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KỶ NIỆM 29 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(7/9/1989 – 7/9/2018)
học tập, rèn luyện, lao động thật tốt hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây
dựng Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày càng
vững mạnh.

N

gày 7/9/2018, Tổng
Công ty Tín Nghĩa tổ
chức kỷ niệm 29 năm
hình thành và phát triển của Tổng
Công ty (7/9/1989 – 7/9/2018)
trong không khí vui tươi ấm cúng.
Trãi qua 29 năm hình thành và
phát triển, Tổng Công ty Tín Nghĩa
từ một doanh nghiệp nhỏ ban đầu,
ngày nay trở thành 1 trong 3 Tổng
Công ty lớn của tỉnh Đồng Nai, có
hơn 20 đơn vị trực thuộc, công ty
con, công ty liên kết.

Với những nỗ lực và kết quả đạt
được qua quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã góp phần lớn trong sự
nghiệp xây dựng phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh Đồng Nai cũng như
công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện
đại hóa của đất nước. Trong nhiều
năm liền, Tổng Công ty Tín Nghĩa
được bình chọn top 100 doanh
nghiệp lớn nhất của Việt Nam, Top
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Đến tham dự và chung vui cùng với
Tổng Công ty Tín Nghĩa có các Anh chị
là Nguyên lãnh đạo, VP Tỉnh ủy; các Lãnh
đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa, Cán bộ hưu
trí qua từng thời kỳ; đại diện lãnh đạo
các Công ty con, Công ty liên kết và hơn
200 CBCNV, cuộc họp mặt kỷ niệm 29
năm kết thúc trong niềm hân hoan, phấn
khởi, tất cả đều đoàn kết một lòng, nỗ lực
phấn đấu, chung tay góp sức xây dựng
Tín Nghĩa đạt thành quả tốt đẹp hơn nữa
trong thời gian tới.
Hồng Châu
Phòng TTTT
5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu Việt Nam, 15 năm liền
được Bộ Công Thương công nhận
là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín,
đạt giải thưởng Chất lượng Quốc
gia, Thương hiệu Quốc gia, Doanh
nghiệp Vì người lao động và nhiều
giải thưởng cao quý khác của Nhà
nước.
Kết quả đạt được qua 29 năm
được đúc kết từ những thành quả
của mỗi cá nhân trong ngôi nhà
Tín Nghĩa, đã nỗ lực, cống hiến
hết mình vì sự nghiệp chung và
ngày 7/9/2018 chúng ta vui mừng
tổ chức họp mặt kỷ niệm 29 năm
thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa,
nhằm ôn lại những thăng trầm,
những truyền thống tốt đẹp trong
quá trình xây dựng, phát triển
Tổng Công ty; tạo cơ hội giao lưu
nhằm thắt chặt hơn sự đoàn kết
gắn bó trong tập thể CBCNV Tín
Nghĩa. Để từ đó, tiếp tục phấn đấu,

BẢNG XẾP HẠNG VNR 500:
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
– NHIỀU NĂM LIỀN
ĐẠT TOP 100 DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM
SỐ NĂM

XẾP HẠNG VNR 500

Năm 2017

90

Năm 2016

110

Năm 2015

76

Năm 2014

83

Năm 2013

73

Năm 2012

80

Phòng TTTT
(Tổng hợp http://www.vnr500.com.vn)
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA MANG NIỀM VUI ĐẾN
VỚI CÁC CHÁU NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

C

hăm lo và hỗ trợ học bổng
cho các cháu thiếu nhi mồ
côi, khuyết tật trong tỉnh
Đồng Nai nhân dịp Tết Trung thu là
hoạt động thiện nguyện mang tính
truyền thống của Tổng Công ty Tín
Nghĩa trong nhiều năm qua. Năm
nay, Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục
thực hiện chương trình “Cùng các
cháu vui Tết Trung Thu” với nhiều
hoạt động như tặng học bổng, tặng
quà, vui chơi, giải trí đầy ý nghĩa
dành cho các cháu thiếu nhi mồ côi,
khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai.
Chương trình “Cùng các cháu vui Tết
Trung thu năm 2018” tổ chức vào
ngày 23/09/2018, tại Eros Palace – số
15 đường Đồng Khởi, Phường Tân
Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chương trình đón Trung thu năm
nay có các tiết mục biểu diễn văn
nghệ, xiếc, ảo thuật thật vui nhộn,
đặc sắc do nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch;
đội xiếc, đội văn nghệ thiếu nhi đến
từ TP. HCM biểu diễn là một ngày hội
độc đáo đối với các em nhỏ. Ngoài
các tiết mục văn nghệ, Ban tổ chức
còn trao nhiều phần quà có ý nghĩa

thiết thực dành cho các em như: Tài
trợ học bổng, hỗ trợ nuôi dưỡng hơn
1.000 cháu có hoàn cảnh bất hạnh,
mồ côi, khuyết tật đang được nuôi
dưỡng ở các trường, viện, trại mồ
côi tại tỉnh Đồng Nai. Ban tổ chức
đã trực tiếp trao hơn 1.000 phần
quà, bánh Trung thu cùng với 10.000
quyển tập học sinh cho các cháu
trong dịp này.
Các Trường, Viện, Trại chăm sóc trẻ
em mồ côi khuyết tật trong tỉnh
Đồng Nai được Tổng Công ty Tín
Nghĩa tài trợ gồm Trung tâm nuôi
dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật; Trung
tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh
Đồng Nai, Nhà nuôi trẻ mồ côi Chùa
Diệu Pháp; Cô nhi viện Hoa Mai; Cơ
sở Bảo trợ xã hội cô nhi Thiên Bình;
Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi
Biên Hòa.
Trên bước đường 29 năm hình thành
và phát triển, Tổng Công ty Tín Nghĩa
là doanh nghiệp luôn đồng hành với
công tác xã hội từ thiện, nhằm chia
sẻ với cộng đồng những khó khăn,
mất mát, bất hạnh trong cuộc sống,
trong đó có các em thiếu nhi, nhất

là những trẻ em kém may mắn.
Chương trình “Cùng các cháu vui
Tết Trung thu năm 2018” được thực
hiện từ nguồn kinh phí vận động từ
cán bộ công nhân viên, các Công ty
con là thành viên của Tổng Công ty
Tín Nghĩa, các khách hàng, đối tác
và bạn bè thân thiết của Tín Nghĩa
đóng góp.
Mặc dù Tổng Công ty Tín Nghĩa hiện
nay đã hoạt động theo mô hình
Công ty cổ phần, nhưng công tác
xã hội dành cho cộng đồng luôn
được Tín Nghĩa quan tâm và mọi
người cùng chung tay thực hiện.
Chương trình “Cùng các cháu vui
Tết Trung thu” là một trong rất nhiều
hoạt động của Tổng Công ty trong
thời gian qua. Với những hoạt động
hướng về cộng đồng đầy tình người
và đậm chất nhân văn, Tổng Công
ty Tín Nghĩa hy vọng sự đóng góp
nhỏ bé của mình sẽ góp phần cùng
xã hội làm vơi đi những nỗi đau, khó
khăn của những mảnh đời bất hạnh
xung quanh ta.
Hồng Châu
P. TTTT
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Trích bài phát biểu của Bà Đặng Thị Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
tại sự kiện “Cùng các cháu Vui Tết Trung thu”

M

CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG CÁC CHÁU VUI TẾT TRUNG THU”
ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHÁU SUỐT 13 NĂM QUA

ới đó mà đã một năm,
mùa Trung thu nay lại
về. Chúng ta lại được
gặp nhau và đón một cái Tết Trung
thu vui vẻ, đầm ấm tình yêu thương và
hạnh phúc của tuổi thơ. Chương trình
“Cùng các cháu vui Tết Trung thu năm
2018” năm nay gồm có các tiết mục
biểu diễn văn nghệ, xiếc, ảo thuật đặc
sắc do nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch; đội
xiếc, đội văn nghệ thiếu nhi đến từ TP.
HCM và các tiết mục biểu diễn của các
cháu tại các Trung tâm, Cô nhi viện mồ
côi, khuyết tật trong Tỉnh. Những tiết
mục sắp diễn ra chắc chắn sẽ mang
đến niềm vui cho các cháu thiếu nhi.
Ngoài các tiết mục văn nghệ, Ban tổ
chức còn trao nhiều phần quà có ý
nghĩa thiết thực dành cho các cháu
thiếu nhi gồm tài trợ học bổng, hỗ
trợ nuôi dưỡng hơn 1.000 cháu có
hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi, khuyết
tật ở các Trung tâm, viện, trại mồ côi
của tỉnh Đồng Nai. Dịp này, Ban tổ
chức cũng sẽ trao hơn 1.000 phần
quà, bánh Trung thu cùng với 10.000
quyển tập học sinh cho các cháu.
Ngoài việc sản xuất kinh doanh, Tổng
Công ty Tín Nghĩa luôn xác định việc
chăm lo bồi dưỡng, phát triển cho thế
hệ tương lai là nhiệm vụ của mọi gia
đình, của mọi người và của toàn xã
hội. Vì vậy, hàng năm Tổng Công ty Tín
Nghĩa đều tổ chức vui Tết Trung Thu
cho các cháu, hoạt động này đã trở
thành truyền thống, đây cũng là một
phần góp sức xây dựng và phát triển
nguồn lực cho xã hội nói chung và của
Tổng Công ty Tín Nghĩa nói riêng.
Với 29 năm hình thành và phát triển
Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiều chương
trình thiện nguyện đã được thực hiện,
riêng chương trình “Cùng các cháu vui
Tết Trung Thu” đã được tổ chức qua 13
năm đúng vào dịp Tết Trung Thu hàng
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năm. Những Chương trình đã được tổ
chức đúng nghĩa là một ngày hội vui
chơi thỏa thích của các cháu thiếu nhi
trong đại gia đình Tín Nghĩa và các
cháu đến từ các trường, viện, trại mồ
côi tham gia.
Từng suất học bổng, từng món quà
sắp được trao tận tay các cháu là tình
cảm, sự sẻ chia chân thành của Ban
Lãnh đạo Tổng Công ty, các Công ty
con, khách hàng, đối tác và bạn bè
thân thiết đã chung tay đóng góp.
Món quà mà các cháu được nhận tuy
nhỏ nhưng tấm lòng của các mạnh

thường quân luôn mong muốn, đồng
hành, cùng nắm chặt đôi tay của các
cháu vượt lên trước những khó khăn,
phấn đấu rèn luyện trong học tập, để
trở thành con ngoan, trò giỏi.
Mong rằng, với chương trình “Cùng các
cháu vui Tết Trung thu” năm nay, nhiều
hoạt động văn nghệ, ảo thuật sẽ giúp
các cháu thiếu nhi thật sự hòa mình
vào những hoạt cảnh, câu chuyện dân
gian bổ ích và có những kỷ niệm đáng
nhớ để các cháu thêm yêu cuộc sống
và học hành chăm ngoan.
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TÍN NGHĨA TRAO TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT”

B

ên cạnh hoạt động sản xuất kinh
doanh, việc luôn hướng tới các
hoạt động vì cộng đồng, chia sẻ
với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc
sống, từ lâu đã là một nét đẹp văn hóa của
Tín Nghĩa và việc tài trợ xây dựng các căn
nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng là một
trong những nghĩa cử cao đẹp đó.

Sáng 21/8/2018, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã kết hợp với Phòng Lao động – Thương
binh và Xã hội huyện Trảng Bom tổ chức
trao tặng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các
hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn
2 xã Bàu Hàm và Sông Thao. Tham gia trao
nhà Đại đoàn kết có đại diện Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Lãnh đạo phòng, ban huyện
Trảng Bom. Đặc biệt là sự tham dự của
Ông Phạm Xuân Hà - Bí thư huyện Trảng
Bom.
Các gia đình khó khăn này đều là các hộ
nghèo của địa phương nên việc xây mới
căn nhà che mưa che nắng là điều mà các
gia đình này chưa bao giờ nghĩ tới. Vì vậy,
việc giúp đỡ các hộ này có một nơi trú
mưa, trú nắng trong thời gian tới là đặc
biệt cần thiết. Các hộ được nhận những
căn nhà tình thương gồm: Hộ ông Đặng
Hoàng Huy (sinh năm 1968, thường trú
tại ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm), ông Trần Văn
Bẩu (tại ấp Thậu Hòa, xã Sông Thao) và hộ
bà Lầu Và Mùi (ấp Thuận Trường, xã Sông
Thao).

Ông Phạm Xuân Hà - Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện Trảng Bom (Bìa phải); Bà
Ngô Thị Hồng Châu – Giám đốc Truyền thông Tiếp thị - Phó Chủ tịch CĐCS
Tổng Công ty Tín Nghĩa (Bìa trái).

Các căn nhà trong chương trình đều được
xây mới mái lợp tôn, nền lót gạch khang
trang, đảm bảo an toàn cho các gia đình
trong mùa mưa bão. Cả 3 căn nhà đều do
Tổng Công ty Tín Nghĩa tài trợ, mỗi căn 30
triệu đồng. Nhân dịp trao tặng nhà tình
thương đợt này Huyện ủy, UBND huyện
Trảng Bom, Ủy ban MTTQVN Huyện, Tổng
Công ty Tín Nghĩa và UBND xã cũng đã có
những món quà tặng cho gia đình khi về
nhà mới.
Hồng Long
P. TTTT
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LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH “VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI” VÀ “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” HUYỆN TÂN PHÚ
NĂM HỌC 2018-2019

PHÁT HUY NỀN TẢNG VÀ VĂN HÓA VÌ CỘNG ĐỒNG

D

ựa trên nền tảng và sứ mệnh
mà Tổng Công ty Tín Nghĩa
luôn hướng đến đó là trách
nhiệm Doanh nghiệp đối với cộng
đồng xã hội và họat động tích cực
trong các công tác từ thiện, tiếp sức
đến trường cho các trẻ em nghèo hiếu
học ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn
tỉnh. Tổng Công ty Tín Nghĩa đã phối
hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng
Nai tuyên dương và trao học bổng
“Vượt khó học giỏi” và “Tiếp sức đến
trường” cho các em học sinh nghèo,
khuyết tật trên địa bàn huyện Tân
Phú – một trong những huyện xa xôi
và điều kiện kinh tế khó khăn nhất của
Tỉnh.
Tham dự buổi lễ có gần 100 em đến từ
các xã nghèo của huyện, các em đều
đã nỗ lực học tập thật tốt để vươn lên
thoát nghèo, tuy nhiên vì điều kiện
hoàn cảnh khó khăn nên có một số
trường hợp nguy cơ phải bỏ học. Để
hỗ trợ kịp thời cho các em trong những
ngày đầu khai giảng đến trường, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã trao 45 phần
học bổng “Vượt khó học giỏi” (mỗi
suất:1.500.000 đồng) cho những học
sinh có thành tích học tập tốt nhiều
năm liên tục; 50 suất học bổng “Tiếp
sức đến trường” (mỗi suất: 1.000.000
đồng) cho những học sinh khá nhưng
có nguy cơ bỏ học và hỗ trợ đột xuất
cho những em có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt. Tổng giá trị trao học bổng
là 117,5 triệu đồng. Các em học sinh
nhận học bổng đa phần là con của
những người nông dân nghèo, hoàn
cảnh gia đình khó khăn. Điều kiện học
tập của các em còn rất thiếu thốn, có
những em rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả
cha lẫn mẹ, chịu nhiều bất hạnh.
Trong không khí vui tươi, ý nghĩa của
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ngày Lễ trao học bổng cho trẻ em có
hoản cảnh đặc biệt khó khăn năm
học 2018-2019 của huyện Tân Phú,
các em có cơ hội được nghe các cô,
chú trong Ban Lãnh đạo huyện, Quỹ
hỗ trợ trẻ em tỉnh, Tổng Công ty
Tín Nghĩa phát biểu với những tâm
huyết và sự quan tâm đặc biệt mong
muốn các em có cơ hội được học tập
đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa.
Bởi tương lai của các em đang còn
ở phía trước với rất nhiều cơ hội và
thách thức, với hành trang là nền
tảng kiến thức và giáo dục vững

vàng ngày từ những ngày đầu còn
ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp các
em mở rộng cảnh cửa của cuộc đời
mình, góp phần thay đổi xã hội….
Đại diện cho các em học sinh được
cấp học bổng, em Hồ Minh Trang đã
có phát biểu “Dẫu mai đây đi bất cứ
nơi đâu, làm bất cứ việc gì chúng em
luôn nhớ về nơi đây – mảnh đất Tân
Phú, nơi đã nuôi dưỡng chúng em
nên người. Niềm hạnh phúc và vinh
dự lớn lao trong ngày hôm nay, trở
thành nguồn động lực mạnh mẽ cho
chúng em trong năm học mới….”

