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N

gày 22/5/2020, Đảng bộ Tổng
Công ty Tín Nghĩa tổ chức Đại
hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 20202025. Là một trong hai đơn vị được
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh chọn thực hiện thí điểm
bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.
Đại hội, được Lãnh đạo Đảng các cấp
quan tâm. Tham dự đại hội có các đồng
chí là Đại biểu ở Trung ương: đồng chí
Đinh Văn Vượng, Vụ trưởng Vụ 2, Văn
phòng Trung ương Đảng; đồng chí
Đào Công Nhanh, Phó vụ trưởng Vụ 3,
Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê
Quang Hải, Phó vụ trưởng Vụ 7, Ủy Ban
Kiểm tra Trung ương. Ở địa phương, có
đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Uỷ viên Ban
Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh
ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo
các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ cùng
tham dự. Đến tham dự và trực tiếp chỉ
đạo Đại hội có Đồng chí Lê Tuấn Anh
- Bí thư Đảng ủy cùng với Ban thường
vụ, các Ban Đảng và Văn phòng Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã lãnh đạo
đơn vị hoàn thành vượt 5/5 chỉ tiêu chủ
yếu (Doanh thu, lợi nhuận sau thuế,
nộp thuế nhà nước, thu nhập bình
quân đầu người, tỷ suất lợi nhuận/vốn
chủ sở hữu cao hơn lãi suất huy động
của ngân hàng). Toàn đơn vị nộp thuế
Nhà nước 1.963 tỷ đồng, vượt 292%
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Nghị quyết. Trong 5 năm, tổng doanh
thu toàn đơn vị 52,8 ngàn tỷ đồng,
tăng 9% so với nhiệm kỳ trước; Thu
nhập bình quân của người lao động
tăng 44,6% so với nhiệm kỳ trước.
Đảng bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa, 5
năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng
Cờ “đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu
biểu 5 năm liền” (2014-2019). Các tổ
chức, Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở, Hội
cựu chiến binh hằng năm đều được
công nhận danh hiệu “Vững mạnh xuất
sắc”. Trong đó, Công đoàn cơ sở được
tặng 2 cờ thi đua xuất sắc, 4 bằng khen
của Tổng Liên đoàn lao động. Thực
hiện cổ phần hóa thành công; Đơn vị
tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp,
xác định 4 lĩnh vực kinh doanh chủ lực;
chăm lo xây dựng, phát triển thương
hiệu Tín Nghĩa đạt nhiều kết quả.
Đến dự và phát biểu tại đại hội, Tỉnh
uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Tuấn Anh biểu
dương Đảng bộ đạt được nhiều thành
tích trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề
nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy, tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng
năm; tiếp tục thu hút đầu tư có chọn
lọc, phát triển công nghiệp có hàm
lượng công nghệ cao, công nghiệp chế
biến nông sản; chuẩn bị các nguồn lực
để khai thác tốt lợi thế khi Cảng hàng
không quốc tế Long Thành đưa vào

khai thác. Đơn vị cần tiếp tục xây dựng
cơ chế phối hợp trong sản xuất, kinh
doanh giữa các thành viên trong Tổng
công ty, tạo sức mạnh để nâng cao
năng lực cạnh tranh, phát triển bền
vững. Đồng thời, chú trọng nâng cao
chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng
đảng viên và đẩy mạnh phát triển
đảng viên mới…
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng
bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng
chí. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hà, Chủ
tịch HĐQT Tổng Công ty được Đại hội
trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy khóa VI,
nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu, đạt
tỷ lệ cao.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết, xác
định nhiệm vụ trọng tậm, nhiệm kỳ
2020- 2025. Trước mắt, tiếp tục lãnh
đạo phòng, chống và khắc phục có
hiệu quả dịch Covid-19 gây ra, sớm
khôi phục tăng trưởng; Thực hiện chiến
lược về quy mô tăng trưởng, giữ vững
thứ hạng cao, về hiệu quả kinh doanh
và phát triển thương hiệu trong cộng
đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đồng
thời, tiếp tục tăng cường công tác giáo
dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá
XII của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong
sạch vững mạnh./.
Hồng Long
P. TTTT
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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ (2020 - 2025)
Đảng bộ khối Doanh nghiệp (Khóa
IV) trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V,
(nhiệm kỳ 2020 - 2025). Giao cho Ban
chấp hành nhiệm kỳ mới tổng hợp,
báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ
khối Doanh nghiệp tỉnh.
II. Nhất trí thông qua dự thảo báo
cáo của Đảng bộ về đánh giá kết quả
lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại
hội V, nhiệm kỳ (2015 - 2020); phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng
bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và nhất
trí thông qua dự thảo Báo cáo kiểm
điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ
(2015 - 2020) trình Đại hội.

Đ

ại hội Đại biểu Đảng bộ
Tổng Công ty Tín Nghĩa
lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020
- 2025) được tiến hành vào lúc 7 giờ
30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020;
Đại hội có mặt 152 đảng viên trên
tổng số 153 đảng viên được triệu tập;
Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý
kiến vào Dự thảo các văn kiện trình
Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần
thứ V, nhiệm kỳ (2020 - 2025); Đại
hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến
vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2015
- 2020), phương hướng, nhiệm vụ
nhiệm kỳ (2020 - 2025) của Đảng bộ

III. Đại hội biểu quyết thông qua
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ
của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 2025, gồm các nội dung chính sau:

Tổng Công ty Tín Nghĩa, Báo cáo kiểm
điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ (2015 2020) do Đoàn chủ tịch trình bày và
nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của
đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh
nghiệp tỉnh;
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công
ty Tín Nghĩa lần thứ VI nhiệm kỳ (2020
- 2025),

QUYẾT NGHỊ
I. Nhất trí thông qua nội dung tổng
hợp ý kiến thảo luận của đại biểu
đóng góp vào dự thảo các văn kiện
trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

Trước mắt, lãnh đạo thực hiện phòng,
chống và khắc phục có hiệu quả tác
động tiêu cực của bệnh viêm đường
hô hấp cấp (Covid - 19) gây ra. Thực
hiện chiến lược kinh doanh ổn định
về quy mô tăng trưởng, giữ vững thứ
hạng cao về hiệu quả kinh doanh và
phát triển thương hiệu trong cộng
đồng các doanh nghiệp Việt Nam.
Đảm bảo công tác quốc phòng,
an ninh, phòng chống cháy nổ, an
toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Tăng cường công tác giáo dục chính
trị tư tưởng; Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII;
Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo
đức người đảng viên, cần kiệm liêm
Thông tin nội bộ - Số 03/2020

3

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA LẦN VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
chính, chí công vô tư; Tiếp tục xây
dựng văn hoá doanh nghiệp, xây
dựng môi trường làm việc hợp tác,
thân thiện và hiệu quả. Phát triển lực
lượng đảng viên có chất lượng, xây
dựng tổ chức Đảng trong sạch vững
mạnh; lãnh đạo các tổ chức Công
đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu
chiến binh hoạt động có hiệu quả
thiết thực.
IV. Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu
chủ yếu sau.

1.

Chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm vụ SXKD:
Trước mắt, lãnh đạo phòng, chống
và khắc phục có hiệu quả các mặt,
do tác động tiêu cực của bệnh viêm
đường hô hấp cấp (Covid- 19) gây ra,
sau năm 2020:
- Tổng doanh thu, kim ngạch xuất
khẩu hằng năm, tăng bình quân 8%.
- Sản lượng xăng dầu hằng năm,
tăng bình quân 8% đến 10%.
- Hiệu quả sử dụng vốn, tỷ suất
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
không thấp hơn lãi suất bình quân
huy động 12 tháng trả lãi sau của
các ngân hàng thương mại lớn:
Vietcombank, Viettinbank, BIDV.
- Đảm bảo cổ tức của cổ đông theo
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên.
- Nộp Ngân sách Nhà nước kịp thời
theo số phát sinh, phấn đấu bình
quân mức nộp hàng năm tối thiểu
200 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư trong 5 năm, giai
đoạn 2020 – 2025: 1.000 - 1.500 tỷ
đồng.
- Thu nhập bình quân người lao
động sau năm 2020 tăng bình quân
5%/năm.
- Tỷ lệ lấp kín diện tích đất công
nghiệp cho thuê các Khu công
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nghiệp Ông Kèo, Đất Đỏ đạt 100%.
Mở rộng phát triển thêm các khu
công nghiệp mới từ 500 ha đến
1.000 ha.

với tổ chức Công đoàn, trên 50% đối
với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh.

2.

- Các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt
vững mạnh xuất sắc.

Chỉ tiêu về xây dựng Đảng:
- 100% cán bộ, đảng viên và trên
80% công nhân lao động được quán
triệt, học tập nghị quyết của Đảng;
- 100% đảng viên thực hiện tốt Bản
cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn
đấu hằng năm.
- Phát triển đảng viên mới, hoàn
thành chỉ tiêu hằng năm và cả nhiệm
kỳ theo kế hoạch Đảng uỷ Khối giao.
- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ
sở đảng hàng năm: Đảng bộ Tổng
Công ty đạt “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ”.
Trong đó:
+ 90% chi bộ trở lên: Hoàn thành tốt
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Không có chi bộ không hoàn thành
nhiệm vụ.
+ 85% đảng viên trở lên: Hoàn thành
tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức
đảng, đảng viên:
+ Hàng năm đảm bảo 100% chi bộ
được kiểm tra, giám sát.
+ 100% cán bộ chủ chốt được kiểm
tra, giám sát.
+ Không có đảng viên là cấp ủy viên
các cấp vi phạm kỷ luật.
+ Giải quyết kịp thời 100% đơn thư
khiếu nại, tố cáo (nếu có).
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. Chỉ tiêu về phát triển các tổ chức đoàn
thể xã hội:
- Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các
tổ chức trên 96% đối với Công đoàn,
trên 98% đối với Đoàn thanh niên; Tỷ
lệ đoàn viên nòng cốt trên 60% đối

V. Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu
chỉ đạo của đồng chí Lê Tuấn Anh
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối
Doanh nghiệp tỉnh, bổ sung vào
phương hướng, nhiệm vụ của Đảng
bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển
khai thực hiện.
VI. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành
Đảng bộ khóa VI nhiệm kỳ 2020 –
2025 gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư
Đảng ủy khóa VI nhiệm kỳ 2020 –
2025 gồm 01 đồng chí; bầu Đoàn
đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng
bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V
nhiệm kỳ (2020 - 2025) gồm 11 đồng
chí và dự khuyết 1 đồng chí.
VII. Giao cho cấp uỷ khoá mới tiếp
thu ý kiến của Đại hội, hoàn thiện và
ban hành Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm
kỳ 2020 - 2025 để triển khai, tổ chức
thực hiện.
Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần
chúng trong Đảng bộ Tổng Công ty
Tín Nghĩa tiếp tục phát huy truyền
thống đoàn kết; khắc phục khó
khăn, nêu cao tinh thần chủ động,
sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần
thứ VI của Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020
- 2025) đề ra, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ
V, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIII của Đảng./.
T/M BAN CHẤP HÀNH
Bí thư
Đặng Thị Thanh Hà
(Đã ký)
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CHI BỘ CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA

LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CNLĐ HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH TỐT
CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

C

hi bộ Công ty CP PT KCN Tín
Nghĩa sinh hoạt ghép gồm
Đảng viên công tác tại các
Đơn vị: Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa,
Công ty CP Tín Khải, Công ty CP BĐS
Thống Nhất và Công ty CP ĐT XD
Phước Tân. Tổng số đảng viên là 35
đồng chí.
Trong nhiệm kỳ qua, chứng kiến
nhiều sự kiện trọng đại của Đảng bộ
Tổng Cty, trong đó nổi bật là sự kiện
kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Cty,
đánh dấu một chặng đường dài trên
bước đường phát triển. Tuy vẫn còn
những khó khăn thách thức, nhưng
Chi bộ Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ
đạo sáng suốt của Ban chấp hành
Đảng bộ sẽ tiếp tục đưa toàn Đảng
bộ thành công hơn nữa trên mọi lĩnh
vực.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng
ủy, đảng viên thuộc chi bộ Công ty
CP PT KCN Tín Nghĩa luôn phát huy

vai trò tiên phong, gương mẫu, trách
nhiệm, luôn hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ được giao.
- Nhiệm kỳ qua Chi ủy Chi bộ đã chỉ
đạo, điều hành thực hiện các nhiệm
vụ được giao với tinh thần “Đoàn
kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu
quả”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ
chung của đơn vị. Trong 5 năm qua,
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng
năm: về doanh thu là 21%, lợi nhuận
16% và đóng góp vào ngân sách là
24%
- Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn
thể Công đoàn, đoàn thanh niên,
duy trì hoạt động nề nếp góp phần
vào vào sự phát triển của đơn vị. Qua
hoạt động phong trào của các tổ
chức đoàn thể, Chi bộ sàng lọc được
đội ngũ trung kiên ưu tú, tổ chức bồi
dưỡng phát triển lực lượng đảng viên
mới.
- Công tác xây dựng đảng thật sự

được chú trọng, quan tâm; nhiệm kỳ
qua đã có 11 quần chúng ưu tú được
đứng vào hàng ngũ của đảng. Chi bộ
hiện nay có 35 đảng viên, trong đó có
02 đảng viên dự bị.
Để góp phần thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu của Đảng bộ Tổng Công ty Tín
Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa quyết
tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác
tổ chức, công tác chính trị tư tưởng,
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và
phát huy tối đa sức mạnh tập thể,
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục đầu tư phát triển các dự án
hiện hữu và dự án mới như: Mở rộng
và phát triển chợ đầu mối giai đoạn 2
của Công ty CP Bất động sản Thống
Nhất; Đối với Công ty CP TM & XD
Phước Tân tập trung hoàn thiện đầu
Thông tin nội bộ - Số 03/2020
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tư hạ tầng theo từng giai đoạn, các thủ
tục pháp lý theo quy định để đưa sản
phẩm kinh doanh; Tổ chức bồi thường,
xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu
tư vào Dự án KCN, TMDV và logistic
250ha tại xã lộ 25 huyện Thống Nhất...
Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên,
Chi bộ đề ra một số giải pháp sau:

CHI BỘ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

LÃNH ĐẠO
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC
KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề
hàng năm. Chi ủy quán triệt sâu sắc nội
dung chiến lược của Tổng Công ty, Nghị
quyết, Chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết
của chi bộ thành những chương trình,
kế hoạch hành động của Công ty.
Hai là: Thực hiện tốt qui chế dân chủ
cơ sở trong sinh hoạt, trong điều hành,
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
Nâng cao hoạt động kiểm tra, giám
sát nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tư
tưởng trong đội ngũ đảng viên, cán bộ
và người lao động trong Công ty để có
những biện pháp giáo dục uốn nắn kịp
thời.
Ba là: Tạo điều kiện cho các tổ chức
đoàn thể thực hiện tốt các phong trào
của Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp
trên phát động. Quan tâm chỉ đạo kịp
thời công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi
ích chính đáng và hợp pháp của người
lao động trong Công ty.
Bốn là: Xây dựng cơ chế chính sách,
động viên CBNV tích cực phát huy khả
năng làm việc để đạt hiệu quả tốt nhất;
Tinh giản, sắp xếp, luân chuyển cán bộ,
nhân viên sang các dự án mới của Công
ty phù hợp với yêu cầu công việc, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ. Khuyến kích
sự phát huy tính tiên phong tham gia
vào các dự án mới của công ty; Rà soát,
chỉnh sửa, bổ sung tất các các Quy chế,
quy định của Công ty và các tổ chức
đoàn thể. Quan tâm đến công tác đào
tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính
trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
đảng viên và người lao động.
Nguyễn Hiếu Lộc
Bí thư Chi bộ
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ông tác kiểm tra, giám sát
có vị trí, vai trò cực kỳ quan
trọng trong toàn bộ hoạt
động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm
vụ của toàn Đảng. Trong thời gian
qua Chi bộ Công ty CP Đầu tư Nhơn
Trạch xác định công tác kiểm tra,
giám sát là một trong những nhiệm
vụ quan trọng góp phần xây dựng
Đảng bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa
trong sạch, vững mạnh nên trong
thời gian qua Chi bộ Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch đã thường xuyên
quan tâm, tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp, Đảng ủy Tổng Công ty Tín
Nghĩa về công tác kiểm tra, giám
sát, hằng năm Chi ủy Chi bộ Công ty
CP Đầu tư Nhơn Trạch ban hành kế
hoạch kiểm tra, giám sát nhằm đảm
bảo việc thực hành công tác kiểm
tra, giám sát được thực hiện đồng
bộ từ kế hoạch kiểm tra, giám sát
định kỳ; kiểm tra, giám sát chuyên
đề đến kiểm tra, giám sát thường
xuyên.
Từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Chi ủy Chi bộ

