướng chiến lược phát triển
đúng đắn cùng sự nỗ lực, quyết tâm của
tập thể CBCNV, năng lực quản trị của
Ban Lãnh đạo, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã và đang khẳng định vị thế trong
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên
con đường phát triển và hội nhập kinh
tế Quốc tế.
			
Hồng Châu
P. TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA NĂM 2019
- HƯỚNG ĐẾN NGƯỠNG CỬA LỊCH SỬ 30 NĂM
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

ăm 2019 có thể coi là
ngưỡng cửa lịch sử đối với
Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tín
Nghĩa), với những quan điểm và định
hướng hoàn toàn mới từ cơ cấu tổ
chức bộ máy đến hoạt động sản xuất
kinh doanh từ phía Lãnh đạo Tổng
Công ty.
Từ bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh
doanh
Khởi đầu với một doanh nghiệp nhỏ
bé và một giấc mơ lớn – trải qua 30
năm thăng trầm với nhiều kịch tính, có
lúc tưởng chừng như không thể vượt
qua, Tín Nghĩa đã có những bứt phá
ngoạn mục qua nhiều giai đoạn để trở
thành một trong những doanh nghiệp
hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực
kinh doanh hạ tầng KCN, lĩnh vực bán
lẻ xăng dầu, dịch vụ logistics và kinh
doanh thương mại xuất nhập khẩu.
Đến nay, Tín Nghĩa đã có trên 1.300
lao động, tổng quy mô tài sản trên
11.000 tỷ đồng; doanh thu trên 12.000
tỷ đồng, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng,
cổ phiếu Tổng Công ty (TID) đã được
giao dịch trên hệ thống UPCOM thuộc
sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Trong lĩnh vực kinh doanh nông sản,
Tín Nghĩa luôn là đơn vị top 5 cả nước
về xuất khẩu cà phê. Không dừng lại ở
khâu xuất khẩu thô cà phê, Tín Nghĩa
biết đã đến lúc phải tập trung nâng
cao giá trị gia tăng trong sản xuất cà
phê, đầu tư mở rộng quy mô, công
suất chế biến từ dạng thô sơ sang cà
phê bột, cà phê hòa tan... góp phần
phát triển bền vững và nâng cao năng
lực cạnh tranh, tăng giá trị xuất khẩu
cho cà phê Việt Nam. Tín Nghĩa đã
khánh thành Nhà máy sản xuất cà phê
hòa tan Tín Nghĩa vào ngày 8/12/2018
trong không khí tưng bừng. Nhà máy
đã tạo bước ngoặt trong hoạt động
kinh doanh nông sản của Tín Nghĩa,
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đây cũng là một trong các công trình
chào mừng Kỷ niệm 30 năm hình
thành và phát triển của Tổng Công
ty. Mới đây Tín Nghĩa được Bộ Công
Thương công nhận doanh nghiệp có
sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia
năm 2018.
Xuyên suốt quá trình lịch sử của doanh
nghiệp, Tín Nghĩa đã luôn đồng hành
cùng nông dân xây dựng và phát triển
cây cà phê Việt Nam, xây dựng những
vườn cà phê bạt ngàn tại khu vực
Lâm Đồng, Daklak trên vùng đất cao
nguyên của đất nước; đồng hành cùng
kinh tế Tỉnh Đồng Nai trong công cuộc
hội nhập kinh tế, khơi dậy tiềm năng
của tỉnh để thu hút đầu tư nước ngoài,
giải quyết việc làm, cải thiện và nâng
cao mức sống của người dân, cùng
chung tay xây dựng Tỉnh Đồng Nai trở
thành tỉnh Công nghiệp hóa, Hiện đại
hóa của Việt Nam.
Tín Nghĩa luôn lao động và sáng tạo,
luôn suy nghĩ, tạo ra các giải pháp
phát triển luôn làm việc theo phương

châm uy tín và nghĩa tình. Văn hoá
doanh nghiệp và Giá trị cốt lõi của
Tín Nghĩa ngày hôm nay được vun
đắp qua quá trình hơn 30 năm trưởng
thành và qua những cột mốc lịch sử
của doanh nghiệp.
Tái cấu trúc toàn diện Tổng Công ty hướng
đến ngưỡng cửa lịch sử 30 năm hình thành
và phát triển.
Xây dựng Tín Nghĩa trở thành là doanh
nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên
các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là
một chủ trương lớn, rất quan trọng và
nhất quán của Lãnh đạo Tổng Công ty
trong gần 30 năm hình thành và phát
triển. Do vậy, thời điểm lịch sử bước
vào tuổi 30, Tín Nghĩa không cần phải
xét nhiều đến những thành quả đã đạt
được mà đã đến lúc phải đưa ra những
định hướng để tiếp tục phát triển bền
vững trong bối cảnh đầy biến động
của kinh tế thế giới, đặc biệt là trong
điều kiện hạn chế về nguồn lực tăng
trưởng hiện nay, cả về vốn, đất đai và
nguồn nhân lực.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Quan điểm của Lãnh đạo Tổng Công
ty đưa ra gần đây là tiếp tục tái cấu
trúc để thúc đẩy Tổng Công ty phát
triển nhanh và bền vững, vì vậy đòi
hỏi phải huy động và kết hợp sử dụng
có hiệu quả các nguồn lực bên trong

các điều kiện để triển khai hoạt động
kinh doanh xuất nhập khẩu xăng
dầu, kinh doanh dịch vụ tổng kho
xăng dầu; tiếp tục đầu tư phát triển
các sản phẩm cà phê nhân, cà phê
rang xay, cà phê hòa tan; mở rộng có
chọn lọc các mặt hàng kinh doanh

cao năng lực về công nghệ và quản
trị, đào tạo phát triển nguồn nhân lực
dựa trên yếu tố nền tảng là gia tăng
giá trị của sự hợp tác, liên doanh, liên
kết giữa Công ty mẹ với các công ty
mục tiêu và giữa các công ty mục tiêu
với nhau.
Mối quan tâm hàng đầu hiện nay là
bên cạnh việc thay đổi nội tại từ Công
ty mẹ đến các Tổng Công ty thành
viên, cần chủ động rà soát, hoàn
thiện hệ thống quản trị nội bộ, trong
đó tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện hệ thống quy chế, quy định,
quy trình và các chính sách đãi ngộ
đến người lao động, không chỉ tiền
lương, thu nhập mà còn quan tâm
đến chính sách phúc lợi và chế độ đề
bạt, bổ nhiệm đối với lực lượng lao
động trẻ, có trình độ cao vào các vị trí
chủ chốt của Tổng Công ty.

và bên ngoài; tạo sự hợp tác, sự liên
kết trên quan điểm bình đẳng, công
khai, minh bạch và cùng có lợi theo
hướng lâu dài, cùng chung tay xây
dựng Tổng Công ty theo đúng định
hướng đó là: “Giữ vững thứ hạng
Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn
nhất Việt Nam, Top 3 trong 10 doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu
của Việt Nam”.
Trên quan điểm đó, để nhìn nhận
những bài học kinh nghiệm cả thành
công và thất bại qua thực tiễn gần 30
năm hình thành và phát triển đã đúc
rút thành những nền tảng để đề ra
các mục tiêu, định hướng phát triển
Tổng Công ty cho giai đoạn mới.
Đó là, để thúc đẩy Tổng Công ty phát
triển nhanh và bền vững cần tập
trung khai thác, nâng cao chất lượng
dịch vụ trong các lĩnh vực kinh doanh
hạ tầng KCN, dịch vụ logistics; đẩy
mạnh phát triển hệ thống mạng lưới
bán lẻ các trạm xăng dầu, xây dựng

thương mại nhập khẩu, tham gia
sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi
giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ
môi trường và bảo đảm tiến bộ, công
bằng xã hội.
Bên cạnh đó, thực hiện việc tái cấu trúc
định hướng theo mô hình Holding
company: Tổng Công ty hoạt động vì
mục đích đầu tư sinh lời; không trực
tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc cung
cấp dịch vụ mà Tổng Công ty chỉ đầu
tư vốn bằng cách mua lại phần vốn
góp hoặc cổ phần chi phối tại các
công ty mục tiêu mà Tổng Công ty
hướng đến: Tổng Công ty Thương mại
thực hiện nhiệm vụ sản xuất, chế biến
và kinh doanh xuất nhập khẩu nông
sản và hàng hóa khác; Tổng Công ty
Đầu tư Phát triển KCN; Tổng Công ty
Năng lượng Tín Nghĩa và Tổng Công
ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa.
Chìa khoá để đột phá trong phát
triển các Công ty mục tiêu là nâng

30 năm là một quãng thời gian không
dài so với lịch sử của doanh nghiệp,
nhưng là cả cuộc đời cống hiến của
mỗi người. Với Tín Nghĩa, con số 30
năm còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa
khi đây chính là giai đoạn chuyển
mình mạnh mẽ để phát triển và tỏa
sáng trong tương lai. Với khí thế và
độ chín muồi của tuổi 30, Tín Nghĩa
sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy những
truyền thống tốt đẹp mà Tín Nghĩa đã
xây dựng được trong suốt thời gian
30 năm qua.
Thế hệ cán bộ Tín Nghĩa hôm nay sẽ
luôn ghi nhớ và mãi mãi không quên
công lao gầy dựng, những đóng góp
và hy sinh to lớn của các thế hệ cán
bộ đi trước. Bằng trí tuệ, mồ hôi và các
anh/chị đã để lại cho Tín Nghĩa một
gia tài quý giá, hội tụ đầy đủ nhiệt
huyết, ý chí quyết tâm và nghĩa tình
đồng nghiệp cao cả. Đây là nền tảng,
là gốc rễ, là truyền thống văn hóa
nâng đỡ và theo suốt Tín Nghĩa trong
mỗi chặng đường. Tín Nghĩa đang
sung sức và tràn đầy niềm tin vững
bước trên con đường phát triển, con
đường hội nhập đóng góp tích cực
cho công cuộc xây dựng đất nước.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
Thông tin nội bộ - Số 01/2019

35

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

KCN ĐẤT ĐỎ I SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN NHÀ ĐẦU TƯ
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp khi bắt đầu triển khai Dự án.
Tính đến thời điểm hiện nay, KCN Đất
Đỏ I đã thu hút được 10 doanh nghiệp
với tổng diện tích 47,56ha, chiếm tỷ lệ
13% diện tích đất Công nghiệp. Trong
đó 1 doanh nghiệp đang hoạt động,
4 doanh nghiệp đang triển khai thi
công, xây dựng nhà máy dự kiến hoạt
động vào đầu năm 2019 và các doanh
nghiệp còn lại đang thực hiện các thủ
tục để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

K

CN Đất Đỏ I với tổng diện
tích 500ha đã hoàn tất giải
phóng mặt bằng và bắt đầu
triển khai thi công xây dựng hạ tầng
kỹ thuật từ năm 2016 với tổng chi phí
đầu tư đến nay là 1,222 tỷ đồng. KCN
Đất Đỏ I được xây dựng theo hướng
đa ngành nghề, tập trung thu hút
các dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án
có công nghệ kỹ thuật cao, sử dụng
ít lao động, không gây ô nhiễm môi
trường. Đặc biệt KCN nằm trên địa
bàn huyện Đất Đỏ, gần Trung tâm
Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, các vui chơi, mua sắm, nghỉ
dưỡng nên được đánh giá là có vị trí
thuận lợi trong việc kết nối hạ tầng với
các vùng phụ cận, các trung tâm kinh
tế lớn tại khu vực Đông Nam bộ. Ngoài
ra, khoảng cách từ KCN Đất Đỏ I tới các
cảng biển như: cảng Quốc tế Cái Mép,
cảng SP-PSA, cảng Phú Mỹ là 30km sẽ
giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được chi
phí cũng như thời gian vận chuyển
nguyên liệu hàng hóa khi đầu tự dự án
vào KCN Đất Đỏ I.
Hiện nay, Công ty đã đầu tư hoàn thiện
5 tuyến đường chính là D4, D6, N7,
N11, N13, một phần tuyến D10 đồng
thời đang khẩn trương hoàn thiện thi
công 2 tuyến đường D8, N9. Trạm xử lý
nước thải tập trung KCN Đất Đỏ I – Giai
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đoạn 1, công suất 2.000m3/ ngày đêm
đã được đầu tư hoàn thiện, sẵn sàng
đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
Triển khai song song với công tác
đầu tư hạ tầng, Công ty tập trung đẩy
mạnh công tác thu hút khách hàng,
chủ động tăng cường triển khai những
chính sách hỗ trợ dành cho các doanh
nghiệp khi đầu tư vào KCN Đất Đỏ I.
Các nhà đầu tư thứ cấp luôn được KCN
hỗ trợ tốt trong các thủ tục xin cấp
Giấy chứng nhận đầu tư, hỗ trợ lập
Báo cáo đánh giá tác động môi trường,
giấy phép xây dựng, đăng ký thành lập
doanh nghiệp, xin cấp con dấu….Bên
cạnh đó KCN Đất Đỏ I đang áp dụng
mức giá thuê cạnh tranh nhất trong địa
bàn tỉnh BRVT nói riêng và vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam nói chung nhằm

Với những tín hiệu chuyển biến tích
cực, thương hiệu của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các
dịch vụ hỗ trợ và cam kết luôn luôn
đồng hành cùng với nhà đầu tư thứ
cấp nên nhà đầu tư đang rất quan tâm
và đến tìm hiểu đầu tư tại KCN Đất Đỏ
I ngày một nhiều hơn. Chúng tôi tin
chắc rằng, trong tương lai KCN Đất Đỏ
I sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các nhà
đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư Dự án
tại Việt Nam cũng như vùng kinh tế
trọng điểm miền Đông Nam bộ.
Hồ Chí Hưng
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

BAN QL KCN TÍN NGHĨA

KỲ VỌNG PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
TRONG CÁC NĂM TỚI

N

ăm 2018, với việc thông qua hiệp định CPTPP
giữa 11 nước thành viên đã gia tăng đáng kể cơ
hội thu hút đầu tư của Việt Nam. Mặt khác chiến
tranh thương mại giữa 2 cường quốc Mỹ - Trung cũng tạo
thành 1 làn sóng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp
đang có dự án tại Trung Quốc vào Việt Nam và các quốc gia
trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng
đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện sân bay Long Thành và
tuyến đường sắt Metro, tuyến đường nối Cao tốc Hồ Chí
Minh - Long Thành - Dầu Giây vào đường Trần Phú, dự án
cầu Cát Lái được đẩy mạnh, đường song hành ra vào KCN
đã hoàn tất nên rất thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư cho
khu vực Huyện Nhơn Trạch và Long Thành, với những điều
kiện thuận lợi trên hoạt động kinh doanh cho thuê hạ tầng
khu công nghiệp Tín Nghĩa trong năm 2018 đã đạt được
Kết quả chủ yếu như sau:
- Trong năm đã có khoảng 300 đoàn khách trong nước và
quốc tế đến tham quan, tìm hiểu thông tin đầu tư và thuê
đất, nhà xưởng tại các KCN của Tín Nghĩa.
- Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa đã cho thuê được 44 ha,
bằng 102% kế hoạch năm.
- Đối với Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa đã cho thuê
được 9,7 ha, đạt 64,67% kế hoạch năm. Doanh thu trong
năm được 85 tỷ đồng đạt 94,44%. Lợi nhuận thu được là 42
tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo cũng như nhuận được sự chỉ đạo sâu sát của
Ban Tổng Giám đốc.
Kế thừa và phát huy những thành công đã đạt được trong
năm 2018, hoạt động cho thuê khu công nghiệp tại Việt
Nam và một số nước ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ duy trì
ở mức cao trong năm 2019, Ban lãnh đạo đã đề ra kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: Công ty TNHH Đầu
tư KCN Tín Nghĩa sẽ cho thuê hết phần đất trống còn lại
trong KCN Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2 (khoảng 14ha); BQL
các KCN Tín Nghĩa: 43 ha. Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa
Phương Đông: 70 ha. Một số giải pháp chủ yếu để thực
hiện kế hoạch năm 2019:
- Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong nước
và quốc tế, giữ mối liên hệ với các khách hàng đã tìm hiểu
thông tin, tập trung tiếp xúc tăng cường công tác tiếp thị
đối với các khách hàng mới, hợp tác chặt chẽ với các Công
ty môi giới cho thuê đất trong việc mời gọi thu hút đầu tư,
chủ động liên hệ các đơn vị trên và các đơn vị dịch vụ khác
để làm việc.
- Tiếp tục khảo sát tìm hiểu thông tin một số quỹ đất nhằm
chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư KCN mới, trong năm cố
gắng hoàn tất thủ tục đầu tư thêm 1 KCN mới.
- Phối hợp Phòng Đầu tư Phát triển Tổng công ty nghiên
cứu triển khai dự án tòa nhà phức hợp tại khu dịch vụ 16ha
ở KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 1, nhằm cung cấp và phát
triển thêm các dịch vụ gia tăng cho nhà đầu tư trong điều
kiện quỹ đất trống ngày càng ít.
- Tiếp tục tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm, hội thảo trong
và ngoài nước thuộc những ngành nghề có liên quan đến
lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN.
- Các KCN vận hành ổn định các Trạm XLNT khu công
nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các doanh
nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp cũng như tiếp
tục đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư xin các loại
giấy phép, cung cấp các dịch vụ gia tăng trong KCN (DVBV,
xăng dầu và khí đốt, máy bán hàng tự động, Logistic, thiết
kế và thi công xây dựng,…).
Sơn Tùng
BQLKCNTN

- Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông, đã cho
thuê được 15,6ha, đạt 11,14% kế hoạch năm; Doanh thu
trong năm được 25,8 tỷ đồng đạt 31,8%. Lợi nhuận thu
được là 4,75 tỷ đồng, đạt 19,23% kế hoạch năm.
Có được những kết quả nêu trên thì ngoài những yếu tố
thuận lợi khách quan của nền kinh tế trong nước và quốc
tế là cả 1 sự cố gắng, nỗ lực hết mình của từng CBCNV và
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2018,
ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG
CHO NĂM 2019

Q

ua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông và Nghị quyết hàng quý của Hội đồng
quản trị, Công ty cổ phần Thống Nhất đã đạt được
những kết quả sau:
- Trong công tác vận động thu hút đầu tư: Từ đầu năm đến
nay Công ty đã cho thuê được tổng diện tích 8,14ha đất
vượt kế hoạch do Đại hội cổ đông đã đề ra 3-5 ha.

quỹ đất sạch dùng để cho thuê góp phần và mang lại kết quả
kinh doanh về thu hút đầu tư cho Công ty trong năm nay.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Công ty đã tập trung xây
dựng Khu Trung tâm Dịch vụ KCN, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng
– giai đoạn 1 với với diện tích 14,34 ha, gồm các hạng mục:
San nền, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước –
PCCC, thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, thông tin
liên lạc. Dự án KCN Bàu Xéo trong năm 2018 do vướng công
tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên chủ yếu hoàn thiện
một số hạng mục hạ tầng đã được thực hiện từ năm 2017.
- Từ kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho thấy, Công ty cổ
phần Thống Nhất đã thực hiện vượt các chỉ tiêu mà Đại hội
đồng cổ đông thông qua, cụ thể: Doanh thu thực hiện 76,67
tỷ vượt 12,91% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thực hiện 23,06
tỷ vượt kế hoạch 14,67%. Hầu hết các hoạt động như kinh
doanh nước sạch, kinh doanh hạ tầng, xử lý nước thải đều
vượt so với kế hoạch đã đề ra. Đặt biệt thu từ hoạt động tài
chính tăng 14,89% do trong năm Công ty đã cân đối, giải
ngân hợp lý nguồn vốn và thu tiền lãi chậm trả tiền thuê hạ
tầng làm thu nhập khác tăng 38,88% so với kế hoạch.