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đã có rất nhiều những chương trình
trao học bổng, trao nhà tình thương,
cấp vốn mà Tổng Công ty Tín Nghĩa
phối hợp cùng các Công ty trong hệ
thống đang thực hiện. Mỗi lần thực
hiện chương trình đều có rất nhiều
những hoàn cảnh, đối tượng được hỗ
trợ, các nhân vật đã rất vui mừng khi
được sự quan tâm, động viên từ xã
hội và chính quyền địa phương. Đó là
nguồn động viên lớn lao về vật chất
lẫn tinh thần để các hoàn cảnh, các
em học sinh tiếp tục vững bước vượt
qua mọi khó khăn cuộc sống, vươn
lên đạt những thành tích cao trong
học tập, trong lao động sản xuất.
Lan Anh
Phòng TTTT

CÔNG TÁC PCCC
TẠI CHỖ CỦA ĐỘI
CHỮA CHÁY
CHUYÊN NGÀNH
TẠI KCN
AN PHƯỚC

Đ

ội chữa cháy chuyên
ngành KCN An Phước
được thành lập nhằm
đảm bảo sự an toàn về tài sản và tính
mạng cho đơn vị mục tiêu. Những
nhân viên bảo vệ KCN ngoài nhiệm
vụ giữ gìn an ninh trật tự và tài sản
cho Ban quản lý KCN An Phước, và
các hệ thống kho bãi, doanh nghiệp
nước ngoài đang hoạt động trong
KCN An Phước còn tham gia công tác
PCCC. Đội bảo vệ KCN An Phước luôn
được BQL KCN và Ban Giám đốc Công
ty bảo vệ quan tâm và tạo mọi điều
kiện tốt nhất cho các nhân viên được
đào tạo và tập huấn kỹ năng về PCCC
tại chỗ. Trong tháng 9/2018 Đội Bảo
vệ KCN An Phước đã được huấn luyện
nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy với

Trạch. Kết thúc hội thao CBCNV tham
gia đã hiểu được tầm quan trọng về việc
nâng cao ý thức, tuyên truyền phổ biến
kiến thức kỹ năng PCCC, củng cố, huấn
luyện đội PCCC, xây dựng và tổ chức thực
tập các phương án chữa cháy tại đơn vị
nhằm phát hiện kịp thời và khắc phục
những tồn tại, thiếu sót.
Dưới đây là một số hình ảnh tập huấn
PCCC và tham gia hội thao PCCC của
CBCNV Công ty Cổ Phần Logistics Tín
Nghĩa - ICD Biên Hòa tại Nhơn Trạch.
Lê Minh
Phòng HCNS

những kỹ năng cơ bản, đảm bảo
xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp
các tình huống phát sinh để giảm
thiệt hại cho doanh nghiệp, đơn vị
ở mức thấp nhất.
Kỹ năng trong công tác PCCC
là một trong những nghiệp vụ
chuyên môn mà người bảo vệ cần
phải trang bị cho mình, kỹ năng
này giúp cho nhân viên có thể
thuận lợi hơn trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ tại mục tiêu, tránh
được những rủi ro và góp phần gia
tăng giá trị dịch vụ cung cấp cho
khách hàng.
Lê Anh Quyết
CTCP DVBV CN Tín Nghĩa

HƯỞNG ỨNG
“NGÀY TOÀN DÂN
PHÒNG CHÁY
VÀ CHỮA CHÁY
4-10-2018”

K

ỷ niệm 56 năm “Ngày
toàn dân phòng cháy và
chữa cháy 04/10/1961
– 04/10/2018”. ICD Biên Hòa đã
tham gia hội thao kiểm tra nghiệp
vụ phòng cháy, chữa cháy tại Nhơn
Thông tin nội bộ - Số 06/2018
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CÔNG TY CỐ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG
CHUYÊN NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
TẠI CÁC TRẠM XĂNG DẦU

N

hằm
không
ngừng
phát triển thương hiệu
Xăng dầu Tín Nghĩa với
phương châm bán hàng “Đúng chất
lượng, đủ số lượng, văn minh, lịch
sự”, Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa đã tổ chức 4 khóa đào tạo kỹ
năng bán hàng chuyên nghiệp cho
tất cả nhân viên bán hàng tại các
trạm xăng dầu trong tháng 9/2018.
Khóa đào tạo đã mang đến nhiều
nội dung thiết thực cho các nhân
viên bán hàng. Các anh nhân viên
không những được củng cố về quy
trình bán xăng dầu và các kỹ năng,
ứng xử của một người bán hàng
chuyên nghiệp mà còn tham gia xử
lý các tình huống giả định khi khách
hàng có ý kiến khiếu nại tại các trạm
xăng dầu.

Kết thúc khóa đào tạo các anh nhân
viên bán hàng nở nụ cười trên môi,
nhắc nhở nhau mình đang đại diện
cho hình ảnh của công ty và luôn
ghi nhớ 3C (Chào – Cười – Cảm ơn)
để làm chủ được nụ cười, lời chào và
lời cảm ơn trong công việc bán xăng
dầu thực tế tại cửa hàng mỗi ngày.
Hiệu quả khóa khóa đào mang lại là
nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái
độ cho nhân viên bán hàng tại các
trạm xăng dầu. Đồng thời, khóa đào
tạo cũng đã tăng cường giao lưu
hiểu biết, nâng cao tinh thần đồng
đội và hợp tác thực hiện công việc
đạt hiệu quả, nhằm mục tiêu chung
là góp phần vào sự phát triển của
Công ty.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng tại văn phòng Biên Hòa

Bài tập vận động trong khóa đào tạo kỹ năng bán hàng tại trạm xăng dầu
Long Khánh.
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HUẤN LUYỆN AN TOÀN
LAO ĐỘNG
– VỆ SINH LAO ĐỘNG
NĂM 2018

N

Thực hành sơ cấp cứu tại chỗ

hằm giúp người lao động nâng
cao nhận thức và tự giác chấp
hành các quy định về An toàn lao
động – vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ), đồng
thời thực hiện huấn luyện định kỳ theo quy
định của pháp luật về ATLĐ-VSLĐ theo nghị
định số 44/2016/NĐ-CP, Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa đã tổ chức 4 khóa huấn
luyện ATLĐ-VSLĐ cho CBNV trong tháng
10/2018.
Nội dung khóa huấn luyện đã giúp CBNV
hiểu biết rõ những quy định của pháp luật
về công tác ATLĐ-VSLĐ như quyền và nghĩa
vụ của người sử dụng lao động và người lao
động trong việc chấp hành các quy định về
ATLĐ-VSLĐ, các chính sách chế độ bảo hộ
lao động đối với người lao động, các yếu tố
nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều
kiện lao động. Ngoài ra, CBNV còn tham gia
xử lý tình huống và sơ cứu người bị tai nạn
lao động.
Kết thúc khóa huấn luyện CBNV có thể chủ
động xử lý những tình huống, vấn đề về
ATLĐ-VSLĐ gặp phải trong quá trình công
tác. Người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi
ro có thể xảy ra trước và trong khi làm việc,
giảm thiểu tối đa tai nạn lao động để đảm
bảo quá trình làm việc đạt hiệu quả cao.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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KẾT QUẢ CUỘC THI “TÍN NGHĨA TRONG TÔI 2018”

C

ùng với các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 29 năm thành lập Tổng Công
ty (7/9/1989 – 7/9/2018), Công đoàn
Cơ sở, Đoàn Cơ sở và Hội cựu chiến binh Tổng
Công ty đã phát động cuộc thi “Tín Nghĩa
trong Tôi” nhằm tiếp nhận những cảm xúc của
CBCNV Tổng Công ty Tín Nghĩa qua 29 năm
hình thành và phát triển. Thông qua cuộc thi
góp phần tìm kiếm các tác phẩm bài viết, hình
ảnh ấn tượng về Tín Nghĩa trong 29 năm qua.
Cuộc thi đã được nhiều cán bộ công nhân
viên trong toàn hệ thống Tổng Công ty hưởng
ứng và tham gia. Tổng cộng có 16 bài viết và 2
bài thơ gửi về ban tổ chức. Ban giám khảo đã
dành nhiều thời gian, tâm huyết để lựa chọn
ra những bài viết hay và ý nghĩa nói về Tổng
Công ty. Các bài viết rất giàu cảm xúc, tình cảm
với những kỷ niệm gắn bó với Công ty và đồng
nghiệp.
Lan Anh
Phòng TTTT

Kết quả chấm thi như sau:
STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ

1

Những tháng năm
rực rỡ

Phan Thị Lợi

Công ty CP Xăng dầu TN

Giải nhì

2

Tín Nghĩa trong tôi –
Niềm tin và hy vọng

Trần Thị Thanh Hương

Công ty CP Khí Dầu mỏ
hóa lỏng Tín Nghĩa

Giải nhì

3

Nhìn lại những
tháng năm qua

Lan Anh

Văn phòng Tổng Công ty

Giải nhì

4

Những năm tháng
trưởng thành cùng
Công ty

Trần Thị Minh Thi

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Giải ba

5

Nhìn lại chặng
đường 29 năm

Nguyễn Thị Minh Thùy

Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông

Giải ba

6

Tín Nghĩa trong tôirất đỗi tự hào

Trịnh Nguyên Nam

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Giải khuyến khích

7

Tín Nghĩa – 10 – 6 - 1

Hồng Long

Văn phòng Tổng Công ty

Giải khuyến khích
Thông tin nội bộ - Số 06/2018
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ I (2018- 2022)

N

gày 18/10/2017, Công
đoàn cơ sở thành viên
(CSTV) Công ty cổ phần
chế biến XNK-NSTP Đồng Nai
(Donafoods) đã tổ chức Đại hội đại
biểu công đoàn nhiệm kỳ I (20182022).
Đến dự Đại hội, về phía Công đoàn
cấp trên có sự tham dự của Bà Ngô
Thị Hồng Châu - Phó chủ tịch Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa;
Đại diện Chi ủy Chi bộ có Ông
Nguyễn Cao Nhơn – Bí thư Chi bộ Tổng giám đốc Công ty; các ông (bà)
trong Ban Tổng giám đốc, Giám đốc
các đơn vị trực thuộc Công ty cùng
65 đại biểu đại diện cho đoàn viên
Công đoàn Công ty được bầu từ các
Tổ công đoàn trực thuộc.
Tại Đại hội, các Đại biểu đã tích cực,
thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý
kiến và biểu quyết thông qua các
báo cáo: Báo cáo Tổng kết hoạt động
Công đoàn năm 2017-2018; Phương
hướng nhiệm vụ hoạt động Công
đoàn nhiệm kỳ 2018-2022; Bản kiểm
kiểm của Ban chấp hành lâm thời
năm 2017-2018. Đại hội đánh giá
cao những thành tích mà Công đoàn
công ty nhiệm kỳ 2017-2018 đã đạt
được, tổ chức thực hiện theo đúng
quy định của Điều lệ Công đoàn Việt
Nam và các hướng dẫn của Công
đoàn cấp trên, phối hợp cùng chính
quyền đảm bảo công ăn việc làm,
thu nhập cho Đoàn viên công đoàn
và Người lao động. Bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn
viên. Bên cạnh đó Công đoàn Công
ty luôn đồng hành, chia sẻ những
thuận lợi, khó khăn với Ban Lãnh
đạo doanh nghiệp, động viên Đoàn
viên an tâm công tác, phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn
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được giao. Đồng thời Đại hội cũng
nêu ra những hạn chế, tồn tại mà
BCH Công đoàn Công ty cần khắc
phục trong quá trình tổ chức hoạt
động của nhiệm kỳ tới.
Đại hội nhất trí cao về Đề án nhân sự
Ban chấp hành Công đoàn Công ty
nhiệm kỳ 2018-2022. Đại hội đã tiến
hành bầu cử BCH gồm 05 người, Bà
Lê Kim Thảo được giữ chức vụ Chủ
tịch Công đoàn, Bà Nguyễn Thị Huệ
giữ chức vụ Phó chủ tịch CĐCSTV
Công ty Cổ phần chế biến XNKNSTP Đồng Nai nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội kêu gọi đội ngũ Đoàn viên
công đoàn và Người lao động Công
ty phát huy tinh thần dân chủ, đoàn
kết, phấn đấu vượt qua khó khăn,
thách thức, năng động, sáng tạo,
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Công đoàn Công ty
nhiệm kỳ 2018-2022, góp phần thực
hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ,
kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng
năm của Công ty đề ra.
Nguyễn Thị Huệ
Công ty Donafoods

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

H

TÍN NGHĨA THAM GIA
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN

iện nay, mặc dù Việt Nam
là nước xuất khẩu cà phê
Robusta lớn nhất thế giới,
kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt
từ 3 - 3,2 tỷ USD, song gần 90% lượng
cà phê của Việt Nam được các doanh
nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài dưới
dạng cà phê thô chưa qua chế biến,
không có thương hiệu và có giá trị
thấp. Trong khi đó, theo đánh giá của
các tổ chức nước ngoài thì tiêu thụ cà
phê hòa tan trên thế giới tăng trưởng
mạnh trong những năm qua cũng
như trong thời gian tới. Việt Nam
đang có cơ hội trở thành quốc gia
sản xuất cà phê hòa tan hàng đầu thế
giới do sở hữu nguồn cà phê Robusta
dồi dào, là nguyên liệu chính để chế
biến Cà phê hòa tan. Bên cạnh yếu
tố thuận lợi từ thị trường thế giới, Cà
phê hòa tan cũng được ưa chuộng tại
thị trường nội địa khi cuộc sống hiện
đại khiến mọi người không còn nhiều
thời gian thưởng thức cà phê pha
phin truyền thống.
Đẩy mạnh sản xuất cà phê chế biến
sâu, đặc biệt là cà phê hòa tan giúp
nâng cao giá trị hạt cà phê xuất khẩu,
củng cố vị thế thương hiệu cà phê
Việt Nam trên thị trường quốc tế là
nhiệm vụ quan trọng của các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng
cà phê tại Việt Nam. Nhận thức được
điều này, Đầu năm 2017 Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã hình thành dự án và
triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất
cà phê hòa tan tại Khu công nghiệp
Nhơn Trạch 3. Đây là dự án được đầu
tư bởi Công ty CP cà phê Tín Nghĩa
với số vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, do
3 cổ đông đóng góp là Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Công ty CP Đầu tư Thành
Thành Công và Công ty CP Dịch vụ
Phú Nhuận.
Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan
giai đoạn 1 có công suất 3.200 tấn

thành phẩm/năm; Sản phẩm chủ lực
là Cà phê hòa tan theo công nghệ Sấy
Phun (Spray Dried), Sấy Lạnh (Freezed
Dried), Cà phê hòa tan hỗn hợp và Cà
phê rang xay. Với số vốn đầu tư trong
giai đoạn 1 khoảng 28 triệu USD, nhà
máy được xây dựng trên khu đất diện
tích 5,4ha thuộc Khu công nghiệp
Nhơn Trạch 3, nằm trên tuyến đường
25C nối Thành phố HCM đi Sân bay
Quốc tế Long Thành.
Đối với sản phẩm Cà phê hòa tan Sấy
Lạnh, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa là
đơn vị đầu tiên của Việt Nam đầu tư
dây chuyền công nghệ vượt trội, giữ
lại hương thơm tự nhiên của hạt Cà
phê, được sản xuất trong dây chuyền
khép kín, sạch, an toàn, đáp ứng các
tiêu chí của Hệ thống An toàn Thực
phẩm theo Tiêu chuẩn FSSC 22000.
Trong bối cảnh gia tăng nhu cầu và áp
lực từ người tiêu dùng, tất cả những
người tham gia trong chuỗi cung ứng
thực phẩm phải chứng minh tuân thủ
với tiêu chuẩn về An toàn Thực phẩm.
Việc xây dựng Hệ thống An Toàn Thực
Phẩm theo FSSC 22000 tại Nhà máy
Cà Phê Tín Nghĩa là bằng chứng của
sự tiên phong và cam kết về an toàn
vệ sinh thực phẩm. Đó cũng chính
là sự cam kết phát triển bền vững
khi Tổng Công ty Tín Nghĩa tham gia
trong chu trình khép kín, từ vùng
nguyên liệu đến sản xuất chế biến

các sản phẩm cà phê mang lại giá trị
gia tăng cao, đáp ứng các tiêu chí bền
vững theo 3 khía cạnh: Kinh tế, Xã hội
và Môi trường. Dự kiến sản phẩm của
Công ty phần lớn sẽ được tiêu thụ ở
thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu và một số
nước thuộc Châu Á Thái Bình Dương.
Khởi công xây dựng từ đầu năm 2017,
qua hơn 18 tháng thi công, lắp đặt
máy móc thiết bị và chuẩn bị các điều
kiện cần thiết v.v. đến nay, các hạng
mục cơ bản đã hoàn tất, dự kiến cuối
quý 3/2018 sẽ vận hành chạy thử và
cho ra sản phẩm.
Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa