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã
kịp thời ban hành quy chế làm việc
của Chi ủy; xác định cụ thể phương
hướng, nhiệm vụ sát với nhiệm vụ
được giao để xây dựng chương
trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm
kỳ. Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện công tác kiểm tra,
giám sát một cách cụ thể và hiệu
quả.
Nhìn chung, công tác kiểm tra,
giám sát tại Chi bộ Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch trong thời gian qua
được tiến hành bảo đảm nguyên
tắc, quy trình, thủ tục theo quy
định. Nội dung kiểm tra, giám sát
được tiến hành có trọng tâm, trọng
điểm, tập trung vào công tác lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước;
chấp hành nguyên tắc tập trung
dân chủ, sinh hoạt đảng, thực hiện
quy chế, quy định của đảng và của
đơn vị; thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao; công tác cán bộ, công
tác cải cách hành chính; thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
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đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CHI BỘ CÔNG TY CP DONAFOODS

Trong nhiệm kỳ mới đòi hỏi công tác kiểm tra, giám
sát phải phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, thiếu
sót để góp phần tích cực hơn nữa vào thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng với
trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII). Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác kiểm
tra, giám sát, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ cần tập
trung thực hiện tốt một số nội dung giải pháp chủ
yếu sau:

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC
TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Thứ nhất, thường xuyên tăng cường công tác tuyên
truyền, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện
nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về
công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của
công tác kiểm tra, giám sát.
Thứ hai, chủ động và quan tâm đẩy mạnh hơn nữa
việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng
gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Thứ ba, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng
kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có
trọng tâm, trọng điểm, đúng theo điều lệ, quy định,
khách quan, mang tính giáo dục, lấy phòng ngừa vi
phạm là chính. Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa
đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
của Đảng.
Thứ tư, tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ
kiểm tra trung thực, thẳng thắn, công tâm, tin tưởng
vào chính nghĩa, sự thật và có tính chuyên nghiệp
cao, có dũng khí đấu tranh với mọi hành vi vi phạm.
Cán bộ làm công tác kiểm tra phải đề cao trách nhiệm
cá nhân, thường xuyên theo dõi công việc được phân
công, chủ động phát hiện kịp thời những vấn đề phát
sinh liên quan đến tập thể, cá nhân để đề xuất các
giải pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm.
Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khen
thưởng những điển hình tiên tiến, gương người tốt,
việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật đảng để phát huy và nhân rộng.
Phan Thanh Vĩnh Toàn
Bí thư Chi bộ

C

ông tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một trong
những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo sự thống
nhất trong nội bộ đảng viên của Chi bộ, tạo sự đồng thuận trong
tập thể cán bộ - người lao động tại đơn vị và là tiền đề vững chắc
để đảm bảo sự thành công trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm
sản xuất kinh doanh của Công ty.
Với đặc điểm tình hình của Công ty là có một số nhà máy đóng
trên địa bàn tại một số huyện xa của Tỉnh như huyện Định Quán,
Tân Phú, Long Khánh và có đảng viên đang được phân công nhiệm
vụ tại các cơ sở này. Hiện nay Chi bộ có 31 đảng viên trong tổng
số 137 CBCNV. Về trình độ học vấn của đảng viên trong chi bộ có:
10% có trình độ học vấn 12/12, 38% trình độ trung cấp – cao đẳng
và có 52% còn lại có trình độ từ đại học trở lên, đồng thời phần lớn
người lao động đang làm việc tại Công ty là công nhân lao động
phổ thông. Với địa bàn hoạt động tương đối rộng, mặt bằng trình
độ nhận thức trong lực lượng đảng viên, người lao động không
đồng đều, dẫn đến việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị,
Nghị quyết của Đảng tại Chi bộ gặp không ít khó khăn.
Vì vậy Chi ủy Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác học tập, quán
triệt và xây dựng kế hoạch triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng
các cấp: từ công tác cử báo cáo viên (Bí thư hoặc Phó bí thư) tham
dự các buổi học nghị quyết, dự hội nghị chuyên đề, hội nghị trực
tuyến, … do Đảng ủy cấp trên tổ chức, nhận tài liệu nghiên cứu, …
đến hình thức triển khai học tập, quán triệt. Đồng chí Bí thư hoặc
Phó bí thư được phân công tham dự đầy đủ các buổi học Nghị
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quyết, Hội nghị chuyên đề do
Đảng ủy Khối doanh nghiệp
hoặc Đảng ủy TCT tổ chức. Ghi
chép đầy đủ, nhận và nghiên
cứu tài liệu làm cơ sở phổ biến
lại cho đảng viên trong chi bộ
và người lao động tại Công ty;
Đồng chí Bí thư là Ủy viên Ban
chấp hành Đảng ủy Tổng Công
ty triển khai kịp thời Nghị quyết
của Đảng ủy, đặc biệt là những
nội dung gắn với nhiệm vụ của
Chi bộ một cách đầy đủ và kịp
thời tại các buổi sinh hoạt chi
bộ thường kỳ.
Về phương pháp, hình thức
triển khai: đối với một số Chỉ
thị, Nghị quyết của Đảng dài,
nhiều nội dung, khó nhớ và có
nhiều nội dung không gắn với
nhiệm vụ thực tế của Chi bộ, thì
Chi ủy Chi bộ nghiên cứu trước
những nội dung trọng tâm,
gắn với nhiệm vụ chính trị của
chi bộ, trước khi triển khai thảo
luận tại chi bộ. Việc triển khai
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
luôn được thực hiện nghiêm
túc, kịp thời trong Chi bộ đến
cán bộ quản lý, tổ, đội và người
lao động. Hình thức triển khai
đa dạng, từ việc trao đổi thảo
luận trực tiếp đến các hình
thức sao gửi tài liệu qua mail,
lồng ghép trong các buổi sinh
hoạt của các tổ chức đoàn thể,
chào cờ đầu tuần, qua băng đĩa
trong giờ ăn giữa ca, … đảm
bảo tỷ lệ 100% đảng viên và
trên 90% người lao động được
triển khai, đồng thời hiểu và
thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm
của mình trong việc thực hiện
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
Với sự quan tâm chỉ đạo Đảng
ủy cấp trên, tinh thần trách
nhiệm của Chi ủy Chi bộ, thời
gian qua, công tác học tập, quán
triệt và triển khai thực hiện Chỉ
thị, Nghị quyết của Đảng tại chi
bộ Donafoods kịp thời, thiết
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thực, gắn với nhiệm vụ chính
trị của chi bộ. Tinh thần đoàn
kết, công tác tư tưởng trong
chi bộ và người lao động trong
Công ty luôn ổn định, tuyệt
đối tin tưởng vào chủ trương
của Đảng, nghiêm chỉnh chấp
hành chính sách pháp luật của
Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng ủy Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Mặt dù kết quả sản xuất
kinh doanh của đơn vị trong
những năm qua gặp nhiều khó
khăn, thu nhập và đời sống của
người lao động bị ảnh hưởng,
tuy nhiên tinh thần làm việc
của người lao động vẫn luôn
ổn định, không có tình trạng
đình công, lãng công hay khiếu
kiện xảy ra.

CHI BỘ
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT
CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỌC TẬP,
QUÁN TRIỆT VÀ XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẢNG

Để tiếp tục phát huy và làm tốt
công tác học tập, quán triệt và
xây dựng kế hoạch thực hiện
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
Chi bộ Donafoods đề ra một số
giải pháp trọng tâm như sau:
+ Phát huy vai trò người đứng
đầu và sự nêu gương của đồng
chí Bí thư Chi bộ trong việc học
tập, quán triệt và truyền đạt Chỉ
thị, Nghị quyết của Đảng;
+ Chi ủy Chi bộ, cán bộ, đảng
viên phải gương mẫu, tự giác
học tập nâng cao trình độ tiếp
nhận, triển khai các nghị quyết
của Đảng vào thực tiễn nhiệm
vụ chuyên môn được phân
công;
+ Tiếp tục đổi mới phương
pháp, hình thức học tập, triển
khai Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng phù hợp với đặc thù sản
xuất kinh doanh của Công ty;
+ Tăng cường bồi dưỡng, tập
huấn, nâng cao kỹ năng truyền
đạt của các đồng chí báo cáo
viên.
Nguyễn Cao Nhơn
Bí thư Chi bộ

N

ghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ
thị, nghị quyết, kết luận của các cấp
ủy đảng là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của công tác lý luận chính trị, công tác
tư tưởng. Đảng ta khẳng định: Công tác giáo dục
lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công
tác tư tưởng của Đảng, nó thực hiện việc truyền
bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng
viên, nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp
luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính
trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho
đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, tổ chức
học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện
Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ
quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự
thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn
thể cán bộ đảng viên.
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Do đặc thù Chi bộ Ban Quản
lý các KCN Tín Nghĩa là Chi bộ
sinh hoạt ghép của 03 đơn vị
(Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa,
Công ty CP Doanh nghiệp Nhỏ
và vừa Nhật Bản và Công ty
CP khu công nghiệp Tín Nghĩa
Phương Đông), cách xa về mặt
địa lý, nên việc tổ chức học
tập, quán triệt và xây dựng kế
hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị
Quyết của Đảng tương đối khó
khăn. Nhận thức, xác định rõ
trách nhiệm của cấp ủy Chi bộ
đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo việc
tổ chức học tập các nghị quyết,
chỉ thị của Đảng, thời gian qua,
Cấp ủy Chi bộ Ban Quản lý các
KCN Tín Nghĩa luôn quan tâm
chỉ đạo sâu sát, bám sát kế
hoạch triển khai của Đảng ủy
Tổng Công ty, kịp thời từ việc
xây dựng kế hoạch quán triệt,
học tập, tuyên truyền đến xây
dựng chương trình hành động
thực hiện đến từng đảng viên
trong Chi bộ.
Trong Chi bộ đồng chí bí thư
vừa là đảng ủy viên chịu trách
nhiệm việc tổ chức, chỉ đạo,
chủ trì việc học tập nghị quyết,
chỉ thị của Đảng. Sau mỗi đợt
học tập nghị quyết, tất cả đảng
viên trong Chi bộ phải viết
bài thu hoạch theo những nội
dung yêu cầu cụ thể, nộp báo
cáo về đảng ủy Tổng Công ty.
Về hình thức học tập, để tránh
sự nhàm chán, đồng chí báo
cáo viên đã chủ động thay đổi
hình thức học tập truyền thống
“đọc nghe” thụ động trước
đây bằng cách đi vào phân
tích những điểm mới, điểm
cốt lõi của nghị quyết, từ đó
định hướng các đơn vị tự xây
dựng chương trình, kế hoạch
hành động cụ thể, ngắn gọn,
thiết thực, hiệu quả và gắn với
nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Để nâng cao hiệu quả công tác

quán triệt, học tập các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng, Chi bộ
tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc học tập, nghiên
cứu các chỉ thị, nghị quyết của
cán bộ, đảng viên để kịp thời
nhắc nhở các cá nhân có biểu
hiện: hình thức, qua loa, đại
khái, sao chép, thiếu thực tiễn
trong học tập, quán triệt và
triển khai nghị quyết.
Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ,
thường xuyên quán triệt cho
cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò
và chức năng, nhiệm vụ của chi
bộ trong toàn Đảng bộ. Đồng
thời, để nâng cao hiệu quả
công tác tổ chức học tập, quán
triệt và xây dựng kế hoạch thực
hiện Chỉ thị, Nghị Quyết của
Đảng, Cấp ủy Chi bộ đã thống
nhất đưa công tác học tập,
quán triệt và tuyên truyền chỉ
thị, nghị quyết của Đảng là tiêu
chí quan trọng trong việc đánh
giá, phân loại, khen thưởng tổ
chức đảng, đảng viên và trong
việc đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ của tập thể, cá
nhân hàng năm.
Cụ thể trong năm vừa qua Cấp
ủy Chi bộ Ban Quản lý các KCN
Tín Nghĩa tổ chức quán triệt
đầy đủ, kịp thời các văn bản,
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy
cấp trên đến với cán bộ, đảng
viên trong đơn vị. Mỗi cán bộ
đảng viên đã tự giác nêu cao
tinh thần trách nhiệm; gương
mẫu triển khai và tổ chức thực
hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết
của Đảng ủy cấp trên, tạo sự
thống nhất cao về nhận thức
trong Chi bộ, từ đó Cấp ủy
Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức triển khai thực
hiện một cách có hiệu quả các
nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Nguyễn Văn Hồng
Bí thư Chi bộ

