THÔNG TIN NỘI BỘ
Số 05 Năm 2020

LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP TÍN NGHĨA ĐƯỢC XẾP HẠNG
“DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG”

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

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

N

gày 24/08/2020, Bộ Công
Thương đã ban hành Quyết
định số 2250/QĐ-BCT phê
duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất
khẩu uy tín” năm 2019. Vượt qua nhiều
tiêu chí tuyển chọn, Tổng Công ty Tín
Nghĩa tiếp tục vinh dự được công nhận
là 1 trong 268 Doanh nghiệp xuất khẩu

phần lớn trong sự nghiệp
xây dựng, phát triển kinh
tế xã hội của tỉnh Đồng Nai
cũng như công cuộc Công
nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Với những nỗ lực và kết quả đạt được của đất nước. Trong nhiều
qua quá trình hoạt động sản xuất kinh năm liền, Tổng Công ty Tín
doanh, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã góp Nghĩa được VNR xếp hạng
trong Top 200/500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam.
uy tín năm 2019 (Xếp thứ 4/11 doanh
nghiệp trong nhóm ngành cà phê).
Đây là năm thứ 17 liên tiếp, Tổng Công
ty Tín Nghĩa đạt danh hiệu này.

Trong lĩnh vực xuất khẩu,
Tổng Công ty Tín Nghĩa
tham gia thị trường cà phê
gần 27 năm qua, cà phê
nhân xuất khẩu là một
trong những mặt hàng kinh
doanh chủ lực của Tổng
Công ty. Trong những năm
gần đây, mỗi năm Tổng
Công ty Tín Nghĩa xuất khẩu
trên 100.000 tấn cà phê, kim
ngạch trên dưới 200 triệu
USD, thuộc Top 5 doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu Việt Nam. Mặc dù
chịu ảnh hưởng nặng nề
bởi đại dịch Covid-19, vụ
mùa 2019/2020 vừa qua,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
xuất khẩu đạt sản lượng
trên 82.000 tấn cà phê
nhân, kim ngạch đạt gần
120 triệu USD. Từ nay đến
cuối năm 2020, Tổng Công
ty Tín Nghĩa sẽ tiếp tục xuất
khẩu cà phê phấn đấu đạt
sản lượng kế hoạch đã xây
dựng từ đầu năm là 100.000
tấn.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP ĐƯỢC XẾP HẠNG
“DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG”
VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

N

gày 02/10/2020, tại Hội
trường Bộ Quốc Phòng - Hà
Nội, đã diễn ra chương trình
vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu
vì Người lao động” năm 2019-2020,
tại buổi lễ 51 doanh nghiệp được xếp
hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người
lao động” năm 2019-2020; trong đó 30
doanh nghiệp được tặng Bằng khen của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng
Thương mại Công nghiệp Việt Nam
(VCCI); 8 doanh nghiệp đạt Giải thưởng
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao
động” năm 2019-2020. Tổng Công ty Tín
Nghĩa được xếp hạng và vinh dự nhận
Bằng khen của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội.
Doanh nghiệp Tiêu biểu vì Người lao
động là hoạt động do Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) tổ chức, xếp hạng hằng năm.
Theo Ban Tổ chức, mục tiêu mà chương
trình hướng tới là nhằm tìm kiếm và
biểu dương những doanh nghiệp nỗ
lực không ngừng cải thiện môi trường
làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần của công nhân, xây dựng
môi trường văn hóa doanh nghiệp lành
mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn
định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền
vững trong quá trình hội nhập và phát
triển.
Bên cạnh đó, chương trình còn là nguồn
động viên, khích lệ các doanh nghiệp
quan tâm chăm lo tốt hơn tới đời sống
người lao động, bảo đảm cho người lao
động một môi trường làm việc hiệu quả,
phát huy cao nhất năng lực, sở trường và
nhiệt huyết của người lao động.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, những doanh nghiệp được
xếp hạng đều bảo đảm có nhiều chế độ phúc lợi tốt hơn cho người lao
động. Ngoài mức lương cao hơn so với mặt bằng chung tại các ngành,
địa phương, các doanh nghiệp này còn có những chế độ phúc lợi phù
hợp với đặc thù của đơn vị. Các chính sách chăm lo cho người lao động
của các doanh nghiệp này rất phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào hoàn
cảnh thực tế của từng doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu của người
lao động.
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã 3 lần liên tiếp được xếp hạng Doanh nghiệp
vì người lao động và vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội “Đã thực hiện tốt pháp luật lao động, chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2019”. Đây là bằng chứng ghi
nhận sự nỗ lực của Tổng Công ty, luôn xem người lao động là nguồn tài
sản quý giá của doanh nghiệp, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cũng như lắng
nghe ý kiến và chăm lo đời sống của người lao động bằng nhiều chính
sách và hoạt động liên quan. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19
đang diễn biến phức tạp và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình
sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Vinh danh đứng trong hàng ngũ Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao
động, đã khẳng định giá trị cốt lõi của Tín Nghĩa trong những năm qua:
Gắn hiệu quả kinh doanh với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên, đảm bảo việc làm, phúc lợi,… để
không người lao động nào bị bỏ lại phía sau.
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT
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TÍN NGHĨA LẦN THỨ 4 LIÊN TIẾP
CÓ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
VIỆT NAM NĂM 2020

N

gày 29/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành
Quyết định số 2534/QĐ-BCT về việc công
nhận các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia
(THQG) 2020, vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh
vực, Tín Nghĩa đã vinh dự nằm trong danh sách 124 doanh
nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 2020 trên cả 04 nhóm
lĩnh vực hoạt động chính gồm Đầu tư hạ tầng Khu công
nghiệp; Kinh doanh Xăng dầu, nhớt, khí đốt; Kinh doanh,
chế biến Nông sản và Dịch vụ kho, cảng, logistics.

Chương trình THQG là chương trình xúc tiến thương mại
đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng,
phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu
sản phẩm. Việc tham gia Chương trình là một quá trình
để doanh nghiệp đánh giá toàn diện các hoạt động, kết
quả sản xuất kinh doanh và chiến lược xây dựng thương
hiệu thông qua hệ thống tiêu chí của Chương trình; từ đó
khuyến khích các doanh nghiệp chia sẻ và theo đuổi các
giá trị cốt lõi của Chương trình, đó là Chất lượng - Đổi mới,
Sáng tạo - Năng lực tiên phong.
Qua gần 17 năm hình thành và phát triển, Chương trình
THQG Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực,
thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối
với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người
tiêu dùng trong và ngoài nước; tôn vinh các thương hiệu
sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho THQG Việt
Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng
hóa và dịch vụ chất lượng và có năng lực cạnh tranh cao
trên thị trường quốc tế.
Với những nỗ lực và kết quả đạt được qua quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã vinh
dự lần thứ 4 liên tiếp (2014, 2016, 2018, 2020) đạt danh
hiệu Thương hiệu Quốc gia. Thông qua những đóng góp
thiết thực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh Đồng Nai cũng như công cuộc Công nghiệp
hóa - Hiện đại hóa của đất nước, trong những năm qua,
Tín Nghĩa còn được nhiều giải thưởng uy tín như Doanh
nghiệp vì người lao động, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam, Chất lượng Quốc gia, Doanh nghiệp Phát triển
bền vững, Sao Vàng Đất Việt.v.v..
Hồng Châu
Phòng TTTT
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TRÍCH PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM QUYẾT ĐỊNH 2534/QĐ - BCT NGÀY 29/9/2020
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT (MÃ CK: BAX)

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 HOÀN THÀNH ĐẠT 100,60%
KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ VƯỢT 24,93% KẾ HOẠCH
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Q

ua 9 tháng thực hiện
Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông năm 2020,
Công ty CP Thống Nhất đã đạt được
những kết quả sau:
- Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN:
Hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2
cho khách hàng và đủ điều kiện bán
nhà ở hình thành trong tương lai của
dự án. Ngoài ra, Công ty cũng đang
triển khai các thủ tục xác nhận đủ
điều kiện mở bán, cho thuê khu nhà
chung cư phục vụ cho công nhân
KCN.
- Dự án KCN Bàu Xéo: Do vướng công
tác bồi thường giải phóng mặt bằng
nên chủ yếu hoàn thiện một số hạng
mục hạ tầng đã được thực hiện từ
năm 2019.
- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường
trong đó chất lượng xử lý nước thải
đầu ra luôn ổn định so với quy chuẩn
hiện hành. Tăng cường công tác kiểm
tra giám sát các hoạt động xả thải, xử
lý chất thải rắn của các doanh nghiệp.
Thường xuyên giám sát việc xả thải
của các doanh nghiệp kịp thời phát
hiện và phụ thu đối với các doanh
nghiệp có chất lượng nước thải đầu
ra vượt mức cam kết.
Nhìn chung các chỉ tiêu về doanh thu
của các hoạt động như cho thuê đất,
sử dụng hạ tầng, kinh doanh nước
sạch,… 9 tháng đầu năm 2020 vượt
kế hoạch đề ra. Doanh thu 297,33 tỷ
đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn
135 tỷ đồng, lần lượt tăng 71,36% và
94,40% so với thực hiện năm trước.

Với kết quả trên, trong 9 tháng đầu
năm, Công ty CP Thống Nhất đã hoàn
thành 100,60% kế hoạch doanh thu
và 124,93% kế hoạch lợi nhuận sau
thuế.
Ngày 13/10, Công ty CP Thống Nhất
đã có thông báo số 20/TB-HĐQT về
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi cổ tức đợt 1 năm 2020 với
tỷ lệ 30% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận
được 3.000 đồng) cho 8,2 triệu cổ
phiếu đang lưu hành. Thời gian chốt
danh sách vào ngày 30/10/2020 và sẽ
chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày
23/12/2020.
Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông năm 2020,
Công ty CP Thống Nhất cần tập trung
một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm
bảo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm
2020, cụ thể như sau:
- Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN:
Tiếp tục triển khai xây nhà liên kế, biệt
thự (nhà thô) đối với các lô đất phải
xây nhà ở sau khi ký kết Hợp đồng
mua bán nhà hình thành trong tương
lai với khách hàng. Triển khai các thủ
tục đầu tư các hạng mục trường mầm

non, cửa hàng Thương mại Dịch vụ,
nhà chung phục vụ công nhân.
- Dự án KCN Bàu Xéo: Triển khai các
thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu
KCN. Tập trung thu hồi công nợ của
các Doanh nghiệp thuê đất theo hợp
đồng đã ký kết.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công
tác đầu tư và tiết giảm tối đa chi phí
nhằm bảo đảm kết quả kinh doanh
đã đề ra cho Công ty.
- Tập trung thực hiện tốt công tác
bảo vệ môi trường: Kiểm soát chặt
việc xả thải của các Doanh nghiệp
không để nước thải về Nhà máy XLNT
vượt khả năng xử lý của Trạm. Trong
mùa mưa thường xuyên kiểm tra hệ
thống thu gom nước thải, nước mưa
của các Doanh nghiệp đảm bảo được
tách riêng biệt không để xảy ra hiện
tượng nước thải lẫn vào hệ thống
thoát nước mưa và ngược lại.
- Đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ
đông mức cổ tức năm 2020 là 50%.
Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất
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KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN
CÓ THÀNH TÍCH TRUY BẮT TỘI PHẠM