Trong lĩnh vực xuất khẩu, Tổng
Công ty Tín Nghĩa tham gia thị
trường cà phê gần 25 năm qua,
cà phê xuất khẩu là một trong
những mặt hàng kinh doanh
chủ lực của Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Trong những năm gần
đây, mỗi năm Tổng Công ty Tín
Nghĩa xuất khẩu trên 100.000
tấn cà phê, kim ngạch trên
dưới 200 triệu USD, thuộc Top 5
doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu Việt Nam và nhiều
năm liền được Bộ Công Thương
công nhận là Doanh nghiệp
xuất khẩu uy tín.
Thông tin nội bộ - Số 06/2018
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CƠ HỘI, THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CHO TÍN NGHĨA
TRƯỚC CUỘC CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI HOA KỲ - TRUNG QUỐC

T

ổng Công ty Tín Nghĩa hoạt
động trên bốn lĩnh vực chủ
yếu, gồm kinh doanh xăng
dầu, dịch vụ logistics, kinh doanh xuất
nhập khẩu và kinh doanh hạ tầng Khu
công nghiệp. Đây là những ngành
nghề chịu tác động rất lớn từ môi
trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt
trong điều kiện Việt Nam tích cực hội
nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Do
vậy, cần phải tìm hiểu cuộc chiến tranh
thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc để có
thể chủ động trong các hoạt động của
Tổng Công ty Tín Nghĩa, tiếp tục phát
huy thế mạnh, hạn chế rủi ro, đảm bảo
hiệu quả và phát triển bền vững theo
định hướng chiến lược.
Như chúng ta đã biết, bước vào năm
Mậu Tuất 2018, Hoa Kỳ đã áp nhiều
loại thuế với các hàng hóa nhập khẩu
từ Trung Quốc như máy giặt hay một
vài sản phẩm từ thép.
Tình hình leo thang nhanh chóng khi
Washington hành động với cáo buộc
việc Trung Quốc “ăn cắp tài sản trí tuệ”
của Mỹ. Ngày 22/3/2018, Mỹ đã tiếp
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tục áp thuế 25% với 50 tỷ USD hàng
hóa Trung Quốc. Đến 6/7/2018, Hoa
Kỳ chính thức áp thuế 25% với 34 tỷ
USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung
Quốc, bao gồm phụ tùng máy bay,
TV hay thiết bị y tế. Trung Quốc ngay
lập tức đáp trả theo cách ăn miếng trả
miếng với mức thuế 25% lên 500 mặt
hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm đậu
nành, thịt bò, thịt lợn, xe hơi hay rượu
whiskey.
Không dừng lại, Mỹ tiếp tục đáp trả với
200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc đã
được đề xuất áp thuế 10%, có hiệu lực
từ 24/9/2018.
Như chúng ta đã biết, diện tích đất đai
của Mỹ là 9.833.520 km2, dân số 326

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

triệu người, GDP năm 2014 là 17.419
tỷ USD chiếm 28,10% GDP thế giới.
Đối với Trung Quốc, với diện tích đất
đai xấp xỉ bằng với diện tích của Mỹ:
9.596.961 km2, dân số đến trên 1,4
tỷ người, GDP năm 2014 10.360,1 tỷ
USD bằng 16,71% GDP thế giới.
Tính chung Mỹ và Trung Quốc, GDP
của 2 Cường quốc này chiếm đến
44,81% GDP thế giới. Như vậy, một
cuộc chiến thương mại giữa hai nền
kinh tế lớn nhất thế giới chắc chắn
không phải là điều tốt lành cho các
quốc gia trên thế giới và cuộc chiến
tranh thương mại này không có lợi
mà còn có hại cho cả các bên tuyên
chiến. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại
của các bên còn phụ thuộc vào bản
chất của nền kinh tế và tất nhiên sẽ ít
thiệt hại cho nền kinh tế thực chất và
thiệt hại nhiều hơn cho nền kinh tế
bong bóng. Chắc chắn rằng, những
hậu quả của chiến tranh thương mại
thường bám rễ rất sâu, lan ra các khu
vực khác trên thế giới và thường
tạo hiệu ứng xô đẩy nhau theo dây
chuyền. Việt Nam đang hội nhập tích
cực vào nền kinh tế toàn cầu và đang
gắn mình với một hệ thống thương
mại toàn cầu tự do mới, có tính phụ
thuộc lẫn nhau rất cao nên không thể
nằm ngoài vòng ảnh hưởng.
Xét một cách tổng thể, cuộc chiến
tranh thương mại trong dài hạn sẽ
mang đến những nguy cơ cho các
doanh nghiệp Việt Nam và trong
ngắn hạn có thể lạc quan để khai
thác các cơ hội.
Cơ hội trong ngắn hạn cho doanh
nghiệp Việt Nam:
(1) Năm 2016, Việt Nam ghi nhận 32
tỷ USD thặng dư thương mại với Mỹ,
đứng thứ 6 trong nhóm các quốc gia
mà Mỹ đang thâm hụt thương mại.
Việt Nam có thể trở thành mục tiêu

của những biện pháp bảo hộ thương
mại của Hoa Kỳ. Chúng ta tin rằng
điều này là không có cơ sở, bởi dựa
trên hai yếu tố.
Thứ nhất, Tháng 5/2017, nhân Hội
nghị Thượng đỉnh APEC 2017, hai
nước đã thông qua tuyên bố chung
14 điều, trong đó có nhiều điều
khoản mở rộng thương mại và đầu tư
hai chiều.
Thứ hai, mục tiêu của Hoa Kỳ là Trung
Quốc bởi Hoa Kỳ gọi nước này là
“những kẻ đánh cắp tài sản trí tuệ”.
Kết quả cuộc điều tra trong tháng
8/2017 cho thấy chính quyền Trung
Quốc đã giúp đỡ các công ty nội địa
có lợi thế cạnh tranh để thâu tóm
các công nghệ của doanh nghiệp
Mỹ. Thêm nữa, Trung Quốc có lịch sử
không mấy tích cực về việc thực thi
Luật sở hữu trí tuệ (IPR).
Đối với Việt Nam, thời gian qua tuy
chưa thực thi tốt Luật sở hữu trí tuệ
(IPR) nhưng đang nỗ lực để cải thiện
tình trạng này. Việt Nam thông qua
luật bảo hộ sở hữu trí tuệ lần đầu vào
năm 2005, sau đó sửa đổi bổ sung
trong lộ trình đảm bảo yêu cầu gia
nhập WTO. Luật này tiếp tục được
đảm bảo năm 2010, vẫn đang tiếp
tục đổi mới để củng cố luật này.
Mặt khác, Hiệp định CPTPP và hiệp
định thương mại tự do Việt Nam - EU
sẽ cùng đạt được trong năm 2018.
Trong đó, hiệp định thương mại tự do
Việt Nam - EU rất chú trọng về quyền
sở hữu trí tuệ. Như vậy, Việt Nam sẽ
thắt chặt hơn các quy định về sở hữu
trí tuệ và có thể sẽ được xem là một
đồng minh tiềm năng của Mỹ trong
nỗ lực cải thiện luật sở hữu trí tuệ.
(2) Khi Mỹ thực hiện chiến lược kết
hợp với việc kêu gọi các doanh
nghiệp Mỹ rút khỏi Trung quốc để

quay về Mỹ. Trong bối cảnh đó, các
doanh nghiệp Mỹ rất có thể họ sẽ
chuyển hướng sang Việt Nam để giải
quyết vấn đề. Việt Nam là sự lựa chọn
phổ biến cho chiến lược này bởi sự
ổn định chính trị cũng như vị trí địa
chính trị quan trọng. Hơn nữa, nhập
khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ giảm
một cách tất yếu, sẽ có khoảng trống
cần được lấp. Việt Nam hoàn toàn có
thể lấp vào chỗ trống đó.
Những bất lợi cho Doanh nghiệp Việt
Nam
Tuy nhiên bức tranh không hẳn sẽ
toàn màu hồng. Các doanh nghiệp
Việt Nam bằng cách này hay cách
khác chắc chắn cũng sẽ cảm nhận
được ảnh hưởng từ chiến tranh
thương mại.
(1) Tác động tiêu cực đầu tiên tới
doanh nghiệp Việt Nam là sự yếu đi
của hệ thống thương mại tự do toàn
cầu. Dù chiến tranh thương mại chủ
yếu sẽ xoay quanh Trung Quốc và
Mỹ, châu Âu và Canada cũng đã có
những động thái đánh thuế mang
tính bảo hộ.
(2) Sự sụt giảm FDI và nhiều hiệu
ứng đến chậm ảnh hưởng tới kinh
tế Việt Nam. Là một nước thiên về
xuất khẩu đồng nghĩa Việt Nam phụ
thuộc mạnh hơn vào FDI và điều này
đặc biệt nhạy cảm với thị trường toàn
cầu đang nhiều biến động.
(3) Sự cạnh tranh với các doanh
nghiệp Trung Quốc có thể ảnh hưởng
tiêu cực tới sự phát triển của ngành
sản xuất nội địa.
Các loại thuế mới áp cũng sẽ ảnh
hưởng rõ rệt tới thương mại xuyên
biên giới giữa Việt Nam và Trung
Quốc. Xuất khẩu vào Mỹ của Việt
Nam có thể sẽ tăng, nhưng các công
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ty Trung Quốc cũng nhiều khả năng
sẽ tăng cường xuất khẩu vào Việt
Nam, khiến cán cân thương mại
giữa Việt Nam và Trung Quốc càng
trở nên chênh lệch và điều này có
thể làm tình hình khó khăn hơn.
Như đã nói, thâm hụt thương mại
giữa hai nước đang ở mức đáng lo
ngại. Năm 2015 con số này ở mức
33 tỷ USD và tới năm 2017 vẫn ở
mức 22,7 tỷ USD. Có những lo ngại
về việc Trung Quốc sẽ sử dụng đòn
bẩy kinh tế để gây áp lực lên Việt
Nam. Điều Trung Quốc có thể làm
là dùng sức nặng kinh tế để hạn
chế các hoạt động thương mại của
Việt Nam, như đã làm vào tháng 3
và tháng 7 năm 2018 với hoạt động
thăm dò trên các mỏ dầu trong
vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam.
Với việc nhập khẩu nhiều hàng hóa
từ Trung Quốc, các doanh nghiệp
Việt sẽ không thể cạnh tranh với
các doanh nghiệp Trung Quốc.
Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực
tới sự phát triển của ngành sản xuất
nội địa. Hàng Trung Quốc thường
có sức cạnh tranh cao hơn nhờ giá
thành thấp và sự đa dạng. Điều này
đặt ra cho các doanh nghiệp Việt
Nam cần phải tiếp tục đổi mới và
cải thiện sức cạnh tranh của sản
phẩm.
(4) Thêm nữa, tranh chấp về vấn đề
nguồn gốc sản phẩm có thể xảy ra
giữa Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc và Việt Nam hiện có 7
khu thương mại xuyên biên giới,
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một phần trong chiến lược Vành
đai và con đường của Trung Quốc.
Trung Quốc từng nhận định những
tranh chấp kinh tế có thể thúc
đẩy sự phát triển của những khu
thương mại này, tuy nhiên họ cũng
cho rằng hàng hóa Trung Quốc sản
xuất tại đây có thể mang nhãn xuất
xứ từ Việt Nam và từ đó tránh được
các loại thuế vào Mỹ. Trung Quốc
sẽ tiếp tục là bạn hàng lớn nhất và
quan trọng nhất của Việt Nam vì lý
do địa lý.
Tuy nhiên có hai cách để chúng ta
nhìn nhận vấn đề trên. Thứ nhất là
tiếp tục tuân theo các quy chuẩn
của WTO về nguồn gốc hàng hóa.
Điều này yêu cầu các doanh nghiệp
Việt Nam cần có đủ kiến thức về
luât pháp thương mại quốc tế. Thứ
hai là cần có mô hình hợp tác tốt
hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thực tế cho thấy các khu thương
mại biên giới thường thô sơ và
thiếu cơ sở hạ tầng. Do vậy, cần tạo
một khung hợp tác tốt hơn để đôi
bên cùng có được lợi ích tối đa từ
thương mại xuyên biên giới.
(5) Về địa chính trị, chiến tranh
thương mại cũng sẽ là điềm báo
không tốt cho các vấn đề an ninh
khi các lợi ích kinh tế của Mỹ và
Trung Quốc sụt giảm.
Giải pháp cho Tín Nghĩa:
Để khai thác tốt cơ hội và giảm
thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ
cuộc chiến tranh thương mại Hoa
Kỳ - Trung Quốc, bên cạnh việc tiếp
tục cải tiến công tác quản lý, cải

thiện hiệu quả kinh doanh và tăng
tốc quá trình tái cấu trúc Tổng Công
ty. Trong chiến lược phát triển của
Tổng Công ty, Tín Nghĩa nên hạn
chế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất,
vốn không phải là thế mạnh, cần
tập trung đầu tư phát triển các lĩnh
vực dịch vụ, kinh doanh thương
mại. Tín Nghĩa cần khai thác lợi
thế từ cơ sở vật chất hiện có, phải
tính đến lợi thế và bất lợi từ ngành
nghề kinh doanh, quốc gia đầu tư
trước cuộc chiến tranh thương mại
khi quyết định lựa chọn nhà đầu
tư và thời hạn cho thuê hạ tầng tại
các KCN một cách khôn khéo và có
lợi nhất. Trong lĩnh vực kinh doanh
xuất nhập khẩu, cần đẩy mạnh xuất
khẩu với thị trường Hoa Kỳ và các
nước Châu Âu. Trong hoạt động tài
chính, cần có biện pháp hạn chế rủi
ro tỷ giá ngoại tệ.
Dù chiến tranh thương mại không
phải là điềm tốt cho tương lai, tin
rằng Tín Nghĩa vẫn sẽ kiểm soát
được tình hình và tiếp tục giữ vững
thị phần trên các lĩnh vực ngành
nghề chủ yếu trên lộ trình tái cấu
trúc doanh nghiệp của mình. Lịch
sử 30 năm hình thành và phát
triển Tổng Công ty đã cho thấy, Tín
Nghĩa đã ứng phó rất tốt trước các
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
và tin chắc rằng, Tín Nghĩa sẽ vượt
qua khó khăn này, vững bước trên
con đường phát triển bền vững.
Lê Thị Khuyên
Ban Trợ lý

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NHIỀU DOANH NGHIỆP CHƯA TẬN DỤNG ĐƯỢC
LỢI THẾ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

T

heo Bộ Công Thương, kế
hoạch phát triển tổng thể
TMĐT ở Việt Nam đến năm
2020 được Chính phủ phê duyệt sẽ
có 50% DN xây dựng trang thông tin
điện tử, cập nhật thường xuyên thông
tin giới thiệu và bán sản phẩm của
mình; 80% DN thực hiện đặt hàng
hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua
các ứng dụng TMĐT; hình thành một
số DN kinh doanh dịch vụ TMĐT lớn
có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.
Lĩnh vực TMĐT có mức tăng trưởng 2030%/năm trong 5 năm gần đây, trong
đó hình thức kinh doanh chủ yếu là từ
DN đến khách hàng, hình thức DN đến
DN còn rất ít, đặc biệt các sàn giao dịch
TMĐT hoạt động mang tính chuyên
nghiệp như các nước tiên triển.
Tại TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng
130.000 website đang hoạt động,
trong đó gần 9.000 website TMĐT đăng
ký hoạt động với Bộ Công Thương với
8.519 website TMĐT bán hàng và 391
website cung cấp dịch vụ TMĐT. Ông
Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công
Thương TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận,
hoạt động TMĐT hiện nay đã giúp
các nhà sản xuất làm tốt hơn công tác
quảng bá thương hiệu, hàng hóa tiếp
cận nhanh với người tiêu dùng đồng
thời làm thay đổi hình thức mua sắm
của người dân thành phố.