- Công tác bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt công tác bảo vệ
môi trường và phòng chống cháy nổ. Không có hiện tượng
xả chất thải rắn, chất thải nguy hại và cháy nổ trong phạm
vi KCN. Các thông số nước thải sau xử lý luôn đạt theo tiêu
chuẩn quy định. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định
về bảo vệ môi trường như đo đạc không khí, nước thải, nước
mặt và đất, giám sát môi trường theo định kỳ; kê khai, nộp
phí bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc
đấu nối, tách riêng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và
chất lượng nước thải của các doanh nghiệp….
- Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã phối
hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện việc cưỡng
chế đối với 02 hộ dân với diện tích đất thu hồi 2,2ha để có

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ƯỚC NĂM 2018

38

Thông tin nội bộ - Số 01/2019

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Tuy nhiên, trong năm 2018 Công ty cổ phần Thống Nhất vẫn còn
gặp một số hạn chế như sau:
- Tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu
hồi đất còn chậm ảnh hưởng đến việc bàn giao đất cho nhà đầu tư
như đã cam kết và chưa có thêm quỹ đất sạch để thực hiện công tác
vận động thu hút đầu tư vào KCN.
- Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý để khai thác dự án nhà ở tại
khu Trung tâm dịch vụ mặc dù chặt chẽ, đúng quy định nhưng tiến
độ rất chậm do việc thay đổi các chính sách pháp luật liên quan.
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019
Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2019 sẽ phục hồi ổn định, dù
còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Theo đó, sẽ giúp cho kinh tế Việt
Nam có nhiều khả năng sẽ hồi phục vững chắc như môi trường đầu
tư, kinh doanh được cải thiện. Trên cơ sở diễn biến của thị trường và
căn cứ tình hình thực tiễn, một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo
cho hoạt động đầu tư kinh doanh mà Công ty cần tập trung năm
2019, cụ thể như sau:
- Đối với KCN: cố gắng tìm kiếm khách hàng để thu hút đầu tư 3-5ha
để góp phần hoàn thành và gia tăng các chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh năm 2019.
- Khu Trung tâm Dịch vụ: Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện
hạ tầng Khu Trung tâm Dịch vụ giai đoạn 2 đảm bảo đủ điều kiện
kinh doanh, chuyển nhượng các dự án thành phần còn lại theo quy
hoạch được duyệt.
- Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cần tập trung giải
quyết dứt điểm và di dời các hộ dân còn lại để sớm có quỹ đất cho
thuê và triển khai các hạng mục hạ tầng hạ tầng, đeo bám Trung tâm
phát triển Quỹ đất của huyện áp giá và trình phê duyệt các phương
án còn lại theo đúng quy định.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty, trong
quá trình quản lý phải xác định thời điểm triển khai đầu tư phù hợp,
ưu tiên đầu tư các hạng mục trọng điểm, tiết kiệm, thận trọng nhằm
sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, ưu tiên cho các hạng mục mang lại
nguồn thu từ doanh nghiệp thuê lại đất.
- Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường: kiểm soát chặt
việc xả thải của các Doanh nghiệp, không để nước thải về Nhà máy
XLNT vượt khả năng xử lý của Trạm. Trong mùa mưa phải thường
xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải, nước mưa của các
Doanh nghiệp, đảm bảo được tách riêng biệt không để xảy ra hiện
tượng nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa và ngược lại.
- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban chức năng Công ty theo
hướng tinh gọn, hiệu quả căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế
của Công ty nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
được giao.
- Đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông cố gắng dự kiến mức chi cổ
tức năm 2019 từ 30%.
Nguyễn Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất

CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

C

HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TĂNG
TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

ăn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển
KCN Tín Nghĩa thông qua. Được sự chỉ đạo kịp thời
của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động năm 2018
của Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, cụ thể như
sau:
- Doanh thu đạt 199,021 tỷ đồng đạt 124,3% kế
hoạch và bằng 139,8% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 103,803 tỷ đồng đạt
137% so với kế hoạch năm và bằng 166,8% so với
cùng kỳ năm trước;
- Nộp ngân sách đạt 36,320 tỷ đồng, đạt 136,2% so
với kế hoạch năm, bằng 151,2% so với cùng kỳ năm
trước;
- Tỷ lệ chia cổ tức đạt 20%, đạt và vượt so với nghị
quyết ĐHĐCĐ là từ 15%.
Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ
phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã thu
được kết quả tốt. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành,
Cán bộ quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,
góp phần mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận ổn
định cho Công ty.
Năm 2019, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu phấn đấu thực
hiện như sau:
- Doanh thu: 203.866 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 111.840 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 39.417 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% cổ phiếu/năm
Để đạt được mục tiêu và kế hoạch định hướng phát triển
bền vững, Công ty đề ra các giải pháp thực hiện như sau:
- Tiếp tục khai thác hiệu quả các hạng mục đã đầu
tư vào Khu công nghiệp Tam Phước.
- Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ, cho thuê
lại đất, hạ tầng, kho bãi hiện có.
- Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm
đáp ứng đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu
tư.
- Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư tại các đơn vị
tham gia góp vốn.
- Đầu tư các dự án mới, khả thi theo định hướng
kinh doanh của Công ty.
		
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Cty CP PT KCN Tín Nghĩa
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LOGISTICS MỘT NĂM NHÌN LẠI
Vũng Tàu. Trung tâm logistics được
quy hoạch nhằm kêu gọi đầu tư từ các
doanh nghiệp trong và ngoài nước
trong ngành logistics nhằm tập trung
các nguồn hàng từ các tỉnh thành tập
trung để thông quan xuất nhập khẩu,
đồng thời phân phối các nguồn hàng
cho sản xuất và tiêu dùng trong khu
vực ( Bà rịa - Vũng tàu, TP.HCM, Đồng
Nai và Bình Dương).

Ngày 24/7/2018, Ngân Hàng Thế giới
vừa công bố báo cáo chỉ số hoạt động
logistics (LPI) của các quốc gia lần
thứ sáu. Việt Nam được lên hạng thứ
39/160 quốc gia. Do năng lực cạnh
tranh của ngành logistics Việt Nam
còn thấp, các tiêu chí do WB đưa ra
Việt Nam luôn nằm ở vị trí thấp trong
bảng xếp hạng LPI, năm 2016 việt
Nam đứng thứ 64.
Thương mại thế giới càng tăng thì
nhu cầu về logistics càng lớn. Chi phí
logistics càng giảm thì mức độ cạnh
tranh của quốc gia, tỉnh đó càng
cạnh tranh. Theo báo cáo của World
Bank thì yếu tố đầu vào giúp chỉ số
LPI cao là thủ tục hải quan, Cơ sở hạ
tầng (giao thông, cảng biển và cảng
hàng không, công nghệ thông tin …)
và số lượng công ty kinh doanh dịch
vụ Logistics đủ mạnh về số lượng và
chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu về
logistics.
Tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực
Đông Nam Bộ nơi hoạt động về ngoại
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thương lớn nhất trong cả nước, sản
lượng hàng hóa thông qua trong
vùng chiếm hơn 60% sản lượng cả
nước. Nhưng ngành logistics trong
vùng hoạt động hầu như phân tán
với mức đầu tư nhỏ lẻ chưa đa dạng
về loại hình dịch vụ, các trung tâm
logistics trong vùng gắn liền với cảng
biển, ICD hoặc các khu công nghiệp
nơi tập trung các nguồn hàng. Ngành
logistics rất quan trọng để hỗ trợ các
ngành công nghiệp cũng như thương
mại. Ngành logistics càng phát triển
thì gía cả hàng hóa sẽ càng rẻ, khả
năng người tiêu dùng càng tiếp cận
nhiều chủng loại hàng, ngành công
nghiệp càng phát triển mạnh do tập
trung vào từng khu vực như khu chế
xuất và khu công nghiệp. Chính vì
sự tập trung của các ngành sản xuất
sẽ phát huy sự lan tỏa được các kiến
thức cho người lao động, chi phí lao
động sẽ giảm xuống. Chính vì thế,
vừa qua chính phủ đã có quyết định
thành lập trung tâm Logistics tại tỉnh
Bà Rịa - Vũng tàu với quy hoạch là
1.200 ha tại xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa –

Tại Việt Nam có hai cửa ngõ quốc tế là
Cái Mép – Thị Vải tại miền nam và Lạch
Huyện thuộc Tp. Hải Phòng ở Miền
Bắc. Khi chính phủ Việt Nam chọn
đặt trung tâm logistics tại khu vực
cảng Cái Mép – Thị Vải là chính phủ
đã quyết định đặt trung tâm logistics
của cả vùng Đông Nam Bộ tại một cửa
ngõ quốc tế.
Việc thành lập Trung Tâm logistics là
nhằm mục đích tập hợp các dịch vụ
về logitsics vào một khu nhằm tiết
giảm chi phí logistics cho các doanh
nghiệp xuất nhập khẩu. Nhưng theo
một số các chuyên gia về logistics và
các hãng tàu, vùng Cái Mép – Thị Vải
chỉ phù hợp cho phát triển cảng nước
sâu, chứ không thể phát triển trung
tâm logistics. Hiện tại, hơn 80% sản
lượng hàng xuất nhập khẩu tại các
Cảng tại Cái Mép – Thị Vải được trung
chuyển từ các cảng tại TP. Hồ Chí
Minh, Đồng Nai và Bình Dương, nơi
tập trung dân số, khu công nghiêp, hệ
thống giao thông tương đối đồng bộ
(Đường thủy nội địa, Sân Bay, đường
bộ và đường sắt).
Thành Phố Hồ Chí Minh được đánh
giá là tương đối thuận tiện do tập
trung nhiều các nhà cung cấp dịch vụ
chuyên nghiệp, mạnh về vốn và công
nghệ cũng như lượng khách hàng ổn
định của cả nước. Nhưng yếu tố về đất
đai phục vụ cho trung tâm logistics

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

là không thuận lợi bằng Đồng Nai vì
không thể mở rộng diện tích cũng
như giá cả bất động sản rất cao do
nhu cầu nhà ở.
Đồng Nai, đặc biệt là huyện Nhơn
Trạch được đánh giá là vùng phát
triển cho trung tâm logistics tốt nhất
cho vùng Đông Nam Bộ, vùng đất
thuận tiện nhất cho việc phát triển và
mở rộng trung tâm logistics do quỹ
đất còn khá nhiều, giá bất động sản
còn thấp để đầu tư và mở rộng. Khu
vực Nhơn trạch sẽ là đầu mối khi cầu
Cát Lái, đường vành đai 3 và 4 được
hoàn thành. Cùng với hệ thống sông
Đồng Nai có thể kết nối hầu hết các
tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ,
với mớn nước đón tàu 30.000 DWT.
Chính vì thế, khu vực Nhơn Trạch sẽ là
nơi đón các nhà đầu tư cũng như các
nhà dịch vụ logistics hàng đầu về đây
khai thác trong năm 2019, năm được
các nhà kinh tế đánh giá là năm mà
Việt Nam sẽ đón nhiều nhà đầu tư vào
các khu công nghiệp để phát triển
sản xuất cũng như ngành logistics bởi
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Nhân lực ngành Logistics. Thị trường
tuyển dụng lớn, trình độ nhân viên
thấp và thiếu kinh nghiệm, nguồn
nhân lực không đạt yêu cầu, … là
những “bài ca bất hủ” về tình trạng
nhân lực ngành Logistics của Việt Nam

trong nhiều năm qua. Nguồn nhân lực
chất lượng cao là điều kiện tiên quyết,
mở đường cho thị trường nước ta tiếp
cận những thành tựu này trong cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo kết
quả điều tra của Viện Nghiên Cứu và
Phát Triển của Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân, hiện nay có tới 80,26%
nhân lực trong các công ty Logistics
chủ yếu vẫn được đào tạo thông qua
các công việc hàng ngày, 23,6% lao
động tham gia các khóa đào tạo trong
nước, 6,9% thuê các chuyên gia nước
ngoài đào tạo, còn những người tham
gia các khóa đào tạo ở nước ngoài chỉ
chiếm 3,9%. Số liệu cho thấy, nguồn
nhân lực trong ngành đào tạo thiếu
bài bản và khó theo kịp tốc độ phát
triển của thế giới. Đào tạo về nghiệp
vụ đóng vai trò cốt lõi trong việc xây
dựng, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực vàng trong ngành Logistics.
Theo quyết định số 169/QĐ-TTg, ngày
22/01/2014 của Thủ tướng “Chiến lược
tổng thể phát triển khu vực dịch vụ
của Việt Nam”, đến năm 2020 ngành
logistics đóng góp vào GDP 5% và
đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng thị
trường logistics đạt 20–25% năm. Tỉ lệ
thuê ngoài logistics đến năm 2020 là
40%.
Với lĩnh vực, nghành nghề đang hoạt
động tại ICD Biên Hòa. Năm 2018 ICD
Biên Hòa một năm có chuyển biến

mới về phát triển logistics, tại Chi
nhánh Nhơn Trạch ICD Biên Hòa đã
mạnh dạn đầu tư xây thêm 02 kho
D, E với diện tích khoảng 6.000m2
và 20.000m2 để đáp ứng khai thác
dịch vụ logistics cho khách hàng hiện
hữu và tiềm năng. Phát triển mảng
dịch vụ giao hàng tận kho cho khách
hàng. Phát triển thêm khâu lấy mẫu
hàng hóa gởi cho khách hàng trong
và ngoài nước. Bên cạnh đó nguồn
nhân lực tại đơn vị cũng chưa đáp
ứng đúng và đủ cho ngành Logistics.
Vì vậy năm 2019 Lãnh đạo đơn vị đã
làm việc với hiệp hội VLA- VLI Logistics
để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
về logistics, trước mắt bộ phận kho
đào tạo quản lý hàng hóa nguy hiểm.
Ký kết với công ty Damco logistics và
Maersk về vận chuyển, kho bãi với tần
suất hoạt động 24h/7. Xúc tiến làm
việc với Khách hàng tại KCN Tân Đô,
Long An, phát triển cước quốc tế giao
kho cho khách hàng tại khu vực Đông
Nam Á (Campuchia và Myanma). Kế
hoạch tìm kiếm, khảo sát vị trí để mở
rộng thêm địa điểm làm dịch vụ cho
khách hàng.
“LPI: Tiêu chí chất lượng logistics
trong 6 chỉ số LPI của WB”
Văn Thanh Nghị
ICD Biên Hòa
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TRUYỀN THỐNG HỘI THAO CỦA TÍN NGHĨA
một kỷ niệm khó quên.
Song song với phần thi 10 trò chơi vận
động trường là phần thi hóa trang.
Năm nay, có 07 đội tham dự phần thi
hóa trang, mỗi đội mang một sắc thái
riêng, đem lại không khí vô cùng đặc
sắc và ấn tượng.

H

ướng đến chào mừng 30
năm thành lập Tổng Công
ty Tín Nghĩa (7/9/1989
–7/9/2019). Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã tổ chức Hội thao truyền thống
năm 2018. Tham dự hội thao năm nay
có gần 1.000 CBCNV đến từ 20 dơn vị
thành viên thuộc Tổng Công ty.
Trước Lễ khai mạc 1 tháng, các đội đã
tham gia thi đấu vòng loại các môn thể
thao: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,
cờ tướng…Đặc biệt, ngày tổng kết Hội
thao năm nay, các đội chinh phục thử
thách với 10 môn thể thao liên hoàn
mang ý nghĩa sâu sắc như: Tín Nghĩa
– Nơi chia nhau thử thách – Cùng tận
hưởng thành quả, Tìm ra từng thành
viên của Gia đình Tín Nghĩa, Cùng
Nhau – Tín Nghĩa sẽ ngày càng phát
triển, Cùng nhau ta làm được tất cả,
Thông hiểu chiến lược – Chắc chắn
thành công... thể hiện tinh thần đoàn
kết, gắn bó của doanh nghiệp.. Các
trò chơi đều đòi hỏi tinh thần đoàn
kết, tương trợ lẫn nhau giữa các thành
viên trong đội, mang nhiều tên gọi thể
hiện nét văn hóa riêng của Tín Nghĩa.
Bên cạnh đó các đội tham gia tranh tài
phần thi: hội thi hóa trang, chụp ảnh
ngộ nghĩnh.
Trước khi bước vào 10 trò chơi vận
động trường, tất cả mọi người được

thưởng thức những tiết mục văn nghệ,
múa hát do các ca sĩ và diễn viên múa
không chuyên đến từ các đơn vị thành
viên Tín Nghĩa trình bày và sau đó là
lời phát biểu khai mạc Hội thao truyền
thống của đồng chí Tổng Giám đốc.
Sau lời phát biểu khai mạc bầu không
khí trở nên sôi động hơn, ai ai cũng nôn
nao tò mò những trò chơi thử thách
phía trước. Các đội cùng nhau thể
hiện quyết tâm của mình dưới sự dẫn
dắt của hoạt náo viên. Sau đó, các đội
lần lượt cử thành viên để xếp chữ “Tín
Nghĩa”- thể hiện một tinh thần đoàn
kết của đại gia đình Tín Nghĩa. Mặc dù
đứng dưới cái nắng gay gắt nhưng tôi
có thể trông thấy được nụ cười tươi và
niềm tự hào hãnh diện được toát lên
trên gương mặt mỗi thành viên chúng
tôi. Và tiếp đó là phần tranh tài của các
đội với 10 trò chơi liên hoàn. Tuy đến
từ nhiều đơn vị khác nhau, nhưng mọi
người luôn thể hiện tinh thần đoàn kết,
cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn nhau cách
chơi. Khoảnh khắc cả đội cùng nhau
chạy đua với thời gian, cười nói rôm
rả dường như xua tan đi cái mệt mỏi
dưới trời trưa nắng nóng, khoảnh khắc
lo lắng, chờ đợi đội nhà thi đấu, mừng
rỡ khi cả đội vừa hoàn thành xong thử
thách của một trạm và cả đội lại tiếp
tục nhanh chóng vượt qua các trạm
còn lại phía trước với thời gian nhanh
nhất, những khoảnh khắc ấy đúng là