N

gày 25/9, công an xã Phước Long Thọ phối
hợp với các ban ngành địa phương và Công ty
CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông đã tổ chức
trao giấy khen đột xuất cho cá nhân có thành tích trong việc
truy bắt tội phạm tại địa bàn phường xã.
Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/9, anh Nguyễn
Văn Hòa cùng đội bảo vệ Công ty nhận được thông tin từ
công an xã Phước Long Thọ về một đối tượng vừa ăn trộm xe
máy trên địa bàn huyện hiện đang lẩn trốn quanh khu vực,
đề nghị người dân phối hợp tham gia truy bắt.
Khoảng 30 phút sau khi nhận được thông báo, trên đường
đi tuần tra quanh KCN Đất Đỏ 1, anh Hòa phát hiện ra đối
tượng khả nghi có nhận dạng như mô tả, bằng các biện
pháp nghiệp vụ anh tìm cách tiếp cận đối tượng hỏi chuyện
để kéo dài thời gian và tranh thủ lúc đối tượng không để ý,
anh đã gọi điện thoại để thông báo cho đội bảo vệ cũng như
công an nhằm phối hợp vây bắt. Trong thời gian tiếp cận,
đối tượng nhiều lần vẫy tay người đi đường để xin đi nhờ
xe nhưng anh Hòa đều ra hiệu để người dân không cho đối
tượng đi nhờ.
Ngay sau khi nhận được thông báo của anh Hòa, công an xã
và anh em đội bảo vệ Công ty đã kịp thời có mặt, khi nhìn
thấy có người áp sát mình, đối tượng liền bỏ chạy nhưng đã
bị lực lượng công an bắt ngay sau đó.
Tại Công an xã, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi
phạm tội của mình. Hành động mưu trí, dũng cảm của anh
Hòa đã được Công an xã báo cáo lên cấp trên và có khen
thưởng đột xuất.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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ĐỘI BẢO VỆ KHU CÔNG NGHIỆP
TAM PHƯỚC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
PCCC & CỨU NẠN CỨU HỘ

T

hực hiện kế hoạch
huấn luyện nghiệp
vụ PCCC & cứu
nạn cứu hộ định kỳ hàng
năm theo đúng quy định,
đồng thời tổ chức diễn
tập phương án chữa cháy
nhằm củng cố lực lượng
PCCC của Công ty ngày
càng vững mạnh, đáp ứng
tốt nhu cầu công việc, sẵn
sàng ứng phó với những
tình huống khẩn cấp xảy
ra.
Trong hai ngày 12/9 và
13/9/2020 được sự chấp
thuận của Ban Giám đốc
Công ty CP Phát triển KCN
Tín Nghĩa, Đội bảo vệ, Đội
PCCC KCN Tam Phước đã
phối hợp với lực lượng
PCCC và cứu nạn cứu hộ
Công an Thành phố Biên
Hòa tổ chức thực tập
phương án chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ. Thông
qua đợt thực tập này các
học viên đã tiếp thu và
nắm vững các vấn đề liên
quan đến công tác phòng

cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ.
Theo quy định, Lực lượng
PCCC cơ sở phải nắm vững
các vấn đề cơ bản của
công tác PCCC và cứu nạn
cứu hộ.
Đó là, phải nâng cai nhận
thức về công tác PCCC
trong cán bộ công nhân
viên lao động như: đặc
điểm sản xuất của Công
ty và Khu công nghiệp
lực lượng PCCC cơ sở phải
nắm vững kiến thức cơ bản
về cháy nổ, nguyên nhân,
biện pháp phòng cháy và
cách xử lý kịp thời các tình
huống cháy nổ khi xảy ra.
Thông qua đợt tập huấn
về lý thuyết và thực hành
tình huống thực tế, Đội
PCCC cơ sở đã biết sử dụng
thành thạo các phương
tiện PCCC và cứu nạn cứu
hộ tại chỗ do Công ty
trang bị, cách lắp lăn vòi,
rải vòi và các tư thế cầm
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lăng chữa cháy, các thao tác khi
thoát nạn trong đám cháy có khói và
khí độc, các đội hình cứu người, sơ
cấp cứu ban đầu.
Sau buổi tập huấn, các học viên đã
được kiểm tra sát hạch và cấp giấy
chứng nhận về phòng cháy chữa
cháy và cứu nạn cứu hộ, 100% đạt
yêu cầu.
Ngô Đức Hường
Đội Bảo vệ KCN Tam Phước

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

– HUẤN LUYỆN
NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI
LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY CƠ SỞ

T

ại Đồng Nai cũng như
nhiều đô thị lớn trên
toàn quốc, nhiều vụ cháy
nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại
hàng chục tỷ đồng. Do vậy, ngoài sự
chủ động của lực lượng phòng cháy
chữa cháy (PCCC) chuyên nghiệp,
lực lượng PCCC tại chỗ cũng đóng
vai trò hết sức quan trọng.
Nhận thức được tầm quan trọng của

công tác PCCC trong việc đảm bảo
an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời
nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng
PCCC tại chỗ, ngày 24/9/2020, tại Hội
trường Văn phòng Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Phòng Hành chính Quản trị đã
phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC và
cứu nạn cứu hộ (CNCH) tổ chức lớp
“Tuyên truyền kiến thức PCCC, Huấn
luyện nghiệp vụ PCCC”. Buổi tập huấn
đã thu hút sự tham gia của các thành
viên là đại diện của các phòng, ban tại
văn phòng Tổng Công ty.
Tại buổi huấn luyện, các thành viên
trong Tổng Công ty đã được cán bộ
huấn luyện truyền đạt những kiến
thức cơ bản về PCCC, các văn bản
pháp luật về PCCC, hướng dẫn các
nguyên nhân gây ra cháy nổ; một số
biện pháp phòng cháy chữa cháy tại
cơ quan và gia đình; cách sử dụng
phương tiện chữa cháy tại chỗ, những
kỹ năng, cách xử lý tình huống khi
xảy ra sự cố cháy nổ; kỹ năng thoát
hiểm, biện pháp chữa cháy và cứu hộ
cứu nạn; các biện pháp PCCC trong
sử dụng điện; hướng dẫn và sử dụng
bình chữa cháy dập tắt đám cháy và
cách sử dụng vòi chữa cháy. Không
chỉ vậy, nhiều trường hợp thực tế,
thiệt hại về người và của đối với các
vụ cháy nổ, đặc biệt là các vụ cháy lớn
trong thời gian gần đây cũng đã được
trình bày.

Bên cạnh đó, nhằm giúp học viên
có thể ứng dụng linh hoạt kiến thức
PCCC vào công tác thực tế, đại diện
cơ quan PCCC còn hướng dẫn các
học viên sử dụng các phương tiện
PCCC vào các tình huống thực tế. Tại
buổi huấn luyện, các thành viên trong
Tổng Công ty còn được dịp sử dụng
các thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa
cháy trong tình huống thực tế. Đối với
nhiều học viên, đây là kỹ năng tương
đối mới mẻ, tuy nhiên, rất cần thiết để
trang bị cho bản thân và người xung
quanh khi xảy ra sự cố, nhằm ngăn
chặn và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại ở
mức thấp nhất.
Tổ chức lớp tập huấn là dịp để cho
công nhân viên trong Tổng Công ty
nâng cao kiến thức và kỹ năng đối
phó với các tình huống cháy nổ, qua
đó chủ động trong công tác PCCC khi
xảy ra sự cố cháy nổ. Trong thời gian
tới, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động và phòng chống cháy nổ, Tổng
Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các buổi
tập huấn cho cán bộ công nhân viên
trong toàn hệ thống nhằm đáp ứng
tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn
tính mạng, của cải trong quá trình
hoạt động sản xuất, kinh doanh.		
Hồng Long
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 05/2020
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N

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

ăm 2020 đã dần qua 3 quý và chuẩn bị bước vào quý IV. Một
năm với rất nhiều khó khăn và thách thức do tình hình chung
của kinh tế toàn cầu, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa cũng phần
nào bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, một số khách hàng, chuyên
gia, đối tác nước ngoài không thể đến Công ty làm việc và giao dịch kinh
doanh, tư vấn kỹ thuật. Tuy vậy, Ban lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng duy trì
các hoạt động sản xuất, năng động trong công tác bán hàng để đảm bảo
việc làm và đời sống của người lao động.
Sau đây là một số thông tin hoạt động chính của Công ty trong thời gian vừa qua:
• Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Sau nhiều lần hoãn do dịch bệnh Covid-19, Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa đã diễn ra vào ngày
thứ Bảy, 15 tháng 08 năm 2020.

Để ứng phó với những khó khăn trong
năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh
Covid, Hội đồng quản trị Công ty đã ủy
nhiệm Ông Nguyễn Cao Nhơn – thành
viên HĐQT Công ty, thường trực và chỉ
đạo trực tiếp hoạt động của Nhà máy
Cà phê Hòa Tan Tín Nghĩa
• Hoạt động cải tiến sản xuất
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội đồng
quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công
ty, Ông Nguyễn Cao Nhơn và Nhóm
chuyên viên Công ty Cổ phần Cơ khí
Vina Nha Trang- đối tác cùng làm việc
trong thời gian đầu xây dựng Nhà máy
và lao động tại Công ty, các phòng ban
trực tiếp làm việc vào các ngày thứ Hai,
thứ Năm hàng tuần, từ ngày 13 tháng
07 năm 2020.
Kết quả của các buổi họp là các hạng mục được
cải tiến:
- Cải thiện hoạt động của Nhà máy xử
lý nước thải.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 15/08/2020

Đến tham dự Đại hội gồm có: Ông Quách Văn Đức, Ông Nguyễn Cao Nhơn,
Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Bà Mai Nguyên (thành viên Hội đồng quản trị Công
ty), Bà Trần Thị Lan Anh (đại diện cho ông Thái Như Hiệp – Công ty TNHH
Vĩnh Hiệp – Cổ đông và cũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty),
Ông Tăng Trần Tấn Khải (đại diện Ban Kiểm Soát Công ty), và một số thành
viên đại diện các phòng ban của Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa.
Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua báo cáo hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và dự thảo kế hoạch
6 tháng cuối năm 2020; thông qua báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát,
đồng thời bàn thảo các phương hướng hoạt động nhằm mục tiêu: Ổn
định sản xuất, ổn định thị trường và phát triển sản phẩm, thương hiệu Cà
phê hòa tan sấy phun, sấy lạnh của Công ty.
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với sự chỉ đạo của HĐQT Công ty
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- Ổn định sản xuất, tăng
độ thu hồi, giảm tiêu hao
nguyên, nhiên liệu trong từng
công đoạn.
- Cải thiện chất lượng sản
phẩm, ổn định nguồn nguyên
liệu, thông số quy trình.
- Thiết kế và thi công Hệ thống
thu hồi nước, nhằm giảm
lượng nước sử dụng và nước
thải về Nhà máy xử lý nước
thải, tiết giảm chi phí sử dụng
nước và chi phí sử dụng nước
thải.
Bên cạnh việc phối hợp với
Nhóm VNT, Công ty cũng
làm việc với Nhà thầu Lò hơi Công ty TNHH Martech Boiler
để cải thiện hoạt động của Lò
hơi, ký kết hợp đồng bảo trì,
bảo dưỡng và đào tạo cho
nhân viên vận hành lò hơi.
Ngoài ra, Công ty cũng phối
hợp làm việc cùng Công ty
Cổ Phần Kỹ nghệ Lạnh Á Châu
(Arico) để giải quyết, khắc
phục các sự cố về kỹ thuật của
hệ thống phòng lạnh (Cold
room) nhằm hoàn thiện hệ
thống sản xuất.

• Hoạt động sản xuất – kinh doanh:
Ngày 30 tháng 09 năm 2020 vừa qua, Công ty đã xuất khẩu container (15 tấn) Cà
phê hòa tan Sấy lạnh phun dầu (Freezed Dried Coffee) đầu tiên qua thị trường
Hàn Quốc.
Đây là bước ngoặc, đánh dấu sự phát triển của Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa, vì là
đơn vị Việt Nam đầu tiên đầu tư hệ thống sản xuất Cà phê sấy lạnh, và cũng là kết
quả từ sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty
CP Cà phê Tín Nghĩa.
Hệ thống thiết bị Cà phê hòa tan sấy lạnh, năm 2020 đã đầu tư thêm hệ thống
sàng rung, phun dầu để đáp ứng tiêu chuẩn Cà phê hòa tan sấy lạnh chất lượng
cao theo thị hiếu của khách hàng và thị trường.
Để thực hiện đơn hàng trong thời gian ngắn, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo
Công ty đã họp bàn liên tục và có những chỉ đạo sát sao, bên cạnh đó là thành
lập “Đội ứng phó nhanh” để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong hoạt
động sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng.
Từ khởi đầu thành công này, hy vọng CB.CNV sẽ có thêm niềm tin và động lực vào
tương lai phát triển của Công ty trong mảng Cà phê hòa tan sấy lạnh.