CHI BỘ 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
SINH HOẠT CHI BỘ

S

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn:
“Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ
tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Việc nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết
định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức
chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh
đạo, giáo dục của chi bộ.
Ngày 6/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban
hành Hướng dẫn số 12 để thay thế Hướng dẫn
số 09-HD/BTCTW, về nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ.
Trong những năm qua, sinh hoạt Chi bộ 2 đã
được thực hiện nghiêm túc, theo định kỳ hằng
tháng. Về nội dung, chi bộ đã thực hiện đúng
theo Hướng dẫn số 12. Về hình thức, cơ bản có
phân công thư ký ghi chép và sử dụng hình thức
lấy biểu quyết để ban hành nghị quyết. Công
tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp
ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng cơ
bản được nâng cao. Việc thực hiện nguyên tắc
tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương
đối tốt. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong
tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận
tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Tinh
thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thực
hiện khá tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,
chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn
chế, cần phải khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới đó là: công tác
quản lý, giáo dục đảng viên còn hạn chế; tinh
thần tự phê bình và phê bình đảng viên trẻ còn
hạn chế; việc sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm
và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của
đảng viên chưa được thực hiện tốt. Đôi khi, trong
sinh hoạt, ít quan tâm giải quyết những vấn đề
thực tế sát sườn của đơn vị, của chính đảng viên
trong chi bộ. Từ đó, vai trò hạt nhân của chi bộ,
tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên chưa
Thông tin nội bộ - Số 03/2020
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được thể hiện rõ nét.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng
viên, trong thời gian tới cần tập trung
vào một số nội dung sau:
- Tăng cường công tác giáo dục chính
trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về
ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi
bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình
hình hiện nay. Đấu tranh với những
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những
chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối
sống của người đảng viên.
- Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế
độ sinh hoạt chi bộ theo quy định
của Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm
túc và có chất lượng việc sinh hoạt
chuyên đề. Tiếp tục đổi mới, nâng
cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu
thường xuyên của công tác xây dựng
Đảng;
- Nâng cao chất lượng điều hành
trong sinh hoạt Chi bộ. Để nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố
đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ
cấp ủy viên và bí thư chi bộ; có phẩm
chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm
cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt
tình; Bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí
nêu trên còn phải thể hiện được vị trí,
vai trò của mình trong chi bộ, có thời
gian kinh qua công tác đảng, công tác
quản lý, điều hành.
Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ,
chủ trì điều hành các buổi sinh hoạt
chi bộ đảm bảo theo đúng quy định.
Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải
tổ chức họp, hội ý, phải chuẩn bị kỹ
nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm
vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên
trong việc chuẩn bị và thực hiện từng
nội dung của buổi sinh hoạt.
- Bên cạnh các nội dung do cấp ủy
chuẩn bị, chi bộ cần thêm nội dung
báo cáo của các đảng viên (nếu có)
hoặc đại diện nhóm đảng viên (nếu
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các đảng viên cùng thực hiện một
hay nhiều nhiệm vụ chính trị giống
nhau) và tự đảng viên sẽ đưa ra các
biện pháp, giải pháp, kế hoạch tổ
chức thực hiện, phương pháp nghiên
cứu khoa học... và sau đó bí thư chi bộ
kết luận đưa vào nghị quyết.
- Tăng cường lãnh đạo của chi bộ đối
với việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị, từ đó phát huy tính tích cực chủ
động, trách nhiệm của đảng viên đối
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Cấp ủy phải luôn bám sát chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội
dung sinh hoạt, có sự phân công,
chuẩn bị; trong sinh hoạt phát huy tối
đa trí tuệ của tập thể
- Công tác tuyên truyền chủ trương
của Đảng, pháp luật của Nhà nước
cần phải thực hiện kịp thời ngay
trong kỳ họp chi bộ lần gần nhất để
bảo đảm tính thời sự của thông tin.
Làm tốt công tác này là chi bộ đã
cung cấp kênh thông tin chính thống
cho các đảng viên, tránh các thông tin
gây nhiễu, từ đó định hướng được dư
luận xã hội.
- Thường xuyên lồng ghép trong
sinh hoạt chi bộ về việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, trong đó phải đặc biệt chú
ý quán triệt tới đảng viên cho sâu,
cho kỹ, ít nhất là 3 tác phẩm của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, đó là Đạo đức cách
mạng, Sửa đổi lối làm việc và Di chúc.
- Đối với các buổi sinh hoạt chuyên
đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu

chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình
hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong
phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong
sinh hoạt.
- Đối với đảng ủy cấp trên: Duy trì
thường xuyên công tác kiểm tra, giám
sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt
định kỳ, chuyên đề của chi bộ cơ sở;
giữ vững nguyên tắc tập trung dân
chủ; xử lý nghiêm những đảng viên,
kể cả cấp ủy viên không chấp hành
việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý
do chính đáng...Thường xuyên củng
cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng
đội ngũ cấp ủy; quan tâm bồi dưỡng,
tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng,
cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ
nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói
riêng
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ; đồng thời, làm cho sinh hoạt
chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn,
lôi cuốn đảng viên tham gia, mong
muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ,
khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng,
nghèo nàn, khắc phục bệnh hình
thức trong sinh hoạt, khắc phục tình
trạng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng phát biểu: “nhạt đảng – chán
đoàn – thờ ơ với chính trị” là một yêu
cầu cấp thiết hiện nay. Nhiệm vụ đó
trước hết là trách nhiệm của Chi ủy,
đứng đầu là Bí thư chi bộ vừa phải
nắm vững nguyên tắc vừa phải linh
hoạt sáng tạo trong điều hành, tổ
chức sinh hoạt.
Lê Minh Chương
Bí thư Chi bộ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

NHẬN CỜ
THI ĐUA
XUẤT SẮC
CỦA LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG
TỈNH ĐỒNG NAI

N

gày 21/5/2020, Liên
đoàn Lao động tỉnh
Đồng Nai đã tổ chức
Hội nghị tổng kết phong trào thi
đua trong Công nhân viên chức
lao động năm 2019 và triển khai
các giải pháp ổn định tình hình
quan hệ lao động, đời sống, việc
làm CNVCLĐ trên địa bàn Tỉnh.
Năm 2019, phong trào thi đua
trong CNVCLĐ của các cấp Công
đoàn từ Tỉnh đến cơ sở đạt được
nhiều kết quả tích cực với nhiều
hoạt động, công trình, phần việc
cụ thể phục vụ tốt công việc,
chuyên môn tại các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp. Theo đó, trong
năm, đã có 2.668 sáng kiến làm
lợi cho cho các đơn vị, doanh
nghiệp trên 280 tỷ đồng.
Cũng từ các phong trào thi đua,
các cấp Công đoàn thi đua làm
tốt các nhiệm vụ như: Nâng chất
lượng ký kết thỏa ước lao động
tập thể, nâng chất lượng bữa ăn
giữa ca, thực hiện tốt Quy chế
dân chủ cơ sở...Qua đó, khích
lệ tinh thần CNVCLĐ hăng hái
thi đua lao động sản xuất, hoàn

thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ
Tỉnh Nguyễn Thị Như Ý nhấn mạnh,
trong những tháng đầu năm, tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã
gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã
hội và việc làm, đời sống NLĐ. Điều
đó, đòi hỏi các cấp Công đoàn thực
hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
NLĐ; chú trọng ngăn ngừa, giảm
thiểu tranh chấp lao động, góp phần
xây dựng quan hệ lao động hài hòa,
ổn định tại doanh nghiệp. Đồng thời,
động viên công nhân thi đua sản xuất,
giúp doanh nghiệp vượt qua khó
khăn, ổn dịnh và phát triển.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận
nhiều ý kiến về khó khăn hiện tại và
các giải pháp ổn định tình hình quan

hệ lao động, đời sống, việc làm cho
CNVCLĐ. Trong đó, tập trung tìm kiếm
nguồn hàng, duy trì sản xuất, đảm
bảo việc làm và các chế độ, chính sách
cho NLĐ.
Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động Tỉnh
đã trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt
Nam và LĐLĐ Tỉnh cho 55 tập thể và
tặng bằng khen cho 87 tập thể, cá
nhân đã có thành tích xuất sắc trong
Phong trào thi đua và hoạt động Công
đoàn năm 2019.
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa vinh dự được tặng Cờ thi đua
xuất sắc trong phong trào thi đua và
hoạt động Công đoàn năm 2019 của
Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.
Hồng Long
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU
NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2020

N

gày 28/5/2020 Tổng
Công ty Tín Nghĩa phối
hợp với Công đoàn cơ
sở tổ chức Hội nghị đại biểu Người
lao động năm 2020, đến dự có 155
Đại biểu được triệu tập từ các Đơn
vị cơ sở đại diện cho 1.615 CBCNV
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tại Hội
nghị đã nghe đại diện Ban Tổng
giám đốc báo cáo kết quả hoạt
động SXKD năm 2019 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo
cáo việc thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Nghị
định số 149/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ, xây
dựng cơ quan, đơn vị có đời sống
văn hóa tốt; Dự thảo Thỏa ước lao
động tập thể trên cơ sở kết quả
thương lượng giữa người lao động
và người sử dụng lao động.
Ông Quách Văn Đức – Phó Chủ
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tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng
giám đốc Tổng Công ty đã tiếp
thu ý kiến, kiến nghị của Hội nghị
Người lao động cấp cơ sở và kết
luận một số nội dung được thảo
luận tại Hội nghị, Tổng giám đốc
đã kêu gọi toàn hệ thống Tổng
Công ty hãy nêu cao tinh thần
đoàn kết, tích cực tăng năng suất
lao động, tìm các giải pháp hoạt
động sản xuất kinh doanh, tiết
kiệm chi phí để thực hiện hiệu quả
kế hoạch đề ra trong thời kỳ bị ảnh
hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
Hội nghị cũng nghe đại diện Ban
chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty phát động phong trào thi
đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng
tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020,
nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho người lao động, đảm bảo

an ninh trật tự, phòng chống cháy
nổ, an toàn vệ sinh lao động”.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên,
người lao động trong toàn Tổng
Công ty tích cực hưởng ứng phong
trào thi đua năm 2020, nêu cao
tinh thần trách nhiệm, cùng nhau
san sẻ những khó khăn chung với
Tổng Công ty. Căn cứ nội dung
Hội nghị Đại biểu người lao động
năm 2020, Lãnh đạo Tổng Công ty,
Giám đốc các đơn vị, phòng ban,
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty có trách nhiệm quán
triệt đến toàn thể cán bộ, công
nhân viên Tổng công ty thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2020 đề
ra.				
Hồng Châu
P. TTTT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

PHÁT ĐỘNG
THI ĐUA
NĂM 2020

H

ưởng ứng phát động phong
trào thi đua trong cả nước
giai đoạn 2016 - 2020 với
chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ
tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
Phát huy những kết quả đạt được
của các phong trào thi đua trong các
năm qua, nhằm tạo không khí thi đua
sôi nổi, tinh thần đoàn kết, sáng tạo
của đội ngũ cán bộ, nhân viên; thúc
đẩy các phong trào thi đua nhằm
hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, lập
thành tích chào mừng các sự kiện lịch
sử và sự kiện chính trị trọng đại của
đất nước, chào mừng Đại hội Đảng
các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn
Quốc lần thứ XIII.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa phát động
phong trào thi đua đến đoàn viên,
người lao động trong toàn Tổng
Công ty với chủ đề: “Đoàn kết, sáng
tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các
chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần cho
người lao động, đảm bảo an ninh trật
tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ
sinh lao động”, nội dung cụ thể như
sau:

1. Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động

sáng tạo”, áp dụng các sáng kiến,
giải pháp hữu ích vào thực tiễn công
tác nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng công tác. Thực hiện các giải
pháp, tập trung tối đa mọi nguồn
lực, tận dụng tốt cơ hội kinh doanh,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành
vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
của đơn vị, góp phần hoàn thành các

chỉ tiêu, nhiệm vụ chung năm 2020
theo Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 của
Tổng Công ty:

đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên
45% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn
viên xuất sắc, không có đoàn viên bị
kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Tổng doanh thu hợp nhất: Từ 10.000
~ 11.000 tỷ đồng. Trong đó Công ty
Mẹ: 4.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 200
tỷ đồng. Trong đó Công ty Mẹ: 150 tỷ
đồng.

100% người lao động không
mắc các tệ nạn xã hội, không cờ bạc,
không hút thuốc lá nơi làm việc,
không uống rượu bia trong ngày, giờ
làm việc. Phấn đấu 100% các đơn vị
đều đạt doanh nghiệp “Đạt chuẩn
văn hóa” năm 2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời
các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết
của Công đoàn các cấp có liên quan
đến đoàn viên, người lao động.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên và
người lao động việc tu dưỡng phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống, cải
tiến lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm
đối với nhiệm vụ được giao, đối với
xã hội.

4. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế

dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị người
lao động và Hội nghị đối thoại định
kỳ theo quy định, xây dựng mối quan
hệ lao động hài hòa, ổn định trong
doanh nghiệp.

5. Người lao động thực hiện tốt chủ

7.

8. Duy trì phong trào “Xanh – sạch

– đẹp”; bảo vệ môi trường, thu gom,
phân loại, xử lý rác thải theo quy
định; thực hiện tốt công tác an toàn
vệ sinh lao động, phòng chống cháy
nổ, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản.
Không để xảy ra tai nạn lao động,
cháy nổ, mất mát tài sản trong đơn
vị.

9. Tổ chức các hoạt động văn hóa,

văn nghệ, thể thao v.v.. nhân các sự
kiện chính trị, các dịp kỷ niệm, các
ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt, chào
mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.

10. Đẩy mạnh phong trào đền ơn

đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội,
tích cực tham gia đóng góp cho các
quỹ từ thiện do các cấp, các ngành
phát động.

trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, nội quy, quy định của đơn vị đề
ra. Tích cực học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về
Chính trị, Pháp luật, Công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kêu
gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người
lao động trong toàn Tổng Công ty
hưởng ứng tích cực các nội dung
phát động thi đua này.

6. Phấn đấu 100% công đoàn viên

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
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N

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU
NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

gày 28 tháng 05 năm 2020, tại
Tổng Công ty Tín Nghĩa tiến
hành Hội nghị đại biểu người lao
động năm 2020.
Tham dự Hội nghị có 155/155 đại biểu, đại
diện cho 1.615 CNVCLĐ toàn Tổng Công ty.

Hội nghị Đại biểu người lao động Tổng
Công ty Tín Nghĩa năm 2020 đã biểu quyết
100% nhất trí thông qua chương trình Hội
nghị gồm 16 nội dung.

1.

Hội nghị nghe đại diện Ban Tổng giám
đốc Tổng Công ty Báo cáo kết quả hoạt
động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm
vụ năm 2020 của Tổng Công ty.

2.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty Báo cáo việc thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ, xây dựng cơ
quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt.

3.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ
sở Tổng Công ty Báo cáo tổng hợp Hội nghị
người lao động năm 2020 tại các Phòng
ban, đơn vị, công ty thành viên của Tổng
Công ty.

4.

Đại diện Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng
Công ty trình bày nội dung góp ý sửa đổi,
bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm
2019 và dự thảo Thỏa ước lao động tập
thể dự kiến ký kết giữa đại diện người sử
dụng lao động và đại diện tập thể lao động
tại Hội nghị đại biểu người lao động năm
2020.

5. Hội nghị cùng thảo luận, các đại biểu

phát biểu, đóng góp ý kiến, kiến nghị đối
với các nội dung, dự thảo đã được trình bày
tại Hội nghị.

6. Tổng giám đốc Tổng Công ty tiếp thu,
14

Thông tin nội bộ - Số 03/2020

giải đáp các ý kiến, kiến nghị và trả lời,
giải đáp những vấn đề liên quan đến chức
trách, quyền hạn của người sử dụng lao
động.

7.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của
Tổng Công ty; Báo cáo việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thỏa
ước lao động tập thể năm 2020 với kết quả
biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

8.

Hội nghị chứng kiến đại diện người
sử dụng lao động là Tổng giám đốc Tổng
Công ty và đại diện tập thể lao động là Chủ
tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty ký kết
Thỏa ước lao động tập thể năm 2020. Thỏa
ước lao động tập thể này có hiệu lực kể từ
ngày 28/05/2020 và thay thế Thỏa ước lao
động tập thể đã ký ngày 25/4/2019.

9

. Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên
tiến năm 2020.

10

. Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty phát động phong trào
thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

11

. Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người
lao động năm 2020 được Đoàn Chủ tịch
lấy biểu quyết thông qua. Căn cứ nội dung
Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao
động năm 2020, Lãnh đạo Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Giám đốc các Phòng ban, Đơn
vị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty có trách nhiệm quán triệt đến tất
cả cán bộ, CNLĐ và tổ chức triển khai thực
hiện.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
Quách Văn Đức
(Đã ký)

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH
VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

C

ông đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa triển khai, tổ
chức thực hiện Chỉ thị số
37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn
định và tiến bộ trong tình hình mới”

ty Tín Nghĩa về tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao
động hài hoà, ổn định và tiến bộ
trong tình hình mới, Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ
chức, quán triệt và triển khai thực
hiện Chỉ thị, đạt được những kết
quả, như sau:

Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa, trực thuộc Liên đoàn lao
động tỉnh Đồng Nai từ tháng 10
năm 2019. Công đoàn cơ sở có 17
Công đoàn cơ sở thành viên, với
1.584 đoàn viên công đoàn. Tổng số
lao động 1.623 người.