Sau phần thi hóa trang là bữa tiệc thân
mật để mọi người cùng nhau ngồi lại
chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn
vừa trải qua. Và hồi hộp chờ đợi công
bố kết quả sau một ngày quyết chiến
sôi nổi. Tại Lễ bế mạc, Ban lãnh đạo
Tổng Công ty đã cùng chúc mừng,
chia vui, trao giải cho các bộ môn thể
thao truyền thống đã diễn ra trước đó;
các nhiếp ảnh gia không chuyên với
những tấm ảnh ngộ nghĩnh; giải hóa
trang và giải thưởng cho 10 đội.
Hội thao truyền thống Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã trở thành ngày hội đầy ý
nghĩa, không chỉ giúp nâng cao thể lực,
sức khỏe cho cán bộ, CNVCLĐ qua đó
đem đến cho CB-CNV niềm vui, những
phút thư giãn, giải trí và cũng đem lại ý
nghĩa giáo dục sâu sắc cần giữ vững và
ngày một nâng cao tinh thần đoàn kết,
tương thân tương ái, sức mạnh tập thể,
tạo nét văn hóa riêng.
Hội thao 2018 Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã khép lại nhưng tinh thần thi đấu hết
mình, ấn tượng về những pha tranh tài
ngoạn mục và đầy kịch tính, sự cổ vũ
cuồng nhiệt của cổ động viên vẫn mãi
là những kỷ niệm đẹp đọng lại trong
tim những người tham dự. Thành công
của Hội thao năm nay sẽ tiếp tục là
bước đệm vững chắc để CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa phát huy truyền
thống đoàn kết, tinh thần thể thao rèn
luyện sức khỏe và tạo động lực thành
công cho những mùa hội thao tiếp
theo.
Nguyễn Thị Ly
CTCP TM & XD Phước Tân
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hấm thoát đã 10 năm kể từ
ngày đầu tôi mới bắt đầu
vào công ty công tác. Cứ hai
năm một lần Tổng Công ty Tín Nghĩa
chúng tôi tổ chức Hội thao cho toàn
thể Cán Bộ CNV tham gia vừa thi các
tiếc mục hóa trang vừa chơi các trò
chơi liên hoàn để anh em giao lưu và
học tập, nhưng năm nay hội thao diễn
ra có điểm đặc biệt hơn là kỷ niệm
30 năm ngày thành lập Tổng Công ty
(07/9/1989-07/9/2019).
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ vì trong tôi
những hồi tưởng đẹp, những cảm xúc
khó tả về những ngày hội thao Tổng
Công ty trong suốt 10 năm qua luôn
hiện hữu. Tôi không là người giỏi văn
thơ nhưng sao cứ thôi thúc, bồi hồi và
bảo lòng hãy mạnh dạn mượn những
dòng chữ để nói lên những suy nghĩ
của mình mà Tôi cho rằng đó là những
ký ức đẹp của cuộc đời dẫu biết rằng
những từ ngữ của tôi không được trơn
tru và bóng bẩy.
Trải qua 30 năm thành lập với 10 năm
gắn bó, Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui
có, buồn có, nhưng kỷ niệm nào cũng
đáng nhớ. Ấn tượng khó phai nhất
trong tôi có lẽ đó là hội thao năm 2018
kết hợp chào mừng 30 năm thành lập
Tổng Công ty. Trước ngày hội thao
khoảng 5 ngày tôi được thông báo
tiết mục hóa trang thiếu một người
nên đề nghị tôi tham gia, Tôi từ chối vì
thấy mình đã U40 rồi để trò chơi cho
các em trẻ tham gia nhưng đạo diễn
tiết mục cho rằng nhỏ tuổi hay lớn
tuổi cũng tham gia vì đó là hội thao là
trò chơi, thôi thì tôi cũng đồng ý.
Ngày đầu lên tập dợt tiết mục đạo
diễn đưa Tôi bận bộ đồ bằng vải
cacton trông rất ngộ nghĩnh, em thì
bận bộ đồ bằng ống hút, bao tay,
nhìn buồn cười nhất là mấy em trai
bận các bộ đồ thiết kế bẳng bao bố,
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tấm bạt vv… nhìn chung là các loại
thải của môi trường tái tạo hồi sinh
thành những bộ quần áo xinh xắn và
dễ thương, ai cũng mong muốn có sự
chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất để
đóng góp một phần nhỏ bé của mình
vào những ngày trọng đại của Công
ty, những giọt mồ hôi, những ánh mắt
chăm chú theo từng động tác không
chuyên… của các em tham gia tập
luyện đã làm cho tôi vừa cảm phục
vừa cảm thấy may mắn! Cảm phục vì
lòng nhiệt huyết, vì sự tận tâm của các
em. Tôi cảm thấy may mắn là thành
viên của Đội. Mọi người cứ thế cùng
nhau cố gắng, chúng tôi tập dợt cùng
nhau để chuẩn bị cho buổi biểu diễn
thi hóa trang.
Sự tập luyện, sự háo hức, sự bồi hồi
chờ đợi ngày hội thao rồi cũng tới.
Khi tiết mục đội bạn kết thúc, đến tiết
mục của đội chúng tôi tham gia, chân
tay tôi lúng túng hồi hợp không biết
ra trình diễn có ổn không, Ban giám
khảo xem có nhận xét tốt không?
Tôi hít sâu thả lỏng bước ra sân khấu
theo các em, đã lâu rồi tôi mới được
sống trong bầu không khí sôi động và
vui như thế mặc dù biểu diễn không
chuyên nhưng những cái vỗ tay cổ vũ
làm cho chúng tôi rất phấn khởi. Tôi
cảm thấy an tâm nói trong bụng rằng

mình làm được rổi đó vì đã làm cho
giám khảo khán giả cười vì trò chơi mà
phải vui vậy là được không quan trọng
đạt giải hay không. Cuối cùng tiết mục
của đội tôi cũng diễn xong và thành
công tốt đẹp.
Kết thúc 10 trò chơi liên hoàn và tiết
mục dự thi hóa trang xong, chúng
tôi được ngồi bên nhau, tay bắt mặt
mừng cười đùa rôm rả vì nhờ tổ chức
hội thao mà toàn thể các chi nhánh
của công ty mới có một ngày gặp mặt
đông đủ, các anh em đồng nghiệp
gặp nhau quay quần bên nhau làm tôi
có cảm nhận đây không phải là một
công ty mà một tổ ấm, một gia đình
lớn mà mọi người chung tay xây dựng
và rất hòa thuận. Cảm giác ấm cúng
đó không phải ở đâu cũng có được,
chỉ có ở Công ty tôi – Tổng Công ty Tín
Nghĩa – nơi mà ngoài giá trị về công
việc, giá trị về văn hóa doanh nghiệp
luôn được tôn vinh và xây đắp từng
ngày để gắn kết những thành viên lại
với nhau. Thay mặt cho toàn thể anh
chị em CBCNV chân thành cảm ơn Ban
Tổng Giám Đốc, Ban Chấp hành CĐCS
Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho
chúng tôi có một ngày thật là ý nghĩa.
.
Đỗ Thị Thảo
Xí nghiệp Xây dựng
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CHUNG LÒNG CHUNG SỨC
THÁNG 11/2018

CHUNG LÒNG CHUNG SỨC THÁNG 12/2018

HÀNH TRÌNH
THIỆN NGUYỆN
ĐẦY Ý NGHĨA
Duy trì truyền thống tốt đẹp từ hơn nhiều năm
nay, tiếp tục chia sẻ với những mảnh đời bất
hạnh trong cuộc sống, Tổng Công ty Tín Nghĩa
phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai thực hiện
chương trình “Chung lòng chung sức” nhằm
giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trong những ngày cuối năm bận rộn, nhưng
Tổng Công ty vẫn không quên việc làm nhân
văn này. Trên tinh thần đó, Đoàn chúng tôi do
anh Lê Đình Sơn – Phó Giám đốc Công ty CP
PT KCN Tín Nghĩa là trưởng đoàn đã đến thăm
gia đình em Gịp Mỹ Tâm ở Định Quán dưới sự
giới thiệu của Ban Hội chữ thập đỏ huyện Định
Quán. Em Gịp Mỹ Tâm hiện là học sinh lớp 9A7
trường THCS Lê Thánh Tông – xã Gia Canh huyện Định Quán. Hoàn cảnh gia đình em rất
khó khăn, cha bỏ đi từ lúc em còn nhỏ rổi mấy
năm sau mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh nên giờ
đây hai chị em của Tâm sống nhờ vào ông bà
ngoại. Ông bà ngoại của em nay đã lớn tuổi nên
không còn khả năng lao động. Em nhỏ của Tâm
chỉ mới 2 tuổi, nên cuộc sống của bốn thành
viên trong gia đình hiện nay nhờ vào nguồn trợ
cấp xã hội dành cho người cao tuổi và trợ cấp
mồ côi của hai chị em Tâm. Một điều rất đáng
khâm phục ở cô trò nhỏ này chính là tinh thần
vượt khó, 9 năm liên tục em là học sinh giỏi của
nhà trường và nằm trong đội tuyển học sinh
giỏi của huyện. Để tạo điều kiện cho em được
tiếp tục đền trường, cũng như động viên tinh
thần vượt khó của Tâm, chúng tôi đã hỗ trợ
một suất học bổng tạo điều kiện tiếp sức cho
em đến trường.

T

KHÓ KHĂN CẢ CUỘC ĐỜI!

heo chân Đài Phát thanh
Truyền hình Đồng Nai,
chúng tôi đi thực hiện
chương trình Chung Lòng Chung
sức tháng 12/2018. Hoàn cảnh khó
khăn của chương trình là hộ gia
đình Ông Bà: Hoàng Tất Thủy, sinh
năm 1941 và Nguyễn Thị Nhi, sinh
năm 1945 hiện cư ngụ tại xã Thanh
Sơn, huyện Định Quán, đây là hộ
nghèo và có hoàn cảnh khó khăn
của địa phương này.

ngày qua ngày chỉ với vài cộng rau
nấu với nước, thêm một chút muối;
bộ quần áo rách tả tơi, quần này kết
hợp với áo kia, không được một bộ
đồ nguyên vẹn, lành lặn. Vậy mà
khi hỏi mong ước của Ông là gì?
Đó không phải là cơm ăn, áo mặc,
Ông mong sao có tiền chữa bệnh
cho Bà, để Bà bớt chịu đựng những
cơn đau nhức. Tình yêu, tình người
trong khó khăn, hoạn nạn của Ông
đối với Bà thật đáng quý.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Ông Thủy
đã lớn lên trong khó khăn vất vả.
Đến tuổi trưởng thành, cảm mến
người phụ nữ hay lam hay làm,
chịu thương chịu khó ở gần bên
nhà mình, Ông Thủy và Bà Nhi đã
kết nghĩa vợ chồng. Hai mảnh đời
nghèo khó kết hợp và nương tựa
vào nhau trước sóng gió của cuộc
đời. Bốn đứa con lần lượt ra đời
nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn cứ
mãi đeo bám gia đình, bốn người
con phải tha phương kiếm sống, hai
ba năm nay chưa một lần về lại gia
đình thăm ba mẹ. Hiện nay Bà bị bại
liệt nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt
đều phải nhờ vào sự chăm sóc của
Ông. Nguồn sống chính của Ông Bà
từ công việc vá xe đạp của ông và
thu nhặt thêm phân bò phơi khô để
bán nhưng thu nhập rất bấp bênh,
nên phải nhờ vào sự hỗ trợ hàng
tháng của chính quyền địa phương
từ nguồn trợ cấp cho người nghèo
một tháng được 200 ngàn đồng.
Nhìn bữa cơm đơn sơ và đạm bạc,

Dẫu biết rằng con người sinh ra,
không ai có thể lựa chọn con đường
mình đi trong suốt cuộc đời, nhưng
con đường đời khó nhọc của ông
Thủy và bà Nhi xa bao nhiêu, những
con dốc khó khăn của cuộc sống
cao bao nhiêu mà hai Ông Bà đã đi
gần hết cả đời người vẫn chưa thể
vượt qua được, để giờ đây ở cái tuổi
gần đất xa trời của Ông Bà, cuộc
sống vẫn còn đau thương và khốn
khó!
Chương trình đã khép lại, chiếc xe
đã lăn bánh ra khỏi con đường làng
bình yên và vắng vẻ. Tôi nghĩ rằng
nếu bạn là người may mắn được
đi trên con đường đời ít khó nhọc
hơn thì phải luôn cảm thông chia
sẻ với những mảnh đời khốn khó.
Yêu thương là một chặn đường dài
và rất cần nhiều sự chung tay để
những chuyến đi luôn đong đầy
niềm chia sẻ!
Trường Vy
Công ty CP Thống Nhất

Sau những lần cùng Tổng Công ty tham gia
chương trình này, tôi càng thêm trân quý cuộc
sống hiện tại của mình hơn và cố gắng phấn
đấu hơn từng ngày vì biết mình còn may mắn,
hạnh phúc hơn nhiều người khác. Tôi rất mong
rằng chương trình ‘Chung lòng Chung sức”
ngày càng gây được tiếng vang lớn để kêu gọi
các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh
đóng góp một phần hỗ trợ cho các gia đình
vượt qua khó khăn, cải thiện và ổn định cuộc
sống tốt hơn.
Trần Tuấn Biên
Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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ẤM ÁP TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG
Bản thân chị Toan bị thoát vị đĩa đệm
nên chỉ ở nhà đan khay một ngày
kiếm được 20 ngàn đồng. Cuộc sống
gia đình hiện nay chỉ trông mong vào
tiền công kiếm được từ công việc phụ
hồ của anh Liên. Mong ước của anh
chị có số vốn để chăn nuôi cải thiện
cuộc sống gia đình. Công ty CP Xăng
dầu TN tài trợ cho gia đình số vốn 20
triệu đồng để có nguồn vốn chăn nuôi
chăm lo tốt hơn cho hai đứa cháu.

M

ột năm nữa lại sắp
khép lại, hành trình của
chương trình “Chung
lòng Chung sức” lại được nối dài khi
giúp đỡ thêm các số phận, hoàn
cảnh khó khăn. Sau 8 năm thực hiện
chương trình đã giúp đõ được hơn 100
mảnh đời bất hạnh. Trong năm 2018,
Tổng Công ty phối hợp cùng các Công
ty, đơn vị trong hệ thống giúp đỡ cho
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các hoàn cảnh sau:
Số tháng 1:
Hộ gia đình anh chị: Đỗ Văn Liên – sinh
năm 1962 và Lê Thị Tòan – sinh năm
1968 hiện cư ngụ tại xã Phú Thanh huyện Tân Phú. Anh chị có hai người
con, đứa con gái lớn sinh ra đã bị bại
nảo và bại liệt, đứa con trai thứ hai bị
động kinh hàng tháng cháu phải lên
bệnh viện tâm thần Biên Hòa điều trị.

Số tháng 2:
Hộ gia đình bà Lê Thị Biên – sinh năm
1928 hiện cư ngụ tại xã Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ. Bà có 5 người con
nhưng 2 người con đầu bị mất do
bệnh tật, hiện nay bà sống với người
con trai út bệnh tâm thần hàng tháng
anh được nhà nước trợ cấp 400 ngàn
đồng tiền bệnh tật. Hai người con còn
lại hiện đang tha phương kiếm sống,
cuộc sống của các anh chị cũng khó
khăn cũng không thể phụ giúp được
gì cho mẹ con bà. Mới đây bà Biên bị
té gảy xương chân nhưng vì không ai
lo cơm nước cho đứa con trai tâm thần
nên bà vẫn phải lê từng bước khó khăn
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để cơm nước lo cho đứa con trai.
Mong ước của bà có một số tiền nhỏ
gởi tiết kiệm để bà có thể yên tâm
lo hậu sự sau này. Văn phòng Tổng
Công ty đã tài trợ cho gia đình bà số
tiền 20 triệu đồng.
Số tháng 3:
Hộ gia đình em Dương Thị Hòa – sinh
năm 2003 và Dương Thị Đao – sinh
năm 2007 hiện cư ngụ tại xã Xuân
Đông - huyện Cẩm Mỹ. Năm 2015
vừa qua mẹ 2 em mất do bệnh tật, từ
ngày mẹ mất do thương nhớ vợ mà
cha các em bị chứng trầm cảm (tâm
thần nhẹ). Cuộc sống của 3 cha con
hiện nay chỉ từ một sào đất trồng
hoa màu. Mặc dù gia cảnh khó khăn
nhưng 2 em luôn là học sinh giỏi
nhiều năm liền của nhà trường. Hiện
nay do gia cảnh quá khó khăn các em
có nguy cơ bỏ học. Công ty CP Đầu tư
KCN Tín Nghĩa đã tài trợ cho gia đình
anh, chị 20 triệu đồng. Ngoài ra, sau
khi chương trình được phát song, các
mạnh thường quân ở Tp.Hồ Chí Minh
đã ủng hộ xây nhà tình thương cho
gia đình các cháu với số tiền 40 triệu

đồng.
Số tháng 4:
Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp –
sinh năm 1966 hiện cư ngụ tại xã
Quang Trung - huyện Thống Nhất.
Chồng bỏ mẹ con chị ra đi từ lúc đứa
con trai út còn trong bụng mẹ, chị
phải một mình làm thuê, làm mướn
nuôi con. Hiện nay chị đang bị ung
thư tử cung giai đoạn 3 đã vậy còn
phải cán đáng chăm nom cho đứa
con gái bị bại liệt và không có bộ
phận sinh dục cùng với đứa con trai
bị mù một mắt. Trước đây chị cũng có
1 ngôi nhà của riêng mình nhưng vì
bệnh tình của con chị phải bán căn
nhà ấy để chạy chữa, thuốc men. Và
hiện nay 3 bà con chị đang sống trọ
trong ngôi nhà của một người hàng
xóm hàng tháng tiền thuê nhà hết
700.000 ngàn đồng. Công ty CPPT
KCN TN tài trợ cho gia đình số vốn 20
triệu đồng. Ngoài ra, sau khi chương
trình được phát sóng, các mạnh
thường quân ở Tp. Hồ Chí Minh đã
ủng hộ xây nhà tình thương cho gia
đình chị với số tiền 40 triệu đồng.