Hình ảnh Cà phê sấy lạnh, từ sản xuất, thành phẩm đến xuất hàng lên container
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• Hoạt động đào tạo:
Nhằm thực hiện chính sách, mục tiêu an toàn thực phẩm,
cải tiến Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, chuẩn
bị cho việc đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn BRC 8 (British Retailer
Consortium), tái chứng nhận FSSC (Food Safety System
Certification) phiên bản 4 và nâng cấp phiên bản 5, Công
ty đã tổ chức các hoạt động đào tạo bên ngoài và đào
tạo nội bộ.
1. Đào tạo nhận thức an toàn thực phẩm:
Khóa học diễn ra trong một ngày (30/07/2020) với sự
tham dự của hơn 50 CB.CNV, mục tiêu của Khóa học
nhằm giúp nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm,
nhận diện các mối nguy và các chứng nhận Hệ thống an
toàn thực phẩm theo khách hàng và thị trường.
2. Đào tạo đánh giá viên nội bộ BRC và FSSC:
Khóa học diễn ra trong ba ngày (31/07, 04-05/09/2020).
Do diễn biến dịch bệnh Covid nên Khóa học phải ngưng
trong tháng 08 và hoàn tất vào ngày 05/09/2020 với 29
học viên tham dự. Khóa học giúp trang bị cho học viên
nhận thức về Tiêu chuẩn chứng nhận BRC 8 và FSSC 5,
đồng thời thực hành kỹ năng đánh giá. Kết quả cuối
Khóa, 29 Học viên tham dự đều đã đạt bài thi tốt, đủ
yêu cầu để thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống
quản lý an toàn thực phẩm tại đơn vị theo tiêu chuẩn
BRC 8 và FSSC 5.
Tiếp theo Khóa học, Ban An toàn thực phẩm cũng đã tổ
chức đợt đánh giá nội bộ để các đánh giá viên thực hành
kỹ năng đánh giá, đồng thời rà soát lại các điểm lưu ý
của đợt đánh giá trước và yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm
chuẩn bị tốt nhất cho các đợt đánh giá của khách hàng
và tổ chức chứng nhận.

CB.CNV tích cực học tập và nghiên cứu trong mùa Covid.

3. Đào tạo và diễn tập PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy).
Cùng trong kế hoạch đào tạo về an toàn, phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
của đơn vị, Công ty đã tổ chức đợt đào tạo và diễn tập về Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) vào ngày 11/09/2020, sau đó
hình thành Đội PCCC và Quy chế thực hiện.

Hình ảnh Khóa đào tạo và diễn tập PCCC, 11/09/2020
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4. Liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường:
Cũng trong mục tiêu chung: Liên kết để phát triển,
Ban Lãnh đạo Công ty đã có các hoạt động liên kết
đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường. Trong năm
2020, Công ty đã đón 2 lượt sinh viên đến thực tập và
làm việc tại Công ty:
- Nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghiệp
TP.HCM – ngành Công nghệ thực phẩm
- Nhóm Sinh viên trường Sư phạm kỹ thuật TP.HCM –
ngành Kỹ thuật công nghệ nhiệt lạnh
Với tầm nhìn – sứ mệnh: Trở thành doanh nghiệp dẫn
đầu trong ngành cà phê với năng lực cạnh tranh cao,
khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc
tế. Việc liên kết với các Viện nghiên cứu khoa học và
các Trung tâm đào tạo chuyên ngành trong nước và
quốc tế là một trong những điều tiên quyết để thực
hiện sứ mệnh trên.
Hi vọng sau thời gian thực tập, các bạn sinh viên tiếp
tục lựa chọn các đề tài nghiên cứu gắn liền với ngành
Cà phê hòa tan và có những đóng góp thiết thực cho
doanh nghiệp và ngành Cà phê Việt Nam.
Ban Giám Hiệu nhà trường (Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh
và Tiến sĩ Nguyễn Đức Vượng) trước đây đã đến tham
quan Nhà máy và gợi ý Chương trình liên kết đào tạo,
hợp tác giữa hai bên. Hướng sắp tới Công ty dự kiến
sẽ nhờ Viện Công Nghệ Sinh Học và Thực Phẩm hỗ trợ
Khóa đào tạo Sensory (Đánh giá cảm quan) và thành
lập Hội đồng thử nếm, một kỹ năng rất cần thiết cho
đội ngũ kỹ thuật của đơn vị.
• Kế hoạch đến cuối năm 2020
Những thông tin nêu trên phản ảnh một số hoạt
động chính của Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa trong
thời gian vừa qua… Hướng tới kỷ niệm 4 năm ngày
thành lập Công ty (2016-30/11-2020), Công ty đang
có nhiều kế hoạch thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh
doanh, phát huy sáng kiến qua các hoạt động nghiên
cứu và đào tạo, xây dựng văn hóa an toàn cho đơn vị.
Với mục tiêu vươn lên top 5 doanh nghiệp sản xuất
Cà phê hòa tan hàng đầu Việt Nam, đáp ứng yêu
cầu khách hàng với các tiêu chí: chất lượng, chuyên
nghiệp, đồng hành cùng phát triển; xây dựng đội ngũ
cán bộ công nhân viên với các giá trị cốt lõi: Uy tín,
Trách nhiệm, Đoàn kết, Sáng tạo và Cầu tiến; Ban lãnh

Sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm
tham gia học tập và nghiên cứu tại doanh nghiệp

đạo Công ty đã và đang đồng hành cùng với tập thể CB.CNV để
ổn định sản xuất, thị trường, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, Văn
hóa an toàn nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho đơn vị.
Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
Đốc Công ty, tập thể CB.CNV quyết tâm thực hiện kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2020, đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm BRC 8, nâng cấp phiên bản FSSC 5.0 và đưa ra
thị trường sản phẩm Cà phê sấy lạnh với thương hiệu Tín Nghĩa
– Real Coffee.
Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

T

hời gian qua được sự quan
tâm của Đảng uỷ, Ban TGĐ
Tổng Công ty Tín Nghĩa, sự
lãnh đạo sâu sát của Hội đồng Quản
trị, của Chi bộ, và sự đoàn kết phấn
đấu của toàn thể đảng viên, CBCNV,
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa luôn
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề
ra.
Năm 2020, bên cạnh việc tiếp tục
duy trì các hoạt động kinh doanh
có hiệu quả, Công ty tập trung triển
khai công tác đầu tư, phát triển
các dự án mới để đảm bảo sự tăng
trưởng bền vững cho những năm
tiếp theo đúng với định hướng phát
triển của Công ty, cụ thể các dự án
mới Công ty cần tập trung trong
thời gian tới như: Dự án Khu dịch vụ,
thương mại và logistic 250ha; Dự án
khu dân cư phục vụ TĐC 24ha tại xã
lộ 25 huyện Thống Nhất và Dự án
chợ đầu mối Dầu Giây giai đoạn 2 tại
Công ty CP BĐS Thống Nhất (công ty
con).
Trong 9 tháng đầu năm, tình hình
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp, đã tác động và ảnh hưởng xấu
đến toàn bộ các lĩnh vực kinh tế - xã
hội. Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng
thực hiện tốt các giải pháp nhằm
hạn chế tối đa những thiệt hại, triển
khai tốt Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020, Hội
đồng quản trị, Ban điều hành đã đạt
được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể
trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh
số thực hiện được 116,55 tỷ đồng
đạt 76,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận
trước thuế thực hiện được 69,25 tỷ
đồng đạt 87,3% kế hoạch. Nộp ngân
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sách 17,54 tỷ đồng, đạt 86,2% kế
hoạch.
Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên
đảm bảo công tác duy tu sửa chữa,
bảo dưỡng các hạng mục hạ tầng
kỹ thuật KCN nhằm đảm bảo công
năng và tuổi thọ của các hạng mục
hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư. Thường
xuyên thực hiện công tác chăm sóc
hệ thống cây xanh trong KCN. Bộ
mặt khu công nghiệp luôn được
chỉnh trang khang trang, sạch đẹp.
Công tác bảo vệ môi trường luôn
được đảm bảo.
Công ty cũng thường xuyên rà soát,
sắp xếp nhân sự phù hợp với năng
lực công tác, yêu cầu công việc theo
hướng tinh giảm để nhằm năng cao
hiệu quả sử dụng lao động tại đơn
vị. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm
thực hiện tốt công tác chăm lo đời
sống tinh thần cho người lao động
như thực hiện đầy đủ chế độ thăm

khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát,
nghỉ dưỡng, tham gia các hoạt động
phòng trào nhân dịp nhân ngày Lễ
lớn, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Tết
Nguyên đán hàng năm,... Tổ chức đo
kiểm môi trường lao động định kỳ,
thực hiện chế độ phụ cấp theo qui
định cho CBCNV làm việc tại môi
trường có yếu tố độc hại. Góp phần
giúp người lao động an tâm làm việc
nhất là trong thời điểm ảnh hưởng
của dịch bệnh.
Phối hợp với Đồn Công an KCN,
Trung đội dân quân thường trực
và Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn tài sản Công ty và
Nhà đầu tư trong phạm vi KCN, KDC
18ha, 15ha. Tình hình an ninh, trật
tự của KCN Tam Phước được đảm
bảo tốt. Định kỳ hàng tháng, tổ chức
họp giữa lãnh đạo Công ty, Ban chỉ
huy CA Đồn với Đại diện các doanh

TIN TỨC - SỰ KIỆN
nghiệp để thông báo tình hình ANTT, cũng như trao đổi,
ghi nhận những phản ảnh của doanh nghiệp, nhằm không
ngừng đảm bảo ngày càng tốt hơn công tác an ninh trật tự,
an toàn tài sản của doanh nghiệp, tạo sự yên tâm cho các nhà

KHEN THƯỞNG
CON EM CBCNV

HỌC GIỎI – SỐNG TỐT
NĂM 2020

P

hát huy truyền thống văn hóa tốt
đẹp, nhằm ươm mầm tài năng tương
lai cho thế hệ con em CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa; nhằm động viên, khích
lệ các cháu tích cực học tập, trở thành con
ngoan, trò giỏi, hoạt động khen thưởng con
em CBCNV Học giỏi – Sống tốt là sự kiện hàng
năm của Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa.

đầu tư. Đặc biệt ngày 24/09/2020 Giám đốc Công ty được Bộ
trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
Trong bối cảnh, tình hình dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức
tạp. Công ty đã thực hiện triển khai các biện pháp phòng
chống, ngăn ngừa, thực hiện phun thuốc phòng ngừa, diệt vi
khuẩn tại văn phòng làm việc, triển khai hướng dẫn CB.CNV
thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của
Bộ y tế. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trong KCN
thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phòng
chống dịch bệnh nhất là đối với công tác quản lý xuất nhập
cảnh của các chuyên gia, người lao động là người nước ngoài
trong KCN. Bên cạnh đó Công ty cũng thường xuyên theo
dõi nắm bắt tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, các
chính sách hỗ trợ của nhà nước ... để cùng các doanh nghiệp
kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế những thiệt hại.
Hy vọng với những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều
hành cùng sự quan tâm sát sao của Tổng Công ty. Tập thể
CBCNV Công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra
trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa

Năm nay, nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu
nhi 1/6/2020, Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã tổ chức khen thưởng cho 426
cháu là con CBCNV đạt thành tích Học sinh
Giỏi năm học 2019-2020; khen thưởng cho
22 cháu là con CBCNV đã đạt thành tích Học
giỏi – Sống tốt năm 2020 và 01 cháu được
khen thưởng Học giỏi – Sống tốt năm 2020
cấp Tỉnh, đáp ứng các tiêu chí bình chọn theo
hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng
Nai, với tổng số tiền 138,8 triệu đồng.
Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi
1/6, khen thưởng Học giỏi - Sống tốt hàng
năm là hoạt động truyền thống của Tổng
Công ty Tín Nghĩa được duy trì trong suốt 31
năm qua, đây cũng là nét văn hoá riêng của
Tổng Công ty, đồng hành cùng với gia đình
CBCNV, chia sẻ, động viên các cháu, mong các
cháu ngày càng tiến bộ trong học tập. Ban
chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng Công Ty Tín
Nghĩa tiếp tục phát động phong trào thi đua
“Học Giỏi - Sống Tốt” năm học 2020 – 2021
trong toàn thể các cháu thiếu nhi con CBCNV,
thành tích học tập của các cháu cũng là tiêu
chí thi đua của Đoàn viên Công đoàn Tổng
Công ty Tín Nghĩa hàng năm.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG
XÂY DỰNG NHÀ MÁY
TẠI KCN ĐẤT ĐỎ 1