Tổ chức học tập, tuyên truyền sâu
rộng Kế hoạch số 175-KH/ĐU ngày
21/11/2019 của Đảng ủy Tổng Công
ty Tín Nghĩa, thực hiện Chỉ thị số 37CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định và tiến bộ trong tình
hình mới” cho 100% cán bộ công
đoàn các cấp và hơn 95% công
đoàn viên và công nhân lao động.
Qua học tập, tuyên truyền cán bộ,
đoàn viên, công nhân lao động,
nhất là cán bộ công đoàn của đơn
vị đã nâng cao nhận thức về vai trò,

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày
03/9/2019 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng; Kế hoạch số 137-KH/
ĐUK ngày 05/11/2019 của Ban Chấp
hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Tỉnh; Kế hoạch số 175-KH/ĐU ngày
21/11/2019 của Đảng ủy Tổng Công

trách nhiệm trong việc phối hợp với
lãnh đạo Doanh nghiệp xây dựng
quan hệ lao động hài hoà, ổn định
và tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát
triển sản xuất kinh doanh, giữ vững
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã
hội trong đơn vị. Để thực hiện Chỉ
thị có hiệu quả, Công đoàn cơ sở
xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm, trọng điểm như sau:
Thứ nhất: Phối hợp với lãnh đạo
Doanh nghiệp để nâng cao nhận
thức, thúc đẩy xây dựng mối quan
hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến
bộ. Xem đây là nhiệm vụ vừa cấp
bách, vừa lâu dài, có vai trò quan
trọng trong việc giữ vững ổn định
chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển
sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài
hoà quyền và lợi ích của các bên
trong quan hệ lao động.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
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phổ biến chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về lao động, các chế độ,
chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
đến lãnh đạo doanh nghiệp, cán
bộ, đảng viên, người lao động; tạo
sự đồng thuận trong tổ chức triển
khai thực hiện. Vận động người
sử dụng lao động, người lao động
trong xây dựng quan hệ lao động;
Kịp thời ngăn chặn, phản bác thông
tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới
quan hệ lao động và an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội.
- Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá
VI) về “Tăng cường công tác xây
dựng Đảng và các đoàn thể nhân
dân trong doanh nghiệp tư nhân,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài”. Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở lãnh đạo thực hiện Nghị
quyết của Đảng uỷ Tổng Công ty
“Chú trọng phát triển Đảng trong
Ban Chấp hành Công đoàn, công
nhân lao động trực tiếp sản xuất,
cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp”.
Hiện nay, Ban Chấp hành Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty, đảng viên
chiếm 88%; Cán bộ lãnh đạo, quản

16

Thông tin nội bộ - Số 03/2020

lý các cấp, đảng viên chiếm trên
90%. Hằng năm, công nhân lao
động trực triếp sản xuất được kết
nạp đảng, chiếm tỷ lệ cao.
Thứ hai: Phối hợp thực hiện có hiệu
quả các chính sách hỗ trợ xây dựng
quan hệ lao động:
- Chủ động phối hợp cùng lãnh đạo
các đơn vị, phòng ban Tổng Công
ty vận động cán bộ, đoàn viên công
đoàn và người lao động xây dựng
các giải pháp, góp sức cùng doanh
nghiệp hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh
doanh hằng năm, hoàn thành nộp
ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc
làm, thu nhập ổn định, chăm lo các
chế độ, chính sách về BHXH, BHYT,
Bảo hiểm thất nghiệp cho người
lao động.
- Phối hợp với lãnh đạo doanh
nghiệp trong việc nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
lao động; chú trọng công tác đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực,
trình độ cho CBCNV; Cải thiện vật
chất, tinh thần cho người lao động.
Thứ ba: Không ngừng nâng cao hiệu

quả hoạt động của tổ chức Công
đoàn trong quan hệ lao động:
- Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty không ngừng đổi mới về nội
dung, phương thức hoạt động,
đáp ứng yêu cầu của tình hình
mới; Tăng cường sự gắn bó giữa
doanh nghiệp với người lao động.
Phát huy vai trò của tổ chức công
đoàn thực sự là người đại diện bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động trong đối thoại,
thương lượng, giải quyết tranh
chấp lao động. Xây dựng mối quan
hệ mật thiết giữa cấp uỷ Đảng,
Lãnh đạo doanh nghiệp, Công
đoàn cơ sở với công nhân lao động
góp phần tích cực vào sự phát triển
của doanh nghiệp.
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các
công đoàn cơ sở thành viên tổ chức
các hoạt động đối thoại, thương
lượng, ký kết thoả ước lao động
tập thể đảm bảo thực chất. Qua đó,
thúc đẩy thương lượng, thoả thuận
về tiền lương, tiền thưởng và các
chế độ khuyến khích khác trong
Thoả ước lao động tập thể hoặc
trong quy chế đơn vị.
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- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
phối hợp với các tổ chức Đoàn cơ sở,
Hội cựu chiến binh thường xuyên tổ
chức tuyên truyền trong đoàn viên,
hội viên, người lao động các nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước liên quan
đến chế độ, chính sách của người
lao động, các quy chế, quy định của
doanh nghiệp. Tổ chức cho đoàn
viên, hội viên tham gia kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các chế độ,
chính sách liên quan đến quyền và
lợi ích của người lao động, đảm bảo
an sinh xã hội. Phối hợp thực hiện
có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ,
bảo vệ cán bộ công đoàn, đoàn viên
và tổ chức công đoàn trong doanh
nghiệp.
- Lãnh đạo Ban chấp hành các Công
đoàn cơ sở thành viên tăng cường
nắm bắt tình hình, diễn biến tâm
tư, nguyện vọng của đoàn viên,
người lao động; kịp thời báo cáo cấp
uỷ, Ban giám đốc đơn vị giải quyết
những vấn đề bức xúc của người
lao động về tiền lương, tiền thưởng,
các chế độ chính sách; an toàn vệ
sinh lao động; những đơn thư khiếu
nại, tố cáo v.v..; tập trung giải quyết
dứt điểm, ngăn chặn, phản bác các
thông tin sai lệch gây ảnh hưởng
xấu đến quan hệ lao động và an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;
tạo sự đồng thuận và tạo điều kiện
cho người lao động tích cực tham
gia xây dựng doanh nghiệp phát
triển bền vững.
- Phối hợp tổ chức có hiệu quả
phong trào thi đua yêu nước trong
cán bộ, đoàn viên, người lao động
gắn với phong trào thi đua «Dân
vận khéo», «Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh», phát huy nội lực,
tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn
viên, NLĐ, thực hiện thắng lợi mục
tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Doanh
nghiệp và của Đảng bộ Tổng Công
ty; Vận động cán bộ, đảng viên, NLĐ

tích cực tham gia công tác xã hội:
Hưởng ứng các phong trào «Đền ơn
đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn»
bằng những hành động, việc làm cụ
thể, thiết thực.
Thứ tư: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở, giải quyết tốt tranh
chấp lao động:
- Quán triệt tổ chức thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương (khoá XI) về “Tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới”. Nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ
gắn với thực hiện công tác dân vận
của Đảng và các tổ chức đoàn thể.
Phát huy quyền làm chủ của người
lao động trong việc thực hiện đường
lối, chủ trương, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước; bảo vệ
quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp
của người lao động, của chủ doanh
nghiệp; trong những năm qua, đơn
vị không để xảy ra tranh chấp lao
động, đình công.
- Thực hiện Nghị định số 149/2018/
NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính
phủ về thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở. Hằng năm Ban Chấp hành
công đoàn các cấp phối hợp với lãnh
đạo doanh nghiệp tổ chức Hội nghị
người lao động, tổ chức ký Thoả ước
lao động tập thể; định kỳ tổ chức hội
nghị đối thoại giữa người sử dụng
lao động và đại diện tập thể người
lao động. Công đoàn phát huy vai
trò trong công tác giám sát, phản
biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng
theo Quyết định số 217, 218 –QĐ/
TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính
trị.
- Hằng năm, phối hợp rà soát, bổ
sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
bố trí cán bộ phụ trách đoàn thể gắn
với nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, đủ sức thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ chính trị của doanh
nghiệp.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình,
trong thời gian qua, Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty đã phối hợp tổ
chức thực hiện tốt Chỉ thị số 37-CT/
TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng“Tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ
lao động hài hòa, ổn định và tiến
bộ trong tình hình mới”; thúc đẩy
phát triển sản xuất kinh doanh, đời
sống cán bộ, CNLĐ ngày càng được
cải thiện; Qua đó, Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty đã thực sự là tổ chức
tin cậy bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của đoàn viên và
người lao động ở đơn vị.
Với tín nhiệm của mình, trong những
năm qua, Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty còn là nòng cốt trong việc
thực hiện có hiệu quả chủ trương
của Đảng về công tác “Đền ơn, đáp
nghĩa”, “Xoá đói, giảm nghèo”, xã hội,
từ thiện. Trong 5 năm (2015 - 2019),
đã vận động cán bộ, CNLĐ đóng
góp trên 39 tỷ đồng, tặng tiền xây
mới hằng trăm căn nhà tình nghĩa,
đại đoàn kết, xây dựng đường nông
thôn mới, trao tặng hằng nghìn suất
quà cho các gia đình có công với
cách mạng, người nghèo, người mù,
các cháu mồ côi, khuyết tật trên địa
bàn tỉnh nhà.
Với thành tích ban đầu đạt được
trong việc thực hiện Chỉ thị số 37CT/TW của Ban Bí thư Trung ương,
đồng thời là kinh nghiệm quý để
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa trong thời gian tới tiếp tục
phát huy thực hiện có hiệu quả hơn
nữa chủ trương của Đảng “Tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng
quan hệ lao động hài hoà, ổn định
và tiến bộ trong tình hình mới”, góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Tín
Nghĩa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 2025.
Hồng Châu
Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty
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CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

N

gày 24/3/2020, Công ty
Cổ phần Phát triển KCN
Tín Nghĩa đã tổ chức
Hội nghị người lao động năm 2020
diễn ra thành công tốt đẹp.
Tại Hội nghị, đại diện người sử dụng
lao động thông qua báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh năm 2019,
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
năm 2020. CBCNV Công ty đã thảo
luận bổ sung các giải pháp để thực
hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh
doanh năm 2020:
* Hoàn thành kế hoạch kinh doanh
năm 2019 với các chỉ tiêu như sau
như sau:
- Doanh thu thực hiện:
201,616 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:
112,997 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 39,029 tỷ đồng.
* Kế hoạch SXKD năm 2020 bao
gồm các nội dung như sau:
- Doanh thu thực hiện:
151,645 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:
79,353 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 72,291 tỷ đồng.
* Xây dựng chương trình hành động
theo tiến độ cụ thể nhằm hoàn
thành nhiệm vụ theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
* Khuyến khích áp dụng các biện
pháp khoa học, công nghệ tiên tiến
vào vận hành trạm xử lý nước thải,
thu gom rác thải để tiết kiệm chi
phí, nâng cao năng suất lao động,
bảo vệ môi trường. Chủ động đề
xuất các giải pháp, công nghệ bảo
đảm tuân thủ các quy định của Nhà
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nước về bảo vệ môi trường.
* Tập trung các nguồn lực triển khai
các dự án mới của Công ty và đẩy
nhanh tiến độ khai thác kho bãi,
kios cho thuê để bảo đảm hoàn
thành kế hoạch kinh doanh năm
2020 và những năm tiếp theo.
* Thực hiện duy tu, bảo dưỡng
thường xuyên nhằm nâng cao tuổi
thọ các phương tiện, máy móc
thiết bị, tài sản, công trình, vật kiến
trúc,…
* Chú trọng công tác môi trường,
theo dõi giám sát chặt nguồn nước
xả thải của các doanh nghiệp.
* Các dự án mới: Đẩy nhanh công tác
hoàn thiện các thủ tục tiếp theo của
dự án như bồi thường giải phóng
mặt bằng, thuê đất, thiết kế thi công
để sớm đầu tư, khai thác dự án.
* Tiếp tục khai thác hiệu quả các
hạng mục đã đầu tư vào Khu công
nghiệp Tam Phước.
Hội nghị đã bầu Đại biểu tham dự Hội
nghị người lao động TCT năm 2020 ngoài
các đại biểu đương nhiên gồm các đồng
chí:
1. Nguyễn Hiếu Lộc
- Giám đốc Công ty

2. Nguyễn Quốc Hùng
- Phó GĐ Công ty
3. Trương Minh Tiến
- GĐ Cty BĐS Thống Nhất
Hội nghị đã bầu Thành viên đại diện cho
tập thể người lao động tham gia đối thoại
định kỳ năm 2020 gồm các đồng chí:
1. Bá Thị Phượng
2. Lê Đức Hạnh
3. Đỗ Văn Trung
4. Nguyễn Kim Ngân
Hội nghị tuyên dương 10 cá nhân
điển hình tiên tiến năm 2020 cấp
Công ty và đề xuất 01 cá nhân điển
hình tiên tiến cấp Tổng Công ty là Bà
Mai Thị Sáng – Nhân viên Phòng Môi
trường – Bí thư Chi Đoàn.
Tại hội nghị người lao động năm
2020, Đại diện BCH CĐCSTV phát
động phòng trào thi đua hoàn thành
tốt nhiệm vụ SXKD, với phương châm
tập trung trí tuệ, nâng cao trách
nhiệm cá nhân, phát huy sứ mạnh
đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế
hoạch XSKD lập thành tích chào
mừng các ngày lễ lớn trong năm và
hưởng ứng cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”.
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa
Nguyễn Thị Ngọc Nga

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

S

áng ngày 12/6/2020, tại văn
phòng Tổng Công ty đã diễn
ra Đại hội đồng Cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020
của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tham
dự Đại hội, có đại diện các cổ đông
lớn là Tỉnh ủy Đồng Nai, Công ty
CP Đầu tư TTC, Quỹ đầu tư Dragon
Capital và hơn 70 cổ đông sở hữu
và đại diện sở hữu 197.966.669 cổ
phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ
lệ 98,9% số cổ phần có quyền biểu
quyết. Đại hội có sự tham dự của
các khách mời: Bà Nguyễn Thị Thu
Vân – Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bà
Phạm Thị Tuyến – Trưởng phòng Tài
chính Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai,
Ông Mai Viết Hùng Trân - Phó Tổng
Giám đốc Công ty TNHH PwC (Việt
Nam) và Giáo sư - Tiến sĩ Trần Ngọc
Thơ đến từ Trường ĐH Kinh tế TP
HCM..
Tại Đại hội, các Cổ đông đã nghe,
góp ý và thông qua 8 nội dung
quan trọng bao gồm: Báo cáo của
Hội đồng quản trị về kết quả hoạt
động năm 2019 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công

ty Tín Nghĩa; Báo cáo hoạt động của
Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ
năm 2020; Tờ trình phê duyệt Báo
cáo Tài chính năm 2019 đã được
kiểm toán; Tờ trình dự kiến phương
án phân phối lợi nhuận năm 2019;
Tờ trình về mức thù lao, tiền lương,
tiền thưởng năm 2019 và dự toán
thù lao, tiền lương, tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2020; Tờ trình về sửa đổi bổ sung
Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa; Tờ
trình về việc Đại hội đồng cổ đông
uỷ quyền cho Hội đồng quản trị
thực hiện các nội dung thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông.;
Đại hội đã thông qua việc miễn
nhiệm 2 thành viên HĐQT và 2
thành viên BKS.

(2016 – 2021) đối với Ông Nguyễn
Thành Đạt và Ông Trần Hoài Nam;
bầu cử bổ sung thành viên Ban
Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng
Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016
– 2021) đối với Ông Trấn Tấn Nhật
và Ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến
hành bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ I
(2016 – 2021) đối với Ông Trần Ngọc
Thơ; bầu cử bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I

Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 của Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã thành công tốt đẹp với sự
nhất trí cao của tất cả các cổ đông
tham dự../.
Ngọc Hân
Ban Pháp Chế

Năm 2020, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.000
tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt
150 tỷ đồng. Trong thời gian tới,
Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục tái
cấu trúc hoạt động kinh doanh và
phương thức kinh doanh, trên cơ
sở đảm bảo các yêu cầu: bảo toàn
vốn kinh doanh, tăng lợi nhuận cho
Tổng Công ty, thực hiện cải tổ bộ
máy, góp phần giữ vững thị phần,
uy tín và thương hiệu Tín Nghĩa
trong các lĩnh vực kinh doanh.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

N

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

gày 05/05/2020, Công ty
Cổ phần Phát triển KCN
Tín Nghĩa đã tiến hành
đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 với số lượng cổ đông
tham dự đại hội là 30/885 cổ đông
đại diện cho 18.513.868/26.003.143
cổ phần, đạt tỷ lệ 71,2%.
Tại đại hội các cổ đông đã thống
nhất 100% biểu quyết thông qua
các nội dung:

1

. Báo cáo đánh giá công tác quản
lý, điều hành hoạt động năm
2019 và phương hướng hoạt động
năm 2020: Doanh thu thực hiện
năm 2019 đạt 201,616 tỷ đồng, đạt
101% kế hoạch và bằng 109,2%
so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế
đạt 112,997 tỷ đồng, đạt 104,9%
kế hoạch và tăng 9,4% so cùng kỳ
2018.