Số tháng 5:
Hộ gia đình em Bích Trâm – sinh năm
2010 hiện cư trú tại xã Phú Cường
- huyện Định Quán. Cha mất sớm,
một mình mẹ tảo tần nuôi hai chị em
ăn học. Trước đây cả gia đình sang
Campuchia sinh sống, tuy nhiên ở đất
xứ người cũng không làm cho cuộc
sống của ba mẹ khấm khá lên được,
sau nhiều năm lăn lộn, ba mẹ con
đã về lại quê hương sinh sống. Một
mình mẹ em không có nghề nghiệp
ổn định, kiếm sống qua ngày tại bến
sông Trị An bằng công việc làm thuê
làm mướn, không đủ để nuôi em ăn
học. Ước mơ của em là có thể giúp đỡ
gia đình và mẹ bớt cực khổ và em vẫn
có thể tiếp tục đến trường để tiếp tục
học tập, vươn lên thoát ngèo. Công
ty CP QLDA Tín Nghĩa đã tài trợ cho
gia đình em số tiền 20 triệu đồng để
dành góp phần giúp đỡ em ăn học.
Số tháng 6:
Hộ gia đình anh Dịp Mừng Phu – sinh
năm 1970 dân tộc Hoa hiện đang
cư ngụ tại xã Phú Vinh - huyện Định
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã trao cho
em phần học bổng trị giá 10 triệu
đồng. Bên cạnh đó chương trình
trao 10 xuất học bổng cho 10 em có
hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
này. Mổi suất 1 triệu đồng trong 10
triệu còn lại của chương trình. Ngoài
ra, chương trình còn trao thêm 50
suất quà là 20 cuốn tập và 2 cây viết
cho 50 em học sinh khác có hoàn
cảnh khó khăn ở địa phương này.
Tổng suất tập chương trình đề nghị
Tổng Cty Tín Nghĩa hổ trợ đợt này là
1.220 cuốn và 122 cây viết.
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch dành
sự quan tâm sâu sắc đến các em
thông qua việc tặng mỗi em một
chiếc cặp sách/balo đến trương.
Quán. Vợ bỏ cách đây gần 10 năm,
một mình anh phải nuôi 3 đứa con
nhỏ dại. Do hoàn cảnh khó khăn đứa
con trai lớn của anh phải nghỉ học
theo hàng xóm đi rọc lá chuối mướn,
hai đứa còn lại còn đang tuổi ăn học
nên củng không thể phụ giúp được
gì. Hiện nay anh còn phải cán đáng
chăm sóc thêm cho mẹ già bị mù và
bại liệt. Nguồn sống của cả gia đình
chỉ từ công việc bán vé số của anh và
một ít tiền công của đứa con trai lớn
kiếm được. Cty CP Thống Nhất đã tài
trợ cho gia đình anh 20 triệu đồng
để lấy vốn làm ăn.
Số tháng 7:
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 thuê, làm mướn ở quê
nhà để sinh sống. Hoàn cảnh càng
khó khăn hơn khi suốt 6 năm nay
anh phải một mình chăm sóc người
cha già đang bại liệt. Hiện nay trong
ngôi nhà chấp vá tạm bợ chỉ có 2 cha
con anh sinh sống vì anh vẫn chưa
lập gia đình. Mong ước của anh có
một số vốn để chăn nuôi bò để vươn
lên thoát nghèo. Công ty Cổ phần
Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa
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đã tài trợ hai ba con 20 triệu đồng
để phòng khi trái nắng trời có diều
kiện lo thuốc thang cho người ba già
bệnh tật. Ngoài ra, sau khi chương
trình được phát song, các mạnh
thường quân đã ủng hộ xây nhà tình
thương cho gia đình anh với số tiền
40 triệu đồng.
Số tháng 8:
Hộ gia đình em: Nguyễn Ngọc Xuân
Tiên – sinh năm 2001 hiện đang cư
ngụ tại xã Xuân Đường - huyện Cẩm
Mỹ. Cha em bị tai biến nằm một chổ
hơn 3 năm nay, một mình mẹ em
phải cán đáng lo mọi thứ trong gia
đình với công việc làm thuê, làm
mướn. Em là đứa con duy nhất trong
nhà nên ngoài giờ học Tiên còn 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 là học sinh giỏi của
nhà trường và nằm trong đổi tuyển
dự học sinh giỏi của huyện Cẩm Mỷ.
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 rất nhiều trở
ngại, mong ước của gia đình có một
suất học bổng để tạo điều kiện giúp
em được tiếp tục đến trường. Công

Số tháng 9:
Hộ gia đình em: Trần Thị Quỳnh
Chi - học sinh lớp 1/2 trường tiểu
học Nguyễn Huệ xã Bảo Quang thị xã Long Khánh. Hộ gia đình em:
Nguyễn Hà Kim Uyên – học sinh lớp
6B trường PTCS Bảo Quang – xã Bảo
Quang - thị xã Long Khánh. Em Chi
hiện đang bị chứng thận hư hàng
tháng phải đi chạy thận tại bệnh
viện nhi đồng Tp Hồ Chí Minh đã vậy
em còn mắc thêm chứng hở van tim
nên sức khỏe em rất yếu. Cha em thì
đi phụ hồ, mẹ em thi làm công nhân
may mặc nên cuộc sống gia đình rất
khó khăn.
Đối với em Uyên: Cha mẹ em mất
từ lúc em còn nhỏ, giờ đây em phải
sống cùng với bà ngoại. Công việc
của bà ngoại là làm thuê, làm mướn
và bắt ốc để bán. Một điều rất đàng
khen cho cô trò nhỏ này là nhiều
năm liền Uyên là học sinh giỏi của
nhà trường.
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã
trao cho em phần học bổng trị giá 10
triệu đồng (mỗi phần trị giá 5 triệu
đồng). Bên cạnh đó chương trình
trao 10 xuất học bổng cho 10 em có
hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
này. Mổi suất 1 triệu đồng trong 10
triệu còn lại của chương trình. Ngoài

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG

ra, chương trình còn trao thêm 50
suất quà là 20 cuốn tập và 2 cây viết
cho 50 em học sinh khác có hoàn
cảnh khó khăn ở địa phương này.
Tổng suất tập chương trình đề nghị
Tổng Cty Tín Nghĩa hổ trợ đợt này là
1.220 cuốn và 122 cây viết.
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch dành
sự quan tâm sâu sắc đến các em
thông qua việc tặng mỗi em một
chiếc cặp sách/balo đến trương.
Số tháng 10:
Hộ gia đình em: Đoàn Như Lệ - học
sinh lớp 12A7 trường THPT Phước
Thiền – xã Phước Thiền - huyện
Nhơn Trạch.
Hộ gia đình em: Lê Thị Kiều Dung
- học sinh lớp 11A3 trường THPT
Phước Thiền - xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch.
Hoàn cảnh gia đình em rất khó
khăn, cha bỏ đi từ lúc em còn nhỏ
rổi 3 năm qua mẹ củng qua đời vì
bạo bệnh nên giờ đây 2 chị em của
Lệ sống nhờ vào bà ngoại. Bà ngoại
trước đây là giáo viên nay đã về hưu
và nguồn sống của 3 bà cháu nhờ
vào một ít tiền hưu trí của ngoại.
Cha mẹ ly hôn ở ngoài Quảng Nam,
em phải theo cha vào Nhơn Trạch
ở trọ sinh sống. Hiện nay nguồn
sống của bốn cha con em từ công
việc bán vé số của cha thu nhập bấp
bênh nên cuộc sống gặp rất nhiều
khó khăn. Nhưng có một điều dù
hoàn cảnh khó khăn như thế nào
thì suốt 11 niên học vừa qua em vẫn
là học sinh giỏi của các trường em
theo học. Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ
Tín Nghĩa đã hỗ trợ cho gia đình số
tiền tài trợ 20 triệu đồng trong đó,
mỗi em nhận được học bổng trị giá
10 triệu đồng.
Số tháng 11:
Hộ gia đình em: Gịp Mỹ Tâm - học

sinh lớp 9A7 trường THCS Lê Thánh
Tông – xã Gia Canh - huyện Định
Quán. giỏi của huyện. Hoàn cảnh
gia đình em rất khó khăn, cha bỏ
đi từ lúc em còn nhỏ rổi mấy năm
sau mẹ củng qua đời vì bạo bệnh
nên giờ đây 2 chị em của Tâm sống
nhờ vào ông bà ngoại. Cả ông bà
ngoại của em nay đã lớn tuổi ông 86
tuổi còn bà 72 nên không thể làm
được gì còn đứa em của Tâm mới
2 tuổi, nên cuộc sống của 4 thành
viên trong gia đình hiện nay nhờ
vào nguồn trợ cấp xã hội dành cho
người cao tuổi của ông và của 2 chị
em mồ côi của Tâm được 750.000đ.
Một điều rất đáng khâm phục ở cô
trò nhỏ này chính là tinh thần vượt
khó vươn lên, 9 năm liên tục em là
học sinh giỏi của nhà trường và nằm
trong đội tuyển học sinh. Công ty
CPPT KCN Tín Nghĩa phối hợp cùng
tài trợ học bổng với số tiền 20 triệu
đồng
Số tháng 12:
Hộ gia đình ông bà: Hoàng Tất Thủy
– sinh năm 1941 và Nguyễn Thị Nhi
– sinh năm 1945 hiện cư ngụ tại xã
Thanh Sơn - huyện Định Quán đây
là hộ nghèo và có hoàn cảnh khó
khăn của địa phương này. Ông và
bà có được 4 người con nhưng các
con đều nghèo và đang phải tha
phương kiếm sống. Hiện nay bà bị
bại liệt nằm một chổ nên mọi sinh
hoạt đều phải nhờ vào sự chăm sóc
của ông. Nguồn sống chính của ông
bà hiện nay từ công việc vá xe của
ông nhưng thu nhập rất bấp bênh
nên phải nhờ vào sự hỗ trợ hàng
tháng của chính quyền địa phương
từ nguồn trợ cấp cho người nghèo
một tháng được 200 ngàn. Mong
ước của ông bà có một số tiền để
lo cuộc sống hàng ngày. Công ty
CP Thống Nhất đã tài trợ số tiền 20
triệu đồng cho ông bà để trang trải
những lúc ốm đau bệnh tật.

chương trình, hướng đến các em
học sinh nghèo hiếu học, chương
trình nhận được quan tâm của
đông đảo người xem, chính quyền
địa phương và các bậc phụ huynh
có con em đang trong độ tuổi đến
trường. Bằng sự tìm hiểu và quan
đến đến các em học sinh- sinh viên,
chương trình đã tiếp sức cho nhiều
em có điều kiện được đến trường để
nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo,
vươn lên trong cuộc sống. Ngoài
việc học bổng, có nhiều đơn vị khi
tham gia chương trình còn tài trợ
thêm tập, vở, cặp sách cho các em,
mang đến cho các em một năm học
thật tươm tất, giúp các em luôn có
niềm tin và động lực khi đến trường.
Bên cạnh các chương trình hướng
đến đối tượng là các em học sinh
– sinh viên, hoạt động trợ cấp vốn
cho các hộ gia đình có hoản cảnh
khó khăn vẫn tiếp tục được duy
trì và phát huy hiệu quả. Một số
mạnh thường quân sau khi theo dõi
chương trình đã tài trợ xây nhà cho
các gia đình với tổng số tiền hơn
120 triệu đồng.
Chương trình đã thực hiện nhiều
năm qua, tuy không mới nhưng là
một chương trình có ý nghĩa nhân
văn cao cả, góp phần giúp đỡ những
mảnh đời bất hạnh, những em học
sinh nghèo hiếu học có điều kiện để
vươn lên, thoát khỏi cuộc sống khó
khăn.
Hành trang của chương trình sẽ
được tiếp tục trong các năm tới với
hy vọng góp phần làm cho cuộc
sống tốt đẹp hơn và lan tỏa ý nghĩa
nhân sinh cao cả để cộng đồng luôn
gắn bó và biết sẻ chia với những
hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Lan Anh
Phòng TTTT

Năm nay với sự thay đổi format
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Chúng ta – những thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa đang đứng trước thềm năm mới, một năm mới với sự khởi đầu đầy hứng khởi với nhiều
dự án, kế hoạch lớn nhằm đưa Tổng Công ty phát triển lên một tầm cao mới. Xuân Kỷ Hợi, Bản tin Nội bộ của Tổng Công ty Tín Nghĩa lại tổ chức
diễn đàn “Những gương mặt mùa xuân” để mỗi chúng ta có dịp bày tỏ những tâm tư, ước nguyện về cuộc đời về nghề nghiệp của mình.

ANH NGUYỄN XUÂN QUANG

- CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN NGHĨA

“HÃY BƯỚC TỚI DÙ PHÍA TRƯỚC LÀ NHỮNG KHÓ KHĂN”
Phóng viên Bản tin nội bộ: Thưa anh, nhìn lại một năm cũ đã qua,
những điều gì khiến anh cảm thấy hài lòng nhất?
Nhìn lại năm Mậu Tuất năm 2018 đã qua, đây là năm thứ 2
tôi làm việc dưới mái nhà Tổng công ty Tín Nghĩa, cá nhân tôi
tự hào cũng là một thành viên đóng góp vào sự phát triển
chung của Tổng công ty. Tuy nhiên, trước cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi khía cạnh,
tôi nhận thấy vẫn nhiều vấn đề, khía cạnh của gia đình Tín
Nghĩa chưa bắt kịp sự phát triển dẫn đến bị tụt lại phía sau
trên thương trường mang tính chất kỹ thuật số. Vì vậy, sang
năm mới hy vọng mọi người cùng hợp lực để đưa Tín Nghĩa
vươn xa hơn.
Trong niềm vui chào đón năm mới, ước mong mùa xuân cho gia đình và
công việc của anh như thế nào?
Xuân đi xuân mới lại đến.Tôi mong ước gia đình luôn bình an,
hạnh phúc. Riêng về phần mình, tôi hy vọng trong năm Kỷ
Hợi, bản thân sẽ hoàn thành tốt công việc được giao, sắp xếp
thời gian học hỏi, bồi dưỡng thêm các lớp nghiệp vụ để nâng
cao kiến thức chuyên môn.
Để Tín Nghĩa gặt hái nhiều thành công, cá nhân anh sẽ có những hoạch
định gì để đóng góp vào chiến lược xây dựng ngôi nhà chung của chúng
ta?
Để xây dựng và phát triển ngôi nhà chung của gia đình Tín
Nghĩa ngày càng rực rỡ, tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình, tích
cực đưa ra các sáng kiến, cải cách trong phương pháp hoạt
động công việc bắt kịp sự thay đổi thời đại và sẽ không bỏ
cuộc dù phía trước là những khó khăn.

CHỊ NGUYỄN THỊ THỦY

– KẾ TOÁN TRƯỞNG CHI NHÁNH BẢO LỘC

T

CÒN TRẺ NÊN PHẢI HỌC TẬP RẤT NHIỀU

rong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm
mới người ta thường ngồi nhìn lại xem năm qua
đã làm được gì, thành công thất bại ra sao. Tôi
cũng vậy, tôi cũng có rất nhiều tâm sự chia sẻ về một năm
đã qua về những vui buồn đan xen lẫn nhau.
Bản thân tôi luôn hài lòng về sự nhiệt huyết, tận tâm trong
công việc được cấp trên giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, có
lối sống lành mạnh. Tích cực tham gia các phong trào do
Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên Tổng công ty phát động.
Điều mà tôi thật sự chưa hài lòng đó là bản thân còn trẻ,
chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nên
đôi khi còn thụ động và không quyết liệt khi đưa ra các
quyết định để xử lý các vấn đề phát sinh.
Năm mới đến, tôi mong ước gia đình mình được bình yên,
khỏe mạnh. Bản thân hoàn thành tốt công việc được giao
và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Cầu chúc cho chi
nhánh Bảo Lộc cũng như Tổng Công Ty Tín Nghĩa hoàn
thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019. Tập thể công ty
luôn đoàn kết, vững mạnh.
Bản thân luôn tự hào là: “Thành viên của đại gia đình Tín
Nghĩa”, vì vậy để góp phần cho sự phát triển chung của
đại gia đình. Mục tiêu phấn đấu và phát triển trong năm
mới, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các lớp
học kỹ năng và lớp học chuyên môn nghiệp vụ để bồi
dưỡng kiến thức bằng cách tham gia các lớp học online.
Đồng thời trau dồi trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho
công việc được tốt hơn.
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CHỊ PHÙNG PHƯỢNG TÂM

- VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

L

“NĂM MỚI TÂM THẾ MỚI”

ại một năm nữa trôi qua, với tôi nhiều vui buồn
lẫn lộn. Với tôi, năm vừa qua không phải là năm
may mắn, nhưng là một năm đầy trải nghiệm thú
vị và ý nghĩa. Một năm với bao cố gắng và nhiều nỗ lực tôi
cũng mong rằng sẽ bắt đầu cho một năm mới yên lành và
hạnh phúc.
Trong đại gia đình Tín Nghĩa, từng thành viên trong đó ai
cũng có một mái ấm nho nhỏ cho riêng mình. Tôi tự hào vì
mình có một hậu phương vững chắc ở nhà để mình có thể
an tâm công tác. Với tôi mái ấm nho nhỏ ấy chính là cuộc
sống, là hạnh phúc, là niềm vui, là động lực phấn đấu để
cống hiến hết sức mình vào công việc. Giờ đây, tôi đã sẵn
sàng đón một năm mới với một tâm thế mới, tâm thế của
một cuộc chạy tiếp sức, bên cạnh tất cả đồng nghiệp thân
yêu của tôi. Bắt đầu một hành trình mới mà tôi và đồng
nghiệp bắt đầu vượt qua. Tất cả vì mục tiêu chung góp
phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung vì sự đổi mới và phát
triển của Tổng Công ty.
Hòa trong không khí mùa Xuân, bước sang năm mới , tôi
hy vọng một năm tràn đầy niềm tin và hy vọng, với truyền
thống đoàn kết – nhiệt tình – năng động – sáng tạo. Riêng
tôi đặt mục tiêu sẽ tiếp tục bước tiếp cùng với những đồng
nghiệp thân thương của mình, cố gắng không để tụt hậu
tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên
môn, sẽ nỗ lực không ngừng, ra sức học tập và sản xuất
kinh doanh vì sự nghiệp chung và sự phát triển lâu dài và
bền vững của Tổng công ty. Trong không khí rộn ràng tiễn
năm cũ và chào đón những gì tốt đẹp sẽ đến chúng ta hãy
cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

52

Thông tin nội bộ - Số 01/2019

CHỊ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
- VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

HỌC NHIỀU ĐỂ BIẾT NHIỀU HƠN

N

ăm 2018 đã qua, mang theo nhiều niềm
vui và nỗi buồn kể cả trong công việc lẫn
cuộc sống. Đối với công tác chuyên môn,
niềm vui lớn nhất của tôi là hoàn thành tốt kế hoạch
được giao. Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác
đoàn thể năm nay cũng có nhiều tiến bộ, tổ chức
thành công trọn vẹn 1 chuyến du lịch cho 2 tổ chức
đoàn thể và giành thành tích xuất sắc trong 1 hội thi
của Tổng công ty.
Năm hết tết đến, tôi xin chúc đại gia đình Tín Nghĩa
thật nhiều sức khỏe, nhà nhà hạnh phúc, ấm no. Riêng
đối với Tổng công ty, tôi mong gặt hái thêm nhiều
thành công, tận dụng được mọi lợi thế và phát huy
hết mọi tiềm lực để đưa doanh nghiệp ngày một tiến
xa hơn nữa, để mãi xứng đáng với slogan” Tín NghĩaNền tảng Thịnh vượng”.
Năm 2019 sẽ là một năm đánh dấu sự phát triển mạnh
mẽ của Tổng công ty cả về quy mô lẫn chiến lược.
Do đó việc bản thân cần đặt ra những mục tiêu phấn
đấu cụ thể, rõ ràng là chuyện cần được hoạch định
trước tiên. Năm nay, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao kể cả
trong chuyên môn lẫn công tác đoàn thể. Bên cạnh
đó, bản thân cũng sẽ tích cực tham gia các khóa học
ngắn hạn để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn
nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.
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ANH NGUYỄN NGỌC THẮNG

- KẾ TOÁN TỔNG HỢP - CÔNG TY CP DONAFOODS

CỐ GĂNG HỌC TẬP ĐỂ HÒA NHẬP
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÍN NGHĨA

N

hìn lại năm cũ đã qua bản thân tôi cảm thấy rất là
may mắn khi được làm việc tại Công ty. Công ty
có một môi trường năng động, chuyên nghiệp
mà ở đó tôi có thể phát huy hết khả năng kinh nghiệm của
mình. Ngoài ra tôi đã học hỏi được rất là nhiều điều, từ kỹ năng
công việc, kỹ năng chuyên môn và cách ứng xử, tinh thần trách
nhiệm trong công việc của mọi người mà bản thân mình còn
thiếu sót. Mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt
nhưng Ban điều hành luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ
công nhân viên, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người làm việc,
cùng nhau gắn bó đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Làm việc tại Công ty Donafoods, tôi không mơ ước và hy vọng
gì hơn nữa, sẽ luôn cố gắng phấn đấu hết mình, đặt cho mình
trách nhiệm cao nhất trong công việc để gắn bó lâu dài với
Công ty.
Cảm ơn Ban Giám Đốc cùng những cán bộ quản lý đã tạo điều
kiện cho tôi làm việc tại đây và giúp đỡ cho tôi những kiến thức
chuyên môn cũng như công việc tôi đang làm. Cảm ơn tất cả
những đồng nghiệp đã cho tôi một cảm giác như sống trong
gia đình, xin chúc cho tất cả mọi người luôn có sức khỏe, gia
đình hạnh phúc, toàn tâm cống hiến cho Donafoods.
Thành công của một tập thể không thể thiếu sự đóng góp,
cống hiến của từng cá nhân. Để Tín Nghĩa gặt hái nhiều thành
công, là kế toán tổng hợp, bản thân tôi phải đặt ra cho mình
mục tiêu là phải hoàn thành tốt công việc được giao, cùng anh
chị em hoàn thành mục tiêu chung của phòng và của Công
ty. Với tốc độ phát triển của nền kinh kế, bản thân luôn nỗ lực
phấn đấu học hỏi để nâng cao trình độ. Với phương châm “Học
- Học Nữa - Học Mãi” hy vọng sẽ giúp bản thân tôi có thể hoà
nhập và tồn tại cùng với với sự phát triển không ngừng của
Tổng Công Ty Tín Nghĩa.