T

háng 09 vừa qua, tại KCN Đất Đỏ I, các nhà đầu tư
đã đồng loạt phát lệnh khởi công xây dựng nhà
máy, bao gồm Công ty AnAn (HK) Investment
Limited, Công ty TNHH O.N Vina và Công ty CP Xây Dựng
Nam Nguyên.
Sau hơn 08 tháng tạm dừng, đây là 3 Công ty đầu tiên phát
lệnh khởi công nhà máy để kết thúc chuỗi ngày ảm đạm do
ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19.
Tại Lễ khởi công, Anh Nguyễn Khắc Thanh (Tổng Giám đốc
– KCN Đất Đỏ I) và chủ đầu tư các nhà máy nói trên đều
khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng, khi các cơ sở
cho các nhà máy đi vào hoạt động sản xuất tại KCN, tạo giá
trị sản phẩm cũng như công ăn việc làm cho địa phương.
Trao đổi tại Lễ khởi công, Tổng Giám đốc Cty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông đề nghị các chủ đầu tư dự án phải
cam kết thực hiện đúng trách nhiệm để đảm bảo chất lượng
tiến độ công trình, không được làm ẩu, làm dối nhằm đảm
bảo công trình tiếp tục đóng góp thật hiệu quả sau khi
khánh thành. Các nhà đầu tư cũng đã cam kết sẽ tập trung
mọi nguồn lực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành
dự án, phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý KCN thực hiện
các hạng mục xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, an
toàn và bảo vệ môi trường
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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KHỞI CÔNG
TUYẾN ĐƯỜNG N5
THUỘC DỰ ÁN
KCN ĐẤT ĐỎ 1

N

gày 20/09/2020 vừa qua, tại KCN Đất Đỏ 1,
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông đã
phát lệnh khởi công xây dựng tuyến đường N5
- Giai đoạn 2.
Tuyến đường này có chiều dài hơn 1Km (Lý trình
KM1+014,32 ÷2+071,11) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ
đồng.
Thi công bao gồm các hạng mục cụ thể như: Nền mặt
đường; Bó vỉa, gờ chặn, vỉa hè; Hệ thống thoát nước mưa,
cống công nghệ; Hệ thống thoát nước thải; Cây xanh; Hệ
thống điện chiếu sáng; Báo hiệu an toàn giao thông,
Hệ thống cấp nước….Các nội dung công việc thực hiện
theo bản vẽ thiết kế.
Dự kiến tuyến đường này sẽ hoàn thành trong tháng
03/2021 và đây cũng là thời điểm cam kết của Công ty
về thỏa thuận cho thuê đất với các nhà đầu tư thứ cấp.
Sau khi tuyến đường được hoàn thành, sẽ kết nối hạ tầng
thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu thuê đất tại KCN Đất
Đỏ 1.
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông đã ký hợp
đồng với Tổng Công ty CP XD Công Nghiệp Việt Nam –
Chi nhánh Miền Nam (Vinacon) là đơn vị trúng thầu thi
công tuyến đường này vì tính chuyên nghiệp cũng như
uy tín được tạo lập.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

MANG NIỀM VUI ĐẾN VỚI CÁC CHÁU
NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

C

hăm lo cho các cháu thiếu nhi mồ côi, khuyết
tật trong tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Trung thu
là hoạt động thiện nguyện mang tính truyền
thống của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong nhiều năm
qua.

trong cuộc sống, trong đó có các em thiếu nhi, nhất là
những trẻ em kém may mắn. Chương trình “Cùng các
cháu vui Tết Trung thu năm 2020” được thực hiện từ
nguồn kinh phí vận động từ cán bộ công nhân viên của
Tổng Công ty Tín Nghĩa đóng góp.

Năm nay, vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó
kiểm soát, nên Tổng Công ty chỉ tổ chức đến thăm, tặng
quà, kẹo, bánh Trung thu, tập vở cho các cháu trẻ mồ
côi, khuyết tật tại các Trung tâm, Nhà mồ côi trong tỉnh
Đồng Nai, gồm: Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ Cô nhi
Biên Hòa, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng
Nai, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh
Đồng Nai, Nhà mồ côi Chùa Diệu Pháp, Cô Nhi viện Hoa
Mai, Cô Nhi viện Thiên Bình.

Mặc dù, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm
nay gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác xã hội dành
cho cộng đồng luôn được Tín Nghĩa quan tâm và mọi
người cùng chung tay thực hiện. Chương trình “Cùng
các cháu vui Tết Trung thu” là một trong rất nhiều hoạt
động cộng đồng của Tổng Công ty trong thời gian qua.
Với những hoạt động hướng về cộng đồng đầy tình
người và đậm chất nhân văn, Tổng Công ty Tín Nghĩa
hy vọng với sự đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần
cùng xã hội làm vơi đi những nỗi đau của những mảnh
đời bất hạnh xung quanh ta.
Hồng Châu
Phòng TTTT

Trên bước đường 31 năm hình thành và phát triển, Tổng
Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp luôn đồng hành với
công tác xã hội từ thiện. Đã nhiều năm Tín Nghĩa chia
sẻ với cộng đồng những khó khăn, mất mát, bất hạnh
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CĐCS, ĐCS, HỘI CCB TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

“ĐẶT TÊN THƯƠNG MẠI
CHO DỰ ÁN”
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Dự án Khu dân cư, Dịch vụ và Du lịch Cù lao Tân Vạn

Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ
tại khu đất Rạp hát Nam Hà (cũ)
Thông tin nội bộ - Số 05/2020
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

C

CHIẾC ÁO MỚI
CHO KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG SÀI GÒN

ông ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch được thành
lập vào năm 2004, với
kỳ vọng trở thành công ty đa
ngành. Trong đó lấy đầu tư, xây
dựng, kinh doanh nhà, kinh
doanh bất động sản, khu vui
chơi giải trí, hạ tầng khu dân
cư, khu công nghiệp, khu đô thị
làm ngành chủ lực, tạo thế phát
triển bền vững. Với kỳ vọng đó
mà công ty không ngừng sáng
tạo, phấn đấu tạo ra những sản
phẩm và dịch vụ chất lượng cao
với giá hợp lý. Đối với đội ngũ
cán bộ, công nhân viên, Công ty
thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa

đáng về vật chất và tinh thần,
khuyến khích lao động sáng tạo
góp phần tạo ra nhiều giá trị mới
cho sự phát triển bền vững.
Đột phá toàn diện
Trong nhiều năm, Công ty hoàn
thành các kế hoạch được giao.
Phần lớn doanh thu và lợi nhuận
của Công ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch do hoạt động kinh
doanh bất động sản mang lại.
“Cú hích” cho Khu đô thị Đông Sài Gòn
Dự án được xem là “biểu tượng”

Một góc cảnh quan Khu Đô Thị Đông Sài Gòn
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của Công ty chính là Khu đô thị
Đông Sài Gòn với tổng diện tích
722,9 ha, nằm ở vị trí trung tâm
và là một phần trong tổng thể
Khu đô thị mới Nhơn Trạch, cửa
ngõ phía Đông của thành phố
Hồ Chí Minh. Khu đô thị Đông
Sài Gòn được định hướng xây
dựng theo tiêu chí của khu đô
thị xanh, hiện đại, kiểu mẫu, hứa
hẹn mang đến cho cư dân một
môi trường sống hoàn hảo với
đầy đủ tiện ích hiện đại.
Khu đô thị Đông Sài Gòn có ưu
thế về mặt giao thông vì toạ
lạc trên 2 trục đường chính của

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Nhơn Trạch là đường Tôn Đức Thắng
(25B) với dự án tuyến tàu điện trên
không đi Tp.HCM và đường Nguyễn
Ái Quốc (25C) đi Sân bay Quốc
tế Long Thành; liền kề với Đường
vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh
rộng 120m kết nối vào Đường cao
tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long
Thành - Dầu Giây qua cầu quận 9 ở
phía Bắc, Tuyến đường Biên Hòa Vũng Tàu và Quốc lộ 51 ở phía Đông,
Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
ở phía Nam. Đây đều là những dự án
quan trọng được Nhà nước đầu tư
với mục tiêu kết nối các tỉnh, thành
thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam. Trong tương lai, khi các trục
đường giao thông chính này chính
thức đưa vào khai thác sẽ đưa Nhơn
Trạch trở thành đầu mối giao thông
của cả khu vực với nhiều loại hình
vận tải như đường bộ, đường biển,
đường sắt và đường hàng không;
qua đó không chỉ giúp gia tăng giá
trị cho Khu đô thị Đông Sài Gòn mà
còn rút ngắn đáng kể thời gian di
chuyển từ Khu đô thị về trung tâm
thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn được
tổ chức quy hoạch theo cơ cấu tầng
bậc, với các công trình phục vụ cấp
đô thị, cấp khu ở và cấp đơn vị ở;
đảm bảo yêu cầu sử dụng, bán kính
phục vụ hợp lý. Các công trình nhà ở,
y tế, giáo dục, công trình thương mại
- dịch vụ đa dạng với hệ thống hạ
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được
xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh. Hệ
thống hạ tầng giao thông được quy
hoạch theo tiêu chuẩn Âu - Mỹ, tỷ lệ
xây dựng thấp, ưu tiên dành nhiều
diện tích cho cây xanh, không gian
mở như: công viên, quảng trường,
các lối đi bộ, các kênh và hồ nước.
Đặc biệt, do diện tích quy hoạch
phát triển dự án rất lớn nên ưu điểm
của Khu đô thị Đông Sài Gòn gắn
liền với hệ thống giao thông rất
rộng và thoáng. Toàn bộ các tuyến
giao thông chính, giao thông phụ và
đường nội bộ đều được bố trí làn đỗ
xe ô tô 2 bên lề đường để giải quyết
bài toán đỗ xe ô tô cho Khu đô thị.

Tổng thể khu Phú Thịnh 1 (nằm trong dự án Đông Sài Gòn)

Nhà ở biệt thự, nhà liền kề phố đều
có chỗ để ô tô riêng trong khuôn
viên riêng tư của cư dân đô thị. Nhà
phố kinh doanh có bãi đỗ xe trong
tầng hầm phục vụ dân cư trong các
căn hộ; ở tầng trệt và tầng lửng đều
có bãi đỗ xe phục vụ khách mua
sắm.
Với mong muốn tạo dựng nên hình
ảnh đô thị xanh, hiện đại, khác biệt
và độc đáo; quyết tâm phát triển
Đông Sài Gòn trở thành “một vùng
đất đáng mơ ước” để người dân
được tận hưởng cuộc sống, làm việc,
vui chơi, thư giãn,… chính là mục
tiêu hàng đầu của Công ty khi đầu
tư công trình trọng điểm này. Trong
những năm vừa qua, Công ty đã tìm
được đối tác chiến lược lớn với đầy
đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm
để cùng tham gia phát triển dự án
Khu đô thị Đông Sài Gòn. Ngoài ra
Công ty cũng đã đầu tư hoàn chỉnh
các hạng mục hạ tầng còn lại của
một số phân khu để phục vụ bàn
giao sản phẩm cho khách hàng.
Về triển vọng thị trường bất động
sản năm 2020, sự phát triển về cơ
sở hạ tầng như sân bay Long Thành,

tuyến cao tốc Long Thành - Dầu
Giây, cầu Cát Lái,… tiếp tục là “cú
hích” cho bất động sản phía Đông
Sài Gòn phát triển. Thêm vào đó
phía Đông thành phố Hồ Chí Minh
đã được Chính phủ quy hoạch để trở
thành trung tâm hành chính tương
lai của Thành phố, với mục tiêu thúc
đẩy khu vực này phát triển trở thành
một Singapore thứ hai. Vì vậy, đây
cũng là khu vực rất được chú trọng
đầu tư hạ tầng trong thời gian tới.
Những bất động sản tiếp giáp, nằm
cùng phía với phía Đông của Sài
Gòn sẽ được thừa hưởng những lợi
ích chung mà chính sách quy hoạch
mang lại.
Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Ban
lãnh đạo cùng với sự nỗ lực hết mình
của toàn thể cán bộ, công nhân viên,
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
luôn mong muốn mang đến đến
những giá trị tốt đẹp nhất cho quý
khách hàng.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
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V