2
3

. Báo cáo của Ban kiểm soát về
kết quả hoạt động năm 2019.

6

. Thống nhất mức chi thù lao
HĐQT và BKS năm 2019 và dự
kiến mức thù lao năm 2020.

7

. Lựa chọn công ty kiểm toán
cho Báo cáo tài chính năm 2020.

. Báo cáo tài chính năm 2019
đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thống nhất ủy quyền và giao cho
Hội đồng quản trị lựa chọn Công
ty kiểm toán độc lập cho năm tài
chính 2020 theo Tờ trình của Ban
kiểm soát thông qua tại Đại hội.

4

8

. Phương án phân phối lợi
nhuận 2019, theo đó: Đại hội
thống nhất chia cổ tức năm 2019
với mức 15%/mệnh giá.

5

. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh năm 2020, cụ thể như
sau:
- Doanh thu thực hiện: 151,6 tỷ
đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 79,3 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 20,3 tỷ đồng.

20

- Lợi nhuận sau thuế: 69,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu đạt 15%/
mệnh giá.
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. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
theo nguyện vọng cá nhân và bầu
bổ sung 01 thành viên chuyên trách
Ban Kiểm soát như sau:
1 Nguyễn Thị Lan Hương sinh năm
1986, trình độ chuyên môn Cử nhân
kinh tế, Phó Giám đốc Kiểm toán
nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa

9

. Thông qua tờ trình phát hành
1.000 trái phiếu với tổng giá trị

phát hành tối đa là 1.000 tỷ đồng để
tăng nguồn vốn đầu tư cho Dự án
tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh
Đồng Nai.

10. Thông qua tờ trình chào bán

cổ phiếu phổ thông cho cổ đông
hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 260
tỷ đồng lên 400 tỷ đồng để đảm
bảo đủ vốn đối ứng trong việc triển
khai các dự án mới, hợp tác đầu tư
phát triển quy mô Công ty.
Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông cũng
đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty với các nội dung
chủ yếu: cập nhật lại mã ngành,
nghề theo quy định, bổ sung thêm
22 mã ngành để phù hợp với sự
phát triển của Công ty. Đồng thời
bổ sung quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản để thông qua các
quyết định của Đại hội đồng cổ
đông nhằm mục đích tạo điều kiện
thuận lợi nhất trong quá trình kinh
doanh và phát triển của Công ty.
Nguyễn Thị Ly
CTCP PT KCN Tín Nghĩa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA Á CHÂU

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

N

NHIỆM KỲ III (2020-2024)

danh sách các đơn vị kiểm toán do BKS trình Đại hội.

gày 28/04/2020, Công ty cổ phần đầu tư Tín
Nghĩa - Á Châu đã tiến hành đại hội đồng cổ
đông nhiệm kỳ III (2020 - 2024) với số lượng
cổ đông tham dự đại hội là 3 cổ đông sở hữu 54.000.000
cổ phần, vốn điều lệ 540 tỷ đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét,

Tại đại hội các cổ đông đã thống nhất 100% biểu quyết
thông qua các nội dung:

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của
Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu.

2. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm kỳ

2015-2019, định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2020-2024
và kế hoạch thực hiện năm 2020.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt
động của HĐQT và thẩm định báo cáo tài chính năm
2019 của Công ty.

4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch
năm 2020 của Ban điều hành.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét,
chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong

phê duyệt kế hoạch về tổng mức đầu tư, tiến độ thực
hiện và kế hoạch đấu thầu thi công một số hạng mục
còn lại của dự án

xét, phê duyệt phương án triển khai huy động vốn năm
2020.

8. Thông qua dự toán mức thù lao cho các thành viên
HĐQT và BKS năm 2020.

Đại hội đã tiến hành bầu thành công Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ III (2020-2024) gồm 05 thành viên và Ban kiểm
soát nhiệm kỳ III (2020-2024) gồm 03 thành viên.
Với những gì đã đạt được trong 2019, toàn bộ cán bộ,
công nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa
– Á Châu cam kết cùng nhau đồng lòng vượt qua khó
khăn trong năm 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cao Mỹ Lan
Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA - VỚI ĐỊNH HƯỚNG
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM
GIAI ĐOẠN 2021-2025

T

rong bối cảnh khu vực và
thế giới có những yếu tố
thuận lợi, khó khăn đan
xen, ảnh hưởng đến hoạt động của
Tổng Công ty, dưới sự quản trị của
HĐQT, sự giám sát của BKS, sự chủ
động của Ban Điều hành và sự nỗ
lực phấn đấu của các Công ty, đơn
vị thành viên và toàn bộ CBNV Tập
đoàn Tín Nghĩa đã nỗ lực vượt qua
khó khăn, thách thức, đạt được
nhiều kết quả đáng khích lệ, đảm
bảo lợi ích nhà đầu tư, cổ đông và
đời sống CBNV.
Trong giai đoạn tới, tình hình kinh
tế thế giới tiếp tục diễn biến phức
tạp, khó lường, trong khi đó kinh
tế trong nước vẫn còn nhiều khó
khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều
thách thức cho quá trình phát triển
bền vững, trong đó có diễn biến
phức tạp của đại dịch Covid-19. Do
đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn
2021-2025 là rất nặng nề.
Để tiếp tục phát huy các kết quả đã
đạt được, vượt qua các khó khăn
thách thức, triển khai thực hiện
Chiến lược phát triển Tổng Công
ty 5 năm giai đoạn 2021-2025, tạo
tiền đề cho việc phát triển giai đoạn
tiếp theo, Tổng Công ty Tín Nghĩa
triển khai xây dựng Kế hoạch đầu
tư phát triển 5 năm giai đoạn 20212025, đồng thời tiến hành xây dựng
Chương trình hành động thực hiện
Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm
giai đoạn 2021-2025 để triển khai
thực hiện ngay khi kế hoạch 5 năm
được ĐHĐCĐ thông qua.
Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm
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4 LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ CHÍNH:
KINH DOANH
XNK NÔNG SẢN,
CÀ PHÊ

KINH DOANH
HẠ TẦNG
KHU CÔNG NGHIỆP

KINH DOANH

KINH DOANH
DỊCH VỤ KHO, CẢNG,
LOGISTICS

XĂNG DẦU,
KHÍ ĐỐT

giai đoạn 2021-2025 phải được xây
dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ,
chính xác tình hình và kết quả thực
hiện 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Từ đó xác định mục tiêu phát triển
của kế hoạch 5 năm giai đoạn 20212025 phù hợp với mục tiêu Chiến
lược phát triển 10 năm giai đoạn
2021-2030.
Về đánh giá tình hình thực hiện Kế
hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai

đoạn 2016-2020, trên cơ sở tình
hình triển khai thực hiện kế hoạch
đầu tư phát triển các năm 20162019 và dự kiến kế hoạch năm 2020,
các phòng, ban, đơn vị thuộc Tổng
Công ty đánh giá toàn diện việc
thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn
2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực
được phân công phụ trách, quản
lý trong đó, cần bám sát mục tiêu,
chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư phát triển
đã được thông qua tại phương án

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Cổ phần hoá Tổng Công, các Nghị
quyết Đại hội đồng Cổ đông 5 năm
giai đoạn 2016-2020; đánh giá đầy
đủ, thực chất, chính xác các kết quả
đạt được, các yếu kém, khó khăn,
hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm
và bài học kinh nghiệm để có biện
pháp khắc phục.

mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tiếp
tục tác động mạnh mẽ và rộng rãi
đến mọi mặt của đời sống; Các thách
thức an ninh phi truyền thống, đặc
biệt là biến đổi khí hậu ngày càng
gia tăng về cả tác động và cường
độ; dịch bệnh diễn biến phức tạp,
đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Các nội dung cần tập trung đánh
giá bao gồm: Các phòng, ban, đơn
vị thuộc Tổng Công ty theo các
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết
Đại hội Đồng Cổ đông về Kế hoạch
đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn
2016-2020, đặc biệt báo cáo đầy đủ
việc thực hiện các Chỉ tiêu đã được
giao tại các Nghị quyết này; Người
Đại diện tại các công ty con, công
ty liên kết đánh giá theo các nhiệm
vụ được giao tại Nghị quyết của Đại
hội Đồng Cổ đông Công ty về Kế
hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai
đoạn 2016-2020; Tình hình thực
hiện chủ trương, chính sách lớn
tái cơ cấu Công ty gắn với đổi mới
nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh
của từng công ty, đơn vị; Tình hình
huy động và sử dụng các nguồn vốn
đầu tư phát triển; Tình hình thực
hiện phát triển và đào tạo nguồn
nhân lực; Nâng cao chất lượng và
sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực;
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa,
tiến bộ; Đổi mới công tác đào tạo,
tuyển dụng gắn với phát triển, tăng
cường tiềm lực công nghệ, đổi mới
sáng tạo và xây dựng hệ thống công
nghệ thông tin đồng bộ.

Trong nước, thế và lực của đất nước
sau hơn 30 năm đổi mới đã lớn
mạnh hơn nhiều cả về quy mô và
sức cạnh tranh; tình hình chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm
tin của cộng đồng doanh nghiệp và
người dân ngày càng tăng lên, ...

Về xây dựng Kế hoạch đầu phát
triển 5 năm giai đoạn 2021-2025
Xây dựng Kế hoạch đầu phát triển
5 năm giai đoạn 2021-2025 trong
bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục
diễn biến phức tạp, khó lường như
cạnh tranh chiến lược, chiến tranh
thương mại, tranh giành các nguồn
tài nguyên, thị trường, công nghệ,
nhân lực chất lượng cao giữa các
nước ngày càng quyết liệt; Tăng
trưởng kinh tế thế giới có khả năng
chậm hơn giai đoạn trước; Cách

Tuy nhiên, trong giai đoạn 20212025 nền kinh tế sẽ phải đối mặt rất
nhiều khó khăn, thách thức đến từ
những yếu kém nội tại của nền kinh
tế chưa và chậm được khắc phục
cũng như các vấn đề xã hội - môi
trường gây áp lực lớn đến phát triển
kinh tế - xã hội như già hóa dân số,
chênh lệch giàu nghèo, thiên tai,
dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước
biển dâng, xâm nhập mặn, ...
Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty
nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ
bản của Kế hoạch đầu tư phát triển
5 năm giai đoạn 2021-2025, trong
đó tập trung vào các nội dung chủ
yếu đó là: Bối cảnh xây dựng kế
hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai
đoạn 2021-2025, bao gồm nhận
định, phân tích những cơ hội, thuận
lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh
trong nước, khu vực và quốc tế tác
động đến việc xây dựng và thực
hiện các mục tiêu đầu tư phát triển;
Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch
đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn
2021-2025. Mục tiêu hướng đến
năm 2025 của Công ty, đơn vị thành
viên; Mục tiêu chủ yếu: Kế hoạch
đầu tư phát triển đảm bảo tốc độ
tăng trưởng doanh thu của toàn tập
đoàn Tín Nghĩa bình quân 5 năm
giai đoạn 2021-2025 khoảng 10%/
năm; Và các định hướng, nhiệm vụ
chủ yếu: Tiếp tục hoàn thiện mô
hình hoạt động Tổng Công ty thúc

đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững
trên cơ sở giữ vững ổn định doanh
thu và nâng cao hiệu quả; Đẩy mạnh
tái cơ cấu Tổng Công ty gắn với đổi
mới mô hình tăng trưởng, nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh, tăng cường sức
chống chịu của Tổng Công ty; Thúc
đẩy sáng tạo, tham gia hiệu quả vào
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu
vực và toàn cầu; Khắc phục thiệt
hại, phục hồi sản xuất kinh doanh
và tăng trưởng sau dịch bệnh; mở
rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa
dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Thúc
đẩy phát triển các lĩnh vực ngành
nghề có lợi thế cạnh tranh theo quy
hoạch đã được phê duyệt; Nâng cao
hiệu quả quản lý và sử dụng vốn
đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự
án quan trọng. Nâng cao chất lượng
và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo,
ứng dụng và phát triển mạnh mẽ
khoa học, công nghệ;
Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng,
nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Tổng
Công ty sẽ cụ thể hóa các giải pháp
để thực hiện thành công kế hoạch
đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn
2021-2025. Giải pháp, chính sách
phải đảm bảo sự thống nhất về các
nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng
thời phải phù hợp với điều kiện thực
tiễn và năng lực của từng lĩnh vực
hoạt động chủ yếu.
Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm
giai đoạn 2021-2025 đưa ra bức
tranh lớn và dài hạn, mang tính
chiến lược sẽ quyết định và có ảnh
hưởng đến việc xây dựng Kế hoạch
mang tính chiến thuật, đồng thời
hỗ trợ cho việc thực hiện các tuyên
bố về tầm nhìn và sứ mệnh của Tín
Nghĩa. Tin chắc rằng, việc Tín Nghĩa
chủ động triển khai thực hiện công
việc này là tiền đề vững chắc để tiếp
tục phát triển bền vững trong tương
lai.
Lê Thị Khuyên
Thư ký HĐQT
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C