Tại TP. Hồ Chí Minh, kênh siêu thị hiện
không còn là điểm đến trực tiếp mua
sắm của người dân thành phố mà hầu
hết đều tổ chức bán hàng online và
hình thức này phát triển nhanh chóng
vì mang lại lợi ích lớn cho người tiêu
dùng. Ông Đoàn Diệp Bình, Trưởng
phòng truyền thông LOTTE Mart cho
biết, cuối năm 2017, LOTTE Mart đưa
ứng dụng “Speed Lotte” để bán hàng
trực tuyến và cho đến nay lượng khách

mua hàng nhu yếu phẩm qua kênh
này tăng đột biến. Theo ông Bình,
người tiêu dùng mua hàng online từ
siêu thị tiện lợi, chi phí không tăng
thêm nhưng vẫn mua được những
món hàng mình ưng ý.
Hoạt động TMĐT ở TP. Hồ Chí Minh
phát triển đứng đầu cả nước cả về số
DN tham gia và lượng hàng giao dịch
qua kênh này. Tuy nhiên, sự phát triển
nóng của lĩnh vực TMĐT ngoài mặt
lợi vẫn còn bộc lộ những yếu điểm
từ phía người kinh doanh, gây mất
miền tin nơi người tiêu dùng. Tiến sỹ
Huỳnh Thanh Điền (Đại Học Nguyễn
Tất Thành) đánh giá, trong hoạt động
TMĐT hiện nay, phần lớn DN Việt Nam
chủ yếu cải tiến công nghệ ở khâu
marketing, như marketing online,
bán hàng, thanh toán online, việc ứng
dụng công nghệ tự động hoá vào
sản xuất, kiểm soát chất lượng còn
nhiều hạn chế. Đặc biệt, cho đến nay
ở nước ta vẫn chưa hình thành được
những sàn giao dịch TMĐT mang tính
chuyên nghiệp để góp phần làm cho
nền kinh tế đi lên. Theo ông Điền, khi
hình thành được những sàn TMĐT
chuyên nghiệp, các DN tận dụng tốt
khâu thiết kế sản phẩm, chào bán, tiếp
nhận đơn hàng, tổ chức sản xuất, kiểm
soát chất lượng, giao hàng, thanh toán
diễn ra rất nhanh chóng và chắc chắn
mang lại hiệu qủa cao.

Thạc sĩ công nghệ thông tin Trịnh Anh
Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thủy
Lâm Ngân (chủ sở hữu sàn giao dịch
thương mại điện tử Exocomets) chia
sẻ, lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam hiện có
tốc độ phát triển nhanh, tuy nhiên chỉ
tập trung ở hình thức DN với khách
hàng, riêng hình thức DN với DN (tức
sàn giao dịch hàng hóa) chưa phát
triển. Lý do Việt Nam chưa hình thành
được các sàn giao dịch TMĐT chuyên
nghiệp, ông Tuấn giải thích, các DN
chưa thấy được hết các mặt lợi ích mà
sàn giao dịch TMĐT mang đến cho sản
xuất. Khi DN chưa mặn mà với sàn giao
dịch TMĐT thì các sàn giao dịch TMĐT
khó phát triển vì thiếu “bạn hàng”
tham gia.
Sàn giao dịch TMĐT có thể hình dung
như một không gian triễn lãm hàng
hóa, đây không chỉ là nơi giao thương
của các DN với nhau mà còn giúp DN
mở rộng thị trường, tiêu thụ hàng hóa
không biên giới. Để hình thành và
phát triển được những sàn giao dịch
TMĐT chuyên nghiệp, ông Trịnh Anh
Tuấn cho rằng, trước hết cần có một
hành lang pháp lý đủ mạnh để triệt
tiêu những vấn đề tiêu cực trong hoạt
động TMĐT vốn đã và đang xẩy ra. Các
DN tham gia TMĐT cần xây dựng được
một nền tảng: người tiêu dùng trả tiền
ngay khi đặt hàng, thay vì nhận hàng
mới trả tiền như hiện nay. Khi nền tảng
này được xác lập, tức DN đã có đủ uy
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tín với khách hàng, cách trả tiền trước
còn giúp quản việc đóng thuế tốt hơn
đồng thời niềm tin của người tiêu dùng
cũng tăng lên.
Ông Nguyễn Hà Lâm, một chuyên gia về
ngành TMĐT cho biết, các sàn giao dịch
TMĐT hiện nay còn có những rào cản về
chính sách kiến cho lĩnh vự này chậm
phát triển. Ông Lâm nêu, tại Úc phí giao
dịch chuyển tiền trực tuyến DN phải trả
cho thẻ Visa phối hợp với ngân hàng từ
1-1,5 đồng (đơn vị tính theo VND), trong
khi ở Việt Nam hiện nay phí dịch vụ
chuyển tiền mất từ 3-5% trên tổng giá trị
của món hàng đã bán, mức phí này tính ra
còn cao hơn cả tiền DN nộp thuế doanh
thu. Theo Ông Lâm, sỡ dĩ mức phí dịch vụ
chuyển tiền trong hoạt động TMĐT cao
ngất là do có nhiều thành phần tham
gia. Cụ thể: Thẻ Visa thông ngân hàng,
sau ngân hàng còn hai đơn vị làm dịch
vụ trung gian, vì thế mức phí này đã chia
cho bốn đơn vị, trong khi ở Úc chỉ có hai
đơn vị. Ngân hàng hiện nay đã phát hành
rộng rãi máy cà thẻ thanh toán tiền điện
tử) được, tại sao ngân hàng lại không
trực tiếp mở dịch vụ thanh toán tiền trực
tuyến cho hoạt động TMĐT để giảm phí
cho DN, ông Lâm nói thêm.
Định Quán (Báo Công Thương)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI
VÀ GIAO THƯƠNG
VỚI DOANH NGHIỆP
HÀN QUỐC

N

gày 5-10- 2018, Hội nghị đối
thoại và giao thương với doanh
nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai
đã diễn ra và vinh dự được Phó chủ tịch
UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì. Tham dự
hội nghị có đại diện hơn 40 doanh nghiệp
Hàn Quốc và gần 40 doanh nghiệp Đồng
Nai.Chương trình Hội nghị được tổ chức
rất chu đáo với hai phần chính là phần đối
thoại với doanh nghiệp của lãnh đạo các
cơ quan ban ngành và phần giao thương
với các doanh nghiệp Hàn quốc.
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Trong phần đối thoại với doanh
nghiệp không khí có phần căng
thẳng vì vấn đề được đại diện các
doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm
phản ánh chủ yếu xoay quanh chính
sách miễn giảm thuế trong xuất
nhập khẩu hàng hóa, giá thuê đất
tại các khu công nghiệp khá cao,
nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang
muốn đầu tư mới vào Đồng Nai và
mở rộng sản xuất đã đề nghị tỉnh
xem xét lại giá đất và giới thiệu cho
doanh nghiệp biết những khu công
nghiệp còn nhiều đất cho thuê.
Những thắc mắc nói trên cũng đã
được lãnh đạo tỉnh và các ngành
liên quan trả lời đầy đủ. Phó chủ tịch
UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết,
hiện giá thuê đất tại các khu công
nghiệp của Đồng Nai có cao hơn so
với một số tỉnh lân cận. Tới đây, tỉnh
sẽ làm việc với các công ty hạ tầng
khu công nghiệp, cố gắng giữ giá
đất ở mức hợp lý để thu hút các nhà
đầu tư và cung cấp thông tin về một
số khu công nghiệp mới như KCN
Long Đức 2 và KCN AMATA gần cao
tốc HCM Long Thành Dầu Giây.
Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh,
mục tiêu của tỉnh là thu hút được
nhiều doanh nghiệp để giải quyết
việc làm cho lao động với mức lương

cao, ổn định và hỗ trợ doanh nghiệp
hoạt động hiệu quả để tăng đóng
góp cho ngân sách, tỉnh sẽ không
tăng thu bằng cách tăng giá thuê đất
quá cao. Những khu công nghiệp
còn đất cho thuê là Amata, Long
Đức, Nhơn Trạch 6, Giang Điền...
Tại hội nghị Trong phần giao thương
một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã
có phần giới thiệu về doanh nghiệp
với nội dung thuyết trình bằng hình
ảnh video rất chuyên nghiệp gồm
những đoạn quảng cáo rất thú vị.
Gần 36 doanh nghiệp Đồng Nai đã
đưa các sản phẩm - trong đó chủ yếu
là các sản phẩm thuộc lĩnh vực công
nghiệp hỗ trợ - đến giới thiệu để tìm
đối tác kết nối cung ứng như phụ
tùng máy móc, hệ thống cửa thông
minh, sản phẩm cao su, dịch vụ giao
nhận tiện lợi, dịch vụ bảo hiểm...
Hiện nay, Hàn Quốc đang dẫn đầu
các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư
vào Đồng Nai với tổng vốn đăng ký
hơn 5,6 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp
Hàn Quốc có nhu cầu mua nguyên
phụ liệu tại thị trường nội địa để sản
xuất và xuất khẩu.
Lê Chung Thủy
BQL các KCN Tín Nghĩa
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CÔNG TY CP LOGISTICS
TÍN NGHĨA – ICD BIÊN HÒA

NỖ LỰC ĐỂ
HOÀN THÀNH
KẾ HOẠCH
NĂM 2018

N

ăm nay, tình hình kinh tế
vẫn còn gặp không ít khó
khăn. Đặc biệt, mảng
dịch vụ thủ tục Hải Quan đang cạnh
tranh gay gắt. Trên thị trường có rất
nhiều công ty dịch vụ chấp nhận lỗ
để có được khách hàng. Chưa kể đến
các dịch vụ nhỏ lẻ sẵn sàng giảm
giá đến mức thấp nhất để nắm bắt
khách hàng. Ngược lại, mảng kho bãi
năm 2018 tiếp tục tăng mạnh nhờ
các ngành sản xuất phát triển, và các
đại gia bán lẻ thương mại đổ xô vào
Việt Nam làm cho nhu cầu thuê kho
tăng lên.
Dựa trên số liệu của Tổng cục thống
kê Việt Nam, trong tháng một 2018,
chỉ số sản xuất tăng 23,8% theo năm.
Các ngành có chỉ số tăng trưởng
mạnh nhất là thuốc lá (21%), dệt
(23%), may mặc (25%) và đặc biệt là
ngành sản xuất máy tính, điện tử và
các sản phẩm quang học (38%). Đã
có nhiều khoản đầu tư quy mô lớn
vào ngành sản xuất máy tính, điện tử
và thiết bị quang học vào Việt Nam
từ các tên tuổi quốc tế như Samsung,
Foxcom và LG; Những nhà bán lẻ

lớn trên nền tảng mạng internet từ
Trung Quốc đã xâm nhập thị trường
Việt Nam như Alibaba, JD.com và
Tencent. Bên cạnh đó, sự mở rộng
của các mô hình bán lẻ hiện đại từ
các doanh nghiệp quốc tế như Lotte
và Aeon đi kèm với sự tăng lên của hệ
thống cửa hàng tiện lợi là những yếu
tố kích cầu chính cho nhu cầu thuê
kho.
Đặc biệt từ đầu quý II/2018 đến nay,
nhu cầu thuê kho chứa mặt hàng hạt
điều rất cao. Đến thời điểm này, ICD
Biên Hòa đã lấp đầy diện tích kho
cho thuê và khai thác thêm diện tích
kho bên ngoài để chứa hàng.
Nắm bắt được cơ hội này nên từ đầu
quý II/2018, BGĐ ICD Biên Hòa đã
thực hiện các thủ tục để tiến hành
mở rộng kho bãi, xây dựng hệ thống
kho với diện tích 26.000m2.
Bên cạnh đó, Công ty đã làm việc với
đơn vị thiết kế phầm mềm vận tải để
áp dụng cho công việc nhằm hạn
chế tối đa sai sót và quản lý dễ dàng
hơn.

ICD Biên Hòa tích cực tìm kiếm khách
hàng, đến đầu quý III đã ký được hợp
đồng với các khách hàng: Cty Kento,
Cty Lamipel, Cty Sunluxe. Để mở rông
và phát triển số lượng khách hàng,
Công ty cũng tăng cường tìm kiếm
xúc tiến làm việc với khách hàng tại
KCN Tân Đô, Long An, phát triển cước
quốc tế giao door cho Khách hàng
tại Campuchia và Myanmar.
Tín hiệu đáng mừng là dự kiến đến
năm 2019, ICD Biên Hòa sẽ ký hợp
đồng với Doanh nghiệp thuê kho
chứa mặt hàng hóa chất. Vì vậy, Công
ty đã có kế hoạch cử nhân viên học
lớp quản lý hàng hóa chất chuẩn bị
cho kế hoạch trong thời gian sắp tới.
Bên cạnh đó Công ty đã làm việc với
hiệp hội VLA- VLI Logistics để nâng
cao nghiệp vụ chuyên môn kho về
đào tạo CB.CNV khóa học quản lý
hàng hóa nguy hiểm. Trong tương
lai, đây là ngành hàng mới sẽ được
mở rộng của ICD Biên Hòa.
			 Tuyết Hoa
ICD Biên Hòa
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG LÒNG CHUNG SỨC SỐ THÁNG 9/2018

HẠNH PHÚC TỪ NHỮNG NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

N

hững tháng đầu năm học
với mong muốn đem đến
cho các em niềm vui, sự
động viên tinh thần để có động lực
học tập thật tốt, chương trình “Chung
lòng chung sức” đã kết nối với UBND
xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh để
trao học bổng và tập vở cho các em
học sinh nghèo hiếu học. Chương
trình làn này có sự đồng hành tài trợ
của Công ty CP Cảng Container Đồng
Nai phối hợp cùng Đài Phát thanh
truyền hình Đồng Nai.
Chương trình đã trao học bổng cho
2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn. Mỗi phần học bổng trị giá 5
triệu đồng. Đó là em Trần Thị Quỳnh
Chi - học sinh lớp 1/2 trường tiểu
học Nguyễn Huệ 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
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thi làm công nhân may mặc nên cuộc
sống gia đình rất khó khăn. Em thứ
hai là Nguyễn Hà Kim Uyên - học sinh
lớp 6B trường PTCS Bảo Quang – xã
Bảo Quang - thị xã Long Khánh. Hoàn
cảnh gia đình em cũng rất khó khăn.
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 trang trải
cuộc sống hàng ngày và nuôi em ăn
học. Một điều rất đáng khen cho cô
trò nhỏ này là nhiều năm liền luôn đạt
học sinh giỏi của nhà trường.
Bên cạnh đó, chương trình cũng trao
20 phần học bổng cho 20 em có
hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Mỗi suất học bổng trị giá 500 ngàn
đồng cùng 20 phần tập vở cho các
em. Ngoài ra chương trình cũng trao
50 phần tập vở cho các em tại địa
phương để động viên, khích lệ tinh
thần các em trong những ngày đầu
năm học.