“THƯƠNG HIỆU MẠNH - DỊCH VỤ TỐT:
CHIẾM TRỌN TRÁI TIM KHÁCH HÀNG”

ới bề dày hơn 30 năm
hoạt động và không
ngừng đẩy mạnh
chiến lược phát triển kinh
doanh trong lĩnh vực xăng
dầu, Pelio Tinnghia và Tinnghia
Petroleum đã cùng đồng hành
và mang sản phẩm cũng như
dịch vụ chuyên nghiệp đến
khách hàng. Tín Nghĩa đã hiểu
được tầm quan trọng của
thuật ngữ “xây dựng thương
hiệu” cho khách hàng, không
chỉ cảm nhận được thương
hiệu thông qua sản phẩm, dịch
vụ mà còn phân biệt với các
doanh nghiệp xăng dầu khác.
Một trong những thay đổi dễ
nhận thấy nhất của Tín Nghĩa
trong những năm vừa qua đó
là hệ thống nhận diện thương
hiệu trong lĩnh vực xăng dầu,
diện mạo mới của các cây
xăng và phong cách phục
vụ tận tâm của nhân viên.
Sự thay đổi đồng bộ nhanh
chóng này ở hầu hết các cây
xăng của doanh nghiệp đến
từ năng lực quản trị nhạy bén
và thống nhất trên toàn hệ
thống 55 trạm xăng dầu trực
thuộc hoạt động trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai, Bình Dương,
Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng.
Chính sự liên kết chặt chẽ này
với hệ thống rộng lớn các cây
xăng đã tạo ra tính chủ động
của doanh nghiệp trong việc
phổ biến các chiến lược phát
triển quan trọng của công ty
cũng như trong việc kiểm soát
chất lượng dịch vụ tại từng cây
xăng. Cùng với đội ngũ CBCNV
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PELIO CŨNG TỰ HÀO MANG VỀ 2 ĐẠI LÝ: TUYẾT VÂN VÀ TRƯỜNG TRUNG CAO
giàu năng lực, trách nhiệm và đoàn kết trong công việc, Pelio có một hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống kho
trạm tồn chứa xăng dầu, hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, đội ngũ phương tiện vận tải đảm bảo về số lượng cũng
như tiêu chuẩn chất lượng trải rộng khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai với mạng lưới phân phối xăng dầu lớn cho các đại lý.
Đứng trước nguy cơ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên Thế giới nói chung, và tại Việt
Nam nói riêng, giá xăng dầu thế giới vẫn đang trên đà lao dốc và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng
dầu. Mặc dù vậy, trong quý 3 năm 2020 Tín Nghĩa Petroleum đã mang về được 3 đại lý với sản lượng cao.
Với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, vươn tới những thành công vượt trội trong tương lai, phát triển bền
vững, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các giải pháp kinh doanh hiệu quả, Pelio định hướng triển khai thêm nhiều
cửa hàng xăng dầu, đại lý ở các khu vực Tây Nguyên, Bình Thuận, Long An và khách hàng khu vực Phía Nam. Bên cạnh
đó, Pelio cũng định hướng sẽ triển khai một số lĩnh vực mới như: Cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy, khách hàng
B2B; triển khai các hoạt động kinh doanh phi xăng dầu tại các CHXD của Pelio như: Kinh doanh nhớt, cửa hàng tiện
lợi, sửa xe, rửa xe, quán cà phê, trạm dừng nghỉ...; đa dạng hóa các hình thức thanh toán như Momo... để tạo lợi thế
cạnh tranh.
Quỳnh Anh
Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 05/2020
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GIÚP DOANH
NGHIỆP GIÀNH
THẾ CHỦ ĐỘNG
ĐỂ TẬN DỤNG
FTA

N

hằm tận dụng hiệu quả
nhất cơ hội từ các Hiệp định
thương mại tự do (FTA),
các bộ, ngành, địa phương… đã ban
hành nhiều chính sách hỗ trợ, giúp
DN giành thế chủ động khi tham gia
với một thị trường rộng lớn.
Để thực thi hiệu quả hàng loạt các
FTA được ký kết, ông Cao Tiến Dũng
- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – cho
biết: Địa phương đã phê duyệt Đề
án nâng cao năng lực cạnh tranh các
sản phẩm công, nông nghiệp trên địa
bàn trong quá trình hội nhập.
Mục tiêu hướng đến của Đề án là để
các DN XK kịp thời tận dụng cơ hội từ
các FTA. Ngoài ra, Tỉnh đã và sẽ chủ
động chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ
DN cập nhật thông tin thị trường,
xúc tiến thương mại bằng nhiều hình
thức, nhằm hỗ trợ DN gia tăng XK; thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ
cao, công nghiệp hỗ trợ để tăng giá
trị gia tăng cho ngành công nghiệp.
Theo ông Nguyễn Tiến Chương - Chủ
tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai:
Những năm gần đây, các DN Đồng
Nai có xu hướng tìm nguồn nguyên
liệu trong nước để đáp ứng quy định
về tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm khi xuất
vào các thị trường Việt Nam đã ký kết
các FTA.
Điều này đã giúp Đồng Nai từ tỉnh
nhập siêu chuyển sang xuất siêu và
mỗi năm xuất siêu đều tăng. 8 tháng
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Chuyên gia lấy mẫu máy rang tại Nhà máy Cà phê Tín Nghĩa
đầu năm 2020, ảnh hưởng từ dịch
Covid-19 khiến kim ngạch XK của tỉnh
giảm gần 7%, nhưng xuất siêu tăng
gần 400 triệu USD.
Với TP. Hồ Chí Minh, hiện địa phương
đã có gần 20.000 DN tham gia hoạt
động XK, trong đó phần lớn là DN nhỏ
và vừa, nên còn hạn chế về năng lực
cạnh tranh. Để tận dụng cơ hội từ các
FTA, thành phố sẽ hỗ trợ DN thông
qua chính sách đổi mới máy móc,
thiết bị; liên kết với các tỉnh, thành tạo
thành chuỗi sản xuất - chuỗi giá trị.
Đặc biệt, tới đây TP. Hồ Chí Minh sẽ
thông qua Đề án Phát triển XK đến
năm 2025, định hướng năm 2030 để
cơ cấu lại ngành hàng XK theo hướng
chuyển sang XK sản phẩm tinh chế,
có hàm lượng khoa học-công nghệ,
giá trị gia tăng cao, đủ sức cạnh tranh
tại thị trường khó tính.
Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch
Hiệp hội DN TP. Hồ Chí Minh - cho hay:
Để tận dụng tốt nhất các FTA, DN cần
chủ động nghiên cứu, chú ý nhiều
đến các quy định về nguồn gốc, xuất
xứ hàng hóa để được hưởng các ưu
đãi thuế quan. DN cần nghiên cứu
ngành hàng của mình để có sự chuẩn
bị nguyên liệu, nhà xưởng, quy trình
sản xuất, các yếu tố liên quan đến môi
trường, lao động,... nhằm đáp ứng các

yêu cầu của từng FTA.
Cùng với các địa phương, hiệp hội
DN, Bộ Công Thương đã phối hợp với
các bộ, ngành liên quan tích cực tìm
kiếm nguồn nhập khẩu nguyên, phụ
liệu mới. Đồng thời, tìm kiếm các DN
sản xuất nguyên, phụ liệu trong nước
đáp ứng đủ yêu cầu, nhằm thay thế
nguồn nhập khẩu.
Để hỗ trợ sản xuất công nghiệp, nâng
cao khả năng cạnh tranh của DN khi
thực thi các FTA, ông Phạm Ngọc
Hưng cho rằng, cùng với việc đưa ra
các chính sách hỗ trợ, các địa phương,
cơ quan chức năng cần tiếp tục cải
cách quy trình, thủ tục để DN có thể
tiếp cận các chính sách hỗ trợ DN một
cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Mặt khác, cần tiếp tục kích cầu đầu tư
trong khối DN sản xuất cho XK để chủ
động nguồn hàng khi thị trường các
nước trên thế giới mở lại bình thường.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp
làm hàng xuất khẩu ở Đồng Nai, thị
trường lớn đã mở toang cửa, vấn đề
là các nhà sản xuất hàng hoá của Việt
Nam “qua cửa” bằng phương tiện gì,
hiệu quả tới đâu đều phụ thuộc vào
năng lực và sự đổi mới trong cách làm
của mình.
Lan Anh
Báo Công Thương
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ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

ĐANG THU HÚT MẠNH MẼ CÁC DOANH NGHIỆP
Ở KHU CÔNG NGHIỆP BỎ VỐN ĐẦU TƯ

Đ

iện mặt trời áp mái
tiếp tục thu hút nhiều
nhà đầu tư tại khu vực
phía Nam bỏ vốn lắp đặt, trong
đó nhiều doanh nghiệp đang
hoạt động kinh doanh tại các khu
công nghiệp.
Điện mặt trời áp mái theo số liệu
mới nhất của của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam (EVN), tổng công
suất tại khu vực phía Nam chiếm
trên 60% tổng suất điện mặt trời
áp mái của EVN (1.142 MWp).
Hiện tại, nhiều công ty thành viên
thuộc Tổng công ty Điện lực miền
Nam (EVNSPC) đã vượt 100% kế
hoạch cả năm 2020 về phát triển
điện mặt trời áp mái.
Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng
giám đốc EVNSPC - cho biết, từ
đầu năm đến nay, toàn EVNSPC
đã phát triển được 15.579 khách
hàng, với tổng công suất tấm pin
lắp đặt là trên 572 triệu kWp, vượt
63% kế hoạch của cả năm 2020
(350 MWp). Riêng tháng 9/2020,
EVNSPC đã ký biên bản lắp đặt
công tơ 2 chiều với 3.231 khách
hàng, tổng công suất tấm pin lắp
đặt là 157 triệu kWp.
Sản lượng điện khách hàng phát
lên lưới trong tháng 9/2020 là
55,3 triệu kWh, lũy kế từ đầu năm
đến nay sản lượng điện mặt trời
áp mái của khách hàng phát lên
lưới đạt 250,7 triệu kWh. Trong 9
tháng đầu năm 2020, EVNSPC đã
thanh toán cho khách hàng hơn
360 tỷ đồng với sản lượng điện
tương ứng là 171,6 triệu kWh.