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

ông cuộc chống dịch Covid
-19 đang ở giai đoạn quyết
liệt nhất, cần sự tin tưởng
đồng lòng, chung sức của toàn dân.
Đây là trách nhiệm chung của cả hệ
thống chính trị,của tất cả các cấp
các ngành, các cơ quan đoàn thể,
nhưng cũng là trách nhiệm công
dân của mỗi người chúng ta.
Không phải chỉ đến thời điểm này,
khi giây phút sinh tử bùng phát dịch
đi qua chúng ta mới thấy được mối
hiểm nguy khủng khiếp của đại dịch
Covid-19 đang phủ bóng đen trên
tất cả trái đất này, nó không có vùng
cấm, không phân biệt đất nước nào
giàu có hùng mạnh hay khó khăn,
mà tất cả cùng phải gánh chịu nặng
nề từ hậu quả dịch để lại. Đó là ảnh
hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu,
sút giảm sức khỏe con người, nó là
cho mỗi con người nhận thức được
tầm quan trọng của công tác phòng
chống dịch bệnh.
Từ đầu năm 2020 khi tiết trời sang
xuân cũng là lúc toàn dân hưởng
ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, chủ
tịch nước kêu gọi chung tay phòng
chống dịch tháng 3 đến nay, hầu
hết người dân Việt Nam nói chung,
người dân Đồng Nai nói riêng đều
đặt mối quan tâm hàng đầu, theo
dõi thông tin hàng ngày là tình
hình dịch bệnh đã lây lan như thế
nào; liệu công tác phòng dịch của
cán bộ và nhân dân tỉnh nhà có
vượt qua giai đoạn khó khăn này
không?….bao nhiêu câu hỏi đặt ra,
là gánh nặng, sự áp lực đè nặng lên
những người có trách nhiệm của địa
phương. Người dân bày tỏ tình cảm
yêu mến, ngưỡng mộ, biết ơn đối
với những chiến sĩ trên tuyến đầu
chống dịch đó là các y bác sĩ, cán
bộ y tế, lực lượng bộ đội, công an,
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những người có trách nhiệm trong
công tác phòng chống dịch…
Ban giám đốc Công ty thực hiện việc
dồn sức cho việc chống dịch theo
đúng tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, dãn cách xã hội đúng
tinh thần chỉ thị của Chính phủ. Yêu
cầu lực lượng bảo vệ tại các mục
tiêu như các nhà máy, khu công
nghiệp, siêu thị, nhà hàng khách sạn
…cũng đóng góp một phần không
nhỏ công sức của mình trong đảm
bảo an toàn tài sản và kiểm soát
phòng chống lây lan dịch COVID-19
tại những nơi đông người.
Làm nhiệm vụ đi kiểm tra tình hình
thực hiện công tác của lực lượng
bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa
tại các mục tiêu trong những ngày
qua, chúng tôi nhận thấy các nhân
viên bảo vệ tại các chốt cổng Công
ty, xí nghiệp, khu công nghiệp
nghiêm túc chấp hành ý kiến chỉ
đạo của ban giám đốc Công ty kiểm
soát chặt việc Cán bộ, Công nhân
các Công ty đã thực hiện nghiêm
việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay

sát khuẩn, tổ chức phun thuốc khử
trùng tại các chốt ra vào mục tiêu
(cụ thể như Công ty Chang Shin Tân
Phú có trên 1000 Cán bộ công nhân
lao động, tuy rất đông nhưng ý thức
chấp hành tốt nên việc kiểm soát
của bảo vệ thuận tiện).
Công cuộc chống dịch Covid -19
đã qua giai đoạn quyết liệt nhất, đó
cũng là nhờ có sự đồng lòng, chung
sức của toàn thể cán bộ nhân viên
công ty thường xuyên động viên, hỗ
trợ lẫn nhau trong công việc nhằm
quên đi nỗi vất vả nguy hiểm của
bệnh dịch.
Hãy nghĩ rằng những việc làm của
mình hôm nay, dù chỉ hết sức nhỏ
bé thôi, đơn giản thôi, nhưng là thể
hiện được sự đồng lòng chung tay vì
một đất nước Việt Nam khỏe mạnh,
kiên cường; là thể hiện cho một ý
thức sống vì cộng đồng , vì một xã
hội lành mạnh và phát triển; là thể
hiện trách nhiệm của mỗi người
trong chúng ta.
Bộ phận Hành chính- Nhân sự
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CÔNG TY CPDVBV CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

NHÂN VIÊN AN NINH – TẠI SAO KHÔNG?
“Nhân viên an ninh” tại sao không?
NHÂN VIÊN AN NINH là cụm từ cũng
là danh xưng mà chúng tôi muốn
nói đến những nhân viên đang
làm công tác đảm bảo an ninh cho
khách hàng mà những con người
đang ngày đêm tận tụy làm việc với
tiêu chí hàng đầu là đảm bảo sự an
toàn, an ninh cho quý khách hàng
thân thương đang tin dùng dịch vụ
của chúng tôi.
Các hãng hàng không, sân bay, các
tòa nhà, các khách sạn, các khu cao
ốc trên khắp đất nước đều được bố
trí lực lượng đảm bảo an toàn an
ninh. Nhiệm vụ của họ đều là giữ
gìn an ninh cho nơi họ được bố trí
công tác. Nhân viên của chúng tôi
cũng thế, có khác gì đâu? Vẫn là
nhiệm vụ ngày đêm canh gác đảm
bảo an toàn an ninh cho khách hàng
sử dụng dịch vụ, nhưng sao lại gọi là
nhân viên bảo vệ?.
Trước đây, khi tôi chưa được tiếp xúc
nhiều, chưa hiểu được công việc của
các anh, tôi cũng thấy thường thôi,
đó là công việc họ phải làm. Nhưng
khi được cùng làm, cùng trải qua
khó khăn, cùng đi trên một chiến
tuyến tôi càng hiểu hơn, chia sẻ và
đồng cảm, có đôi lúc còn thấy chạnh
lòng. Cũng là công việc nhưng sao
các anh lại quá vất vả, 30 ngày trong
tháng, 24 giờ trong ngày anh em
luôn túc trực, nào tuần tra chốt gác,
nào kiểm tra xe ra vào, khách kiên hệ
công tác, nào ghi nhận sổ sách, nào
là phối hợp kiểm soát an ninh, …
và vô số các công việc theo đặc thù
từng mục tiêu nhưng tựu chung là
công việc của các anh mang lại bình
yên cho khách hàng, mang lại sự an
toàn cho mỗi mục tiêu.
Có khi chỉ là phút lơ đễnh thoáng

qua, hay chỉ là cơn buồn ngủ theo
quán tính mà có điều gì đó xảy ra
ngoài ý muốn là các anh bị phê bình
ngay. Đặc thù công việc các anh
luôn trong tư thế cảnh giác cao độ,
mắt lia, tay viết, quan sát hết cả thảy
những việc mà theo kinh nghiệm
phán đoán của các anh có gì đó
không ổn là anh chạy ngay, ngăn
chặn kịp thời tình huống không tốt
là mang lại hiệu quả cao cho công
việc của các anh.
Nhiều khi tôi tự hỏi: Sao sức khỏe
của các anh vô biên đến thế! cứ ca
trực bao nhiêu giờ là bấy nhiêu thời
gian các anh quan sát, các anh ghi
chép, các anh quán xuyến, các anh
thao tác liên tục. Ca đêm thì không

ngủ, tuần tra canh gác theo chu kỳ
phải đảm bảo. Có những nơi công
việc căng thẳng, công nhân làm ca
3, thì dường như các anh phải theo
cùng. Và cứ thế hết ngày này qua
tháng nọ, công việc cứ thế các anh
vẫn hoàn thành, các anh vẫn giữ gìn
an ninh, mang bình yên đến cho
mọi người.
Các anh xứng đáng được gọi tên
NHÂN VIÊN AN NINH như là một sự
trân trọng, một sự ghi nhận cho sự
cống hiến của các anh, công việc
của các anh rất đáng được gọi tên là
nhân viên An Ninh.
Nguyễn Thị Thuý
Công ty CP DV Bảo vệ CN Tín Nghĩa
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KCN
ĐẤT ĐỎ 1
ĐÓN CÁC NHÀ
ĐẦU TƯ VỚI
BA DỰ ÁN
QUI MÔ VỐN
23,5 TRIỆU
USD

C

uối tháng 5 vừa qua, ba
dự án có tổng mức đầu
tư lên đến 23,5 triệu USD
đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu đồng ý chấp thuận chủ trương
cho đầu tư vào KCN Đất Đỏ I. Các
dự án trên sau khi hoàn thành sẽ
tạo bước đột phá trong phát triển
kinh tế - xã hội cho huyện Đất Đỏ
nói riêng và tỉnh BR-VT nói chung.
Trước tiên là dự án thuộc Công ty
TNHH Công nghiệp Nội thất Hải
Âu của nhà đầu tư Seagull (Hong
Kong) Kitchen & Bath Co.,Ltd, có
diện tích 59.450m2, tổng vốn đầu
tư 10 triệu USD, chuyên sản xuất
thiết bị vòi nước nhà bếp, phòng
tắm và các thiết bị vệ sinh. Khi đi
vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc
làm cho 120 lao động, DN cam
kết sử dụng ít nhất 70% lao động
của địa phương và đóng góp ngân
sách Nhà nước 760 ngàn USD/năm.
Dự án thứ 2 thuộc Công ty TNHH
IDC Fluid Control (Việt Nam) của
nhà đầu tư Edision International
Company Limited, chuyên về sản
xuất ống nước, thiết bị sưởi ấm,
van, phụ kiện và vật liệu xây dựng
kim loại. Diện tích thuê 59.450m2,
vốn đầu tư 10 triệu USD. Dự án
thứ 3 thuộc Công ty TNHH Able
Park International của nhà đầu tư
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Able Pack International Company
Limited, sản xuất các đầu vặn vít,
tuốc nơ vít, sản phẩm ép nhựa,
gồm kẹp lò xo, thanh kẹp với diện
tích 30.000m2, tổng vốn đầu tư 3,5
triệu USD.
Ba dự án trên đều là những dự
án có công nghệ kỹ thuật cao, sử
dụng ít lao động, không gây ô
nhiễm môi trường, phù hợp với
tiêu chí, định hướng thu hút đầu tư
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo đánh giá của các nhà đầu tư,
BR-VT có lợi thế lớn để phát triển
các KCN nhờ vị trí địa lý chiến lược
và kết nối giao thông đặc biệt
thuận lợi, nhất là trên địa bàn có
hệ thống cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải có khả năng đón tàu trọng
tải đến 200.000 tấn. Việc bố trí, quy
hoạch gần với hệ thống cảng đã
tạo cho các KCN tỉnh có lợi thế lớn
về phát triển công nghiệp nặng. Từ
đó, nhiều dự án quy mô sản xuất
và vốn đầu tư lớn đã chọn đầu tư
vào các KCN ở BR-VT để hưởng lợi
thế từ hệ thống cảng, nhằm giảm
chi phí vận chuyển, nâng cao khả
năng cạnh tranh sản xuất kinh
doanh.
Mặt khác, KCN Đất Đỏ I có những

ưu điểm như có vị trí thuận lợi
trong việc kết nối hạ tầng với các
vùng phụ cận, các trung tâm kinh
tế lớn tại khu vực Đông Nam bộ.
Khoảng cách từ KCN Đất Đỏ I tới
các cảng biển (cảng Cái Mép, cảng
SP-PSA, cảng Phú Mỹ) gần 30km
sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm được
chi phí cũng như thời gian vận
chuyển nguyên liệu hàng hóa khi
đầu tư dự án. Trong tương lai, khi
Sân bay quốc tế Long Thành được
đưa vào hoạt động, sẽ rút ngắn
khoảng cách từ KCN Đất Đỏ I đến
cảng hàng không chỉ còn khoảng
55km.
Bên cạnh đó, KCN Đất Đỏ I cũng
đã triển khai hoàn thiện hệ thống
đường giao thông, cấp điện, cấp
nước, thoát nước thải, cây xanh
đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng việc
triển khai dự án. Công ty luôn theo
sát, hỗ trợ DN trong các bước triển
khai dự án, như: Hướng dẫn thủ
tục xin cấp phép xây dựng, thiết
kế công trình; phối hợp với các
trường đào tạo nghề hỗ trợ DN
tuyển dụng lao động cũng như
công tác xây dựng ban đầu,…
Hồ Chí Hưng
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
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TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

NỖ LỰC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 2020

Đ

ại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020
của Công ty CP KCN Tín
Nghĩa Phương Đông diễn ra trong
bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp
tục có nhiều diễn biến phức tạp nên
Công ty đã chủ động thực hiện các
công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội
tuân thủ các quy định của Nhà nước
nhằm đảm bảo an toàn cho đại diện
cổ đông cùng đại biểu tham dự.
Năm 2019, với định hướng đúng đắn
và chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản
trị, sự quyết tâm và nỗ lực của Ban
Tổng Giám đốc cùng tập thể CBCNV,
Tín Nghĩa – Phương Đông đã có sự
tăng trưởng đáng kể, kết quả thực
hiện các chỉ tiêu đều tăng so với năm
2018 và hoàn thành vượt kế hoạch
năm 2019 đã đề ra.
Theo đó, doanh thu năm 2019 của
Tín Nghĩa – Phương Đông là 215 tỷ
đồng, đạt 225% so với kế hoạch; lợi
nhuận trước thuế đạt 81,5 tỷ đồng,
đạt 316% so với kế hoạch; tỷ suất lợi
nhuận sau thuế /vốn góp cổ đông
(ROE) đạt 32%. Tổng các khoản nộp

ngân sách đạt 23,4 tỷ đồng.
Có thể nói, kết quả hoạt động năm
2019 đã ghi nhận sự nỗ lực của Công
ty, trong đó việc phấn đấu tăng
doanh thu bán hàng và doanh thu từ
hoạt động tài chính, cắt giảm chi phí
quản lý, vận hành là những nỗ lực nổi
bật, góp phần tạo nên hiệu quả hoạt
động của Tín Nghĩa – Phương Đông.
Cũng trong năm 2019, Công ty tiếp
tục tập trung nguồn lực để xây dựng
hạ tầng KCN, KDC Đất Đỏ I và thoái
vốn thành công Nhà hàng khách sạn
Đồng Nai tại Long Hải, Bà Rịa –Vũng
Tàu vì kinh doanh không hiệu quả.
Đại hội đồng cổ đông Tín Nghĩa –
Phương Đông cũng đã thông qua kế
hoạch năm 2020 với chỉ tiêu doanh
thu 540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
đạt 202 tỷ và nộp ngân sách 62 tỷ
đồng.
Để năm 2020 đạt được mục tiêu đề
ra, Tín Nghĩa – Phương Đông sẽ tập
trung thu hút cho thuê đạt 70 ha
diện tích thương phẩm của KCN Đất
Đỏ I, đồng thời xin chủ trương mở

rộng KCN Đất Đỏ II; đẩy mạnh xây
dựng hạ tầng cho KDC Đất Đỏ I để
tiến hành khai thác trong năm 20202021. Ngoài ra, Công ty còn dự kiến
phần nguồn vốn nhàn rỗi sẽ đầu tư
vào các công ty, dự án đang có hiệu
quả trong lĩnh vực bất động sản để
sinh lời.
Bên cạnh đó, Tín Nghĩa – Phương
Đông sẽ triển khai nâng cấp Trạm
XLNT tập trung KCN nhằm đảm bảo
nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột
A QCVN 40/2011/BTNM.
Toàn thể Tín Nghĩa – Phương Đông
tin rằng, với những khó khăn năm
2020 như tình hình dịch COVID-19;
kinh tế thế giới có xu hướng tăng
trưởng chậm lại, cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường,
căng thẳng ....Tín Nghĩa – Phương
Đông sẽ cố gắng biến những khó
khăn ấy thành cơ hội để hoàn thành
kế hoạch 2020 mà Đại Hội Cổ Đông
đã thông qua.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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GIÁ CÀ PHÊ CÓ THỂ TĂNG TRONG NĂM 2020
BỞI NGUỒN CUNG HẠN CHẾ VÀ NHU CẦU TIÊU THỤ LỚN

V

inanet - Ảnh hướng lớn của dịch COVID-19 tới sản xuất và chuỗi cung ứng cà phê trên thế giới, cộng
với sự gia tăng nhu cầu từ một số nước tiêu thụ lớn nhất thế giới sẽ khiến giá cà phê tăng trong năm
2020.