CHỊ PHẠM THỊ HUẾ

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

KINH NGHIỆM CỦA ĐỒNG NGHIỆP
“CHUYỂN GIAO” SẼ LÀ ĐỘNG LỰC GIÚP
TÔI TRƯỞNG THÀNH

C

hào tạm biệt năm cũ, điều tôi hài lòng nhất là đã
quen dần với môi trường làm việc mới, những
đồng nghiệp, anh em bạn bè mới, có một công
việc giúp tôi học hỏi được nhiều thứ, làm được những
điều mà trước giờ tôi chưa có cơ hội để trải nghiệm và
tôi biết ơn về những điều đó. Tất nhiên không có gì là
hoàn hảo, vẫn còn sự không hài lòng, bởi tôi chưa lo
được nhiều cho gia đình, nhưng nhìn chung, một năm
qua cũng là thởi điểm giúp tôi trưởng thành và rút ra
được nhiều bài học cho chính bản thân mình.
Điều khiến bản thân tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy gia
đình luôn được bình an và khỏe mạnh. Vì vậy, bản thân
tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa đặc biệt là trong công việc
để trở nên chuyên nghiệp hơn. Tham gia nhiều hơn nữa
các hoạt động thiện nguyện, đoàn thể để sẻ chia và gắn
kết.
Tôi có đam mê được làm việc và cống hiến hết sức mình
trong công việc. Vì thế tôi muốn phát triển bản thân
hơn nữa trong nghề nghiệp, học hỏi các kỹ năng mềm
và trau dồi kiến thức, các kinh nghiệm của các anh chị
đồng nghiệp đi trước để phát triển bản thân trở thành
nhân viên nồng cốt trong công ty mong muốn góp một
phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung
của công ty.
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CHỊ PHẠM HUỲNH HOA ĐĂNG

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

MÙA XUÂN VỀ SẼ TRAO CHO CHÚNG TA
MIỀN KHÁT VỌNG

B

a năm tôi bước chân vào Tín Nghĩa nói chung
và Đông Sài Gòn nói riêng là từng ấy ngày
tháng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc xen
lẫn vào nhau. Mọi người khi đã khoát trên người chiếc áo
Tín Nghĩa - Đông Sài Gòn cũng có cảm xúc giống nhau
với nhiều cảm nhận qua những ngày tháng gắn bó cùng
nhau. Tuy đôi chân tôi bước còn chập chững, chưa vững
chắc trong hành trình phát triển Đông Sài Gòn nhưng
trong tôi lúc nào cũng vững vàng vì bên cạnh luôn có
những đồng nghiệp kề vai, sát cánh để đạt mục tiêu phía
trước. Những đồng nghiệp gắn chặt với nhau không chỉ
bằng những cái vòng tay siết chặt mà là những sợi dây
tình cảm vô hình hợp cùng một đội. Nó đã tạo ra trong
tôi một khoảnh khắc rất Đông Sài Gòn không thể quên
được đó là “Tình đồng nghiệp”.

CHỊ KHƯƠNG QUÁCH MỸ HUYỀN

– CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

KẾT QUẢ CHỈ ĐƯỢC TẠO RA
TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC

D

ù mỗi người mang mỗi nét, mỗi tính cách rất
riêng nhưng các đồng nghiệp ở quanh tôi ở
Đông Sài Gòn là những người bạn tốt, người
cùng tôi giải quyết những vấn đề, cùng nhau xây dựng. Tuy
không là một sự tuyệt đối nhưng những đồng nghiệp-thành
viên Đông Sài Gòn của tôi luôn có thể tin tưởng để nghe
lời khuyên, sẻ chia cùng nhau những nỗi buồn, cổ vũ khi ta
không tự tin, bỏ qua những lỗi lầm mà ta mắc phải và giúp
đỡ ta một cách chân thành, không đòi hỏi hay toan tính. Và
tôi may mắn khi có được những người đồng nghiệp như thế.

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi
cùng nhau” , vì thế những người đồng hành luôn có ý
nghĩa đặc biệt. Tôi chưa đủ trải nghiệm để khẳng định
một điều gì cả. Nhưng tôi tin rằng dù cuộc sống có phức
tạp thế nào đi nữa, bạn chỉ cần một trái tim chân thành
và ấm áp, bạn cũng sẽ gặp được những người như thế
trong cuộc hành trình khám phá cuộc sống này.
Mùa xuân là mùa của khát vọng. Tuổi trẻ khi bước vào
mùa xuân cảm thấy mình trưởng thành hơn và ước mơ
tuổi trẻ dường như cũng mãnh liệt hơn – đón năm mới
cũng là lúc để biến ước mơ thành hiện thực. Tuổi trẻ Tín
Nghĩa với tinh thần không ngại khó, năng động, sáng
tạo, khát khao cống hiến đóng góp cho sự phát triển
kinh tế. Mỗi việc làm của họ, dù lớn hay nhỏ đều đang
góp phần điểm tô cho sự hình thành và phát triển Tín
Nghĩa. Bản thân mỗi chúng ta hãy tự nhìn lại cách sống
và làm việc của mình để hướng đến tương lai tốt đẹp – vì
sự phát triển của toàn hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa.

54

Thông tin nội bộ - Số 01/2019

Mùa xuân mang lại sự ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, xanh
tươi đầy sức sống. Tuổi trẻ khi bước vào muà xuân cảm thấy
mình trưởng thành hơn và ước mơ khát vọng của tuổi trẻ
dường như cũng mãnh liệt hơn. Với nhiều thanh niên Việt
Nam, đón năm mới cũng là lúc để biến ước mơ thành hiện
thực. Ước vọng đầu xuân với nhiều bạn trẻ là mong muốn
được cống hiến sức trẻ góp phần đưa đất nước phát triển và
hội nhập cùng quốc tế.
Năm mới đến, tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu là hãy nhìn nhận
đúng về những giá trị của bản thân mình. Không so sánh kinh
nghiệm của mình và người khác. Bởi lẽ, một bác sĩ không thể
sửa xe máy và một thợ sửa xe thì không thể chữa bệnh. Mỗi
người đóng vai trò khác nhau trong xã hội. Cũng không nên
nhầm lẫn giữa thất bại một lần và thất bại cả đời. Với đồng
nghiệp, mối quan hệ chính là tài sản của bạn. Hãy biết phát
hiện ra ưu điểm của đồng nghiệp, cư xử với họ bằng thái độ
chân thành, đầy thiện chí của bạn. Nhiều người có thể tiến xa
hơn họ tưởng vì có ai đó nghĩ họ có thể tiến xa hơn. Kết quả
chỉ được tạo ra từ những hành động thiết thực. Vì thế, không
có cách nào khác là hãy hành động, hãy làm việc và nỗ lực
không ngừng. Chắc chắn, bạn sẽ gặt hái được những thành
công ngoài mong đợi.
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ANH ĐỖ QUỐC HƯNG

– CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA
(ICD BIÊN HÒA):

T

TÌNH YÊU LÀ NHỰA SỐNG

hời gian không đơị chờ một ai, có những việc
chúng ta tưởng chừng nhỏ nhặt, rất dể làm
và nó luôn hiện diện trước mắt ta mỗi ngày
chúng ta cứ nghĩ để mai rồi làm, để mốt rồi tính, chuyện nhỏ
mà!! Và 365 ngày qua thật nhanh, chuyện nhỏ ấy cứ gom lại
từng ngày, từng ngày …cuối cùng thì chuyện nhỏ ấy lại chưa
xong, chưa hoàn thành...Vì thế có một câu rất đúng cho hoàn
cảnh này: “chuyện hôm nay chớ để ngày mai”

CHỊ ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

– CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

K

Năm mới đã đến, giữa thời khắc giao thừa ai trong chúng ta
cũng thầm trong tâm tư một ước vọng, một hoài bão, một
kế hoạch ...Riêng tôi mong muốn gia đình bình an mọi người

NHẤT NGHỆ TINH

hi nhìn lại năm, cuộc sống như những con
sóng đưa tôi hết thử thách này đến thử thách
khác. Có những thử thách mà tôi chưa bao giờ
nghĩ mình sẽ gặp phải và đã nỗ lực vượt qua bằng tất
cả sự cố gắng của mình. Dù trải qua muôn vàn khó khăn
nhưng tôi thật hạnh phúc khi được là một trong những
thành viên của ngôi nhà chung Tín Nghĩa. Tại ngôi nàh
thứ hai của mình, tôi được làm việc cùng các anh chị
đồng nghiệp vốn luôn thân thiện, đoàn kết, cởi mở và
sản sàng giúp đỡ nhau trong công việc. Khi được làm
việc nơi đây tôi thấy tự hào về nghề kế toán mà mình đã
chọn và tôi mong muốn được quay lại thời khắc chuẩn
bị tốt nghiệp ra trường, để tự hào trả lời câu hỏi của cô
giáo rằng: “Em không hề hối hận khi đã chọn nghề kế
toán”. Bên cạnh những việc đã làm được thì tôi chưa hài
lòng trong năm qua là chưa thực sự cố gắng học hỏi để
hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Với hy vọng và niềm vui chào đón một năm mới đến,
sang năm mới về gia đình tôi mong ước mọi thành viên
trong gia đình mạnh khỏe, bình an. Để Tín Nghĩa gặt hái
nhiều thành công, tôi ước mong Công ty luôn đoàn kết,
sáng tạo, ngày càng lớn mạnh và tôi mong mình cũng
đóng góp được một phần công sức nhỏ trong sự thành
công của Công ty. Để làm được điều đó với bản thân tôi
luôn ý thức được rằng sang năm mới tôi cần cố gắng
học hỏi, tỷ mỉ, cẩn thận nhiều hơn trong công việc. Khi
mỗi thành viên đều cố gắng hoàn thành tốt công việc
của mình thì sẽ góp phần vào thành công chung của
Công ty.

khỏe mạnh, công việc ổn định và thuận lợi.
Những người đã và đang, dù lâu hay mới gia nhập vào gia
đình Tín Nghĩa đều chung một tấm lòng yêu mến Tín Nghĩa.
Vì khi chỉ có tình yêu, có lòng yêu nghề thì không có sức
mạnh nào có thể cuốn hút chúng ta rời khỏi gia đình lớn
này. Ở đây trong chính Gia đình này, tôi cảm thấy hạnh phúc
và hài lòng khi tìm thấy tiếng nói chung, được thấy tình
yêu thương đồng nghiệp, được biết những gì ta thiếu sót,
được hiểu những gì ta làm và được cống hiến hết mình cho
sự nghiệp chung. Là thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa
tôi luôn tự hào và hãnh diện khi Tín Nghĩa luôn vượt qua
những khó khăn thử thách. Chúng tôi những nhân viên Tín
Nghĩa luôn phấn đấu hoàn thành công việc được giao trong
năm mới với tinh thần tiết kiệm, học hỏi, nâng cao trình độ
chuyên môn… đáp ứng nhu cầu công việc đòi hỏi ngày càng
cao trong công việc
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ANH PHÙNG GIA PHONG

– CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA
ICD BIÊN HÒA

CHỊ TRẦN MỘNG TIÊN

- CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - ICD BIÊN HÒA

TÔI HÃNH DIỆN KHI GIỚI THIỆU MÌNH
LÀ NGƯỜI CỦA TÍN NGHĨA.

ĐIỀU QUAN TRỌNG VẠCH RA KẾ HOẠCH
CỤ THỂ VÀ TÌM CÁCH HOÀN THIỆN

M

ột năm qua đi, mỗi người có những
buồn vui, thành công và thất bại.
Một đất nước, một cơ quan, một
ngành nghề cũng tương tự như mỗi con người. Mỗi
mùa xuân đến, người ta thường nhìn lại thành quả
của năm đã qua và chúc nhau đạt nhiều hạnh phúc
và thành công rực rỡ cho năm tới.
Với bản thân tôi luôn tự hào là một thành viên
trong ngôi nhà chung mang tên Tín Nghĩa. Đối với
tôi, tính đến nay đã là 14 năm trong đơn vị ICD Biên
Hòa. Sang năm 2019 bản thân tôi suy nghĩ cần luôn
mở rộng kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ
năng mà công việc đòi hỏi. Chẳng hạn như tham
dự các hội nghị, tham gia các lớp học hoặc đào tạo
trực tuyến, nhận được các chứng chỉ hoặc bắt kịp
xu hướng của ngành nghề. Đây là tất cả những thứ
có thể giúp kỹ năng của mình ngày càng được nâng
cao. Hãy “trung thực” với chính mình, hãy hỏi bản
thân mình rằng có đang hài lòng và vui vẻ trong
công việc hiện tại không? Nếu câu trả lời là có, hãy
đào sâu để tìm hiểu điều gì đặc biệt làm mình hạnh
phúc, đó có phải là các đồng nghiệp hay là công
việc mang tính thách thức? Dù đó là gì, hãy giữ
trong tâm trí như là một động lực thúc đẩy phát
triển sự nghiệp. Mặt khác, nếu câu trả lời là không,
hãy tìm hiểu lí do và dành thời gian để suy nghĩ về
những gì cần phải thay đổi và bằng cách nào. Điều
quan trọng vạch ra kế hoạch cụ thể và tìm cách
hoàn thiện để thành công chính là điểm mấu chốt
giúp cho bản thân hoàn thành tốt những dự định
của mình trong tương lai. Hãy đặt ra các mục tiêu
hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... Trong công việc
luôn đồng hành gắn bó, đoàn kết hỗ trợ nhau và nỗ
lực hết mình cho sự phát triển của mái nhà chung
mang tên Tín Nghĩa.
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T

ết đến xuân về, đó là khoảnh khắc đất trời vào xuân, vạn
vật đổi mới. Con người ta cũng dễ dàng mở lòng mình
hơn với mọi thứ trên đời. Đêm giao thừa trở thành một
mốc thời gian để người ta đánh dấu cho sự bắt đầu để đổi mới cho
những lời chúc đầy hứa hẹn và cho cả cái nhìn đầy yêu thương.
Cũng như thế, bên cạnh sự thay đổi của đất trời, thì chúng tôi những
người con người em trong đại Gia đình Tín Nghĩa cũng bắt đầu tạm
gác công việc đôi chút để nhìn lại chặng đường một năm đã qua.
Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, ICD Biên Hòa cũng
như Tổng Công Ty Tín Nghĩa cũng không nằm ngòai quy luật, cũng
chịu rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để tồn tại và ngày càng phát triển,
tôi thiết nghĩ công ty chúng ta cần tìm thêm khách hàng cũng như
đối tác trong họat động SXKD, tập trung, hòan thành tốt những dự
án nhỏ để tạo tiền đề thuận lợi cho những dự án lớn.
Mười sáu năm với Tín Nghĩa tôi biết “Tôi yêu Tín Nghĩa” từ bao giờ và
như thế nào và tôi thành thật coi Tín Nghĩa là “tổ ấm” thứ hai của
mình. Tại đây tôi được dìu dắt từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, được
sự chỉ dẫn tận tình của Ban lãnh đạo, của đồng nghiệp. Cùng với sự
nỗ lực của bản thân tôi đã bắt nhịp được với công việc. Một công
ty – một công việc hiện tại đã làm cho tôi luôn luôn cảm thấy thỏa
mãn và hài lòng. Những năm gần đây, Tín Nghĩa ngày càng khẳng
định được chỗ đứng trên thị trường và được khách hàng nhận diện
thương hiệu, hình ảnh hai chữ TN màu đỏ - màu của trái tim được
lồng ghép vào nhau đã trở nên thân thiết trong mắt mọi người. Tôi
vô cùng hãnh diện khi giới thiệu với ai đó rằng mình là người của
Tín Nghĩa.
Trong cuộc sống ai cũng có mơ ước, riêng tôi đã ước mơ được làm
việc cho Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa và ước mơ đó đã được cụ thể hóa
từng ngày với công việc. Tôi đã thực sự “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.
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CHỊ HỒ THỊ XUÂN THANH

– CÔNG TY CP CẢNG CONTAINER ĐỒNG NAI

N

HƠI ẤM GIA ĐÌNH GIÚP TÔI TRƯỞNG THÀNH
hư một thói quen, khi tờ lịch cuối cùng rời khỏi
Block cũng là lúc tôi ngồi và tự nhìn lại mình
suốt một năm qua. Một năm với những khó
khăn và thuận lợi cho riêng mình. Bằng sự giúp đỡ của lãnh
đạo và đồng nghiệp, tôi đã đạt được những thành tựu đáng
kể trong công việc của mình đã tư vấn, hướng dẫn cho
khách hàng hiểu rõ hơn trong chứng từ khai báo xuất nhập
KNQ, đã giúp đỡ hướng dẫn anh em đồng nghiệp công ty
biết cách khai báo chứng từ KNQ. Nhờ đó tự tin hơn trong

CHỊ NGUYỄN THỊ KHÁNH PHƯƠNG

- CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA - PHƯƠNG ĐÔNG

NĂM MỚI THÊM ĐỘNG LỰC MỚI

M

ột năm trôi qua, cũng là tròn một
năm làm việc tại Công ty Tín Nghĩa
– Phương Đông. Quãng thời gian đủ
tạo ra nhiều điều khiến tôi tự hào về công việc
mình đã đạt được, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
cũng như hỗ trợ một phần cho thành công hôm
nay của Công ty. Bên cạnh đó cũng có điểm chưa
hài lòng về bản thân mình. Điều mà tôi không
hài lòng nhất về bản thân trong năm qua đó là
chưa trau dồi, chưa xác định được kế hoạch học
tập nâng cao kiến thức cụ thể để phục vụ cho
công việc, cho gia đình và xã hội. Kiến thức mỗi
ngày có thêm nhiều điều hay, mới lạ bên cạnh
sự phát triển không ngừng của xã hội. Hy vọng
trong năm mới tôi sẽ học tập được thêm nhiều
kiến thức từ đồng nghiệp và Ban lãnh đạo Công
ty cũng như các đơn vị bạn.
Năm mới đã đến, tôi cầu chúc cho gia đình, bạn
bè, đồng nghiệp sức khỏe dồi dào, an khang
thịnh vượng và chúc cho Công ty ngày càng phát
triển hơn nữa. Hy vọng trong năm mới bản thân
sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức để hỗ trợ
tốt hơn trong công việc. Với cương vị của mình,
tôi tự hứa rằng sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện
bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
cũng như không ngừng đóng góp cho sự phát
triển chung của đơn vị và của Tổng công ty Tín
Nghĩa.

công việc và tôi sẽ cố gắng hoàn thành các công việc mà
Ban giám đốc giao.
Với bản tính quá thẳng thắn đôi khi dễ làm mất lòng người
khác tôi phải học hỏi và phải biết tự kìm chế mình, tôi phải
sống chính mình không xu nịnh, không phải luồn cúi trước
mọi việc. Tôi phải lấy phương châm “sống thật” làm chủ đạo,
nhưng đã biết tìm cách góp ý hay, và tìm điểm thích hợp
để góp ý với đồng nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn, từ đó
có giá trị của những ý kiến hay đạt được hiệu quả cao hơn
trong công việc.
Một năm qua tôi đã cùng vai sát cánh cùng chồng, con của
mình xây dựng một gia hạnh phúc đúng nghĩa. Ngoài việc
tìm kiếm cách nuôi dạy con trên sách vở, tôi phải học hỏi
kinh nghiệm của các anh, chị lớn hơn để rút ra bài học để
dạy cho con mình, mỗi đứa trẻ là một cá tính, xong cũng
may mắn tôi đã có bên mình một “Anh Chồng” rất chu đáo,
vừa phụ được công việc nhà, vừa chăm sóc các con giúp
đỡ cho tôi rất nhiều trong việc dạy các con từng ngày. Giờ
đây tôi cảm thấy đã có được thành quả tốt trong việc nuôi
dạy con, tuy chưa như ý của mình xong có lẽ đó là cả một
kỳ công.
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ANH HỒ CHÍ HƯNG

- CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

NĂM MỚI VỚI NHỮNG MỤC TIÊU MỚI

T

rong năm vừa qua, Công ty tập trung đẩy mạnh
công tác đầu tư hạ tầng và thu hút khách hàng.
Đến nay đã đạt được một số thành quả nhất
định. Mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng Công
ty cũng đã thu hút được 10 nhà đầu tư thứ cấp với tổng
diện tích 47,56 ha chiếm tỷ lệ 13% đất công nghiệp. Một
nhà máy đã đi vào hoạt động, các đơn vị khác đang khẩn
trương xây dựng nhà máy để kịp tiến độ sản xuất. KCN
Đất Đỏ 1 sau một thời gian dài ngủ đông nay đã khoác lên
mình bộ áo mới và đang nổi lên như một địa điểm thu hút
đầu tư đầy tiềm năng.
Tôi rất vui mừng khi là một thành viên của đại gia đình Tín
Nghĩa, đang đóng góp một phần nhỏ công sức vào công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Đất Đỏ. Dù
đạt được những thành quả nhất định nhưng tôi tự nhận
thấy mình vẫn chưa được như kỳ vọng của bản thân. Cá
nhân tôi cần phải nỗ lực học tập hơn nữa, trao dồi kiến thức
để luôn hoàn thành tốt công việc và luôn theo kịp với nền
kinh tế thị trường ngày càng năng động.
Đón năm mới, tôi không có gì ngoài mong ước gia đình,
bản thân có thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp được
nhiều may mắn, thuận lợi. Năm mới với những mục tiêu
mới, bản thân tôi kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, gắn kết và hỗ trợ tốt cho đồng nghiệp trong công việc
góp phần vào sự phát triển, thịnh vượng của Công ty.
Là một thành viên trong đại gia đình Tín Nghĩa, tôi luôn đặt
mục tiêu phấn đấu học hỏi, tham gia các lớp học nhằm trau
dồi kiến thức và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm
hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Công ty, góp một phần
công sức vào nền tảng thịnh vượng của Tín Nghĩa. Trong
năm 2019 ngoài việc hoàn thành tốt các công việc chuyên
môn, tôi dự định sẽ sắp xếp công việc và thời gian để học
tập thêm một ngoại ngữ khác để có thể phục vụ tốt hơn
cho công việc.