Tính đến hết tháng 9/2020, toàn
hệ thống của EVNSPC đã có 3.426
MWp năng lượng mặt trời vận
hành trên lưới. Trong đó, 54 dự
án điện mặt trời nối lưới với công
suất 2.674MWp trên địa bàn các
tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây
Ninh, Long An, An Giang và Bà Rịa
- Vũng Tàu, tăng 90 MWp so với
tháng 8/2020. Hiện tại EVNSPC có
26.192 khách hàng lắp đặt điện
mặt trời áp mái với công suất
752MWp.
Thống kê của EVN cho thấy,
nguồn năng lượng mặt trời tại
khu vực phía Nam phân phối
tương đối điều hòa cả năm và
90% số ngày trong năm đều có
thể sử dụng năng lượng mặt trời.
Với trung bình từ 1.600 - 2.700 giờ
nắng/năm và bức xạ trung bình

từ 4 - 5 kWh/kWp mỗi ngày. Và
mới đây, Thủ tướng Chính phủ
đã đồng ý chủ trương bổ sung
quy hoạch điện mặt trời và điện
gió đang là điều kiện cần và đủ
để lĩnh vực điện mặt trời thu hút
mạnh mẽ các nhà đầu tư.
Cụ thể, nhiều công ty điện lực
thành viên thuộc EVNSPC đã
thực hiện vượt 100% kế hoạch
giao như PC Bình Phước (255%),
Lâm Đồng (132%), Bình Dương
(186%), Long An (118%), Đồng
Tháp (118%), An Giang (117%)…
và số lượng khách hàng đăng ký
lắp đặt mới tiếp tục gia tăng tại
các địa phương này.
Điện mặt trời áp mái thật sự là
kênh đầu tư tiềm năng đối với
nhiều doanh nghiệp và người
Thông tin nội bộ - Số 05/2020
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dân ở khu vực phía Nam hiện nay. Ông Huỳnh Văn Tú,
ngụ tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, trước
khi quyết định đầu tư điện mặt trời áp mái để phục vụ
cho gia đình. Gia đình ông đã được nhân viên ngành
điện lực đến tận nhà giới thiệu, giải thích về thiết bị,
công nghệ loại nào tốt, an toàn để lắp đặt cho hiệu
quả. “Nhờ đó gói đầu tư hơn 140 triệu đồng đã rẻ hơn
10% so với giá thị trường và còn được doanh nghiệp
cung cấp thiết bị cam kết bảo hành dài hạn”, ông Tú
nói thêm.
Tại khu vực phía Nam, các công ty điện lực địa phương
sẵn sàng lắp đặt miễn phí công tơ hai chiều, ký kết
hợp đồng mua lượng điện dư từ điện mặt trời áp mái
của hộ dân và doanh nghiệp để phát lên lưới; thực
hiện miễn phí các hồ sơ liên quan việc đấu nối vào
lưới điện. Ngoài hộ dân và doanh nghiệp, các công ty
điện lực đang nhắm tới đối tượng khách hàng là các
cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, nhà hàng,
khách sạn, trung tâm thương mại… Đại diện EVNSPC
cho biết, đây là lượng khách hàng lớn và tiềm năng
của điện mặt trời áp mái, bước đầu đã có hàng nghìn
hồ sơ đăng ký lắp đặt trong thời gian tới.
Nhằm thúc đẩy lĩnh vực điện mặt trời áp mái phát
triển với tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất cao, EVN
vừa xây dựng nền tảng điện mặt trời mái EVNSOLAR
(https://solar.evn.com.vn) để cung cấp giải pháp toàn
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diện cho khách hàng. Từ nền tảng số này, khách hàng
dễ dàng kết nối với nhà thầu lắp đặt uy tín có giá thành
hợp lý, với các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp
các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho việc đầu tư.
Ông Trần Trung Thanh (chủ một cơ sở gia công cơ
khí ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sắp hoàn
thành gói đầu tư điện mặt trời áp mái gần 200 triệu
đồng và hy vọng sẽ mang lại nhiều giá trị về kinh tế
cho gia đình. Ông Thanh chia sẻ, thị trường thiết bị và
công nghệ điện mặt trời áp mái hiện nay như ma trận
về chất lượng, giá cả, nguồn gốc với hàng nghìn nhà
cung cấp nên khách hàng khó mà biết rõ ràng từng
hạng mục. Khi tham khảo nền tảng EVNSOLAR của
EVN thì mọi thông tin về thị trường đều minh bạch và
khách hàng tha hồ tra cứu, chọn lựa.
Theo ông Nguyễn Văn Lý, hiện tại một lượng lớn
khách hàng của EVNSPC là doanh nghiệp tại các khu
công nghiệp đang tham gia đầu tư điện mặt trời áp
mái. Từ sự mơ hồ về giá trị kinh tế của điện mặt trời
áp mái mang lại, đến nay lĩnh vực này đã trở nên quen
thuộc với người dân và doanh nghiệp. Đơn giản vì nó
đã mang lại lợi ích kép cho nhà đầu tư như giảm tiền
sử dụng điện, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường vừa
giúp giảm áp lực lên lưới điện quốc gia.
Định Quán
Báo Công thương
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hông ai luôn được đi trên những con đường
bằng phẳng trong suốt cả cuộc đời. Cuộc đời
còn thường phải trải qua nhiều khó khăn và thử
thách - những hòn đá ngăn cản tiến bước của mình. Nếu
như bạn hèn nhát và yếu đuối trước những thử thách,
chắc chắn bạn sẽ là người thất bại, bị đánh ngã. Nhưng
khi bạn có một ý chí nghị lực kiên cường, cố gắng vượt
qua để vươn lên thì thành công sẽ mỉm cười với bạn.
Trong công việc, khó khăn là điều không thể tránh khỏi
nhưng tôi không cho phép bản thân mình gục ngã trước
những khó khăn đó. Quan điểm của tôi là “thành công
sẽ đến với những người luôn biết cố gắng”. Khi đối mặt
với khó khăn tôi luôn suy xét tìm ra vấn đề để xem mình
đang vướng mắt ở đâu và tìm cách tháo gỡ nó. Bởi vì bạn
phải thực sự nắm bắt được cốt lõi của từng vấn đề, tìm
ra những điều quan trọng nhất, phân bổ thời gian hợp
lý và trước hết hãy hoàn thành những công việc quan
trọng nhất, thì thành công sẽ gần trong gang tấc. Và bên
cạnh đó bạn cần có một suy nghĩ tích cực để đối mặt với
những khó khăn mà mình gặp phải. Suy nghĩ tích cực tạo
thành cuộc sống tích cực, suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo thành
chướng ngại cho cuộc đời. Không chỉ vậy, bạn còn phải
biết kiên trì đến giây phút cuối cùng để giải quyết khó
khăn một cách triệt để. Kiên trì, chính là một loại niềm tin
kiên cường không chịu thua, hay một loại tinh thần mạnh
mẽ và vững chắc. Những người thành công tìm kiếm cơ
hội trong một môi trường đầy khó khăn, người thất bại
chỉ nhìn thấy các loại khó khăn trong một môi trường đầy
cơ hội. Lựa chọn dũng cảm đối mặt với khó khăn mới thật
sự là có trách nhiệm với chính công việc của bạn.

LỜI CẢM ƠN

XIN GỬI TỚI CÁC ĐƠN VỊ,
CÁ NHÂN
ĐÃ ỦNG HỘ GIÚP ĐỠ
CHỊ LÊ THỊ TÂN

P

hát huy truyền thống tương thân tương ái, chia
sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn của
Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tổng Công ty,
trên cơ sở đề nghị của Công đoàn cơ sở thành viên Công ty
cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, ngày 03/08/2020 Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa, đã có Công văn kêu gọi sự
chia sẻ và ủng hộ của toàn thể Công đoàn cơ sở thành viên
thuộc Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cùng tập thể CBCNV
đang công tác trong toàn hệ thống về hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn của chị Lê Thị Tân, công tác tại Phòng Kế toán Tài
chính - Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch hiện đang bị
mắc bệnh hiểm nghèo.
Sau hơn 02 tháng phát động, rất nhiều tập thể và cá nhân
trong hệ thống Tổng Công ty đã thông qua Công đoàn
cũng như liên hệ trực tiếp với chị Lê Thị Tân để gửi quà,
tiền mặt cùng lời động viên để giúp đỡ chị Tân và gia đình.
Đây là món quà chứa đựng tình người, tình đồng nghiệp,
tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn khó
khăn, nó mang giá trị vật chất và vô giá về tinh thần được
các anh chị em đồng nghiệp gửi đến chị Tân để phần nào
giúp chị có thêm nghị lực, sức khỏe và niềm tin để chiến
thắng bệnh tật.
Công đoàn cơ sở thành viên Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn
Trạch và chị Lê Thị Tân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến
Ban Lãnh đạo, Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
và các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, các đơn vị
trong hệ thống Tổng Công ty, các đồng nghiệp gần xa đã
quan tâm, động viên, giúp đỡ để chị Tân có thêm cơ hội
chữa bệnh.
Trân trọng cảm ơn.

Chính vì lẽ đó, tôi luôn cố gắng nỗ lực trước mọi công việc
được giao, luôn hoàn thành công việc kịp thời và nhanh
nhất có thể. Và điều đặc biệt là mỗi khi hoàn thành xong
một công việc tôi cảm thấy bản thân mình như chạm tới
một cột mốc hạnh phúc và điều đó làm tôi như được tiếp
thêm động lực để có thể hoàn thành tiếp những công
việc sắp tới.
Nguyễn Thị Kim Muội
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Tổng số tiền hỗ trợ, chia sẻ đã được CĐCSTV Công
ty CP Đầu tư Nhơn Trạch trao đến Chị Lê Thị Tân là
230.210.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu, hai trăm
mười ngàn đồng).
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TÔI CHỌN NGHỀ BẢO VỆ!

ới ngành bảo vệ trong những
năm qua, cầu về nguồn lao
động vẫn luôn giữ nhịp độ
tăng ổn định, cạnh tranh và có giá trị. Tuy
nhiên, chuyện người – chuyện nghề đều
có những vui, buồn. Nghề bảo vệ tuy đang
rộng cửa nhưng liệu có phải là công việc
của bất kỳ ai?
Tuổi trẻ có nên làm bảo vệ không?
Bảo vệ là một công việc, cũng như
bao nghề hoàn toàn hợp pháp,
tuân theo quy định của pháp luật
và không trái với đạo đức, vì thế nếu
bạn đang tìm kiếm một công việc,
dù bạn là nam hay nữ, còn trẻ hay ở
độ tuổi trung niên thì bảo vệ được
xem xét là một công việc rất tốt để
bạn cân nhắc lựa chọn.
Tuy nhiên, ở góc khác, xã hội vẫn có
suy nghĩ tuổi trẻ thì không nên theo
nghề này. Tuổi trẻ có sức trẻ, tài
năng và nhiệt huyết hà cớ gì phải
chôn chân với nghề bảo vệ lương
ba cọc, ba đồng, không có tương lai
sáng lạn và không hứa hẹn nhiều
sự tiến thân xa trên con đường sự
nghiệp. Nhìn nhận và đánh giá từ
một khía cạnh nào đó, quan niệm
này đúng với tư tưởng của cha ông
ta thời xưa “nam nhi phải nối danh
trời đất”. Cũng chính vì thế, có một
thời gian nhiều năm về trước, đội
ngũ bảo vệ tại các cơ sở, quán ăn,
ngân hàng,… đều là những người ở
độ tuổi trung niên tứ tuần.
Nhưng hiện nay, quan niệm này
không hoàn toàn đúng nữa. Bất cứ
nghề nào mà không trái đạo đức,
pháp luật và lương thiện đều là một
nghề tốt thì bạn đều có thể theo
đuổi. Làm một nhân viên bảo vệ ở
độ tuổi còn trẻ cũng không có gì là
quá lạ lẫm. Đặc biệt, đối với công
việc bảo vệ an ninh, trật tự, tuổi trẻ
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đôi khi có sức khỏe tốt hơn, sự nhạy
bén và nhanh nhẹn hơn để giải
quyết các vấn đề, rất phù hợp với
công việc bảo vệ.
Ngày nay, với sự ra đời của nhiều
Công ty bảo vệ hoạt động chuyên
nghiệp, bảo vệ được hưởng các
quyền lợi, chế độ ưu đãi giống với
bất kỳ ngành nghề nào. Và đồng
thời, mức thu nhập cũng tương
xứng theo năng lực của mỗi cá
nhân.
Khi làm việc lâu dài, nhân viên bảo
vệ cũng sẽ được hưởng đầy đủ các
chế độ, xét tăng lương theo thâm
niên làm việc, theo năng lực và ý
thức không ngừng học hỏi, phát

triển bản thân,…Việc có nên gắn
bó với nghề lâu dài không còn tùy
vào định hướng công việc của mỗi
người. Tuy nhiên, nếu xem xét trên
thị trường nhân sự việc làm chung
hiện nay, Bảo vệ cũng là một nghề
ổn định và có thể theo đuổi lâu dài.
Đặc biệt, với nền kinh tế phát triển
như hiện nay, nhu cầu về nhân lực
bảo vệ cũng ngày càng cao và cạnh
tranh. Cơ hội gia nhập các Công ty
bảo vệ và có được một công việc
bảo vệ lương cao ngày càng rộng
mở hơn đối với mọi người.
Đội BV KCN An Phước
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LÀM VIỆC TẠI TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG
MỘT CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

N

hớ ngày ấy, khi lứa tuổi
còn xuân thì, tôi theo
chồng về vùng quê Đất
Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
quê hương của nữ anh hùng Võ Thị
Sáu, cũng là quê hương của Chồng
tôi. Chồng tôi khi ấy là một nhân
viên của Tín Nghĩa (KCN Nhơn
Trạch 03 – nay là BQL các KCN Tín
Nghĩa), được Công ty bố trí về vùng
Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với
một số anh em nữa để thực hiện dự
án Khu công nghiệp và Khu dân cư
Đất Đỏ I.
Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày
đầu ấy. Với Tôi, vùng đất khi ấy quá
mới mẽ, thưa thớt dân cư, đi đâu
cũng sỏi đá, cây cối bạt ngàn vì
đến tận 600 ha (KCN và KDC). Tôi và
chồng là những người đi từ đầu dự
án, từ công tác vận động đền bù,
giải phóng mặt bằng, đến kiểm kê
từng gốc cây, từng căn nhà, từng
ngôi mộ, con nước… nên giờ đây,
vùng đất này thân thuộc với tôi biết
bao nhiêu.
Tôi phụ trách kế toán của dự án.
Công tác đền bù, giải phóng mặt
bằng (GPMB) được sự hỗ trợ của
Tổng Công ty Tín Nghĩa trong việc
vay vốn nên diễn ra thuận lợi và
nhanh chóng. Dự án của chúng tôi
là một trong những dự án có công
tác bồi thường nhanh nhất trong
cả nước, được bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ khi đó, khỏi phải
nói Bà con vùng quê nghèo này đã
vui mừng như thế nào khi có một

dự án lớn đang triển khai tại đây.

tắc trong vận hành dự án.