Bắt đầu năm 2020, giá cà phê khá thấp so với tháng 12/2019, ở mức 1,2 USD/pound, với mức giá cao nhất
là 1,3 USD/pound. Giá cà phê kì hạn giảm hơn nữa trong tháng hai khi các nhà giao dịch lo ngại rủi ro, theo
SeekingAlpha.
Tuy nhiên, giá cà phê bắt đầu tăng vào đầu tháng 3. Vào ngày 9/3, khi chứng khoán giảm và hầu hết mặt hàng
lao dốc, cà phê vẫn nằm trong số ít hàng hóa mà giá cả không chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nguồn: MacroTrends
Giá cà phê tăng cao vào ngày 25/3
và hiện đang giao dịch ở mức 1,4
USD/pound. Dự đoán giá cà phê sẽ
tăng trong năm 2020 bất chấp tác
động của virus corona bởi nguồn
cung hạn chế sẽ thúc đẩy giá cà
phê cùng với tiêu thụ dự báo tăng.
Nguồn cung hạn chế
Sản lượng cà phê toàn cầu trong
mùa vụ 2019 - 2020 ước tính đạt
khoảng 168,71 triệu bao, giảm
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0,9% so với 169 triệu bao trong
năm trước đó. Sản lượng cà phê
arabica xấp xỉ 95,68 triệu bao, giảm
2% trong khi sản lượng cà phê
robusta xấp xỉ 71,72 triệu bao, tăng
1,5%.
Sự sụt giảm trong sản xuất toàn
cầu chủ yếu là do sản lượng arabica
của Brazil suy yếu khi nước này
bước vào năm cuối của chu kì sản
xuất hai năm một lần.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA),
sản lượng cà phê của Brazil trong
năm 2019 - 2020 dự kiến đạt
khoảng 59,30 triệu bao 60 kg, giảm
8% so với 64,8 triệu bao trong mùa
trước.
Minas Gerais, bang sản xuất cà
phê hàng đầu của Brazil, ước tính
sản xuất khoảng 28,5 triệu bao so
với 33,3 triệu bao trong mùa trước.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Sản lượng của bang Sao Paolo
có thể chỉ còn khoảng 5,3 triệu
bao so với 6,3 triệu bao của
mùa trước trong khi tại các
bang khác, sản xuất cũng giảm
xuống khoảng 5,4 triệu bao.
Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế
(ICO), xuất khẩu cà phê toàn
cầu trong 4 tháng đầu năm
2019 - 2020 giảm 5,8% xuống
39,53 triệu bao so với 41,95
triệu bao trong mùa vụ 2018 2019.
Các lô hàng cà phê arabica
trong cùng kì giảm 8,1%
xuống còn 25 triệu bao trong
khi lô hàng robusta giảm 1,4%
xuống còn 14,5 triệu bao. Ghi
nhận xuất khẩu từ Brazil giảm
12,7% xuống 13,161 triệu bao,
từ Việt Nam giảm 14,6% xuống
8,35 triệu bao trong khi Ấn Độ,
Mexico và Peru cũng ghi nhận
xuất khẩu giảm.
Đại dịch virus corona tác động
đáng kể tới nguồn cung cà phê
khi dịch bệnh dẫn đến sự gián
đoạn trong chuỗi cung ứng và
tình trạng phỏng tỏa ở khắp
các quốc gia.
Đại dịch gây cản trở cho vận
tải đường bộ, hàng không
và đường biển, do đó khiến
nguồn cung cà phê vốn đã bị
hạn chế trên thị trường nay
còn khan hiếm hơn.
Sản xuất và cung ứng toàn cầu
không ổn định sẽ thúc đẩy giá
cà phê tăng cao hơn trong năm
nay vì các nhà sản xuất và nhà
cung cấp đang giảm sản lượng
cũng như xuất khẩu.
Tiêu thụ cà phê dự kiến tăng
Tiêu thụ cà phê toàn cầu trong
năm 2019 - 2020 ước tính đạt
169,34 triệu bao, tăng 2% so
với 165,35 triệu bao của mùa
trước.

Dự kiến tiêu thụ cà phê sẽ tăng
ở hầu hết các quốc gia, vì cà
phê là đồ uống được ưa thích
nhất ở hầu hết các nước phát
triển. Các quốc gia đang phát
triển như Kenya, Panama và
Senegal được coi là những thị
trường tiềm năng nhất trong
những năm tới.
Châu Âu là thị phần tiêu thụ cà
phê lớn nhất toàn cầu. Trong
năm 2019 - 2020, tiêu thụ cà
phê ở khu vực này dự kiến tăng
1,2% lên khoảng 54,54 triệu
bao. Tiêu thụ ở Bắc Mỹ có thể
tăng 1,7% lên 30,97 triệu bao.
Ngoài ra, tiêu thụ ở các khu vực
khác như châu Á và châu Đại
Dương, Trung Mỹ và Mexico,
châu Phi sẽ lần lượt tăng 3%
lên 37,84 triệu bao, 1,4% lên
5,47 triệu bao và 1,8% lên
11,94 triệu bao. Trong khi đó,
tiêu thụ cà phê ở Nam Mỹ dự
báo sẽ không thay đổi.
Theo nghiên cứu được thực
hiện bởi Hiệp hội Cà phê Quốc
gia (NCA), khoảng 63% người
Mỹ trưởng thành uống cà phê
mỗi ngày và là đồ uống được
tiêu thụ nhiều nhất.
Sự gia tăng tiêu dùng đáng kể
ở Trung Quốc và Ấn Độ phần
lớn là do sự tăng lên trong số
người thuộc tầng lớp trung
lưu. Các quốc gia như Nga và
Ukraine cũng ghi nhận nhu cầu
tiêu thụ cà phê lớn.
Khi virus corona tiếp tục lan
rộng, hầu hết các quốc gia đều
bị phong tỏa. Phần lớn người
tiêu dùng cà phê buộc phải
mua số lượng lớn hàng hóa
để tích trữ, trong đó có cà phê,
điều này sẽ dẫn đến nhu cầu
cao và giá cà phê tăng.
Nguồn: Kinh tế và Tiêu dùng

VIỆT NAM SẼ ĐÓN
LÀN SÓNG ĐẦU TƯ MỚI
SAU ĐẠI DỊCH?

D

ù vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
có dấu hiệu chững lại, xong theo các
chuyên gia, Việt Nam sẽ đón làn sóng
đầu tư mới sau đại dịch Covid-19.
Vốn FDI tính đến hết ngày 20/04/2020, theo Bộ
KH-ĐT đạt 12,33 tỉ USD, chỉ bằng 84,5% cùng kỳ
năm ngoái. Tuy nhiên, so cùng kỳ năm 2018 tăng
tới 52,3%, tăng 16,4% cùng kỳ năm 2017 và tăng
79% cùng kỳ 2016.
Sẽ có làn sóng vốn ngoại sau đại dịch
GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài phân tích, FDI 4
tháng đầu năm giảm vì 2 lý do: Hoạt động mua
bán sáp nhập sụt giảm nghiêm trọng, chỉ bằng
1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, quy mô các dự án mua bán sáp nhập
nhỏ hơn trước rất nhiều. “Nguyên nhân khách
quan do thị trường chứng khoán phập phù trong
mùa dịch, khối ngoại rút tiền, hàng hóa bán trong
nước khó khăn nên DN khó có sản phẩm tốt để
đưa lên sàn. Tình hình cổ phần hóa DN nhà nước
cũng chững lại. Thế nên, thu hút FDI giảm không
phải là xu hướng mà chỉ mang tính tạm thời, ảnh
hưởng chính từ dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn
cầu tăng trưởng chậm. Có một số tín hiệu lạc
quan nên tôi vẫn tin thu hút FDI sẽ “bùng nổ” tốt
sau dịch”, GS Nguyễn Mại nhận định.
Tín hiệu lạc quan, theo GS Nguyễn Mại, đó là nỗ
lực chống dịch, kiểm soát dịch tốt và tránh được
những cuộc phong tỏa kéo dài của Việt Nam đã
nhận được không ít lời khen, ghi nhận từ một số
tổ chức quốc tế và các quốc gia bị dịch Covid-19.
Thứ hai là xu hướng chuyển nhà máy ra khỏi
Trung Quốc đã “ngày một rõ rệt” và Việt Nam với
yếu tố tích cực chống dịch hiệu quả đang là đích
ngắm của các nhà đầu tư nước ngoài.
Dẫn chứng chuyện chính phủ Nhật Bản đã chi 2,2
tỉ USD hỗ trợ DN nước này rời Trung Quốc; chính
phủ Mỹ yêu cầu các công ty của Mỹ sớm dời nhà
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máy tại Trung Quốc, GS Nguyễn Mại
thông tin, một số DN đã về Mỹ, còn
một số đến nước thứ 3 đầu tư. Cập
nhật mới nhất, tại khu vực Đông Nam
Á có Indonesia và Việt Nam đã được
nhiều tập đoàn lớn của Mỹ lựa chọn.
Cụ thể, chuỗi cung ứng của Apple tại
Trung Quốc trong tháng 2 bị tê liệt do
dịch Covid-19 càn quét khiến tốc độ
chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung
Quốc đang được đẩy nhanh nhất có
thể. Công ty Pegatron chuyên lắp ráp
iPhone hy vọng sẽ hoàn tất nhà máy
và bắt đầu sản xuất vào đầu năm
2021. Trước đó, họ đã đầu tư nhà
máy tại Indonesia. Công ty Inventec
chuyên lắp ráp tai nghe AirPod cũng
đang chuẩn bị xây nhà máy tại Việt
Nam. Sớm hơn có Foxconn đã kịp xây
dựng nhà máy tại Việt Nam và Ấn Độ.
Ngoài ra, từ năm 2019, nhiều tập
đoàn công nghệ cũng đã lên kế
hoạch rời Trung Quốc để tránh bị
nạn từ cuộc chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung. Các công ty đa quốc gia
như Samsung và LG đã đầu tư dây
chuyển sản xuất mới tại Việt Nam
thay vì Trung Quốc theo kế hoạch cũ.
Trong tháng 2, tờ Nikkei (Nhật) cũng
thông tin các “ông lớn” như Google,
Microsoft đang chuyển dây chuyền
sản xuất điện thoại, laptop từ Trung
Quốc sang Việt Nam do ảnh hưởng
của dịch. Kế đó, Hãng trò chơi điện
tử Nintendo đã chuyển một phần
hoạt động sản xuất máy chơi game
Switch Lite sang Việt Nam. Công ty
sản xuất xe cơ giới và máy móc xây
dựng Komatsu vì dịch Covid-19 cũng
chuyển dây chuyền sản xuất linh kiện
sử dụng cho khung xe cơ giới và bộ
dây dẫn điện về Nhật Bản và sang
Việt Nam...
Cảnh giác các dự án lẩn tránh xuất xứ
Một khảo sát mới đây của Tổ chức Xúc
tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)
cho thấy, có tới 65,8% DN Nhật Bản
tại Việt Nam nói đang làm ăn có lãi
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Nhiều dự báo cho thấy sẽ có làn sóng vốn ngoại vào Việt Nam sau dịch
hoặc không lỗ; 63,9% DN Nhật Bản
có định hướng mở rộng sản xuất
kinh doanh tại Việt Nam trong 1 - 2
năm tới. Một điều tra với hơn 3.500
DN Nhật cũng do JETRO thực hiện về
dự định đầu tư ở nước ngoài, số DN
chọn Việt Nam để đầu tư tăng từ 5,5
lên 41%. Số DN Nhật dự kiến đầu tư
vào ngành điện tử ở VN tăng 15,6%,
vào dệt may tăng hơn 14%.
Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh,
Trưởng bộ môn quản trị tài chính
quốc tế (Học viện Tài chính), đại dịch
Covid-19 lộ rõ sự phụ thuộc quá lớn
vào thị trường, khiến chuỗi sản xuất
cung ứng trên toàn cầu bị đứt gãy,
không riêng gì Việt Nam hay nước
sản xuất gia công nào.
Bên cạnh đó, việc phòng, chống và
kiểm soát được dịch bệnh khiến Việt
Nam tăng điểm trong mắt nhà đầu
tư. Họ tìm thấy ở đấy sự đồng thuận
của người dân với Chính phủ trong
chiến dịch phòng, chống dịch, họ
tìm thấy ở Việt Nam có nền chính
trị ổn định, có những ký kết hợp
tác thương mại tự do đến nhiều thị
trường lớn, có bờ biển dài, thuận tiện
trong giao thương.
Thế nên, nhà đầu tư chọn Việt Nam là
điều dễ hiểu. “Câu chuyện cảnh giác
đầu tư đội lốt, mượn xuất xứ để xuất

khẩu, tạm nhập tái xuất tráo xuất
xứ… vẫn còn tính thời sự. Sau dịch
Covid-19, vấn đề này càng không
được lơ là”, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh
nhấn mạnh.
Cần thu hút các dự án FDI công nghệ
cao, công nghệ mới
GS Nguyễn Mại cũng lưu ý, 4 tháng
đầu năm nay, quy mô trung bình
một dự án FDI chỉ khoảng 2 triệu
USD trong khi trước đó là 8 -10 triệu
USD.
“Ngoài dự án nhà máy điện khí hóa
lỏng ở Bạc Liêu thu hút được 4 tỉ
USD, mức bình quân dự án FDI trong
4 tháng qua còn rất thấp, hiếm có dự
án phù hợp với Nghị quyết 50 của Bộ
Chính trị nhằm thu hút được nhiều
dự án lớn trên thế giới. Nếu chỉ thu
hút được các dự án nhỏ li ti thôi,
tham vọng trở thành “công xưởng”
thế giới của Việt Nam có thể đạt về số
lượng, nhưng chất lượng không cao.
Chúng ta cần thu hút các dự án FDI
công nghệ cao, công nghệ mới cho
thì tương lai. Tôi nghĩ các khu công
nghiệp, các địa phương trong thu
hút FDI cần đặc biệt chú ý điều này”,
GS Nguyễn Mại phân tích.
Nguồn: thanhnien.vn

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

DƯ ĐỊA LỚN ĐANG CHỜ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
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ừ các tín hiệu tích cực, các
chuyên gia nhận định, thị
trường công nghiệp Việt
Nam không bị ảnh hưởng nhiều như
các lĩnh vực khác, nhiều nước đang
coi Việt Nam là nơi tiềm năng để thay
đổi chuỗi sản xuất.
Dịch Covid-19 đang mở ra bước
ngoặt mới cho ngành bất động sản
công nghiệp của Việt Nam. Bởi với
mục đích giảm thiểu sự đứt gãy trong
chuỗi cung ứng, tránh sự phục thuộc
quá nhiều vào một quốc gia, thời
gian qua rất nhiều doanh nghiệp
(DN) của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…
đã lên phương án dịch chuyển sản
xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia
khác, trong đó có Việt Nam.
Theo khảo sát vừa được Công ty CP
Chứng khoán SSI công bố, trong 4
tháng đầu năm 2020, dòng vốn FDI
vào khu công nghiệp tại Việt Nam đã
có những tín hiệu khởi sắc. Cụ thể,
tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn
tăng thêm 4 tháng đầu năm đã đạt
9,8 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ.
Các chuyên gia phân tích của SSI
đánh giá, dịch Covid-19 đang đẩy sự
dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc
sang các quốc gia khác diễn ra nhanh
chóng hơn. Bên cạnh đó, các doanh
nghiệp lớn như Pegatron (Đài Loan),
Amazon và Home Depot (Mỹ) bắt
đầu có hoạt động tuyển dụng và tìm
kiếm chuỗi cung ứng. Điều đó cho
thấy, Việt Nam là 1 trong những điểm
đến trong quá trình dịch chuyển, bên
cạnh các quốc gia tiềm năng khác
trong khu vực như Indonesia, Thái
Lan hay Malaysia.
So sánh với Indonesia, nước cạnh
tranh trực tiếp với Việt Nam trong
việc thu hút FDI, Việt Nam có lợi thế