ANH NGUYỄN VĂN PHONG

– QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
– CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

YẾU TỐ CON NGƯỜI ĐÓNG VAI TRÒ
CHÍNH MANG LẠI THÀNH QUẢ

N

(Anh Phong đứng thứ 2 từ phải qua)

ăm mới nói chuyện cũ. Con người vốn là
trung tâm của mọi giao hòa của xã hội và
yếu tố “con người” đóng vai chính trong
thịnh hoặc suy của mọi hoạt động mà con người can dự.
Để Tín Nghĩa gặt hái thành công hơn nữa trong năm mới
và các năm tiếp theo, theo tôi yếu tố thành công nhất là
yếu tố con người.
Vì vậy mục tiêu quan trọng nhất là đào tạo từng nhân
viên trong bộ phận sản xuất hiểu rõ và tuân thủ các quy
trình, công đoạn trên dây chuyền sản xuất cà phê hiện
nay. Từ đó sẽ tạo ra năng suất cao, sản phẩm có chất
lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mục
tiêu cụ thể là phải hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản
xuất trong năm. Bên cạnh đó, hướng dẫn nhân viên thực
hiện tốt Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm FSSC
22000 trong sản xuất. Phấn đấu xây dựng hệ thống nhà
máy sản xuất thông minh“ Smart factory”.
Với sự nỗ lực của bản thân, của từng cá nhân trong bộ
phận sản xuất và với sự hỗ trợ, hợp tác của các phòng
ban liên quan, tôi tin rằng Công ty cà phê Tin Nghĩa sẽ
góp phần vào thành công của đại gia đình Tin Nghĩa
trong năm mới. Nhân dịp năm mới, kính chúc toàn thể
Ban Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn thể Tổng
Công ty dồi dào Sức khỏe - Hạnh phúc và Thành công.
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ANH ĐẶNG QUANG HỢP

- CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

NĂM MỚI NHIỆT HUYẾT MỚI VỚI CÔNG VIỆC

H

ơn 12 năm làm việc tại Công ty CP Phát triển KCN
Tín Nghĩa, ngoài có được một công việc tốt, phù
hợp với năng lực đã giúp tôi có thu nhập để trang
trải cuộc sống gia đình. Điều tôi hài lòng là ở đây có một nền
tảng văn hóa, nó được thể hiện trong mọi hoạt động của
từng cán bộ CNV. Đó là sự nhiệt huyết, luôn phấn đấu hết
mình, góp sức đưa Công ty ngày càng phát triển.
Trước thềm năm mới, tôi luôn mong muốn được làm việc
và đóng góp công sức của mình cho sự thành công và phát
triển của Công ty để mỗi ngày đến làm việc đều là một ngày
vui.
Tôi rất vui khi nhận được thông báo từ Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ hỗ trợ tặng quà và vé xe cho đoàn
viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết
Kỷ Hợi 2019. Tôi mong rằng nhiều người được đoàn tụ với
gia đình sau những ngày miệt mài mưu sinh xa quê. Trong
năm 2019, tôi vẫn sẽ tiếp tục được cống hiến, góp chút công
sức nhỏ bé cho sự thành công của Công ty. Tôi sẽ cố gắng
chủ động hơn trong công việc, không ngừng học hỏi, nâng
cao kiến thức chuyên môn, sáng tạo trong công việc để làm
việc có kết quả tốt hơn góp phần sức lực nhỏ bé vào sự phát
triển của Tổng Công ty Tín Nghĩa nói chung và Công ty CP
Phát triển KCN Tín Nghĩa nói riêng.

ANH LÂM VĂN CHÍNH

- CÔNG TY CP DVBV CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

TỰ HÀO VỚI CÔNG VIỆC
CỦA MÌNH ĐƯỢC GIAO

M

ột năm cũ đã kết thúc, tôi xin cám
ơn lãnh đạo và đồng nghiệp đã tạo
điều kiện cho tôi làm việc tại Đội bảo
vệ KCN Nhơn Trạch.
Về bản thân và gia đình trong năm qua chúng tôi có
sức khỏe tốt, gia đình thuận hòa, con cái học giỏi đó
là điều làm tôi cảm thấy hài lòng. Về công việc, được
làm việc trong môi trường Tín Nghĩa nói chung và
là nhân viên góp sức xây dựng Công ty bảo vệ Tín
Nghĩa phát triển trong năm qua là điều tôi cảm thấy
tự hào. Nhờ đó tôi có được việc làm có thể đảm bảo
cuộc sống và hơn hết là góp sức mình cho thành
công của Công ty.
Trong năm qua tôi có nhiều dự định trong công việc
và gia đình nhưng có những việc không đảm bảo
thực hiện được vì vậy tôi phải có kế hoạch thực hiện
tốt vào thời gian tới.
Đón năm mới tôi mong cho gia đình mạnh khỏe,
cuộc sống ổn định. Trong công việc mong muốn
Công ty phát triển, tạo thêm điều kiện làm việc, tạo
thêm thu nhập cho nhân viên Công ty.
Để góp sức cho sự thành công của Công ty, bản thân
tôi luôn trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,
trong công việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao và sự phân công của cấp trên; với đồng nghiệp
luôn hòa đồng và đoàn kết với mọi người.
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ÔNG CELSO

– TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CÀ PHÊ
TÍN NGHĨA

MONG MUỐN CỦA
TÔI LÀ SẼ DẪN DẮT
CÔNG TY ĐI TỚI
THÀNH CÔNG

T

rong niềm vui
chào đón một
năm mới, tôi
mong ước thật nhiều và hy
vọng những gì mình ước sẽ
trở thành sự thật.
Đối với gia đình, tôi cầu mong
sự đầm ấm và sức khỏe dồi
(Ông Celso - thứ 2 từ bên phải)
dào cho tất cả các thành viên.
Trong công việc, tôi mong
For my family Harmony and Health, for my work I hope that my contribution will guide the
muốn sự đóng góp của bản
company to success.
thân sẽ dẫn dắt công ty đi tới
sự thành công.

ANH LÊ NGỌC THANH

– THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

N

HỌC HỎI NHIỀU ĐỂ TINH THÔNG
CÁC LOẠI CÔNG NGHỆ MỚI

hìn lại năm qua, tôi cùng với toàn thể các thành
viên Ban Quản lý Dự án Nhà máy Cà phê Hòa tan
đã cùng nhau đồng lòng hợp sức, nỗ lực hết mình
để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đúng kế hoạch.
Điều chúng tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là quá trình xây
dựng và lắp đặt máy móc thiết bị diễn ra thuận lợi, nhịp
nhàng và đặc biệt an toàn. Với một dự án lớn và khá phức
tạp, đan xen giữa nhiều khâu xây lắp lẫn nhau, sử dụng nhiều
công nghệ khác nhau, việc đảm bảo cho dự án về đích đúng
kế hoạch dưới áp lực lớn về tiến độ mà vẫn bảo đảm tuyệt
đối vấn đề an toàn thật sự là một thử thách không hề nhỏ
của cả tập thể.
Nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết mình của chúng tôi, thêm chút
may mắn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Tuy
nhiên, với một dự án phức tạp, ứng dụng nhiều công nghệ
mới, hiện đại thì chỉ bằng sự nỗ lực và lòng nhiệt tình thôi thì
chưa đủ. Từ một dự án sau khi hoàn thành chuyển giao thành
một nhà máy sản xuất hoàn chỉnh cần đòi hỏi sự am tường
về công nghệ, sự tinh thông về thiết bị, sự trải nghiệm thực tế
trong lĩnh vực liên quan… mới có thể tiếp cận đầy đủ và làm
chủ được công nghệ, và đây chính là điều mà chúng tôi cảm
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(Anh Lê Ngọc Thanh – bìa phải)
thấy chưa hài lòng.
Sản xuất cà phê hòa tan là ngành nghề cũng khá đặc thù
trong công nghệ thực phẩm, tích hợp và ứng dụng hầu như
đầy đủ tất cả các công nghệ mới nhất về khoa học kỹ thuật
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Do đó chúng tôi còn
phải học hỏi rất nhiều từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng
làm việc nhóm, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, cập nhật
công nghệ mới… để có thể vận hành nhà máy hoạt động
ổn định, tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng
đòi hỏi cao hơn của thị trường trong nước và quốc tế.

DIỄN ĐÀN “NHỮNG GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN”

HỒ NHƯ QUỲNH

CHỊ NGUYỄN THỊ LY

MỖI NGÀY ĐI LÀM LÀ MỘT NIỀM VUI

HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN KHI CHÚNG TA TẬN TÂM
TẬN LỰC VỚI CÔNG VIỆC

– NV PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
– QA/QC CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

– KẾ TOÁN TRƯỞNG- CÔNG TY CP TM & XD
PHƯỚC TÂN

N

hìn lại một năm qua, niềm vui đối với tôi là khi
nhìn những đứa con của mình vui đùa rồi lớn
khôn lên từng ngày tạo cho tôi thêm động lực
để cố gắng và vượt qua được những lúc cảm thấy khó
khăn nhất. Và hạnh phúc hơn khi được thấy ông bà, cha
mẹ mạnh khoẻ, mọi người thân bạn bè của mình đều
ổn định cuộc sống.

B

Riêng công việc bản thân được hỗ trợ nhiều từ đồng
nghiệp, mặc dù Phước Tân còn rất nhiều khó khăn phía
trước nhưng với sự đồng lòng nhất trí của tập thể CNV
Công ty tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, điều hành
của Hội đồng quàn trị, Ban giám đốc sẽ vượt qua mọi
khó khăn, ghập ghềnh trên bước đường của mình.
(Chị Quỳnh - thứ 2 từ bên trái)

ản thân là một sinh viên mới ra trường, chưa
có nhiều kinh nghiệm. Trong những ngày đầu
tiên làm việc tại Tín Nghĩa, tôi thực sự rất lo
lắng và từng nghĩ có lẽ mình sẽ không vượt qua nổi 2
tháng thử việc ở đây. Nhưng khi vào làm việc, thực sự tôi
cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được làm việc
trong một môi trường vô cùng thân thiện, mọi người
ai cũng rất nhiệt tình và tốt bụng. Các anh chị chỉ dẫn
nhiệt tình và giúp đỡ rất nhiều từ việc phân biệt các loại
cà phê, phân biệt các lỗi, rang cà phê, các thao tác chuẩn
bị và thử nếm mẫu, đến sắp xếp phòng thí nghiệm.
Nhờ vào sự hỗ trợ và sự gắn bó của mọi người khiến tôi
không còn tự ti, lạc lõng như trước, mà cảm thấy công ty
như một gia đình lớn của mình. Đối với tôi lúc này “mỗi
ngày đi làm là một niềm vui”. Tôi cảm thấy một điều may
mắn mà em rất trân trọng, đó là các anh chị phụ trách ở
công ty là những người lãnh đạo tuyệt vời.Các anh chị
không chỉ rất giỏi mà còn rất tâm huyết, mặc dù công
việc bận rộn nhưng luôn quan tâm, lắng nghe và chia
sẻ với nhân viên, động viên, truyền động lực và đã thổi
bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mọi người.

Một năm mới lại đến, ước vọng của tôi là mong muốn
cho gia đình, người thân, đồng nghiệp ai cũng tràn đầy
sức khỏe, may mắn, bình an và thịnh vượng. Mọi người
đều có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc. Chúc cho
đại Gia đình Tín nghĩa ngày càng phát triển phồn thịnh
hơn, vươn cao vươn xa hơn nữa. Đối với Công ty CP TM
& XD Phước Tân, tôi mong ước trong năm mới, toàn thể
thành viên trong công ty sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết
mình, đoàn kết, thống nhất, đạp bằng mọi chông gai,
thử thách để có những bước phát triển vượt bậc.
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 nhiệm vụ được giao.

Tôi luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng học hỏi, rèn luyện thật
nhiều để không phụ lòng chỉ dạy của các anh chị và góp
chút sức nhỏ vào việc xây dựng công ty ngày càng phát
triển hơn. Đặc biệt là em cần rèn luyện nhiều hơn nữa về
mảng cảm quan và nghiên cứu sản phẩm để có thể góp
phần vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao
uy tín công ty trên thị trường và mang đến cho người
tiêu dùng sản phẩm thương hiệu đặc trưng.
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CHỊ TRẦN THỊ THU HÀ

– CÔNG TY CP TM & XD PHƯỚC TÂN

MỖI KHI XUÂN VỀ
TÔI NHÌN CUỘC SỐNG VỚI THÁI ĐỘ TÍCH CỰC HƠN
Bên cạnh đó tôi cũng luôn trau
dồi kiến thức chuyên môn và
rèn luyện khả năng ghi nhớ
vì tôi rất hay quên sẽ làm ảnh
hưởng đến công việc. Tôi luôn
tự nhủ bản thân mình mỗi
ngày đi làm là một ngày học
mới, tự kiểm điểm và hiểu bản
thân mình sâu sắc hơn để phát
huy điểm mạnh và hạn chế yếu
điểm.

M

ột năm cũ trôi
qua với nhiều
thay đổi, vui
buồn đều có cả. Bản thân tôi
luôn hướng mình đến những
điều tích cực nên luôn cảm
thấy hài lòng với cuộc sống
và chọn cách vui tươi nhất để
tận hưởng nó. Tuy nhiên mọi
chuyện diễn ra không phải lúc
nào cũng theo ý mình, những
vấp ngã đã qua tôi xem như
một bài học để bản thân vững
vàng hơn trong tương lai.
Đối với công việc một năm
qua là năm để tôi thể hiện
nhiều nhất năng lực làm việc
của mình khi công ty có nhiều
biến chuyển mới. Khi được trực
tiếp giải quyết nhiều phát sinh
công việc tôi tự nhận thấy bản
thân còn một vài yếu điểm
phải khắc phục như cần rèn
luyện kỹ năng giao tiếp để tự
tin hơn, không khép mình nữa.
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Một năm mới lại đến mang
theo nhiều hi vọng rằng mọi
thứ sẽ tốt đẹp hơn đang chờ
chúng ta phía trước. Nhưng
thực tế nếu chỉ mong ước mà
bản thân mình không bước ra
ngoài để hành động để làm
mới bản thân thì năm mới chỉ
thay đổi về mặt thời gian. Vì
vậy, thay vì ước vọng, tôi luôn
đặt quyết tâm thay đổi bản
thân từng chút một, và rồi năm
tiếp theo của tôi sẽ từ đó mà
tích cực hơn.
Tôi sẽ dành nhiều thời gian
hơn để chăm sóc sức khỏe bản
thân, vì khỏe không phải cho
mình mà còn cho mọi người
nữa. Sau đó tôi dành nhiều thời
gian hơn cho gia đình, hạnh
phúc căn bản nhất nằm ở gia
đình, tiếp theo là bạn bè. Cuối
cùng là đặt những mục tiêu xa
hơn để phấn đấu trong công
việc. Tôi hi vọng mình sẽ giữ
được nỗ lực cao nhất để thực
hiện các mục tiêu của mình, dù
thành hay bại thì quan trọng
nhất vẫn là bài học rút ra để
mình trưởng thành hơn. Do đó
tôi vẫn sẽ luôn phải nỗ lực và
tập trung, kiên định theo đuổi
những gì mình mong muốn.

ANH LÊ HUỲNH TẤN LINH
- CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - ICD BIÊN HÒA

NĂM MỚI HY VỌNG NHIỀU NIỀM VUI MỚI

K

hi những nụ hoa mai, hoa đào chớm nở lúc
báo hiệu một mùa xuân tới. Xuân về, trăm
hoa khoe sắc, cảnh vật, con người dường
như cũng hoà vào sức xuân, tất cả đều bừng lên một
sức sống mãnh liệt. Và thời khắc giao thừa – tiễn
một năm cũ, đón chào một năm mới bao giờ cũng
đem lại cho mỗi người những cảm xúc thật khó tả.
Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam,
ngày Tết xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mối quan
hệ họ hàng làng xóm được mở rộng ra, chia sẻ tình
cảm, chúc nhau những lời tốt đẹp và đã thành đạo
lý. Tết cũng là dịp đúc kết mọi hoạt động liên quan
đến một năm qua, chào đón một năm mới với hy
vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng đồng.
Sang năm mới 2019, bản thân mỗi chúng ta luôn
chúc cho nhau những điêu tốt đẹp hơn năm qua và
có những điều ước về gia đình. Bản thân tôi cũng
mong muốn gia đình hạnh phúc, con cái ngoan
ngoãn, học giỏi công việc luôn thuận lợi. Với một
năm làm việc vừa qua, bản thân tôi cũng luôn cố
gắng hoàn thành nhiệm vụ góp phần chung vào
sự phát triển của ICD Biên Hòa một thành viên của
Tổng công ty Tín Nghĩa. Năm mới mong muốn luôn
có sự khởi sắc đến mọi nhân viên và mái nhà chung
Tín Nghĩa.