Được nhìn thấy những nụ cười trong
sáng, ánh mắt ánh lên sự rạng rỡ khi
nhận những phần học bổng và phần
quà tặng từ chương trình, có thể nói
chương trình đã thành công khi trở
thành cầu nối giữa chính quyền địa
phương, đơn vị tài trợ và các em học
sinh nghèo hiếu học. Hy vọng bằng
tấm lòng hướng thiện, sự quan tâm
của xã hội, các em sẽ có thêm động
lực để hoàn thành việc học tập thật
tốt và trở thành những công dân hữu
ích cho xã hội.
Với sự thay đổi mô – típ thực hiện
chương trình “Chung lòng chung sức”
hướng đến các em học sinh, chương
trình nhận được sự quan tâm lớn của
chính quyền địa phương và các bậc
phụ huynh đang phải bươn chải để
lo cho các em đến trường trong điều
kiện hết sức khó khăn. Mong rằng
hiệu ứng từ các chương trình trao học
bổng này sẽ tiếp tục được lan tỏa.
Lan Anh
Phòng TTTT
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VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC BÉ THIẾU NHI

T

ết trung thu năm nay, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã tổ
chức chương trình “Cùng
các cháu vui Tết trung thu 2018”
vào sáng chủ nhật ngày 23/9/2018
tại Khách sạn Eros Palace cho các
cháu là con của CBCNV các đơn vị
và các cháu mồ côi, khuyết tật của
các trung tâm, cô nhi viện trong
tỉnh Đồng Nai. Đến dự lễ trung thu
bé nào cũng mặc những trang phục
thật đẹp, các bé được chú Cuội và
chị Hằng tiếp đón rất ân cần, chu
đáo, các bé rất vui và hạnh phúc
khi được đón nhận thật nhiều quà,
bánh kẹo và bong bóng đủ màu sắc
được tạo hình theo sở thích của các
bé.

Năm nào cũng vậy, mình đều bảo
với bé nhà mình sẽ đưa bé đi tham
dự lễ trung thu của Tổng Công ty,
bé rất vui và háo hức chờ đợi đến
ngày diễn ra lễ hội. Những năm
trước bé thường ngồi với mẹ,
nhưng năm nay tuy được sắp xếp
ngồi ở hàng ghế của con CBCNV
nhưng với tính khí thích náo nhiệt
của trẻ con, và đã mạnh dạn hơn
trước, bé xin phép mẹ rồi chạy thật
nhanh lên gần sân khấu để được
đứng xem các chú trong đoàn lân
sư rồng biểu diễn tiết mục đánh
trống, múa lân, múa rồng mở màn
sôi động khai mạc buổi lễ, từng hồi
trống tưng bừng, rộn rã đã thu hút
mọi ánh nhìn của tất cả mọi người.
Điều đáng khâm phục và trân trọng
nhất mà những ai có mặt trong buổi
lễ ngày hôm ấy cũng đều cảm nhận
được từ các cháu bé mồ côi, khuyết
tật của các trung tâm, cô nhi viện.
Ngoài việc đến đây vui chơi các con
còn tham gia đóng góp các chương
trình văn nghệ thật đặc sắc, ấn
tượng. Các con không chỉ biết nhận
lấy mà còn biết trao đi những giá trị

tinh thần trong khả năng của các
con. Để có được các tiết mục trình
diễn rất trọn vẹn và tràn đầy cảm
xúc cống hiến cho khán giả như
vậy chắc hẳn các con đã cố gắng
tập luyện rất chăm chỉ, nghiêm túc
và vất vả, vượt lên những trở ngại,
khó khăn của bản thân để theo kịp
với sự hướng dẫn vừa tận tụy mà
cũng đầy nghiêm khắc của các thầy
cô, và thành quả cuối cùng các con
trao đến cho khán giả là những tiết
mục văn nghệ bằng cả tấm lòng
của con trẻ. Chắc hẳn các con sẽ
không bao giờ quên những cảm
xúc của buổi trình diễn ngày hôm
ấy và cả một khoảng thời gian dài

tập luyện cùng nhau. Sự tương tác, hỗ
trợ, chỉnh sửa của thầy cô, của các bạn
với nhau, tiếng cười, giọng nói và ánh
mắt trao nhau hòa lẫn trong từng điệu
múa, lời ca suốt khoảng thời gian dài tập
luyện để cùng nhau hoàn thiện từng tác
phẩm văn nghệ, tất cả sẽ mãi là những kỷ
niệm vui và rất đẹp trong lòng các con,
giúp các con có niềm tin vào cuộc sống,
cùng nhau san sẻ, bên nhau học tập, bên
nhau khôn lớn, trưởng thành. Mình thật
sự cảm ơn thầy cô và các con rất nhiều vì
các tiết mục văn nghệ đã trao đến khán
giả, cũng như những bài học về sự trân
trọng giá trị của cuộc sống.
Nguyễn Ngọc Thục
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 06/2018
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TẾT TRUNG THU
ẤM ÁP CHO LỚP HỌC
TÌNH THƯƠNG

M

ỗi năm khi mùa trung thu đến thì với
những em có đủ cha mẹ hưởng thụ
một đêm trung thu ấm cúng bên gia
đình, nhưng bên cạnh đó có những em cuộc sống
hết sức khó khăn, phải lo kiếm ăn từng ngày, có
em mồ côi, khuyết tật sống trong các trung tâm,
tổ chức bảo trợ của xã hội ao ước một ngày nào
đó được sum vầy với ông bà, cha mẹ tận hưởng
một đêm trung thu ấm cúng thì quá xa vời. Hiểu
được vấn đề đó hàng năm được sự quan tâm của
Ban giám đốc và tập thể CBCNV ICD Biên Hòa các
anh (chị) đã chung tay cùng nhau lo cho các em
trong lớp học tình thương có được mùa trung thu
ý nghĩa. Năm nay với 45 phần quà trao tay cho các
em, tuy việc làm đơn giản và rất đỗi bình thường
ấy, nhưng các anh chị đã làm ấm lòng các em trong
lớp học tình thương, đặc biệt đối với các trẻ em
nghèo khuyết tật tại P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa
thì làm các em hết sức vui sướng. Mặc dù công việc
của các anh chị khá bận rộn nhưng nhìn những
ánh mắt sáng ngời, long lanh khi trong tay mỗi khi
cầm được những món quà nho nhỏ thì với tấm
lòng sẻ chia, cảm thông và thương mến anh chị
đều cố gắng sắp xếp thời gian để mang đến cho
các em nhỏ một cái tết trung thu thật ấm áp và
vui tươi.
Phan Thị Huệ
		
ICD Biên Hòa
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T

LẠI NHỚ MỘT CHUYẾN ĐI

rung tuần tháng 8 chúng
tôi lại thực hiện một
chuyến từ thiện về Huyện
Cẩm Mỹ - khu Làng Tre – nơi chuyên
nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi,
người già, người khuyết tật, người
tâm thần không có người thân, …
Cái cảm giác đầu tiên bước vào
Làng Tre với những dãy nhà lớn. Từ
mái cho đến vách được làm bằng
Tre, nhưng rất cầu kỳ, có tính nghệ
thuật cao. Tuy nhiên vẫn có một cảm
giác ngột ngạt và ẩm móc bốc lên
do thiếu người chăm sóc dọn dẹp.
Được biết cơ sở này đang cưu mang
hơn 300 người lớn và trẻ em. Tất cả
những người đến phụ giúp đều làm
công quả, một số khác là các thành
viên được nuôi dưỡng đã trưởng
thành và ở lại tiếp tục sự nghiệp cao
cả của sư trụ chùa Làng Tre này.
Tiếp đoàn là một cô gái bị khuyết tật,
nhưng rất lanh lẹ và đảm nhận tốt
công tác ghi chép công đức.

Mấy chị em chúng tôi tiếp tục tham
quan các khu nuôi dưỡng. Đầu tiên
là khu vực trẻ em. Các bé tầm dưới
3 tuổi ở một trại riêng. Các trẻ còn
lại ở một trại riêng. Vừa nhìn thấy
chúng tôi chúng nhao nhao mừng
rỡ, đứa nào cũng giơ tay xin được
ẵm một miếng, luôn miệng: ẵm đi,
ẵm đi. Rồi chúng sờ nắn từng cánh
tay của chúng tôi, ghì chặt chúng tôi
như tìm một hơi ấm thân quen đã
chưa bao giờ được tận hưởng. Cạnh
cái giường làm bằng xi măng lạnh
lẽo là một đứa bé mới sinh, nghe nói
vừa bị bỏ trước chùa sáng nay. Cậu
bé trông bụ bẫm, sáng sũa mà ai nỡ
lòng nào.
Đến đây thì không thể cầm lòng vì
xúc động. Mặc cho những ánh mắt
trong veo nhìn theo, mong mỏi một
phép màu với chúng, nhưng chúng

tôi vẫn phải bước tiếp.
Qua những lán trại kế tiếp, có rất
nhiều cụ ông cụ bà không nơi nương
tựa đang được nuôi dưỡng ở đây. Họ
chắp tay váy lại chúng tôi. Ánh mắt
họ nhìn chúng tôi rất lạ thường, vừa
mừng vừa buồn xa xăm lắm. Phải chi
chúng tôi đừng đến đây để một lần
nữa dấy lên trong tâm trí các cụ nỗi
nhớ thương, mong mỏi….
Chúng tôi thực sự không dám nhìn
sâu vào những ánh mắt ấy, không
dám đối diện với nỗi khát khao mà
các cụ cần, bởi chúng tôi không thể
làm gì khác hơn được.
Tiếp nữa là khu vực những người bị
tâm thần, khuyết tật. Có người phải
xích tay chân để thôi không quấy
phá. Họ điên dại và xanh xao. Nhìn
cảnh tượng ấy mới biết thế nào là
nỗi vất vả của những người chăm
sóc. Chỉ có tấm lòng tốt, một tình
người cao cả mới có thể đảm nhận
được công việc tại Khu Làng Tre này.
Một chuyến đi với nhiều tâm trạng.
Chỉ hy vọng ngoài đoàn chúng tôi sẽ
còn nhiều nhà hảo tâm nữa giúp đở
cho mọi người của trại Làng Tre, và
những khu vực khác trong tỉnh nhà.

Mong sao các cụ được khoẻ mạnh,
được chăm sóc tốt. Mong sao những
đứa bé sẽ luôn được no lòng, được
yêu thương , được học hành để có
một tương lai mới. Thương các con
quá, nhắc tới đây mà khoé mắt cứ
cay cay.
Hãy nhìn lại đi, chúng ta có quá
nhiều thứ mà còn có rất nhiều người
không có và không thể có. Hãy sẻ
chia một chút quan tâm và sự yêu
thương để bớt đi chút nào sự hối
tiếc vì những gì chúng ta đã làm và
những thứ chưa thể làm được.
Tín Nghĩa và những người con của
Tín Nghĩa luôn tự hào vì bao lâu đã
và vẫn đang vì cộng đồng với những
sẻ chia tích cực vì cộng đồng. Những
công tác thiện nguyện vẫn đang
được tiến hành không chỉ một đơn vị
mà tất cả các đơn vị trong hệ thống
Tổng Công ty. Cuộc sống cần tình
thương để sẻ chia như chữ Nghĩa
còn lưu trên thương hiệu. Cám ơn
công ty đã cho chúng tôi thêm một
lần nữa được sống có ích cho mọi
người.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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CHUNG LÒNG CHUNG SỨC SỐ THÁNG 10/2018

C

CUỘC SỐNG CHO TA NIỀM HY VỌNG

hương trình “Chung lòng
Chung sức” có lẽ không còn
xa lạ với những ai quan tâm
đến những hoạt động thiện nguyện.
Thì với tôi, mỗi một lần đi luôn có
một cảm xúc về chuyến đi ấy.
Hàng năm, chương trình từ thiện
“Chung lòng Chung sức” do Tổng
Công ty Tín Nghĩa phối hợp với Đài
PTTH Đồng Nai thực hiện nhằm giúp
bà con nghèo trong Tỉnh vơi bớt
những khó khăn, tạo điều kiện cho
họ vươn lên trong cuộc sống.
Như định kỳ vào tháng 10, Công ty
CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
lại có duyên trong chương trình
“Chung lòng Chung sức số 110”. Nói
đến huyện Nhơn Trạch thì Công ty
không còn xa lạ gì với nơi đây, với
chuyến đi từ thiện lần này vào tháng
10 lại được giúp đỡ hai em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Hoàn
cảnh em: Đòan Như Lệ - học sinh lớp
12A7 trường THPT Phước Thiền cha
bỏ đi từ lúc em còn nhỏ rổi 3 năm
qua mẹ em 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. Hoàn cảnh em:
Lê Thị Kiều Dung - học sinh lớp 11A3
trường THPT Phước Thiền. 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.
Chiếc xe lăn bánh từ sáng sớm, tôi
thực sự cảm nhận được niềm vui biết
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bao khi lại được đến thăm và tiếp xúc
với các em. Chẳng mấy chốc, tôi đã
đến nơi và thăm ngôi trường các em
đang học, tuy hoàn cảnh khó khăn
nhưng em vẫn cố gắng vươn lên, đạt
thành tích tốt, học sinh giỏi của nhà
trường. Khi giao lưu, trò chuyện cùng
các em, dường như mọi khoảng cách
đều tan biến, chỉ còn lại những nụ
cười hạnh phúc trên gương mặt các
em và cả chúng tôi nữa. Ước rằng,
những nụ cười hồn nhiên ấy sẽ mãi
theo các em trên con đường đời lắm
chông gai phía trước. Tin rằng, các em
có đủ sức mạnh để vượt qua nghịch
cảnh và trở thành những con người
có ích cho xã hội. Và tôi mong rằng
những tấm lòng hảo tâm của công
đồng, của xã hội có thể chia sẽ với
các em để cuộc sống của các em đầy
đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thế rồi, tôi cũng chia tay các em, trên
hành trình trở về, mọi người đều im
lăng, sự tĩnh lặng ấy cho ta nhiều
điều phải suy nghĩ, và xung quanh ta
còn biết bao những mảnh đời cần sự
quan tâm, sẻ chia, để rồi ta biết yêu

thương, trân trọng cuôc đời mà ta
đã được ban tặng để sống tốt hơn,
ý nghĩa hơn.
Có thể những món quà chúng tôi
mang đến cho các em không thấm
thía là bao so với nhu cầu thiết yếu
nhưng tôi tin rằng nó sẽ là nguồn
động viên, để các em tin rằng xã hội
đã, đang và sẽ đồng cảm, quan tâm
đến các em.
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín
Nghĩa rất muốn có những chuyến
đi đến với những con người, những
số phận cần sự sẻ chia. Điều thiết
thực nhất mà chúng tôi có thể làm
là không ngừng cống hiến, không
ngừng làm việc để có nguồn kinh
phí cho các hoạt động từ thiện.
Bởi chúng tôi, luôn hướng đến sự
phát triển bền vững của xã hội, đến
những giá trị nhân văn tốt đẹp cho
cộng đồng.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa

THƠ

29 Năm
Mừng Tín Nghĩa vừa tròn thêm tuổi mới
Hai chín năm đóng góp sức cho đời.
Đưa Tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới
Đủ loại ngành nghề, lĩnh vực khắp mọi nơi
Dự án Cà Phê ngang tầm quốc tế
Đưa sản phẩm Việt mình đến khắp Năm châu
Đâu đâu cũng có Khu Công nghiệp
Ông Kèo, Tam Phước, Nhơn trạch 6, Tân Phú ai
từng ghé qua
An Phước, Bàu Xéo, Đất Đỏ, Nhơn Trạch 3
GIúp biết bao người dân có việc
Đưa các nhà đầu tư vào xây dựng
Giúp nước nhà thêm được GDP
ICD phục vụ tàu xuất nhập
Đầu tư Nhơn Trạch phát triển hạ tầng
JSC đầu tư doanh nghiệp Nhật
Đưa công nghệ cao tăng chất lượng sản phẩm mình
Còn phải nhắc thêm là Xăng dầu tín nghĩa
Trải khắp mọi cung đường dọc Bắc Nam
Là đơn vị đứng đầu Điều xuất khẩu
Không ai khác là Donafoods Đồng nai