ở gần Trung Quốc nên khoảng cách
vận chuyển thuận lợi hơn. Thể chế
chính trị của Việt Nam rất hỗ trợ
doanh nghiệp, có nhiều ưu đãi cho
các dự án FDI lớn (quy định ưu đãi
thay đổi theo từng trường hợp).
Đồng thời, Việt Nam cũng tham gia
rất nhiều các FTAs như Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam - EU
(EVFTA) hay Hiệp định Đối tác toàn
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP) mà Indonesia không
tham gia. Về vĩ mô, gần đây VND rất
ổn định so sánh với biến động của
tiền Indonesia - IDR.
Ông Phan Hữu Thắng - Nguyên Cục
trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ
Kế và hoạch Đầu tư) - nhận xét, Việt
Nam đã thành công trong việc khống
chế dịch Covid-19, tạo ra một lợi thế
cho Việt Nam trong khi các nước khác
đang gặp khó khăn.
Ông Thắng cho rằng, việc này đã góp
phần xây dựng và củng cố lòng tin ở
các nhà đầu tư nước ngoài.
Thứ nhất, trong mắt họ (các nhà đầu
tư) là sự an toàn khi nhìn thấy không
chỉ người dân Việt Nam mà còn cả
người nước ngoài đều được hưởng
dịch vụ chữa bệnh tốt nhất trong
điều kiện có thể.
Thứ hai, các nhà đầu tư cũng nhìn
thấy cơ hội vàng tại Việt Nam nhờ có
sự phát triển kinh tế liên tục trong các
năm vừa qua, cụ thể là sự tăng trưởng
nhanh và mạnh mẽ của nền kinh tế…
“Tất cả đang góp phần tạo nên cơ hội
vàng cho Việt Nam trong bối cảnh
chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy và
dòng vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm
và bằng chứng là trong tháng 4 vừa
qua đã có các dấu hiệu tích cực về FDI

vào Việt Nam” - ông Thắng đánh giá.
Đại diện Công ty Tư vấn dịch vụ bất
động sản Colliers International tại
Việt Nam đánh giá, thị trường công
nghiệp về cơ bản không bị ảnh
hưởng nhiều từ dịch Covid-19. Không
những thế, giá đất công nghiệp còn
ghi nhận sự tăng trưởng tốt trong các
tháng đầu năm nay. Khảo sát được
Colliers International thực hiện trong
quý I/2020 cho thấy, khi so sánh tỷ
lệ lấp đầy và giá thuê các khu công
nghiệp ở các nước Đông Nam Á thì
Việt Nam khá hấp dẫn với mức giá
thuê trung bình thấp hơn 45 - 50%
so với các nước Thái Lan, Malaysia và
Indonesia.
Theo Vụ quản lý Khu kinh tế, (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), quý I/2020 Việt
Nam có 335 khu công nghiệp được
thành lập (tăng 5 khu với cuối năm
2019), trong đó có 260 khu với tổng
diện tích đất 68.700 ha đã đi vào hoạt
động và 75 khu đang xây dựng với
tổng diện tích 29.200 ha. Tỷ lệ lấp đầy
đạt 75%, tăng 0,7% so với cuối năm
2019. Riêng ở TP. Hồ Chí Minh - theo
Colliers International, tỷ lệ lấp đầy
bình quân đạt 80%.
Chính việc tỷ lệ lấp đầy tăng cao, cùng
với đó, giá thuê dù ghi nhận thấp hơn
các nước Đông Nam Á nhưng vẫn
tăng so với cùng kỳ. Chẳng hạn ở TP.
Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 3, giá
cho thuê trung bình đối với đất công
nghiệp đang tăng lên 150 USD/m2/
kỳ, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm
ngoái. Đối với nhà máy, giá cho thuê
cũng tăng lên khoảng 5 USD/m2/kỳ.
Còn ở Hà Nội, với 140 USD/m2/ kỳ,
giá cho thuê đã tăng 10% so với quý
trước.
Trần Thế
Báo Công Thương
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

NIỀM TIN
1.

Cậu học sinh Hoàng Liên Đức Huy hiện là học sinh
lớp 8 của trường. Được biết, ba em đã rời bỏ mẹ con em
lúc mới sinh ra, cho đến 2 tuổi thì người mẹ cũng rời xa
em mãi mãi vì cơn bệnh nặng không đủ tiền chữa trị, bỏ
lại em bơ vơ giữa cuộc đời, em sống cùng ông bà ngoại
tuổi đã xế chiều phải tảo tần làm thuê làm mướn nuôi
em khôn lớn. Cuộc sống thiếu bàn tay chăm sóc của cha
mẹ, theo năm tháng em sống cùng Ông Bà thật khó khăn
nhưng năm nào em cũng đạt học sinh giỏi nhất nhì lớp
và được thầy cô giáo và bạn bè yêu mến. Chưa dừng lại
ở đó, cách đây 2 năm ông ngoại em mắc bệnh ung thư
bàng quang, một căn bệnh quái ác cướp đi sức lao động
của ông và giờ đây ông và cháu sống nhờ vào tiền làm
thuê của người Bà già yếu.

2.

M

ỗi một người không ai có thể chọn cho
mình nơi để sinh ra và sinh ra trong hoàn
cảnh nào vì đó là ý mệnh. Nhưng cũng
không ai muốn mình được sinh ra trong một gia đình
khó khăn và thiếu thốn.
Và một lần nữa tôi được vinh dự đại diện cho Công đoàn
cở sở thành viên Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín
Nghĩa đồng hành cùng Đài Truyền hình Đồng Nai thực
hiện chương trình mang tính nhân văn “Chung lòng,
chung sức” của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Hàng năm chương trình thường đến với những hoàn
cảnh khó khăn do bệnh tật hiểm nghèo. Nhưng lần này
đã lan tỏa đến học đường, mang niềm vui đến với các
học sinh nghèo hiếu học, vượt qua số phận.
Khi đặt chân đến Trường THCS Bảo Quang chúng tôi
không khỏi ngỡ ngàng trước mặt 2 em học sinh dáng
người nhỏ bé và một người phụ nữ dáng người người
gầy gò và yếu ớt.
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Thêm nữa là cậu học sinh cũng có hoàn cảnh không
hơn gì bạn của mình cùng học chung trường đó là Huỳnh
Văn Khuyên. Nhà em có hai anh em trai, ba làm thợ hồ
còn mẹ làm thuê. Hai anh em Khuyên học rất giỏi, năm
nào cũng đạt nhất nhì lớp vì các em muốn đem lại niềm
vui cho ba mẹ bằng chính kết quả học tập của mình.
Cuộc sống tuy khó khăn và thiếu thốn nhưng em luôn
cố gắng vượt qua. Khổ thay, cách đây 2 năm mẹ em lâm
bệnh và được bác sĩ chuẩn đoán là Ung thư vú giai đoạn
2, cái khó nay càng khó vì giờ đây mẹ không còn sức để
lao động mà phải sống dựa vào tiền làm thợ hồ của ba
vừa nuôi hai anh em ăn học và còn phải kiếm tiền để trị
bệnh cho mẹ.
Cuộc đời là thế, mỗi một cuộc đời mỗi một số phận khác
nhau, chỉ có tình người là giống nhau, trên hết mọi sự khi
mình mất là lúc mình được nhưng khi mình được lại là lúc
mình mất đi.
Cùng chung một tấm lòng, gia đình Tín Nghĩa cùng nhau
góp sức đem đến niềm vui cho những mãnh đời kém
may mắn hơn mình và hơn ai hết tôi thấy mình thật may
mắn và hạnh phúc khi được làm đại sứ đem niềm vui đó
lan tỏa khắp mọi nơi.
Chính vì vậy chúng ta mãi là gia đình Tín Nghĩa “Chung
lòng, chung sức”. Luôn mang đến yêu thương và nụ cười.
Lương Thị Cẩm Vân
Công ty CP Quản lý Dự án Tín Nghĩa

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

N

TRÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2020/NĐ-CP

gày 08/4/2020 vừa qua Chính
phủ đã ban hành Nghị định
số 42/2020/NĐ-CP “Quy định
Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận
chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng
phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ và vận chuyển hàng hóa
nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa”.
Nghị định này áp dụng với tổ chức, cá
nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan
đến việc vận chuyển hàng hoá nguy
hiểm bằng phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa
nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Ban Pháp chế xin trích sơ lược một số
nội dung đáng chú ý để Ban Tổng giám
đốc và Lãnh đạo các Phòng ban, đơn vị
liên quan (đặc biệt là các đơn vị có hoạt
động kinh doanh vận chuyển hàng
hóa) tham khảo như sau:
I. 9 loại hàng hóa nguy hiểm
Theo Nghị định, tùy theo tính chất hóa,
lý, hàng hoá nguy hiểm được phân
thành 9 loại và nhóm loại sau đây:
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
gồm: Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có
nguy cơ nổ rộng; nhóm 1.2: Chất và
vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng
không nổ rộng; nhóm 1.3: Chất và vật
phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ
nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai,
nhưng không nổ rộng; nhóm 1.4: Chất
và vật phẩm có nguy cơ không đáng
kể; nhóm 1.5: Chất rất không nhạy
nhưng có nguy cơ nổ rộng; nhóm 1.6:
Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không
có nguy cơ nổ rộng.
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nhạy; nhóm 4.2: Chất có khả năng tự
bốc cháy; nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc
với nước tạo ra khí dễ cháy
Loại 5: Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa; nhóm
5.2: Perôxít hữu cơ.
Loại 6: Nhóm 6.1: Chất độc; nhóm 6.2:
Chất gây nhiễm bệnh.
Loại 7: Chất phóng xạ.
Loại 8: Chất ăn mòn.
Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm
khác.
Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy
hiểm chưa được làm sạch bên trong
và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá
nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá
nguy hiểm tương ứng.
II. Phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy
hiểm
Nghị định quy định, phương tiện vận
chuyển phải đủ điều kiện tham gia
giao thông theo quy định của pháp
luật. Thiết bị chuyên dùng của phương
tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc
gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
hoặc theo quy định của Bộ quản lý
chuyên ngành.
Phương tiện vận tải hàng hóa nguy
hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa
nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện
có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác
nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu
trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí
dán biểu trưng ở hai bên và phía sau
của phương tiện.

Loại 2: Khí gồm: Nhóm 2.1: Khí dễ
cháy; nhóm 2.2: Khí không dễ cháy,
không độc hại; nhóm 2.3: Khí độc hại.
Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ
lỏng khử nhạy.

Phương tiện vận tải hàng hóa nguy
hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy
hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại
hàng hóa đó thì phải được làm sạch
và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm
trên phương tiện vận chuyển hàng hoá
nguy hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc
xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương
tiện được thực hiện theo quy trình và ở
nơi quy định.

Loại 4: Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy,
chất tự phản ứng và chất nổ rắn được
ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử

Nghị định cũng quy định việc xếp,
dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương
tiện và lưu kho bãi. Cụ thể, tổ chức, cá

nhân liên quan đến việc xếp, dỡ hàng
hoá nguy hiểm trên phương tiện vận
chuyển và lưu kho, bãi phải tuân thủ
đúng chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận
chuyển của từng loại hàng hoá nguy
hiểm hoặc trong thông báo của người
thuê vận tải.
Việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải
do người thủ kho, người thuê vận tải
hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫn
và giám sát. Không xếp chung các loại
hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm
tăng mức độ nguy hiểm trong cùng
một phương tiện. Đối với loại, nhóm
hàng hóa nguy hiểm quy định phải
xếp, dỡ, lưu giữ ở nơi riêng biệt thì việc
xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực kho,
bến bãi riêng biệt.
Trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy
hiểm không quy định phải có người áp
tải thì người vận tải phải thực hiện xếp,
dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của người
thuê vận tải. Sau khi đưa hết hàng hóa
nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu
giữ hàng hóa nguy hiểm phải được làm
sạch để không ảnh hưởng tới hàng hóa
khác theo đúng quy trình quy định.
III. Hiệu lực thi hành.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01/6/2020 và thay thế
Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày
09/11/2009 của Chính phủ quy định
danh mục hàng nguy hiểm và vận
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ,
Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày
10/3/2005 của Chính phủ quy định
Danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc
vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên
đường thuỷ nội địa.
2. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp
Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy
hiểm trước ngày Nghị định này có hiệu
lực thi hành, không phải thực hiện cấp
lại cho đến khi hết hiệu lực của Giấy
phép hoặc đến khi thực hiện cấp lại.
Ban Pháp chế
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hát động các hoạt động
chào mừng Đại hội Đảng
các cấp và chào mừng 31
năm thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa (07/09/1989 – 07/09/2020).
Các tổ chức đoàn thể Công đoàn
cơ sở, Đoàn cơ sở và Hội cựu chiến
binh Tổng Công ty phát động hội
thi “Tín Nghĩa Trong Tôi” như sau:

1. Mục đích:

- Tiếp nhận những cảm xúc của
CBCNV Tổng Công ty Tín Nghĩa qua
31 năm hình thành và phát triển.
Một giai đoạn đánh dấu sự phát
triển của Tổng Công ty với sự cống
hiến, đóng góp của nhiều thế hệ
Cán bộ lãnh đạo và CBCNV Tổng
Công ty.
- Góp phần tìm kiếm, ôn lại những
tháng ngày cùng chung tay xây
dựng Tín Nghĩa qua các tác phẩm
văn, thơ, bài viết, hình ảnh, video
clip, nhạc.v.v.. ấn tượng về Tín
Nghĩa qua 31 năm. Để các thế hệ có
dịp nhìn lại, đặc biệt thế hệ trẻ sẽ
biết trân trọng và tiếp nối phát huy
những thành tựu, vươn tới phát
triển bền vững trong tương lai.
- Tuyển chọn những tác phẩm văn,
thơ, bài viết, hình ảnh, video clip,
nhạc v.v. cho các sự kiện, Bản tin nội
bộ số đặc biệt chào mừng 31 năm
ngày thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa (7/9/1989 – 7/9/2020).
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. Hình thức thể hiện:
- Viết bài cảm nghĩ (văn xuôi, thơ,
truyện ngắn v.v..).
- Hình ảnh khoảnh khắc ấn tượng
qua 31 năm (kèm lời bình).
- Sáng tạo video – clip.

3. Nội dung dự thi:

* Bài viết:
- Ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho
quá trình phát triển sản xuất kinh
doanh của Tổng Công ty.
- Cảm nghĩ về truyền thống Văn hóa
Tín Nghĩa.
- Tâm tư, cảm nghĩ về Tín Nghĩa
trong quá khứ, hiện tại, tương lai.
- Kỷ niệm khó quên, khoảnh khắc
đáng nhớ của thời gắn bó với Tín
Nghĩa.
* Hình ảnh:
- Những hình ảnh, khoảnh khắc
thông qua các sự kiện của Tổng
Công ty.
- Những bức hình ngẫu hứng để lại
những kỷ niệm sâu sắc chưa từng
được công bố.
- Thiết kế, xây dựng bố cục bộ ảnh,
phỏng vấn CBCNV phát biểu về quá
trình hình thành và phát triển của
Tổng Công ty qua 31 năm; Những
cảm xúc, niềm tự hào, tin tưởng
vào sự phát triển bền vững của Tín
Nghĩa trong tương lai.
* Video - Clip
Đánh dấu sự phát triển của Tổng
Công ty qua 31 năm với các sự kiện,
những cột mốc chính hoặc những
kỷ niệm gắn bó với Tổng Công ty
của CBCNV qua thời gian.

4. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ lãnh đạo, CBCNV qua từng
thời kỳ xây dựng Tín Nghĩa từ ngày
đầu khởi nghiệp.
- CBCNV Tổng Công ty đang công
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tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Đối tác, khách hàng có những
kỷ niệm gắn bó với quá trình hình
thành và phát triển của Tổng Công
ty Tín Nghĩa.

5. Thành phần Ban Giám khảo:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng
Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Ban Biên tập Bản tin nội bộ
- Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Hội Cựu
chiến binh
- Giám khảo chuyên môn được mời
từ bên ngoài

6

. Thời gian gửi bài dự thi:
Từ ngày phát động đến hết ngày
31/07/2020, các bài viết, tác phẩm
gửi về địa chỉ email:
chau.nth@tinnghiacorp.com.vn;
long.dh@tinnghiacorp.com.vn
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. Cơ cấu giải thưởng: gồm các giải:
• Bài viết:
- 1 giải nhất: 1.500.000đ
- 1 giải nhì: 1.000.000đ
- 1 giải ba: 800.000đ
- 5 giải khuyến khích,
mỗi giải: 500.000đ.
• Hình ảnh:
- 1 giải nhất: 1.000.000đ
- 1 giải nhì: 800.000đ
- 1 giải ba: 500.000đ
- 5 giải khuyến khích,
mỗi giải: 300.000đ.
• Video - clip:
- 1 giải nhất: 2.000.000đ
- 1 giải nhì: 1.500.000đ
- 1 giải ba: 1.000.000đ
- 5 giải khuyến khích,
mỗi giải: 500.000đ.
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