ĐOÀN THỂ

CÓ MỘT NGÀY VUI NHƯ THẾ

V

ừa qua, nhân dịp kỷ niệm 24
năm ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam, 29
năm ngày hội quốc phòng toàn dân,
29 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến
binh Việt Nam, được sự chấp thuận
của Đảng Ủy TCT Tín Nghĩa, Hội cựu
chiến binh TCT phối hợp cùng Đoàn
cơ sở TCT tổ chức chuyến tham quan
về nguồn tại Trường Dục Thanh và
Bảo tàng Hồ CHí Minh -Tp Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận trong 02 ngày 15 và
16/12/2018, với mục đích để 02 thế
hệ được giao lưu, trao đổi, học tập
kinh nghiệm, gắn kết hơn trong sinh
hoạt, công tác.
Đúng 06h sáng đoàn xuất phát từ
Văn phòng TCT với điểm đến là Tp.
Phan Thiết xinh đẹp. Trên xe, cả đoàn
được sinh hoạt tập thể thông qua
một số trò chơi hoạt náo, 01 số câu
hỏi đố vui, làm mọi người quên mất
cơn buồn ngủ, tất cả cùng hòa mình
vào không khí sôi động trên xe.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Bảo
tàng Hồ Chí Minh, nơi mà nhân dân
Phan Thiết đã lập để tưởng nhớ đến
Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị Cha già kính
yêu của dân tộc Việt Nam. Với sự

hướng dẫn của nhân viên Bảo tàng,
đoàn đã làm lễ, thắp hương và kính
dâng lên Người lẵng hoa tươi thắm,
tượng trưng cho tấm lòng của người
đất Đồng Nai.
Sau đó, cả đoàn di chuyển đến
Trường Dục Thanh, Phan Thiết- nơi
Bác đã dừng chân, tham gia giảng
dạy trong một khoản thời gian ngắn
trước khi ra đi tìm đường cứu nước.
Tại đây, nhân dân địa phương còn
lưu giữ những bộ bàn ghế, bảng
phấn ngày xưa mà Bác từng sử dụng
trong suốt thời gian giảng dạy. Ngôi
trường ngày nay được tu sửa khang
trang, cây cối xanh tốt. Nhân dân nơi
đây hàng ngày vẫn cùng nhau gìn
giữ như một niềm tự hào mỗi khi có
khách từ nơi khác đến tham quan.
Buổi chiều cả đoàn được tham gia
một số trò vận động biển. Lúc này,
mọi người đã không còn sự e dè,
lạ lẫm, không phân biệt địa vị hay
khoảng cách tuổi tác, tất cả cùng
nhau đoàn kết, vui chơi hết sức mình
thông qua một số trò như: nhảy bao
bố, vòng tròn tìm số….Ai nấy đều rất
phấn khích.
Tối đến là tiết mục Gala trao giải. Tại

đây cả đoàn được dùng bữa tối thân
mật và tham gia trò chơi, bốc thăm
trúng thưởng với những phần quà
tuy nhỏ nhưng giá trị tinh thần cao.
Và cuối cùng là tiết mục được chờ đợi
nhất trong ngày, đó là cả đoàn cùng
nhau xem Truyền hình trực tiếp trận
Chung kết AFF Cup 2018 giữa đội
tuyển Việt Nam và Malaysia. Ai nấy
đều đeo băng rôn cổ động và cùng
nhau hồi hộp theo dõi trái bóng lăn.
Có những phút hồi hộp đến nghẹt
thở khi đội bạn đá vào sân mình, hay
những lúc mình bị đội bạn chơi xấu,
và cùng vỡ òa vui sướng khi đội mình
phá vỡ lưới bạn, dẫn trước tỷ số 1-0,
và đây cũng là tỷ số chung cuộc. Kết
thúc hơn 120 phút gây cấn, những
chàng trai trẻ của chúng ta đã lập
nên kỳ tích trong suốt 10 năm quaVô địch AFF Cup 2018. Thế là cả hội
trường ai nấy đều hô vang: Việt Nam
vô địch, Việt Nam chiến thắng…. Một
niềm hạnh phúc thật khó tả, thật tự
hào trong mỗi con người Việt Nam ta.
Ai cũng nói với nhau ”Chuyến đi về
nguồn này thành công rực rỡ rồi đó.”
Sáng hôm sau, cả toàn tiếp tục di
chuyển đến địa điểm tham quan
cuối cùng của chuyến đi, đó là” Lâu
đài rượu vang”. Ở đây được thiết kế
theo phong cách Châu Âu, bên trong
dùng để lưu trữ và bán các sản phẩm
rượu vang nhập khẩu với đủ mùi vị,
độ nặng nhẹ khác nhau. Tại đây, cả
đoàn được tham quan và dùng thử,
chụp hình lưu niệm.
Kết thúc chuyến đi, cả đoàn trở về
Văn phòng TCT khi đồng hồ đã điểm
17h chiều. Ai nấy cũng đã thấm mệt
sau một chuyến đi dài. Thế nhưng
trong lòng mọi người vẫn đọng lại
về những khoảnh khắc đã cùng nhau
vui chơi, trải nghiệm và nhất là cùng
nhau xem 01 trận đấu lịch sử của
nước nhà.
Nguyễn Thị Lan Hương
BAN KTNB-VP TCT
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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THƠ XUÂN

Tân Xuân

C

Kỷ Hợi

húc mừng Kỷ Hợi năm nay
Chúc mừng Tín Nghĩa đổi thay không
ngừng
Công ty bảo vệ lẫy lừng
Được nhiều đối tác tưng bừng biết tên
Từ những gian khó vượt lên
Bảo vệ Tín Nghĩa đứng bên bạn bè
Đến đâu cũng thấy cũng nghe
Bảo vệ Tín Nghĩa trên xe đi tuần
Bảo vệ Tín Nghĩa ân cần
Tận tâm, uy tín ,tảo tần, quyết tâm
Cafe Tín Nghĩa trong năm
Thơm ngon chất lượng ươm mầm tiến thân
Truyền thống văn hóa nhân văn
Hoạt động văn hóa vì dân hết lòng
Thương sao chung một tấm lòng
Nắm tay kết chặt cầu vồng sau mưa
Chiều tà nghiêng nắng ban trưa
Nhơn Trạch đổi mới lưa thưa nắng vàng
Xăng dầu Tín Nghĩa tràn lan
Mua may bán đắc phúc khang đổi đời
Quản lý dự án mỉm cười
Hợp đồng ký hết rạng ngời vinh quang
Giao thông vận tải hiên ngang
Cao su nhựa mủ khách hàng tranh nhau
Nông sản xuất khẩu tăng cao
Một năm mậu tuất tự hào biết bao
Bảo vệ Tín Nghĩa vẫy chào
Toàn thể cung chúc tự hào cảm ơn
Cảm ơn Tín Nghĩa nhiều hơn
Cảm ơn Tín Nghĩa cảm ơn chân thành
Cảm ơn Tín Nghĩa đã dành
Trái tim nhân hậu đến quanh mọi miền
Tín Nghĩa người mẹ dịu hiền
Dang tay che trở triền miên tháng ngày
Tân xuân Kỷ Hợi năm nay
Vạn sự như ý tấn tài an khang
Chúc cho Chú Đức an nhàn
Cùng cô Thanh Hà an khang mỗi ngày
Chúc cho Tín Nghĩa ngày mai
Cùng nhau vun đắp nhân tài Việt Nam
Thu Thảo
Công ty CP Bảo vệ Tín Nghĩa
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THANH NIÊN
TÍN NGHĨA

Hè về phượng vĩ Đơm Bông
Thanh niên tình nguyện góp công chung lòng
Bình Minh rực rỡ Ánh Hồng
Nào ta cùng bước vượt sông Vượt đèo
Đến thăm đến giúp người nghèo
Miền Xa khắc nghiệt éo le cảnh đời
Thăm luôn người mẹ chơi vơi
Bao năm vất vả trông chờ người con
Mẹ nay gầy ốm héo hon
Tóc mẹ bạc trắng hỏi con đâu rồi
Mắt mẹ lệ thấm bờ môi
Các anh đã khuất xa xôi chốn nào
Nhưng mẹ vẫn cứ tự hào
Chôn vùi đau đớn đằng sau tiếng cười
Có ai thấu hiểu cảnh đời
Giang tay giúp đỡ bao người chốn xa
Thanh niên Tin Nghĩa bước ra
Tầm nhìn thế giới người ta thế nào
Nước bạn văn hóa ra sao
Học hỏi kiến thức mai sau giúp đời
Non sông nước Việt rạng ngời
Thanh niên Tin Nghĩa đời đời khắc ghi
Trần Thị Thu Thảo
Cty CP DVBV Chuyên nghiệp Tín Nghĩa

30NĂM
30 năm một chặng đường gian khó
Một hành trình bao lần sóng gió to
Hỡi Tín Nghĩa vươn mình cùng gió lớn
Để nhìn lại ngày tháng đã dần qua
Mỗi một ngày in hình một dấu ấn
Để ghi lại mốc tích của thời gian
Những con đường in hằng bao kỉ niệm
Tín Nghĩa ơi hãy khẳng định đời mình
Cùng chung tay xây dựng cuộc đời mới
Giúp bao người thoát khỏi cảnh lầm than
Gửi lãnh đạo người hùng của Tín Nghĩa
Hãy cố gắng ngày một tiến xa hơn
Cùng chung sức để ngày mai tươi sáng
Rước vinh quang về đến quê hương mình
Hỡi anh chúng ta cùng tiếp bước
Góp sức mình sánh bước đến năm châu
Dành vẻ vang rạng ngời cho đất nước
Để xứng danh con cháu Hồ Chí Minh

Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2019

CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI

TÍN NGHĨA
TRONG TÔI

M

ọi 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 vô vàn cái duyên ấy, tôi
đã được nhận vào làm tại Công ty Cổ
Phần Đầu Tư Nhơn Trạch như một
món quà đặc biệt của tuổi trẻ. Từ hồi
còn học trung học, tôi luôn nghe ba
nói là “Tương lai nơi mình ở sẽ lên đời
thành Sài Gòn 2”. Cảm giác vui thích
khi tự tưởng tượng cảnh Nhơn Trạch
quê ta sẽ thành nơi phồn hoa đô thị.
Có lẽ vì thế nên khi tìm hiểu về Công
ty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch, biết tới
dự án khu đô thị Đông Sài Gòn và với
cả thông tin Công ty Cổ Phần Đầu Tư
Nhơn Trạch là một trong những công
ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa, một
cái tên thật thân quen với người Đồng
Nai, tôi không giấu được sự bất ngờ,
những cảm xúc thời trẻ thơ lại trở về
và cả niềm mong muốn được làm việc
tại nơi có nhiều ý nghĩa với bản thân
như vậy.
Những ngày đầu đi làm, tôi được tìm
hiểu về những dấu mốc trong sự phát
triển của Công ty. Giữa thời buổi thị
trường kinh doanh đang ngày càng
cạnh tranh gay gắt thì việc khẳng định
và giữ vững thương hiệu Tín Nghĩa
thật sự là một quá trình nỗ lực không
ngừng nghỉ của Ban Lãnh đạo và toàn
thể cán bộ công nhân viên công ty. Tôi
chỉ là một thành viên mới trong đại
gia đình Tín Nghĩa, những ngày tháng
gian khó đã qua tôi không được chứng
kiến nhưng qua lời kể của các anh chị
đi trước tôi cũng cảm nhận được phần
nào. Tôi không thể nào quên hình ảnh
trầm tư của Ban Giám đốc bên những
xấp hồ sơ trình ký, mỗi một tờ đề nghị,
mỗi một hợp đồng là một lần Ban

Giám đốc phải xem xét, cân nhắc thật
kỹ lưỡng vì mục đích phát triển chung;
sẽ không thể nào quên những mái đầu
miệt mài bên màn hình máy tính với
những file kế hoạch, những con số, hay
những file thiết kế sản phẩm của các
anh chị,…. Mỗi thành viên đã và đang
cố gắng hết sức mình để làm thật tốt
công việc của mình, vì mục đích đưa
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch
nói riêng và Tổng Công ty Tín Nghĩa
nói chung ngày càng phát triển mạnh
mẽ hơn nữa. 8 tháng được gắn bó với
công ty, 8 tháng trôi qua nhanh như
chớp mắt, 8 tháng với đời người thật
là ngắn ngủi nhưng với tôi, một người
con đất Nhơn Trạch-Đồng Nai, là cả
một niềm tự hào, niềm khao khát được
gắn bó, được cống hiến, được góp một
phần rất nhỏ vào sự lớn mạnh, sự phát
triển bền vững của Công ty.
Tôi không nói nhiều về công việc hiện
tại vì nó vốn dĩ là công việc tôi yêu thích,
tôi chỉ xin nói đến sự giúp đỡ, chỉ dạy
của các anh chị đã dành cho tôi trong
thời gian qua. Gần một năm gắn bó tại
Công ty, tôi đã có thêm rất nhiều kinh
nghiệm về công việc, về cách ứng xử
và cả những kỹ năng sống mà trường
lớp không bao giờ dạy. Tôi có thêm
một trái tim chứa đầy tình yêu thương
của mọi người, ai cũng đối xử với nhau
thật chân thành, luôn quan tâm, chia
sẻ những khó khăn trong công việc
và cuộc sống. Chắc chắn sẽ còn mãi
trong tim mọi người những tiếng cười
sau giờ làm việc, những buổi trưa cùng
ngồi ăn cơm chung, những hôm cùng
nhau tham gia các phong trào Đoàn
như trồng cây, thu gom rác, bảo vệ
môi trường... cùng nhau tham gia các
công tác xã hội như thăm và tặng quà

cho người nghèo, trẻ em, người già và
người neo đơn...– chúng ta đã cùng kề
vai bên nhau, và hòa chung một niềm
vui thật trọn vẹn. Tôi nghĩ họ không chỉ
là đồng nghiệp mà còn là những người
thân, người bạn, những người thật sự
có ý nghĩa quan trọng trong hành trình
cuộc đời của mình.
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã và đang
là nơi gắn kết hy vọng cho tất cả mọi
người, vì ở nơi đây Ban Giám đốc với
nhân viên, Trưởng phòng với nhân viên
và nhân viên với nhân viên đều được
kết nối với nhau bằng sợi dây vô hình
mang tên: HY VỌNG. Ai cũng có những
hy vọng riêng cho cuộc sống của mình,
nhưng khi đến công ty mọi người đều
được thắt chặt với nhau bằng niềm
hy vọng mang tên Phát triển, hy vọng
về một Tổng Công Ty Tín Nghĩa phát
triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương
lai, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp
hơn cho tất cả anh chị em trong khối
Tổng Công ty. Mùa Xuân mang những
ý nghĩa thật sự sâu sắc, là dịp để mọi
người được ngồi lại với nhau và cùng
nhìn lại chặng đường đã đi qua, những
điều đã làm được và chưa làm được để
có được hướng đi mới trong tương lai.
Trên đà phát triển chung, năm 2019
– kỷ niệm 30 năm thành lập công ty,
chắc chắn chúng ta sẽ thấy được một
Tín Nghĩa mang diện mạo hoàn toàn
mới, phát triển hơn và vươn xa hơn.
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!
Trần Thị Mai Phương
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch
Thông tin nội bộ - Số 01/2019
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HỘI THAO – NƠI HỘI TỤ
NHỮNG TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT

M

ình tên là Trần Thị Thu
Thảo là một nhân viên
của Công ty Cổ phần
Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín
Nghĩa, là một trong những công ty
con của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Mình
đã gắn bó với Công ty Bảo vệ được 2
năm. Vừa qua vào một ngày gần cuối
của mùa đông. Hòa mình trong không
khí vui tươi và ấm áp chào đón Tân
Xuân Kỷ Hợi, sáng thứ bảy ngày 29
tháng 12 năm 2018 Tổng Công ty Tín
Nghĩa hưởng ứng nhiệt liệt kỷ niệm
chào mừng 30 năm thành lập Tổng
Công ty. Mặc dù những ngày cuối
năm công việc rất nhiều nhưng Tổng
Công ty cũng đã dành thời gian để
tổ chức một buổi hội thao, một sân
chơi bổ ích, một truyền thống văn hóa
nhân văn nhằm tạo cho anh chị em
cán bộ công nhân viên, có một ngày
vui chơi, giao lưu, giúp anh chị em
có một ngày vui vẻ, cười thật nhiều
để quên đi một năm làm việc thật
vất vả. Mình cũng là một thành viên
vinh hạnh được tham gia hội thao
Tổng Công ty. Buổi hội thao được tổ
chức tại Tín Nghĩa Á Châu với một hội
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trường trang nghiêm và náo nhiệt.
Hơn 1000 thành viên trong ngôi nhà
mang tên Tín Nghĩa, đã có mặt đầy đủ.
Buổi lễ được diễn ra vào lúc 9 giờ 00,
bắt đầu với những cuộc trò chuyện,
giao lưu cùng các đội đến từ các đơn
vị. Những tràng vỗ tay liên tục làm tất
cả hội trường càng náo nhiệt. Tiếp
theo là chúng tôi được nghe và xem
các tiết mục biểu diễn thật chuyên
nghiệp của các bạn thanh niên và các
phòng ban đơn vị khác, tiếp theo đó
chúng tôi được cùng nhau xếp đội
hình thành chữ TÍN NGHĨA. Tuy đứng
dưới cái nắng chói chang của buổi
trưa nhưng chúng tôi không cảm thấy
nắng nóng vì tinh thần đoàn kết gắn
bó và sự hài hòa của những người mà
chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau đó
chính là sự đồng lòng để cùng vượt
qua những thử thách đồng đội. Sau
đó là các vị đội trưởng của 10 đội lên
nhận cờ và cùng đội tham gia trò chơi
liên quân.
Đây lần đầu tiên mình được tham gia
trò chơi này, mặc dù chưa hình dung
sẽ làm những gì và thi như thế nào,

nhưng được sự hướng dẫn của đội
trưởng, tất cả các thành viên của đội
đã cố gắng hết sức để hoàn thành thật
tốt tất các thử thách. Bằng tinh thần
đoàn kết, lòng nhiệt huyết và sự cố
gắng với phương châm của đội “Vui Là
Chính Chiến Thắng là mười” cuối cùng
đội của mình cũng đã hoàn thành trò
chơi và được giải thưởng cao nhất.
Trò chơi kết thúc thì mọi người về lại
hội trường, được xem các anh chị thi
biểu diễn thời trang và chờ công bố
kết quả và dùng bữa cơm thân mật.
Khi phần công bố kết quả xong thì
buổi lễ kết thúc. Một ngày cuối tuần
trôi qua nhanh chóng nhưng đã đọng
lại trong tôi và những thành viên thật
nhiều ý nghĩa và những kỷ niệm khó
phai. Đó sẽ là một kí ức đẹp và một bài
học tâm đắc về sự đoàn kết của tất cả
mọi người. Cảm ơn Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã tổ chức buổi lễ hội thao giúp
cho chúng tôi được vui chơi, giao lưu
học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn
trong cuộc sống cũng như trong công
việc.
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa

Xuân Kỷ Hợi
An khang - Thịnh vượng
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TỰ HÀO VÌ ĐÃ VÀ SẼ LUÔN LÀ
MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH TÍN NGHĨA