Khi đó, anh em chúng tôi với khát
khao cháy bỏng thực hiện dự án
hoàn thành để đưa vào khai thác,
cũng như ổn định để kêu gọi đầu
tư. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất bồi
thường, GPMB, thì kinh tế thế giới
đi vào khủng hoảng (2012-2014),
lãi suất vay tăng mạnh, nhà đầu tư
chưa đến, việc triển khai tiếp theo
gặp vô vàn khó khăn. Ban Tổng
Giám đốc chịu áp lực rất nhiều
trước sức ép về lãi vay cũng như
chuẩn bị nguồn vốn để triển khai
tiếp dự án, Chính quyền tỉnh nhà
cũng tạo áp lực về tiến độ triển
khai,…. có lúc tưởng chừng như bế

Đến năm 2016, khi nền kinh tế dần
hồi phục, với quyết tâm thực hiện
dự án bằng được, HĐQT Công ty
đã đồng ý phê duyệt triển khai
hạ tầng. Ban Tổng Giám đốc khẩn
trương triển khai xây dựng hạ tầng
giao thông, điện chiếu sáng, cấp
nước sạch và xử lý nước thải…tạo
cái nhìn thiện cảm đầu tiên cho các
doanh nghiệp đến tìm hiểu về KCN.
Đến nay, Giai đoạn 1 với hơn 75%
phần hạ tầng được hoàn thiện,
Công ty đã thu hút được 28 nhà
đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 65%, đưa
dòng tiền thu vào đạt 896 tỷ.
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Là một trong những KCN
mới hình thành, Tín Nghĩa
– Phương Đông luôn đưa
những tiêu chí khoa học, tiên
tiến áp dụng cho KCN của
mình như bảo vệ môi trường,
công nghệ tiên tiến, áp dụng
công nghệ 4.0 vào quản lý hạ
tầng, ưu tiên các dịch vụ cho
các nhà đầu tư thứ cấp,….nên
được sự ủng hộ rất lớn từ các
cấp chính quyền địa phương
cũng như các nhà đầu tư tại
dự án.
Năm 2019 là một năm phát
triển vượt bậc của Tín Nghĩa
– Phương Đông. Đây là năm
đầu tiên Tín Nghĩa – Phương
Đông có lãi với mức doanh
thu cao, cụ thể: Doanh thu
đạt 215 tỷ đồng, diện tích cho
thuê trong năm đạt 68 ha,lợi
nhuận đạt 81 tỷ đồng.
Dự kiến 2020 Công ty sẽ chào
đón những làn sóng đầu tư
tuyệt vời, thế nhưng do ảnh
hưởng dịch covid 19 nên kết
quả 6 tháng đầu năm chưa
đạt theo kỳ vọng. Tuy nhiên,
Công ty cũng đã đạt một số
kết quả nhất định như Doanh
thu 06 tháng đầu năm đạt
171 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 89
tỷ đồng.
Chúng tôi tin rằng với những
mục tiêu cụ thể dựa trên nền
văn hóa của Công ty mẹ Tổng Công ty Tín Nghĩa….
Tín Nghĩa Phương Đông từng
bước sẽ vượt qua khó khăn,
chinh phục được đích đến.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông
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VU LAN BÁO HIẾU – NHỚ BA

C

on nhớ đúng mùa vu lan hai năm
trước con xin nghỉ phép ở cơ
quan dài ngày để về chăm sóc Ba
đang nằm điều trị trong bệnh viện Bà Rịa.
Sau một thời gian chống chọi với cơn bạo
bệnh, sức khỏe của Ba đã tụt dốc hẳn, tuy
đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Má và tụi
con vẫn cảm thấy rất hụt hẫng khi nghĩ
một ngày nào đó sẽ không còn Ba trên cõi
đời này.
Vẫn nhớ vào năm ấy cứ thứ bảy, chủ nhật
tuần nào con cũng về nhà với Ba, chiều chủ
nhật đó thấy sức khỏe Ba đã yếu nhưng vì
có việc gấp nên con phải lên Biên Hòa mà
không quên dặn Ba “con lên có việc rồi con
sẽ lại về với Ba”. Tối đó con gọi video call
trên zalo cho Ba, Ba vẫn còn mỉm cười với
con, vậy mà sáng hôm sau chị gái gọi lên
nói Ba yếu lắm rồi, con cuống cuồng thuê
xe phóng thật nhanh về nhà liền. Xe vừa
dừng trước cổng thì tim con bấn loạn khi
nghe tiếng gào khóc của Má, của anh chị
trong nhà, tiếng đọc kinh tiếp quy cho Ba.
Con phóng như bay vào nhà, ôm lấy thân
thể vẫn còn chút hơi ấm của Ba thì Ba đã đi
mất rồi. Con khóc như mưa ôm chầm lấy Ba
“Ba ơi, sao Ba không đợi con về, sao Ba nỡ
bỏ Má và tụi con ra đi hả Ba”.
Đây là mùa vu lan thứ ba con xa Ba mãi
mãi, mọi người vẫn nói âm dương cách trở,
giờ đây con vĩnh viễn mất Ba thật rồi.Thế
nhưng không phải như thế phải không Ba,
bởi trong muôn trùng nhân duyên ấy để
được làm con gái của Ba, con đã phải vượt
qua muôn vạn nẻo đường. Nhân duyên
này không dễ mà có nhưng thật dễ để mất
đi. Và con tin trong chuỗi dài định mệnh sẽ
có một lúc nào đó con sẽ được gặp Ba và
vẫn mong muốn được làm con gái của Ba,
Ba ơi!
Và mùa vu lan nào con cũng nguyện với lòng
mình ăn chay một tháng để cầu nguyện cho
Ba được sớm siêu thoát, được về bên Thầy
Mẹ để được Người ban nhiều hồng ân, để
Ba của con vẫn tiếp tục việc tu hành đang

còn
dang
dỡ.
Con làm
như thế
như tấm lòng của đứa con gái dành cho Ba,
như để cảm nhận được sự mất mát lớn lao
mà không gì sánh được.
Nhân mùa vu lan này, con tự cài lên ngực
đóa hoa hồng nhạt để nhắc nhở con rằng
tuy con không còn Ba nhưng con may
mắn vẫn còn có Má. Má của con bây giờ
sức khỏe cũng đã hao gầy vì năm tháng, vì
sự mất mát quá lớn. Đôi khi nhìn Má bước
lên ngồi xuống khó nhọc vì bệnh xương
khớp mà con thấy xót xa. Con lại sợ một
ngày không xa con không còn có Má, nghĩ
tới thôi mà tim con như nghẹt thở, con rất
sợ Ba à, Ba hãy luôn phù hộ cho Má được
mạnh khỏe để tụi con còn điểm tựa, để
anh chị em con còn có chỗ đi chỗ về, quây
quần yêu thương nhau như những ngày
còn thơ bé.
Hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về cha
mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà
chúng ta đang có và để tri ân về 2 đấng
sinh thành. Những ai còn có cha có mẹ xin
hãy gìn giữ đóa hồng, đừng để nhạt phai
như gìn giữ tình thương yêu của con dành
cho cha mẹ. Hãy nhớ trân trọng hai đấng
sinh thành này vì đó là điều thiêng liêng
nhất, trân quý nhất, hạnh phúc nhất cuộc
sống này dành cho bạn.
Nguyễn Thụy Ý
Công ty CP LPG Tín Nghĩa
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HỌC TẬP TẤM GƯƠNG
LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM,
KHOA HỌC, ĐỔI MỚI
CỦA CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH

Đ

ã hơn 50 năm trôi qua kể từ
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi
xa, nhưng tấm gương, di sản
mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn
với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất
nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập
quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn
luyện, phấn đấu…, thì việc học tập và làm
theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm
gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi
mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.
Tấm gương làm việc trách nhiệm:
Trong công việc, mỗi người đều giữ
một vị trí, vai trò nhất định ở cơ quan,
đơn vị, tổ chức mà mình tham gia và
là thành viên; do vậy, phải có trách
nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, tổ
chức đó. Trách nhiệm chính là phần
việc được giao, là điều phải làm, phải
gánh vác hoặc nhận lấy về mình theo
cương vị, chức trách. Nó được hình
thành trên cơ sở những quy định của
luật pháp, quy định, quy chế, thỏa
thuận, điều lệ của tổ chức, đơn vị mà
mình là thành viên.
Bên cạnh trách nhiệm với cơ quan, tổ
chức, mỗi người đều là công dân của
một quốc gia, dân tộc; do vậy, phải có
trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp, xây
dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Đối với người cán bộ, đảng viên, yêu
cầu, đòi hỏi về tinh thần trách nhiệm,
bổn phận, nghĩa vụ còn cao hơn
nhiều. Cùng với trách nhiệm, nghĩa vụ
với tư cách là công dân, người cán bộ,
đảng viên còn phải tiên phong, gương

mẫu đi
đầu về tinh thần, thái độ, trách nhiệm
với công việc, trong rèn luyện và thực
hành đạo đức, lối sống, nêu gương,
cũng như tuân thủ nghiêm Điều lệ
Đảng, quy định về những điều đảng
viên không được làm,…
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng
giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên
tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn
luyện Đảng ta - là một mẫu mực về
tinh thần làm việc trách nhiệm, hết
lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân
tộc. Người định nghĩa về tinh thần
trách nhiệm bằng những từ ngữ rất
giản dị, dễ hiểu: “Tinh thần trách
nhiệm là: nắm vững chính sách, đi
đúng đường lối quần chúng, làm tròn
nhiệm vụ”, là “khi Đảng, Chính phủ,
hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất
kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa
cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến
nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm
cho thành công. Làm một cách cẩu
thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó
bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm
vậy, v.v., là không có tinh thần trách
nhiệm”. Người yêu cầu, nhắc nhở, bất
kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác gì,
gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh
thần trách nhiệm; “đã phụ trách việc
gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến
nơi đến chốn, không sợ khó nhọc,
không sợ nguy hiểm”.
Nhận thức sâu sắc trách nhiệm, bổn
phận của mình trước dân tộc, nhân
dân và trước Đảng, trong suốt quá
trình hoạt động cách mạng sôi nổi,