Nhìn Lại
Bảo vệ Tín Nghĩa kỷ luật tận tâm
Đem đến chất lượng vượt trên mong đợi
Scafe’ bạn nào đã biết
Sản xuất cà phê chất lượng ISO
Để người tiêu dùng yên tâm sử dụng;
Scafe’ sản xuất từ:
Nguyên liệu tốt nhất của người nông.
Ngoài kinh tế Tín nghĩa còn chung sức
Tăng an sinh, nâng chất lượng cuộc sống mình
Bồi dưỡng thường xuyên những nhân tài đất nước
Hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn
Những khát vọng Tín Nghĩa còn dang dở
Tín nghĩa ta tiếp tục lái con thuyền
Vượt trùng dương hướng ra biển lớn
Xây dựng mô hình kinh tế vượt chỉ tiêu
Với sức toàn Anh Chị Em Tín nghĩa
Một nhà ta cố gắng vượt khó khăn
Sau khó khăn ta nhìn về phía trước
Tương lai rạng ngời chờ đón Tín Nghĩa ơi.
(Thùy Linh – Công Ty Cổ Phần Scafe’)
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N

VUI TẾT TRUNG THU

ăm nào cũng vậy,
đến dịp Tết trung
thu Tổng Công ty
Tín Nghĩa lại tổ chức vui chơi
tết trung thu cho các bé con
em cán bộ công nhân viên
Tổng Công ty Tín Nghĩa, các
bé khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ
em nghèo. Đây là hoạt động
có ý nghĩa thiết thực, thể hiện
sự quan tâm đến con em cán
bộ công nhân viên, thể hiện
tinh thần tương thân tương ái,
mang lại niềm vui ấm áp cho
những số phận bé nhỏ, kém
may mắn.
Năm nay, Tổng Công ty đã tổ
chức ngày hội Trung thu tại
nhà hàng Eros Palace, từ 6 giờ
sáng, các bạn tình nguyện viên
đã có mặt chuẩn bị quà, bong
bóng, kẹo,… cho buổi hội. Chú
Cuội, Chị Hằng trong những bộ
đồ xinh xắn đứng tại cổng ra
vào phát kẹo cho các em, tuy
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chỉ là một hai viên kẹo nhưng
thấy rõ niềm vui ánh lên trong
mắt trẻ. Các hướng dẫn viên
tận tình đón tiếp các đoàn từ
các trung tâm bảo trợ, hướng
dẫn chỗ ngồi và phát quà cho
các em nhỏ.
Toàn hội trường đầy màu sắc
của bóng bay, tiếng trống
tiếng nhạc tưng bừng, những
tràng pháo tay giòn rã, những
tiếng reo hò của các bé làm
cả khán phòng nóng lên, đầy
không khí ngày hội. Trong cái
không khí náo nhiệt ấy đôi khi
lại trùng xuống bởi những tiết
mục nhảy múa, những ca từ
sâu sắc, tiếng hát từ các bé làm
chao đảo lòng người.
Đặc biệt là tiết mục múa của
các bé khiếm thính, bước ra
sân khấu trong tiếng reo hò
của khán giả, khuôn mặt rạng
ngời, đầy tự tin. Tiếng nhạc rộn

lên, như những chú chim nhảy
nhót trên cành, từng bước
chân, múa tay, biểu cảm đều
đồng điệu theo tiếng nhạc,
những cái trố mắt, tròn miệng
mới dễ thương làm sao. Cứ như
cảm được nhạc, các bé nhảy
múa đồng đều nhưng mấy
ai biết hai bé đâu nghe được
nhạc, các bé nhảy múa theo sự
chỉ dẫn của cô giáo ngồi dưới
khán đài.
Cảm ơn Gia đình Tín Nghĩa đã
cho tôi được trở lại tuổi thơ
cùng các bé trong ngày hội này,
chương trình cũng là dịp gắn
kết những con người không
cùng hoàn cảnh, giúp chúng
tôi cảm thông với những số
phận không may mắn và học
được nhiều điều trong cuộc
sống.
Mai Thị Sáng
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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SUY NGẪM VỀ MỘT NÉT VĂN HÓA
NƠI CÔNG SỞ

H

ẳn chúng ta đã từng nghe
câu nói: “Có đi có lại mới
toại lòng nhau”. Ý nghĩa
của châm ngôn này là chỉ cần chúng
ta tôn trọng, ca ngợi, khẳng định
người khác thì chúng ta sẽ được họ
tôn trọng, ca ngợi và khẳng định
mình. Ngược lại, nếu chúng ta có thái
độ ngạo mạn, xem thường người
khác thì chúng ta sẽ nhận lại sự đối
xử tương tự. Khi đó, môi trường xung
quanh sẽ bị chính chúng ta làm “ô
nhiễm”.
“Ô nhiễm” công sở
Chúng ta giống như một người
mắc bệnh truyền nhiễm, lan truyền
virus cho một nhóm người, rồi một
bộ phận, một tập thể,... Tuy nhiên,
nếu trong môi trường ô nhiễm mà
chúng ta biết tiêm thuốc dự phòng
và biết cách khuyên những người
khác điều trị cho dứt bệnh là điều
đáng trân trọng hơn cả. Điều này là
cần thiết trong môi trường công sở,
bởi bản chất con người, với sức ỳ quá
lớn cộng với tính ích kỷ, luôn mong
muốn người khác đem lại lợi ích cho
mình mà hiếm khi tình nguyện đầu tư
công sức cống hiến phục vụ.
Chúng ta thường chứng kiến những
trường hợp phổ biến nơi công sở.
Nhiều người, tuy thực tâm mong
muốn cống hiến thật nhiều cho xã
hội nhưng lại thiếu đi tính thực tiễn.
Thực chất họ là người từ bi, khoan
dung, độ lượng, nhưng vì sao họ
không biến mong cầu thành sự thật?
Đơn giản vì khi gặp khó khăn, họ
thường không giải quyết đến gốc rễ
mà tự an ủi mình cứ làm dần dần rồi
tốt lên. Những người này luôn tìm
cho mình một lối thoát, họ che giấu
khiếm khuyết của bản thân, nhưng
lại yêu cầu cao đối với người khác.
Trường hợp này thường phổ biến
nơi công sở. Nhiều người làm không
được việc nhưng lại thường dò xét

cách làm của đồng nghiệp, thậm
chí cách ứng xử và ra quyết định
của sếp mình. Khi đồng nghiệp hay
lãnh đạo mắc lỗi, họ lập tức phàn
nàn nhưng rút cục cũng không nỗ
lực nghĩ ra giải pháp giải quyết khó
khăn chung. Việc liên tục soi mói,
phán xét người khác chỉ làm cho
tình cảm hai bên rạn nứt, không
thể có sự bao dung, thông cảm cho
nhau, càng không thể đề bạt nhau
được.
“Tiêm” thuốc dự phòng
Thông cảm cho nhau và sự thông
cảm đó phải xuất phát trên ba
phương diện, đó là từ thân, từ miệng
và từ tâm.
“Thân” tức là những quy củ, phép tắc
trong cuộc sống thường nhật, gồm
sự uy nghi về cách ăn uống, đi lại.
“Miệng”, tức chỉ nói những lời hay, ý
đẹp nhằm khuyên răn người khác.
Và việc tu thân và tu khẩu cần dựa
vào “Tâm” làm gốc rễ. “Tâm” ở đây chỉ
những việc làm để giữ cho chúng ta
được bình tĩnh, vui vẻ, dù gặp vô vàn
khó khăn vẫn lạc quan, không bị chi
phối.
Hẳn chúng ta cũng đã từng nghe: “Có
lý do tất nhiên là có lý do. Không có
lý do cũng chính là có lý do”. Nếu ai
đó, có thể là đồng nghiệp, cấp trên có
thái độ không tốt thì ta cũng không
nên sinh lòng căm ghét họ, vì họ làm
thế chắc chắn có lý do riêng. Thay vì
chăm chú vào khuyết điểm của người
khác, Chúng ta hãy lựa thời gian phù
hợp, khi tâm trạng của đối phương
tốt lên để hỏi han; hãy dành thêm
thời gian để trò chuyện và tìm hiểu,
Chúng ta sẽ có cơ hội thắt chặt các
mối quan hệ. Chúng ta có thể tâm sự
với đồng nghiệp về những sở thích
của họ hay những thói quen lúc rảnh
rỗi bên cạnh công việc. Chúng ta có
thể dùng cách này khi không khí làm
việc trở nên căng thẳng hoặc vào giờ

nghỉ giải lao. Những cuộc trò chuyện
thân tình sẽ khiến người với người
gần nhau hơn, xoa dịu mọi căng
thẳng và bất đồng. Như vậy, vấn đề
sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn
thỏa. Khi đối thoại, Chúng ta có thể
biết được nguyên nhân gây ra sự tức
giận hoặc cách ứng xử không phù
hợp của đối phương có thể do hiểu
lầm, do họ nghe ai nói không tốt về
bạn, thậm chí Chúng ta đã làm gì
khiến họ khó chịu. Đây cũng là cơ
hội để Chúng ta sửa sai nếu Chúng ta
làm việc chưa tốt. Nếu đối đầu thay
vì đối thoại, thì đó là cách Chúng ta
rước họa vào thân, tự mua phiền toái
cho mình.
Tôi đã từng được Tiền Bối khuyên
“Chúng ta cần thường xuyên thức
tỉnh bản thân rằng: khi người khác
gặp rắc rối, nhất định là có nguyên
nhân, nên tuyệt đối không phiền
lòng vì những cử chỉ bề ngoài của
họ. Khi đó tự chúng ta sẽ có cách đối
xử hòa nhã mà không gượng ép. Mọi
người trong doanh nghiệp sẽ cảm
thấy gắn kết bởi những mối lương
duyên như vậy”.
Nếu có thể duy trì thái độ này về lâu
dài, thì dù ở Công ty hiện tại hay dời
sang môi trường làm việc khác, dù
làm nhân viên hay sếp, nhất định
Chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh
phúc, đầy ắp tiếng cười.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
Thông tin nội bộ - Số 06/2018
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CHỈ LÀ
PHỤ NỮ THÔI

C

ó câu nói “phụ nữ dù ở
cương vị nào cũng chỉ là
phụ nữ thôi”.

Mỗi khi trả lời phỏng vấn, những chị
em có chức vụ quản lý hay lãnh đạo
thường nhận được câu hỏi về “khó
khăn và thuận lợi khi phụ nữ làm
công tác quản lý”.
Câu hỏi thực chất là một vấn đề về
giới, bởi vì hình như chưa có một
người đàn ông nào làm quản lý,
lãnh đạo lại nhận được câu hỏi như
thế.
Vậy thì từ góc độ về giới, phụ nữ
“làm quan chức” thường gặp phải
những vấn đề gì?
Phụ nữ làm quan chức đầu tiên phải
đối diện với một quan niệm khá phổ
biến “việc phấn đấu để trở thành
một trong những người đứng đầu
trong cơ quan hay trong công việc
đồng nghĩa với hạnh phúc gia đình,
cuộc sống riêng tư sẽ lui xuống
hàng thứ 2”.
Thật ra chưa có một nghiên cứu
nào cho một con số định lượng và
những kết luận định tính cho thấy
quan niệm trên là đúng. Một vài
trường hợp của người phụ nữ thành
đạt nhưng chưa trọn vẹn trong
cuộc sống riêng không thể là đại
diện cho những người phụ nữ làm
quan khác.
Phụ nữ làm quan là người gánh
trách nhiệm cao với xã hội và gia
đình, do đó họ luôn phải tự cân
bằng giữa hai vai trò đối nội và đối
ngoại.
Nhiều chị em đã vượt qua được tình
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trạng này vì biết xác định ở mỗi
nơi mình có một chức trách khác
nhau: ở cơ quan là lãnh đạo, quản lý
công việc thì cần phải hành xử theo
nguyên tắc và làm sao cho nhân
viên thực hiện công việc một cách
thoải mái chứ không phải làm do
mệnh lệnh.
Còn ở nhà, việc của phụ nữ là chăm
sóc con cái và bếp núc, nếu được
phụ giúp chia sẻ thì càng tốt, mà
không thì ráng chút cũng xong.
Kinh nghiệm của nhiều chị em là
sớm dạy cho con cái tính tự lập và
sự cảm thông, biết chia sẻ với cha
mẹ những công việc trong gia đình.
Nhiều chị em còn khéo léo vận
dụng các phương thức quản lý
gia đình – một xã hội thu nhỏ vào
chính nơi mình công tác để thấu
hiểu chuyên sâu hơn về công việc
của cấp dưới cũng như cách tháo
gỡ khó khăn nhanh chóng cho cấp
dưới mình để hoàn thành nhiệm vụ
của chính mình.
Phụ nữ làm quan luôn thiếu thời
gian. Từ sáng sớm đến tối mịt, từ
cơ quan về đến nhà, lúc nào chị em
cũng tất bật. Nếu con còn nhỏ thì
chị em chẳng thể dành cho mình
một chút thảnh thơi cà phê với bạn
hay lượn lờ phố xá. Con lớn rồi thì
phải dành thời gian học tập để có
thêm hiểu biết, kinh nghiệm mà
phục vụ công tác.
Nhưng phụ nữ làm quan hay bị
đánh giá làm quan là nhờ quy
hoạch, cơ cấu... thậm chí muốn đi
học nâng cao trình độ cũng bị nói
“học gì, chắc chỉ để làm quan”. Ôi, cứ
nhìn chị em “làm quan” thế nào rồi
hãy phán ạ. Muốn làm quan thì đâu

có xấu, nếu làm quan xấu thì mới
đáng chê, đáng trách phải không
thưa quý vị?
Phụ nữ làm quan nhiều lần khóc
thầm, nhiều lần nản chí, không phải
vì khó khăn trong công việc mà mệt
mỏi vì sự phức tạp trong các mối
quan hệ, nhiều khi là từ... những
người phụ nữ khác. Phải chăng sự
cầu toàn làm phụ nữ nhìn nhau khe
khắt hơn chăng?
Nếu những thách thức trong công
việc làm chị em dũng cảm hơn thì
có khi lời nói, thái độ của chính
người cùng giới lại làm họ phải bỏ
cuộc. Bởi vậy nếu phụ nữ làm quan
có tính khí đàn ông một chút thì có
lẽ cũng là cách tự vệ để đừng dễ bị
tổn thương mà thôi.
Nói một câu chuyện vui cho chị em
Nữ về thông tin tại bang California
của Mỹ. California đã trở thành bang
đầu tiên tại Mỹ yêu cầu các công ty
niêm yết trên sàn chứng khoán phải
có nữ giới trong ban giám đốc, một
trong những luật mới nhằm khuyến
khích hoặc bảo vệ nữ giới mà Thống
đốc Jerry Brown ký ngày 30/9/2018.
Theo đó, từ nay tới cuối năm 2018,
mỗi tập đoàn đã niêm yết, có trụ sở
tại California, sẽ phải có một thành
viên ban giám đốc là phụ nữ. Các
công ty cũng được yêu cầu tới cuối
năm 2021, phải có 3 nữ giám đốc
tùy theo số vị trí trong ban quản
trị. Luật được áp dụng với các công
ty có văn phòng quản trị đặt tại
California. Công ty không tuân thủ
sẽ bị phạt 100.000 USD trong lần vi
phạm đầu tiên và 300.000 USD cho
các lần vi phạm tiếp theo. Luật cũng
yêu cầu các công ty phải báo cáo
thành phần ban quản trị với giới
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chức nếu không sẽ phải đối mặt với mức
phạt 100.000 USD.
Đây là một trong số các biện pháp có
ảnh hưởng rõ rệt tới nữ giới mà Thống
đốc bang California Mỹ - Jerry Brown ký
ngày 30/9/2018. Cũng theo Ông, việc có
thêm phụ nữ trong ban giám đốc sẽ giúp
các công ty thành công hơn vì phụ nữ có
khả năng hợp tác và làm nhiều nhiệm vụ
cùng lúc tốt hơn đàn ông.
Nhìn vào những phụ nữ thành đạt và
hạnh phúc, tôi cảm nhận được họ như
là nước. Thật vậy, bản chất của nước rất
diệu kỳ. Nước luôn mang lại cảm giác
hiền hoà, bình yên, tưới mát tâm hồn.
Nước không màu, không mùi, không vị
để tôn mọi thứ khi ở cạnh nước lên. Nước
còn có khả năng luồn lách, linh hoạt,
chảy qua mọi địa hình để giữ vững dòng
chảy. Và nhìn mềm mại vậy thôi, nhưng
nước có sức mạnh phi thường có thể cắt
đứt mọi kim loại, kể cả kim cương.
Tất cả những điều trên chính là cuộc sống
của phụ nữ thời đại. Và người phụ nữ làm
quan thời nay nói cho cùng chỉ có một
khó khăn, đó là làm sao để gia đình và sự
nghiệp không trở thành hai lĩnh vực mâu
thuẫn.
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa

VIẾT VỀ
NHỮNG NGƯỜI
PHỤ NỮ

T

ừ khi còn bé tôi đã nghe bà
mình kể thật nhiều câu chuyện
về người phụ nữ. Bà kể thời đó
chiến tranh khốc liệt lớp lớp cha anh lên
đường tòng quân bảo vệ Tổ Quốc, khi ấy
chỉ còn các bà, các mẹ ở lại hậu phương
thay chồng phụng dưỡng cha mẹ già,

nuôi dạy con thơ nên người, cuộc
sống vô cùng gian khổ thiếu thốn
mọi mặt, rất nhiều người chết
vì đói khát, con trẻ chết vì thiếu
sữa mẹ nhưng rất nhiều phụ nữ
ngoài chăm lo gia đình còn tham
gia kháng chiến cứu nước, thời ấy
người ta thấy sự kiên cường - bất
khuất – trung hậu – đảm đang của
các bà, các mẹ như những tượng
đài sừng sững trong lòng thế hệ
đi sau, điển hình là mẹ Nguyễn
Thị Thứ sinh ra tại Quảng Nam, có
chồng, 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu
ngoại là liệt sĩ, Mẹ Nguyễn Thị Thứ
là Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu
biểu, được lấy làm nguyên mẫu
xây dựng tường đài Bà mẹ Việt
Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam
trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày
Thương binh, liệt sĩ. Hay mẹ Phạm
Thị Ngự sinh ra tại Hàm Hiệp, Hàm
Thuận, Bình Thuận, có 8 người con
ruột và 1 con rể là liệt sĩ. Mẹ Ngự là
người phụ nữ duy nhất ở tỉnh Bình
Thuận được Đảng và Nhà nước
phong tặng hai danh hiệu cao quý:

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân và Bà mẹ Việt Nam anh hùng
và biết bao bà mẹ anh hùng khác…
Trong chúng ta chắc hẳn không ai
không thuộc lời bài hát “Biết ơn chị
Võ Thị Sáu”, cuộc đời cách mạng
cùng cái chết bất khuất ở tuổi đôi
mươi của người con gái Đất Đỏ đã
trở thành huyền thoại….
Hai cuộc chiến tranh chống thực
dân Pháp, chống đế quốc Mỹ đi
qua, Việt Nam đã giành được chủ
quyền. Ngày hôm nay chúng ta
được sống trong hòa bình nhưng
vai trò của người phụ nữ không
mờ nhạt đi. Thời nay người phụ
nữ được tự chủ và bình đẳng hơn,
ngoài gia đình thì mọi người còn
phát triền về sự nghiệp và tham
gia nhiều hoạt động cộng đồng
hơn và phụ nữ nơi tôi làm việc tại
Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa cũng
có rất nhiều tấm gương đáng để
tôi nể phục và cần phải học hỏi
nhiều hơn.
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Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa là một công ty lớn, thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Công ty đã vinh dự
nhận các giải thưởng Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu, nhiều năm liền được tặng Bằng khen Giải thưởng chất lượng
Quốc gia, Tỉnh,… Ngoài Văn phòng, Công ty còn quản lí hơn 40 trạm xăng dầu lớn nhỏ, 2 công ty con, mỗi năm công
ty cũng phát triển bình quân thêm 1,2 trạm xăng dầu nữa nên khối lượng công việc của các phòng Kinh doanh, phòng
Tài chính Kế toán, Tổ chức Hành chính, Đầu tư Phát triển rất nhiều. Bên cạnh các vị trí chủ chốt là nam giới thì đa phần
là các chị em phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo quan trọng không kém góp phần không nhỏ vào sự phát triển lâu dài của
Công ty. Dù tính chất đặc thù công việc rất nhiều, các chị thường xuyên phải làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết cho kịp
tiến độ báo báo nhưng các chị không ngại khó, ngại khổ và luôn biết cách cân đối hài hòa để chu toàn việc gia đình,
chị nào cũng là người vợ đảm, người mẹ tốt, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, năm nào công ty cũng có con cán bộ
nhân viên đạt thành tích cao được tặng Giấy khen của Tỉnh, Thành phố, trường,…không những thế các chị còn là hậu
phương vững chắc để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Đa số các chị đều nhiều năm liền là phụ nữ “Hai giỏi”. Câu
nói “đằng sau sự thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng dáng của người phụ nữ” xét về mọi khía cạnh
quả không sai.
Mỗi năm chúng ta có hai ngày lễ về phụ nữ, là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
20/10, là dịp để mọi người tỏ lòng biết ơn và tình cảm đến những người phụ nữ yêu quý của mình. Chỉ ít ngày nữa thôi
là đến 20/10, chúc chị em chúng ta luôn mạnh khỏe, luôn trẻ trung, xinh đẹp và rạng rỡ như những đóa hoa tươi thắm!
Trần Thị Sinh
Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
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NGÀY 20-10 CỦA CHỊ EM PHỤ NỮ
“Phụ nữ như ngọn đuốc của niềm tin” niềm tự hào, niềm hạnh phúc, chỗ dựa
tin cậy, vững chắc cho mỗi mái ấm gia
đình. Dành sự quan tâm, dành tình
cảm yêu thương tới họ, để họ cảm
nhận được yêu thương, cảm nhận vị
trí tầm quan trọng trong gia đình, xã
hội. Bởi những người phụ nữ luôn là
những người hy sinh thầm lặng để gìn
giữ mái ấm gia đình và thực hiện tốt

công tác hậu cần chăm lo cho đơn vị
mình làm việc. Một năm có 365 ngày
chỉ có đến 02 ngày là ngày đặc biệt
dành cho phụ nữ. Vào những ngày này,
tại ICD Biên Hòa nơi tôi đang làm việc
tất cả các chị em đều nhận được món
quà nhỏ tuy rất đơn giản nhưng có
ý nghĩa từ những đồng nghiệp nam.
Đó không chỉ là sự khích lệ, thể hiện
sự quan tâm, mà còn là nguồn động

viên tinh thần lớn lao giúp cho những
người phụ nữ lạc quan, tin tưởng vào
cuộc sống. Để từ đó các chị, em luôn
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
ở “hậu phương” cũng như nơi “tiền
tuyến” – nơi người phụ nữ đang ngày
càng thể hiện vị trí của mình.
		
Phan Thị Huệ
		
ICD BIÊN HÒA
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XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
– NHỮNG BÔNG HOA THƠM!

T

ôi đã đọc rất nhiều bài viết về
người phụ nữ “ giỏi việc nước
– đảm việc nhà” hay những
bài văn, thơ ca ngợi người phụ nữ “
trung hậu - đảm đang – giỏi giang”
nhưng từ ngày tôi làm việc dưới mái
nhà Tín Nghĩa tôi cũng nhìn thấy nơi
đây có biết bao người phụ nữ là những
tấm gương đáng để tôi ngưỡng mộ,
muốn học hỏi.

Tín Nghĩa là một doanh nghiệp có
vốn nhà nước, bên cạnh những người
chú, người anh giữ cương vị lãnh đạo,
được ví như người đầu tàu đưa Công
ty ngày càng phát triển, xứng đáng là
một trong những đơn vị chủ chốt của
tỉnh Đồng Nai thì bên cạnh ấy không
thể phủ nhận công lao của các cô, các
chị đứng sau tham mưu, tư vấn, hỗ trợ
các anh ổn định công tác nhân sự, và
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa,
một công ty con của Tổng công ty Tín
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Nghĩa cũng không ngoại lệ như vậy.
Công ty Xăng dầu là một công ty hoạt
động về kinh doanh, buôn bán các
loại mặt hàng xăng dầu, gas đốt, nhớt,
vận chuyển, đòi hỏi sức lao động của
các anh nam giới nhiều nhưng bên
cạnh đó không thể thiếu các chị em,
những người góp phần giữ cho Công
ty được ổn định về mọi mặt. Thế nên
người ta luôn ví “ đằng sau sự thành
công của người đàn ông không thể
thiếu bóng dáng của người phụ nữ”.
Đầu tiên, không thể không nhắc tới
cô Phụng, trước đây cô là phó giám
đốc nhân sự hiện giờ tuy cô đã đến
tuổi nghỉ hưu nhưng sức khỏe vẫn
đảm bảo và được mọi người tín nhiệm
tiếp tục cương vị Chủ tịch Công đoàn
cơ sở thành viên, Phó bí thư chi bộ
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
và trợ lí cho Giám đốc. Cô có một đôi
mắt ấm áp nhưng cũng đầy cương

nghị và một giọng nói dịu dàng, chân
thành nên tạo rất nhiều thiện cảm cho
người đối diện, bao nhiêu năm công
tác cô luôn đau đáu và tìm mọi cách
để làm sao nâng cao đời sống cho
anh em công nhân nhưng vẫn không
để vỡ quỹ lương của công ty và ảnh
hưởng đến kết quả hoạt động công
ty. Bên cạnh ấy cô khiến bao người
phải thán phục và ghen tị khi có một
gia đình cực kì hạnh phúc, một người
chồng tâm lí, chu đáo và hai cậu con
trai ngoan ngoãn, học giỏi, anh lớn thì
du học tại Úc đã tốt nghiệp đem kiến
thức về phục vụ cho đất nước, người
em thì được học bổng đi du học tại
Phần Lan. Cô xứng đáng là mẫu người
phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Người phụ nữ thứ hai của công ty là
chị Tâm, chị là Kế toán trưởng công
ty, người nhiều năm có thâm niên
trong công tác tài chính và kế toán.
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Chị là người cân đối nguồn vốn
và là người quyết định các bước
xét duyệt chi phí trước khi trình
lên Giám đốc. Khi tiếp xúc chị mọi
người đều có nhận xét chị là người
khẳng khái, thẳng thắn và có cái
uy của một người lãnh đạo. Là
một người giỏi nghiệp vụ nhưng
chị cũng có một gia đình đáng để
nhiều người ngưỡng mộ, hai vợ
chồng đều là những người nắm
giữ chức vụ cao của công ty nên
mức lương đáng để mọi người mơ
ước, hai con chị nhiều năm liên
tiếp đạt học sinh xuất sắc, có nhiều
thành tích và các giải thưởng cấp
thành phố, cấp tỉnh, được nhận
bằng khen của Sở công thương và
Ủy ban Tỉnh. Bên cạnh đó còn có
chị Trần Thị Thanh Hương trước là
Trưởng phòng gas công nghiệp,
hiện là Phó giám đốc Công ty khí
dầu mỏ hóa lỏng, chị cũng có một
gia đình hạnh phúc, gia đình rất
cơ bản, con lớn đang được du học
tại Mỹ, con gái là sinh viên trường
Đại học Y, các con chị đều ngoan
ngoãn, tự lập. Rồi chị Lợi là trưởng
phòng Tổ chức – Hành chính, chị
Mỹ Linh là Phó phòng Tài chính Kế
toán, chị Thùy Linh là phó phòng
Kinh doanh và chị em các phòng
nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng
công ty như chị Hà, chị Trinh, chị
Như, chị Cẩm, chị Tiên,…ngoài
quán xuyến công việc tốt, các chị
đều có gia đình êm ấm, các con
đều chăm ngoan, học giỏi…, các
chị em trẻ tuổi chưa lập gia đình
ngoài công việc thì rất tích cực
hoạt động các phong trào đoàn
thể phát động và phấn đấu đứng
trong hàng ngũ Đảng như chị
Nhân, chị Ngân, Bích,…
Nếu nói đến chị em phụ nữ Công
ty Xăng dầu thật thiếu xót khi
không nhắc đến các chị phụ trách
khu vực như chị Thi, chị Liêm, chị
Hoa, chị Diễm. Dù là phụ nữ chân
yếu tay mềm nhưng mỗi chị đều
quản lí ít nhất 3, 4 trạm xăng dầu,
lại tham gia hoạt động Công đoàn
nhiệt tình, “đối nội, đối ngoại” tốt,

bao năm qua chưa để xảy ra chuyện
gì đáng tiếc, được anh em cấp dưới
tín nhiệm, yêu quý, công tác tốt,
nhiệt tình là thế nhưng về nhà các
chị đều là những người vợ đảm, là
người mẹ tốt, nuôi dạy con khéo
. Do tính chất đặc thù của Công ty
Xăng dầu thường xuyên tăng giảm
giá theo định kì nên những ngày
nghỉ, lễ, ngày Tết các chị em kế toán
phải xuất hóa đơn, đối chiếu doanh
thu, công nợ với khách hàng, không
được về đúng giờ mà thường xuyên
phải chủ động làm thêm ngoài giờ
cho kịp tiến độ báo cáo nhưng các
chị không nề hà, tuy công việc rất
bận rộn các chị cũng không hề xao
nhãng chuyện gia đình, nhiều chị
dù có con nhỏ vẫn hoàn thành công
tác tốt và chăm con khỏe, dạy con
ngoan như chị Nhung, chị còn là
một đảng viên trẻ rất nhiệt tình, tâm
huyết. Ngoài ra còn rất nhiều chị em
khác trong công ty cũng nhiều năm
liền đều đạt thành tích phụ nữ “Hai
giỏi”, các chị tuy không giữ các chức
vụ cao nhưng cũng là những mắt
xích quan trọng trong bộ máy hoạt
động của công ty.
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành
lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi
cầu chúc cho các bà, các mẹ, các cô,
các chị em luôn mạnh khỏe, luôn vui
vẻ và tươi tắn như những đóa hoa,
vượt qua mọi khó khăn, thử thách,
tiếp tục phát huy những phẩm chất
tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Trần Thị Sinh
Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

MÔ HÌNH
MARKETING
MIX
Mô hình Marketing mix mà hầu hết
các doanh nghiệp doanh nghiệp đang
sử dụng là 4P (Product – Place – Price
– Promotion), hướng đến 6P (Product
– Place – Price – Promotion – People –
Process),…