T

rong không khí hân hoan
chào đón năm mới 2019 và
rạo rực với không khí tết cổ
truyền kỷ hợi sắp đến, vạn vật như
chuẩn bị khoát lên mình tấm áo mới
mừng xuân, nhà nhà đang tất bật
chuẩn bị cho một cái tết cổ truyền ấm
áp và hạnh phúc thì cũng là lúc Tổng
Công Ty Tín Nghĩa – mái nhà tôi đã
từng gắn bó và cũng chưa bao giờ có
cảm giác rời xa chào đón tuổi thứ 30
trong hành trình hình thành và phát
triển.
Khi tôi ngồi viết lên những dòng này
thì tâm trạng trong tôi thật khó tả,
vui mừng vì Tín Nghĩa đã tròn 30 tuổi,
công ty lớn mạnh qua từng ngày,
từng tháng, từng năm xen lẫn vào
đó là một sự bùi ngùi xao xuyến với
lẫn lòng biết ơn vì mình đã từng là
thành viên của đại gia đình ấy, nơi ấy
đã cho tôi những trải nghiệm vô cùng
quý báu, một môi trường nơi đồng
nghiệp chan hòa giúp đỡ lẫn nhau
hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ
được giao, nơi nghĩa tình tràn ngập
như chính cái tên “Tín Nghĩa”. Nhưng
trên tất cả đó là lòng tự hào vì mình
đã từng là 1 thành viên của gia đình
ấy và cảm giác như chưa bao giờ rời xa
vì những lần tổ chức Hội Thao Văn Thể
cho toàn thể nhân viên công ty hằng
năm là tôi lại về và được sự tin tưởng
tuyệt đối của Ban Tổng Giám Đốc công
ty khi giao nhiệm vụ cho tôi thực hiện
một phần vô cùng quan trọng trong
hội thao ấy đó là “tổ chức hoạt động
teambuilding Liên Hoàn” để gắng bó
tất cả các anh em công ty lại với nhau
qua những trò chơi, những thử thách
mà tất cả phải chung vai góp sức mới
vượt qua được.
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Ở mội lần hội thao là một sự tâm huyết
nơi Ban Lãnh Đạo Tổng Công Ty muốn
làm sao cho tất cả anh em, thành viên
của công ty phải cùng chơi, cùng trải
nghiệm, cùng vượt qua thử thách để
tinh thần đồng đội, sự gắn kết vốn đã
là thương hiệu của Tín Nghĩa ngày một
nâng cao hơn nữa góp phần tốt hơn
cho sự phối hợp công việc sau đó đạt
hiệu quả cao nhất. Và cũng chính qua
những trò chơi qua mỗi lần hội thao ấy
tôi lại thấy anh em Tín Nghĩa chưa bao
giờ gần nhau đến thế, trong công việc
hàng ngày chắc chắn có những điều
chưa hiểu nhau, những việc làm “chệch
pha” nhưng những điều đó gần như
tan biến khi anh em cùng chung một
đội, cùng một chiến tuyến để cùng

nhau vượt qua thử thách. Những chiếc
khăn lau mổ hôi cho đồng đội, những
cái vai tựa vào nhau để cùng nâng
tháp lên cao hơn, những sự hy sinh
thầm lặng khi phải làm thang cuốn
cho đồng đội vượt qua, ở đó không ai
bảo ai nhưng ai cũng muốn đồng đội
mình vượt qua an toàn và nhất là đội
mình hoàn thành thử thách.
Đã có những giọt mồ hôi, thậm chí là
những giọt máu khi bị trầy sướt hay
giọt nước mắt vui mừng khi đội vượt
trạm vô cùng khó khan nhưng không
hề gì, tình anh em, tinh thần đoàn kết
mà chúng ta gặt hái được sau những
lần hội thao ấy đã xóa đi tất cả để khi
trở lại môi trường công việc ta sẽ lại
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nở nụ cười khi nhìn thấy nhau,
lại cùng chung tay phối hợp đổ
hoàn thành công việc tốt nhất
giống như chúng ta đã từng

cùng nhau “vượt trạm” vậy.
Trải qua 8 lần Hội Thao Văn Thể
được tổ chức ở nhiều địa điểm
khác nhau từ các danh lam thắng
cảnh của tình Đồng Nai như:
Khu Du Lịch Cao Minh, Khu Du
Lịch Bửu Long,…hay đến sân
nhà như: Khu Công Nghiệp Tam
Phước, Khu Dân Cư Đông Sài Gòn,
Khu Dân Cư Tín Nghĩa Á Châu,….
nhưng điềm chung nhất là dù
được tổ chức ở đâu thì ta cũng
thấy được sự quan tâm sâu sắc
từ tinh thần đến vật chất mà ban
Tổng Giám Đốc Dành cho nhân
viên, những thành viên của Gia
Đình Tín Nghĩa. Đó là sự chuẩn

bị chu đáo nhất cho mọi yếu tố
từ mặt bằng, sân bãi, nhà vòm,
khu y tế, trò chơi, ẩm thực,…tất

cả đều phải là tốt nhất cho anh
em. Qua đó ta thấy được sự chăm
lo cho nguồn nhân lực của mình
với tất cả tấm lòng của Ban Tổng
Giám Đốc, đó không phải chỉ đơn
thuần là sự lo lắng của lãnh đạo
cho nhân viên nữa mà đó là tấm
lòng của người anh người chị lo
cho những người em của mình.
Và tôi biết chắc rằng những lần
hội thao sau nữa kỷ niệm 40 năm,
50 năm hay 100 năm hình thành
và phát triển sự chăm lo ấy vẫn
sẽ luôn tiếp diễn và thậm chí còn
tốt hơn qua từng năm.

còn là một hoạt động thường
niên đơn thuần nữa mà nó đã
vượt ra khỏi khuôn khổ hoạt
động của một công ty để trờ
thành nơi mà toàn thể anh em
nhân viên, thành viên của Gia
Đình Tín Nghĩa cùng quay quần
ôn lại những kỷ niệm, cùng vui
chơi sau những thời gian làm việc
căng thẳng, tôi nhìn thấy hoạt
động ấy giống như những đứa
con của một gia đình trong năm
đi làm xa khắp tứ phương ngày
tết cổ truyền lại cùng về quay
quần bên nhau, cùng vui đùa, để
tình cảm anh em ngày càng gắn
bó.
Cảm ơn Tổng Công Ty Tín Nghĩa
đã luôn tin tưởng tuyệt đối để
giao phó cho tôi một phần trong
công việc thực hiện hội thao, với
tất cả tấm lòng trân trọng xin gửi
lời cảm ơn đến toàn thể anh em
ê kip đã đồng hành, giúp đỡ tôi
qua 8 lần hội thao. Và cũng chính
từ đáy lòng mình tôi xin hứa sẽ
còn cố gắng để làm được tốt
hơn nữa, tao ra nhiều trò chơi,
thử thách hay hơn để anh em tín
nghĩa sẽ càng đoàn kết, gắn bó
hơn để cùng “vượt trạm”, để cùng
ôm nhau ăn mừng chiến thắng
cũng như chúng ta sẽ ôm nhau
khi đạt thành quả cao nhất trong
công việc.
Kính chúc Ban Tổng Giám Đốc
cùng toàn thể anh em, những
người đã và đang là một thành
viên trong đại gia đình Tín Nghĩa
một năm mới 2019 Đoàn Kết
Hơn, Thành Công Hơn, Phát Đạt
Hơn.
Người đã và sẽ luôn là một thành
viên trong Đại Gia Đình Tín Nghĩa
Trần Tấn Lai

Có thể nói Hội Thao Văn Thể của
Tổng Công Ty Tín Nghĩa không
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NĂM HỢI NÓI CHUYỆN HEO

C

húng ta đang sống trong
chu kỳ tuần hoàn của
vũ trụ, nên quỹ đạo bốn
mùa (xuân hạ thu đông) hay 12 con
giáp (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi)
luôn xoay chuyển. Năm 2019 là xuân
Kỷ hợi, năm con heo, xin được nói
chuyện về heo.
Heo là một loài vật có hình dáng
tròn trịa mũm mỉm, béo tốt ủn ỉn
và hiền từ, khác với loài thú dữ khác
như rắn, sư tử, beo… hại người, hại
vật. Theo tự điển online, tên khoa
học của heo là sus, thuộc họ lợn
(suidae), tiếng Anh là pig. Heo còn
được gọi là lợn, ỉn, hợi, trư, thỉ và
nhiều tên riêng (danh từ riêng đặt
cho chúng, như lão Trư, heo Móng
Cái, heo Tây Ninh, heo Mọi, heo Tu
Lại, ông Hợi, heo Năm Móng, heo Ba
Giò, heo Mép, chú Lợn Snowball, cô
heo Squealer, vv…).
Trong chuỗi 12 con giáp, ba con vật
cuối cùng (gà, chó, và heo) có mối
liên hệ gần với con người hơn các
con vật như chuột, trâu, cọp, v.v. Heo
là một con vật mà chỉ nói đến tên
chúng ta cũng có thể cảm thấy gần
gũi; một con vật mà hình ảnh của nó
đã đi vào thơ ca, hội họa dân gian và
là biểu tượng văn hóa. Trong tiếng
Việt hằng ngày, heo cũng thường
được nhắc đến, nào là “mập như
heo”, “ngu như heo”, “lười như heo”,
“ăn như heo”, “ngủ như heo”, “sướng
như heo”, và “dơ như heo”,..v.v... Nói
chung là các từ ngầm so sánh để
diễn ta một ai đó không làm gì cả,
khỏi phải động não, chẳng hề căng
thẳng(stress), mà vẫn “phây phây”,
tốt tướng, hưởng thụ, nhàn nhã.
Nhưng đứng trên phương diện sinh
học mà nói, thật ra heo không có tối
dạ; trái lại, heo rất thông minh, dễ
dạy, ngoan hiền và thân thiện.
Heo là con vật có một mối liên hệ lâu
đời nhất với con người, không chỉ
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người Á Châu mà còn cả Âu Châu.
Đối với người Việt Nam và Trung
Quốc, heo gần gũi đến độ được
nhân cách hóa qua nhân vật hư cấu
nửa người nửa heo Trư Bát Giới trong
truyện nổi tiếng “Tây Du Ký”. Đối với
các dân tộc sống tại các đảo ngoài
lục địa Đông Nam Á, ngoài “chức
năng” cung cấp thực phẩm, heo còn
là biểu tượng của sự giàu có.
Theo văn hóa Việt Nam hay Châu Á,
heo là biểu trưng của tiền bạc, sự
phồn thịnh, sung túc, tài lộc, nên
nhiều nghệ nhân đã đúc tượng
heo vàng, lịch ảnh heo treo tường,
heo ống tiết kiệm làm giàu, tranh
dân gian để thể hiện sự chúc tụng
năm mới nhiều may mắn, con cháu
đông vui, sanh sôi nảy nở, phúc lộc
dồi dào phong phú. Heo cũng còn
là biểu tượng của vật tế lễ cúng bái
như sính lễ hôn nhân, đám giỗ, quà
cưới cho cô dâu, tạ lễ sau khi thành
công ở thương trường buôn bán,
sanh con, cúng tế thần linh, lễ khai
trương, v.v.
Ở các bán đảo Thái Bình Dương,
loại heo không lông Kapia thường
được dùng làm con vật để tế thần,
vì người ta tin rằng heo có linh hồn,
sẽ linh thiêng. Ở Âu Châu thời cổ đại,
heo là con vật được nữ thầnDemeter
(thần sinh sản trong thuyết Hy Lạp
Cổ Đại) ưa thích. Bởi lẽ, heo là biểu
tượng cho sự sinh sản con cái sung
túc, nên phụ nữ hay mua heo mạ
đồng vàng để trong nhà hay phòng
riêng để cầu may mắn con. Người
thổ dân da đỏ ở Mỹ cũng xem heo
là biểu tượng của sự thịnh vượng
và may mắn. Ở Đức, tham dự vào
buổi tiệc có thịt heo vào đêm Noel
có ý nghĩa ngăn ngừa quỉ thần và
đem lại thịnh vượng, tiền tài cho
năm mới. Ở Mỹ, heo được làm biểu
tượng của đội thể thao, như đại học
Arkansas đặt tên cho đội thể thao là
Sus Scrofa (Con Lợn Lòi) hay Đội Lợn
Hoang, đội bóng nhí gồm 12 thành

Tranh Đông Hồ
viên thiếu niên bị kẹt trong hang Tham Luang
ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan suốt 18
ngày, đã nổi tiếng trên khắp thế giới.
Với trẻ con Việt Nam, con heo đất còn là người
bạn thân thiết. Thuở nhỏ bé tí, các bé nhóc đã
được ba mẹ ông bà dạy cách tiết kiệm bằng
cách bỏ vài đồng, vài cắc cent vào chú heo
con nho nhỏ, màu vàng, màu bạc hay màu
đất để cúng chùa, giúp người nghèo, làm từ
thiện... Tích tiểu thành đại! Bài học “heo ống”
nhỏ này sẽ giúp trẻ con hay ngay cả người lớn
biết xài tiết kiệm, san sẻ bố thí, cúng dường
làm phước.
Heo là con vật thuộc 12 con giáp, rất thân thiện
và gần gũi với con người. Nó sướng nhất vì chỉ
ăn và ngủ, khỏi phải lo lắng điều gì. Vì heo vốn
là nhàn nhã, sống vô tư, không lo nghĩ, tròn
trịa trù phú, mũm mĩm phồn thực, phúc lộc,
nên năm heo sẽ mang nhiều niềm vui, vận
may, tụ tài lộc, lợi nhuận sung túc thoải mái cả
tinh thần và vật chất đến với mọi người.
12 con giáp xoay vần. Năm mới Tết đến. Lại
một Chú Heo ngấp nghé trước thềm. Chúc
mọi người một cuộc sống “sung sướng, nhàn
nhã như Heo”, “vô tư, không lo nghĩ như Lợn”
và “thoải mái từng ngày như Hợi”.
Chúc mọi nhà một năm mới đủ ăn, dư mặc,
thừa tình yêu thương và giàu lòng quảng đại.
Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!
Thích Nữ Giới Hương
(Huongsentemple@gmail.com)
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1

. Nghiêm cấm thông tin sai
sự thật gây hoang mang trên
mạng
Điều 8 của Luật này quy định
nhiều hành vi bị nghiêm cấm
trên môi trường mạng. Trong đó,
nghiêm cấm việc sử dụng không
gian mạng để thực hiện các hành
vi như: Tổ chức, hoạt động, câu
kết, xúi giục mua chuộc lừa gạt,
lôi kéo người chống phá Nhà
nước; Xuyên tạc lịch sử; Thông tin
sai sự thật gây hoang mang; Hoạt
động mại dâm, tệ nạn xã hội; Sản
xuất, đưa vào sử dụng phần mềm
gây rối loạn hoạt động của mạng
viễn thông, mạng Internet…
Bên cạnh đó, hành vi lợi dụng
hoặc lạm dụng hoạt động bảo
vệ an ninh mạng để xâm phạm
chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền
và lợi ích hợp pháp của cơ quan,
tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi
cũng là một hành vi bị nghiêm
cấm.

2

. Doanh nghiệp nước ngoài
phải lưu trữ dữ liệu người
dùng tại Việt Nam
Khoản 3 Điều 26 của Luật yêu

cầu doanh nghiệp trong nước
và nước ngoài cung cấp dịch
vụ trên mạng viễn thông, mạng
internet và các dịch vụ gia tăng
trên không gian mạng tại Việt
Nam có hoạt động thu thập, khai
thác, phân tích, xử lý dữ liệu về
thông tin cá nhân phải lưu trữ dữ
liệu này tại Việt Nam trong thời
gian theo quy định của Chính
phủ.
Riêng doanh nghiệp nước ngoài
phải đặt chi nhánh hoặc văn
phòng đại diện tại Việt Nam.

3

. Ngừng cung cấp dịch vụ
mạng khi có yêu cầu của cơ
quan chức năng
Ngoài yêu cầu phải lưu trữ dữ
liệu người dùng tại Việt Nam, các
doanh nghiệp trong và ngoài
nước không được cung cấp
hoặc phải ngừng cung cấp dịch
vụ trên mạng viễn thông, mạng
Internet, các dịch vụ gia tăng
cho tổ chức, cá nhân đăng tải
trên mạng thông tin bị nghiêm
cấm nêu trên, khi có yêu cầu của
lực lượng bảo vệ an ninh mạng
thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan
có thẩm quyền của Bộ Thông tin

và Truyền thông.

4

. Doanh nghiệp phải cung
cấp thông tin người dùng để
phục vụ điều tra
Các doanh nghiệp nêu trên cũng
phải có trách nhiệm xác thực
thông tin khi người dùng đăng
ký tài khoản số; bảo mật thông
tin, tài khoản của người dùng.
Đặc biệt, phải cung cấp thông
tin người dùng cho lực lượng
chuyên trách bảo vệ an ninh
mạng thuộc Bộ Công an khi có
yêu cầu bằng văn bản để phục
vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm
pháp luật về an ninh mạng.

5

. Thông tin vi phạm trên mạng
bị xóa bỏ trong vòng 24 giờ

Khi người dùng chia sẻ những
thông tin bị nghiêm cấm,
doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ trên mạng viễn thông, mạng
internet và các dịch vụ gia tăng
trên không gian mạng tại Việt
Nam phải ngăn chặn việc chia
sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin vi
phạm chậm nhất là 24 giờ, kể từ
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thời điểm có yêu cầu của lực
lượng bảo vệ an ninh mạng
thuộc Bộ Công an hoặc cơ
quan của Bộ Thông tin và
Truyền thông.

nhà nước, bí mật công tác, bí
mật kinh doanh, bí mật cá
nhân, bí mật gia đình và đời
sống riêng tư trái quy định
của pháp luật;

Đồng thời, doanh nghiệp
phải lưu nhật ký hệ thống để
phục vụ điều tra, xử lý hành
vi vi phạm pháp luật về an
ninh mạng trong thời gian
quy định.

- Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình
trái phép các cuộc đàm thoại;

6

. Bảo vệ trẻ em trên không
gian mạng
Đây là một quy định rất nhân
văn của Luật An ninh mạng
2018. Theo đó, Điều 29 quy
định: Trẻ em có quyền được
bảo vệ, tiếp cận thông tin,
tham gia hoạt động xã hội,
vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá
nhân, đời sống riêng tư và các
quyền khác khi tham gia trên
không gian mạng.
Các doanh nghiệp phải đảm
bảo kiểm soát nội dung để
không gây nguy hại cho trẻ
em; đồng thời, xóa bỏ thông
tin có nội dung gây nguy hại
cho trẻ em…

7

. “Nghe lén” các cuộc đàm
thoại được coi là hành vi
gián điệp mạng
Các hành vi gián điệp mạng;
xâm phạm bí mật nhà nước,
bí mật công tác, bí mật kinh
doanh, bí mật cá nhân, bí mật
gia đình và đời sống riêng tư
trên không gian mạng được
liệt kê tại khoản 1 Điều 17
Luật An ninh mạng 2018,
trong đó có:
- Đưa lên không gian mạng
những thông tin thuộc bí mật
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- Chiếm đoạt, mua bán, thu
giữ, cố ý làm lộ thông tin
thuộc bí mật nhà nước, bí
mật công tác, bí mật kinh
doanh, bí mật cá nhân, bí mật
gia đình và đời sống riêng tư
gây ảnh hưởng đến danh dự,
uy tín, nhân phẩm, quyền và
lợi ích hợp pháp của cơ quan,
tổ chức, cá nhân…

8

. Khuyến khích cá nhân, tổ
chức tham gia phổ biến
kiến thức an ninh mạng
Nhà nước có chính sách phổ
biến kiến thức về an ninh
mạng trong phạm vi cả nước,
khuyến khích cơ quan Nhà
nước phối hợp với tổ chức
tư nhân, cá nhân thực hiện
chương trình giáo dục và
nâng cao nhận thức về an
ninh mạng.
Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức
có trách nhiệm xây dựng và
triển khai hoạt động phổ
biến kiến thức về an ninh
mạng cho cán bộ, công chức
trong Bộ, ngành, cơ quan, tổ
chức. UBND cấp tỉnh có trách
nhiệm phổ biến kiến thức
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
của địa phương.
Trần Văn Tâm Em
Phòng TTTT
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