Product – Sản phẩm
Từ trước đến nay, sản phẩm đưa ra thị trường
luôn là yếu tố đầu tiên quyết định tính tiên
phong của doanh nghiệp trên thị trường,
cùng với sự phát triển, không có bất kỳ doanh
nghiệp nào có thể đảm bảo tính tiên phong
của mình mãi mãi, tuy nhiên sự lựa chọn một
dòng sản phẩm khác, một phân khúc khác
nhằm tạo ra một sản phẩm mới luôn dành
được một sự chú ý đặc biệt trong sự phát triển
của các doanh nghiệp. Theo sự phát triển của
xã hội, bên cạnh các đối tượng truyền thống,
nhiều đối tượng mới cần đảm bảo an toàn đã
ra đời và lợi ích mà các đối tượng này mang
lại cũng không hề nhỏ, có thể kể đến như bảo
đảm an toàn cho trẻ em trong quá trình đưa/
đón từ trường về nhà, đảm bảo an toàn cho
các biệt thự cao cấp, cung cấp dịch vụ bảo vệ
trong phạm vị một khu vực, một dãy phố,…
cũng đòi hỏi sự quan tâm thích đáng từ phía
dịch vụ bảo vệ. Bên cạnh những mục tiêu cố
định, mang những đặc trưng rõ nét của ngành
dịch vụ bảo vệ, cũng tồn tại những sự kiện/ cá
nhân có thể mang lại thương hiệu cho công
ty bảo vệ như bảo vệ các sự kiện lớn tại Tỉnh
như hội chợ, hội thảo, test drive, bảo vệ/ phối
hợp bảo vệ những người nổi tiếng khi họ làm
việc trên địa bàn tỉnh, bảo vệ các cơ sở vàng
bạc đá quý/ bất động sản trong các ngày mở
bán, vía thần tài,… việc làm tốt các công tác
chuyên môn, hình ảnh thân thiện, chuyên
nghiệp trong quá trình tác nghiệp cũng góp
phần cho khách hàng nhớ đến thương hiệu
của dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.
Place – Thị trường:
Với 8 khu công nghiệp thuộc Tổng Công ty và
khoảng gần 25 khu công nghiệp khác trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai, cùng hàng loạt các công ty
liên quan đến các khu công nghiệp này cũng
như các công ty, dịch vụ cần thiết để phục vụ
cho các khu dân cư, các công ty liên quan là
cực kỳ lớn, lượng khách hàng cần dịch vụ bảo
vệ rất lớn, tuy nhiên, việc xác định đâu là thị
trường mục tiêu, đâu là đối thủ trực tiếp cũng
rất quan trọng, việc dàn trải chi phí cho các
kênh để tiếp cận toàn bộ khách hàng trên thị
trường là thực sự không cần thiết bởi hiệu quả
mang lại có thể có, nhưng vấn đề còn nằm ở
việc có phù hợp với tiêu chí mà doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ đưa ra hay không. Việc lựa
chọn doanh nghiệp phù hợp, giữ mối quan
hệ với họ, luôn thực hiện những cam kết với
họ,… nên được xem xét cụ thể trong từng giai
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đoạn cụ thể, để từ đó, những giá trị
cam kết từ ban đầu của dịch vụ bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa luôn tồn
tại trong tâm trí khách hàng.
Price – Giá cả:
Không có doanh nghiệp nào có thể
đáp ứng toàn bộ nhu cầu của thị
trường, việc chạy theo việc giá thấp
sẽ dẫn đến chất lượng sản phẩm
cung cấp thấp, nếu chất lượng sản
phẩm, dịch vụ thấp, chắc chắn sẽ
dẫn đến sự không hài lòng của khách
hàng trong tương lai, vì thế, thay vì
tập trung vào giá thấp để dẫn đến sự
thay đổi về chất lượng, tại sao chúng
ta không sử dụng các khoản chi phí
tạo ra từ hoạt động kinh doanh để
đầu tư vào chất lượng con ngườinhững giá trị cộng thêm mà chúng
ta có thể cung cấp cho khách hàng
để khách hàng có nhìn nhận, đánh
giá tốt đẹp hơn về lâu dài, dĩ nhiên,
không có cơ sở nào nói những con
người đó sẽ đồng hành mãi mãi
cùng chúng ta, tuy nhiên, khi đã tạo
ra được một tập thể thì những giá trị
như văn hóa, tinh thần, nhân văn sẽ
được lưu giữ và ngày càng nâng cấp
hơn nữa.
Promotion – Khuyến mại:
Bên cạnh, những yếu tố như sản
phẩm, giá cả, thị trường, chính
sách cộng thêm luôn là một điểm
cộng của các công ty, đơn vị quan
tâm khi tham gia ký kết hợp đồng
với công ty bảo vệ, để đảm bảo hài
lòng, việc cộng thêm một số giá trị
khác như định kỳ hàng tháng kiểm
tra các thiết bị phòng chống cháy
nổ cho khách hàng, hỗ trợ giám sát
các địa điểm ngoài chốt bảo vệ, chủ
động cảnh báo nếu nghi ngờ có sự
cố, trang bị camera giám sát, thu phí
hàng tháng, giá rẻ hơn thị trường so
với khách hàng, hay sự linh hoạt liên
quan đến nhân sự như khi nhân sự
đang trực có việc bận đột xuất/ nghỉ
phép phải thông báo và có sự đồng
ý của khách hàng hoặc các yếu tố
mang tính cạnh tranh với thị trường
xây dựng chính sách hoa hồng cạnh
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tranh cho các đơn vị/ cá nhân môi
giới…
People – Con người:
Việc nâng cấp chất lượng nhân sự
luôn là một điều quan trọng với tất
cả các doanh nghiệp, đặc biệt là
các nhân sự có liên quan trực tiếp
tới khách hàng. Nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ, chúng ta có
thể tổ chức các lớp huấn luyện nội
bộ (chia sẽ kinh nghiệm/ thảo luận
nhóm, định kỳ hàng tháng, tổ chức
lấy ý kiến sau khi chia sẽ/ thảo luận
nhóm) hoặc tổ chức thành các cuộc
thi hàng tháng viết về các chủ đề nội
dung như đạo đức nghề nghiệp, tác
phong chuẩn mực của người bảo
vệ, kinh nghiệm bảo vệ, nhận dạng,
pháp luật, sơ cứu, phòng chống cháy
nổ,... Bên cạnh đó, nhằm nâng cao
hài lòng của khách hàng trong mỗi
ngành nghề khác nhau, công ty có
thể lập bảng câu hỏi để tìm hiểu đặc
thù ngành của từng ngành, từ đó, cụ
thể thành các quy định bắt buộc cho
lực lượng bảo vệ tại các chốt hoặc
các yếu tố làm tăng cường sự thỏa
mãn của khách hàng (VD: bỏ khẩu
trang/ xuống xe dắt bộ khi ra vào
công ty, bảo vệ dắt xe cho khách, đặt
bảng cảnh báo trời tối/ mưa nhắc
khách hàng bật đèn xe/ mặc áo mưa
khi ra khỏi hầm, chào/ cám ơn khách
hàng đã sử dụng dịch vụ khi ra/ vào
cửa hàng,...). Ngoài ra, việc chủ động
cung cấp các lớp ngoại ngữ giao tiếp
căn bản, với các từ ngữ thông dụng
cũng là một điểm cộng thêm mà
không phải công ty cung cấp dịch
vụ bảo vệ nào cũng có thể có được.
Process – Quy trình:
Có thể phần lớn mọi người sẽ nghĩ
quy trình ít có ảnh hưởng gì đến kết
quả kinh doanh, tuy nhiên, trên thực
tế có rất nhiều hạng mục thuộc quy
trình ảnh hưởng đến khách hàng mà
chúng ta ít thấy được. Trên thực tế,
công ty hoàn toàn có thể phối hợp
với khách hàng lập ra tiêu chí mà
khách hàng muốn lực lượng bảo vệ
đáp ứng, tổng hợp thành các tiêu chí

chung cho toàn bộ lực lượng bảo vệ,
tiêu chí riêng tại các địa điểm đặc thù,
đánh giá hàng tháng, khen thưởng
đối với các tổ/ đội và cá nhân xuất
sắc, đưa bảng xếp hạng đến toàn
bộ các chốt bảo vệ, cập nhật hàng
tháng, tại mỗi chốt có dán thêm các
tiêu chí đánh giá để nhắc nhở lực
lượng bảo vệ thực hiện đúng các
quy định theo yêu cầu. Ngoài ra, để
đảm bảo việc thực hiện các quy định
được nghiêm túc, có thể tăng cường
giám sát vào các thời điểm bất kỳ
trong ngày, ghi nhận đối với việc vi
phạm, việc kiểm tra nên có các hạng
mục văn bản cụ thể để tránh kiêng
nể, từ đó, đánh giá thiếu sót, gây sự
không hài lòng cho khách hàng.
Theo đà phát triển của thời gian,
nhiều chữ P hơn nữa đã xuất hiện
như giải thưởng, chứng nhận
(physical evidence), triết lý kinh
doanh (philosophy), sản phẩm,
dịch vụ xây dựng theo theo cá nhân
(personalization),…, mỗi yếu tố có
mặt ưu, khuyết riêng, tùy theo vào
từng giai đoạn kinh doanh, phát
triển cụ thể của doanh nghiệp, người
quản trị cần linh động vào tình hình
thực tế để có thể đưa ra chiến lược
phù hợp với các hoàn cảnh, mục tiêu
cụ thể. Trong đó, điều quan trọng
nhất là phải đặt khách hàng, lợi ích
của khách hàng làm tâm điểm của
mọi kế hoạch, có như vậy thì doanh
nghiệp mới có thể phát triển bền
vững, lâu dài.			
					
Hồng Long (Tổng hợp)
P. TTTT
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TÁC DỤNG CỦA HẠT ĐIỀU

ược sử dụng như là một
món ăn nhẹ cho bữa phụ
hoặc trong nhiều công
thức nấu ăn, với thành phần giàu sắt,
phốt pho, selenium, magie và kẽm,
hạt điều còn là nguồn cung cấp tốt
các chất phytochemical, chất chống
oxy hóa và protein, giúp mang lại
nhiều lợi ích cho sức khỏe.

120 g 7.5 x 15 cm

Nutrition Fa

với những phụ nữ ăn mỗi tuần một
lần hạt điều sẽ giảm được 11% nguy
cơ mắc bệnh tim mạch và nếu ăn từ
1- 4 lần thì giảm được 19%. Vậy là
tổng hợp từ 4 nghiên cứu khác nhau,
các chuyên gia đã kết luận rằng, với
120 gr/(4.2 oz)
những người ăn các loại hạt như hạt
934575 000238
điều từ 1- 4 lần/tuần sẽ8 giúp
giảm
được 37% nguy cơ tim mạch so với
những người hiếm khi ăn.
4. Tốt cho sức khỏe của xương

2. Nuôi dưỡng tóc và da:
Hạt điều rất giàu khoáng chất đồng,
một thành phần thiết yếu của nhiều
enzym, đồng đóng một phần quan
trọng trong các quy trình. Chuyển
đổi tyrosine thành melanin, là sắc tố
cho tóc và da. Nếu không có lượng
đồng phong phú, các enzyme này sẽ
không thể làm công việc của chúng.
3. Duy trì sức khỏe tim mạch
Theo nghiên cứu được xuất bản trên
tạp chí dinh dưỡng Anh Quốc phát
hiện có nhiều chất chống oxi hóa
trong các loại hạt thực vật, trong
đó có hạt điều. Những thành phần
chống oxi hóa này có thể mang lại
nhiều lợi ích bảo vệ tim. Bên cạnh
đó nghiên cứu của trung tâm sức
khỏe phụ nữ ở Lowa – Mỹ cho biết,

Total Fat
Saturated Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Sugars
Protein
Vitamin A
Calcium
Copper
Zinc

Total Fat
Sat Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate
Fiber

5. Tốt cho thần kinh
Không chỉ tốt cho xương, hàm lượng
magie trong hạt điều cũng cung cấp
lợi ích cho hệ thần kinh và cơ bắp.
Magie giữ cho các mạch máu và cơ
bắp được thả lỏng và nghỉ ngơi bằng
cách làm chậm dòng chảy của canxi
vào các tế bào thần kinh. Nghiên cứu
cũng chứng minh rằng magie giúp
giảm tần suất các cuộc tấn công đau
nửa đầu, hạ huyết áp và giúp ngăn
ngừa các cơn đau tim. Ngược lại,
thiếu magiê trong cơ thể có thể gây
ra cao huyết áp, căng cơ và mệt mỏi.
6. Cải thiện chức năng não

%
%
%
%

Vitam
Iron
Mag
Phos

Less than
Less than
Less than
Less than

65
20
300m
2,400m
300
25

Calories-kcal (kJ) per gram :
Fat 9 (38)
Carbohydrates 4 (17)

120 g 7.5 x 15 cm

Nutrition Fa
Serving Size
100 g
Serving Per Container

Amount Per Serving
Calories-kcal (kJ)(*): 610 (2550) Calories-kcal (kJ
Total Fat

47,0 g

9,0
Fatkhoâ maùt, traù
BaûSaturated
o quaûn nôi
nhgaùnh s
0 mg
Cholesterol
Keep
in cool and dry place.
Avoid d

Haït Ñieàu Rang Muoái

Roasted Salted Cashews

Sodium
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Sugars
Protein

Vitamin A
Calcium
Phosphorus

220 mg
27,0 g
1,0 g
9,0 g
19,0 g

0%
3%
45 %

Vitam
Iron

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie
Your daily values may be higher or lower depending
Calories-kcal (kJ)
2 000 (8 400

Total Fat
Sat Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate
Fiber

Soá XNCB: 445/2016/YTÑN-XNCB

Hạt điều đặc biệt giàu magiê. Một
gr/(4.2 oz)
thực tế là canxi cần thiết120
cho
xương
chắc khoẻ, nhưng magiê
cũng
tốt.
8 934575
000269
Hầu hết các magiê trong cơ thể
con người là trong xương. Chúng
giúp hình thành cấu trúc vật lý của
xương, phần còn lại nằm trên bề mặt
của xương, nơi nó được lưu trữ cho
cơ thể sử dụng như cần. Đồng trong
hạt điều giữ vai trò rất quan trọng
cho các chức năng của các enzym
tham gia trong việc kết hợp collagen
và elastin, cung cấp chất và tính linh
hoạt trong xương khớp.

0
3
60
25

29,0 g
6,0 g
0 mg
730 mg
50,0 g
1,0 g
19,0 g
15,0 g

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie
Your daily values may be higher or lower dependin
Calories-kcal (kJ)
2 000 (8 400

Soá XNCB: 373/2016/YTÑN-XNCB

1. Ngăn ngừa ung thư:
Hạt điều chứa proanthocyanidins được chứng minh là loại flavanol có
thể ngăn chặn các tế bào ung thư
tái sản xuất và tiêu diệt tế bào ung
thư. Trong thực tế, các nghiên cứu
cho thấy hàm lượng đồng cao trong
hạt điều cũng giúp tránh khỏi các
gốc tự do cũng như cung cấp nguồn
phytochemical và chất chống oxy
hóa bảo vệ tim cũng như ngừa ung
thư.

Serving Size
100 g
Serving Per Container

Amount Per Serving
Calories-kcal (kJ)(*): 520 (2180) Calories-kcal (k

Less than
Less than
Less than
Less than

65
20
300m
2,400m
300
25

Calories-(kJ) per gram :
Fat 9 (38)
Carbohydrates 4 (17)

Thaønh phaàn: Haït Ñieàu
Muoái Tinh Luyeän 0.8%.
Ingredients: Cashew N
Refined Salt 0.8%.

tuùi

Hạt điều có thể giúp tăng oxy lên
não. Hạt điều đóng một vai trò quan
trọng trong việc cải thiện trí nhớ.
Điều này là do các chất béo không
bão hòa đa, chất béo không bão hòa
đơn - 2 loại chất béo có tác động đến
quá trình sản sinh tế bào não. Điều
tuyệt vời là hạt điều có hàm lượng
cao cả 2 loại chất béo này.
7. Giảm cân
Những người ăn hạt điều 2 lần/tuần
có xu hướng tránh được béo phì.
Khoảng 75% chất béo chứa trong hạt
điều là chất béo không bão hòa - một
chất béo tốt cho cơ thể. Ngoài ra, hạt
điều có chứa một lượng lớn chất xơ.
Chất béo tốt trong hạt điều có thể
giúp bạn giảm cân mà vẫn cung cấp
nhiều năng lượng cho cơ thể. Hạt
điều cũng giúp tạo thuận lợi cho sự
trao đổi chất của cơ thể.
Đặng Hồng Long (tổng hợp)
Phòng TTTT
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Mục lục
2-10

TIN TỨC SỰ KIỆN

15-16
16
17

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
TÍN NGHĨA THAM GIA THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN
CƠ HỘI, THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CHO TÍN NGHĨA TRƯỚC CUỘC CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI
HOA KỲ - TRUNG QUỐC
NHIỀU DOANH NGHIỆP CHƯA TẬN DỤNG ĐƯỢC LỢI THẾ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VÀ GIAO THƯƠNG VỚI DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
NỖ LỰC ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2018

18
19
20
21
22

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG
HẠNH PHÚC TỪ NHỮNG NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC BÉ THIẾU NHI
TẾT TRUNG THU ẤM ÁP CHO LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG
LẠI NHỚ MỘT CHUYẾN ĐI
CUỘC SỐNG CHO TA NIỀM HY VỌNG

23

THƠ

24
25
26-27
27-28
29
30-31
31-32
33

GÓC CHIA SẺ
VUI TẾT TRUNG THU
SUY NGẪM VỀ MỘT NÉT VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ
CHỈ LÀ PHỤ NỮ THÔI
VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ
NGÀY 20-10 CỦA CHỊ EM PHỤ NỮ
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA – NHỮNG BÔNG HOA THƠM!
MÔ HÌNH MARKETING MIX
TÁC DỤNG CỦA HẠT ĐIỀU

33-34

QUẢNG CÁO

11
12-14
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Đặng Thị Thanh Hà
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
BIÊN TẬP NỘI DUNG
Đặng Thị Thanh Hà
Lê Hữu Tịnh
Nguyễn Văn Liễu
Lê Văn Danh
Ngô Thị Hồng Châu
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do Sở Thông tin Truyền thông Đồng Nai cấp ngày 23/10 /2018
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