đầy cam go, thử thách, Nguyễn Ái
Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh
thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Người đã tự mình đi khắp năm châu,
bốn biển khảo sát, nghiên cứu, lao
động, học tập để tìm đường cứu nước,
cứu dân, giải phóng dân tộc Việt Nam
khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân,
phong kiến. Mục đích của Người là
tranh đấu cho quyền lợi của Tổ quốc
và vì hạnh phúc của nhân dân. Người
chỉ có một ham muốn, ham muốn tột
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo
mặc, ai cũng được học hành. Và cũng
chính bởi mục đích, ham muốn tột
bậc này, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian
khổ, có lúc bị hiểu lầm hoặc phải “ẩn
nấp nơi núi non, ra vào chốn tù tội,
xông pha sự hiểm nghèo”.
Ngay sau khi nước nhà giành được
độc lập, từ thực tiễn đội ngũ cán bộ,
đảng viên; đồng thời, dự báo được
chiều hướng phát triển của tình hình,
Người rất chú ý đến việc giáo dục ý
thức, tinh thần trách nhiệm cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiều
bài viết gửi các cấp chính quyền,
Người yêu cầu xây dựng các cơ quan
từ Chính phủ cho đến các làng, xã
phải là “công bộc” của dân, Chính phủ
phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho
dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại
đến dân thì phải hết sức tránh; phải
đặt quyền lợi của nhân dân lên trên
hết, phải chú ý giải quyết các vấn đề
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liên quan đến đời sống của nhân dân;
đồng thời, nghiêm khắc phê phán, lên
án những căn bệnh, như cậy thế, tư
túng, óc bè phái, kiêu ngạo,… đang
ngự trị trong đầu óc của không ít cán
bộ, đảng viên lúc bấy giờ.
Khát vọng cháy bỏng về một nước
Việt Nam hòa bình, độc lập, thống
nhất, dân chủ, giàu mạnh, nhân dân
được ấm no, hạnh phúc đã thôi thúc,
trở thành động lực để Chủ tịch Hồ Chí
Minh dấn thân, hành động, làm việc
một cách tự giác, tự nhiên, không vì
danh lợi, thành tích hay sự ca ngợi
nào. Được cống hiến, phục vụ Tổ quốc,
phục vụ nhân dân đối với Người là
nguồn vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Tinh thần trách nhiệm đó xuất phát
từ lòng yêu nước sâu sắc, tâm trong
sáng, tình thương yêu con người vô
hạn. Trong Di chúc, Người viết: “Suốt
đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ
quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ
nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới
này, tôi không có điều gì phải hối hận,
chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục
vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
Trong công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân
dân, của Đảng lên trên hết, gương
mẫu trong mọi việc. Phương châm
xử lý, giải quyết công việc của Người
là “chí công vô tư”, “dĩ công vi thượng”,
không để cảm xúc, tình cảm cá nhân
xen vào công việc. Muốn thực hiện
được được điều này, theo Người, phải
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân,
vì chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân
của mọi thói hư tật xấu, làm cho con
người không giữ được mình, không vì
lợi ích chung để giải quyết công việc,
kém tinh thần trách nhiệm, chỉ nghĩ
đến lợi ích của cá nhân, của gia đình,
phe nhóm mình. Chủ nghĩa cá nhân
là kẻ địch hung ác của đạo đức cách
mạng. Muốn đánh thắng chủ nghĩa đế
quốc, muốn xây dựng thành công chủ
nghĩa xã hội, trước hết phải chiến đấu
và chiến thắng kẻ thù bên trong của
mỗi con người là chủ nghĩa cá nhân.
Tấm gương, tinh thần làm việc trách
nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn

34

Thông tin nội bộ - Số 05/2020

thể hiện ở việc thống nhất giữa lời nói
và việc làm. Đó là nói gắn liền với làm,
không nói nhiều làm ít, nói mà không
làm, làm không như nói. Đây là một
đặc điểm nổi bật trong phẩm chất
con người Hồ Chí Minh. Quần chúng
nhân dân, cán bộ, đảng viên nhìn
thấy ở Người phẩm chất, phong cách
của một lãnh tụ hành động, một tấm
gương có sức cảm hóa, thuyết phục
đối với tất cả mọi người. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã làm đúng như những gì
Người nói: “Một tấm gương sống còn
có giá trị hơn một trăm bài diễn văn
tuyên truyền” và chính Người đã trở
thành một tấm gương sống mẫu mực,
sáng ngời về đạo đức, nhân cách, tài
năng, kết tinh những giá trị, phẩm
chất tốt đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm
giá, lương tâm, trí tuệ của con người
Việt Nam.
Tấm gương làm việc khoa học, đổi mới:
Cùng với việc nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong công việc, hết lòng, hết
sức phục vụ nhân dân và đất nước,
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm việc hết
sức khoa học, luôn tìm tòi, đổi mới để
đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.
Điều này được thể hiện ở những điểm
sau:
Làm việc gì cũng luôn đi sâu đi sát,
nghiên cứu, điều tra, khảo sát kỹ lưỡng
Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết
định, giải pháp nào, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đều dựa trên cơ sở khoa học,
thực tiễn chắc chắn, có độ tin cậy cao.
Người không quyết định theo cảm
tính, chủ quan, mà nghe nhiều bên, có
phân tích, xem xét, đánh giá một cách
khách quan rồi mới đưa ra quyết định
cuối cùng. Người nói: “So đi sánh lại,
phân tích rõ ràng là cách làm việc có
khoa học”. Phong cách làm việc khoa
học đòi hỏi “gặp mỗi vấn đề, ta phải
đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử
trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải
suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ
làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao
làm vậy”. Cách làm khoa học này là cơ
sở cho việc lãnh đạo đúng, trúng, sát
hợp thực tế, tình hình.

Trước những vấn đề mới, khó, phức
tạp, bên cạnh việc tham vấn bộ máy,
đội ngũ trợ lý, giúp việc, Chủ tịch
Hồ Chí Minh còn trực tiếp đi nghiên
cứu, khảo sát, tiếp xúc với cơ sở, địa
phương để tìm hiểu thực tế, nắm bắt
tình hình, thu thập thông tin cụ thể.
Người chỉ rõ, muốn lãnh đạo đúng,
trước hết phải quyết định mọi vấn đề
cho đúng. Muốn quyết định cho đúng,
trước tiên phải điều tra, nghiên cứu rõ
ràng. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên
khi xử lý và giải quyết công việc cần
phải tôn trọng hiện thực khách quan,
không “tô hồng”, bóp méo sự thật,
phải có tầm nhìn xa rộng, tránh rơi
vào những việc sự vụ, thiển cận. Theo
Người, khi ra quyết định công tác, xác
định cách tổ chức, cách làm việc thì
phải luôn căn cứ vào tình hình thực
tế, xem xét mọi mặt. Người phê phán
gay gắt những cán bộ mắc bệnh quan
liêu, hình thức, ngồi bàn giấy chỉ nghe
người ta báo cáo rồi ra quyết định, mà
không nắm rõ tình hình thực tế,…
Làm việc có chương trình, kế hoạch
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc theo
chương trình, kế hoạch công tác cụ
thể, chi tiết hằng năm, quý, tháng,
tuần, từ dài hạn, trung hạn, đến ngắn
hạn. Theo Người, chương trình, kế
hoạch làm việc cần khoa học, cụ thể,
chi tiết, không nên tham lam, thiết
thực, vừa sức, “chớ làm kế hoạch đẹp
mặt, to tát, kể hàng triệu nhưng không
thực hiện được”.
Người yêu cầu, cần đặt kế hoạch cho
sát hợp. Kế hoạch đặt ra để mình
và mọi người thực hiện chứ không
phải để chiêm ngưỡng, tránh tình
trạng “đánh trống bỏ dùi”. Người chỉ
ra khuyết điểm của cán bộ, đảng
viên, nhất là của người lãnh đạo là:
“Chương trình công tác thì quá rộng
rãi mà kém thiết thực. Đặt ra kế hoạch
và chương trình không xét rõ năng lực
của những người thi hành kế hoạch
và chương trình đó. Thành thử việc gì
cũng muốn làm mà việc gì làm cũng
không triệt để”. Cùng với đó, cán bộ,
đảng viên thường mắc phải khuyết
điểm là đầu tư nhiều công sức vào việc
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vạch ra chương trình, kế hoạch, nhưng
lại ít tìm cách để thực hiện cho được
kế hoạch, chương trình đã đề ra. Hơn
nữa, chương trình, kế hoạch này thực
hiện chưa xong, chưa biết kết quả thực
hiện ra sao đã nghĩ đến chương trình,
kế hoạch khác; hoặc xây dựng chương
trình, kế hoạch làm việc, nhưng cách
sắp đặt công việc không khéo, ôm
đồm làm nhiều việc cùng một lúc,
hoặc làm không đúng, lại thiếu những
biện pháp thích hợp, thiếu quyết tâm,
nên chương trình, kế hoạch đặt ra đều
không thực hiện được. Do vậy, Người
nhắc nhở: “Kế hoạch một phần, biện
pháp phải hai phần, và quyết tâm
phải ba phần, có như thế mới có thể
hoàn thành và hoàn thành vượt mức
kế hoạch”.
Làm việc gắn với kiểm tra, tổng kết, rút kinh
nghiệm
Thực hiện quan điểm của V.I.Lê-nin:
Lãnh đạo không kiểm tra thì coi như
không lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh
rất chú ý đến công tác thanh tra, kiểm
tra việc thực hiện chủ trương, đường
lối, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của
Đảng và của Nhà nước. Mục đích của
kiểm tra là để xem các cấp thực hiện
có đúng đường lối, chính sách không,
để nắm được chất lượng, tiến độ công
việc, tuân thủ quy trình, các bước tiến
hành triển khai công việc,… Người chỉ
ra một thực trạng: “Hiện nay, nhiều nơi
cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo
nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị,
sau đó, thì họ không biết gì đến những
nghị quyết đó đã thực hành đến đâu,
có những sự khó khăn trở ngại gì, dân
chúng có ra sức tham gia hay không.
Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai
lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần
thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công
việc vẫn không chạy”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất quan tâm
đến việc tổng kết, rút kinh nghiệm.
Theo Người, mỗi khi làm xong một
việc gì, dù thành công hay thất bại,
đều cần tổng kết thực tiễn để rút kinh
nghiệm những việc làm được, hoặc
còn chưa làm được, phát hiện những
khó khăn, vướng mắc làm cơ sở cho

việc bổ sung, phát triển lý luận, đề
ra chủ trương, biện pháp một cách
sát hợp với điều kiện, tình hình thực
tiễn. Trong thực tế quá trình lãnh đạo,
Người thường xuyên kiểm tra, kiểm
soát từ trên xuống dưới và từ dưới lên
trên để có cái nhìn đúng đắn, khách
quan về hoạt động của cán bộ, đảng
viên, cũng như của các cơ quan, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ.
Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết
thực, có trọng điểm và nắm điển hình
Người yêu cầu người cán bộ phải chân
đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay
làm, óc nghĩ; phải lãnh đạo toàn diện
và cụ thể, phải cẩn thận mà nhanh
nhẹn, kịp thời, làm đến nơi đến chốn.
Hồ Chí Minh phê phán căn bệnh “hữu
danh vô thực” ở không ít cán bộ, đảng
viên: “Làm việc không thiết thực,
không từ chỗ gốc, chỗ chính, không từ
dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm
lấy rồi. Làm được ít, suýt ra nhiều, để
làm một bản báo cáo cho oai, nhưng
xét kỹ lại thì rỗng tuếch… Thế là không
làm tròn nhiệm vụ của mình. Thế là dối
trá với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc
không thiết thực, báo cáo không thật
thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm”.
Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc
Người luôn suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới
trong công việc, không cứng nhắc,
bảo thủ, đóng khung, cố chấp, mà rất
linh hoạt, mềm dẻo khi xử lý, giải quyết
từng vấn đề, sự việc cụ thể. Một ví dụ
để minh chứng cho nhận định trên: Khi
dự thảo công văn cho Bác, anh em giúp
việc thường dựa vào các văn bản cũ đã
được Người duyệt để làm theo. Không
ngờ, có lần Người lại sửa khác đi. Anh
em giúp việc có ý thanh minh: Thưa
Bác, cháu thấy trong văn bản trước Bác
đã thông qua một câu như vậy rồi ạ.
Người nói, lần trước Bác chưa nghĩ ra,
lần này Bác thấy phải sửa tiếp cho tốt
hơn. Có thể thấy, phong cách làm việc
của Người là luôn đổi mới, sáng tạo,
không cứng nhắc, không chấp nhận
tư duy lối mòn, kinh nghiệm chủ quan,
mà hướng tới sự mới mẻ, hiệu quả để
ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm,
khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Một là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng
cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với
công việc. Học và làm theo Bác không
phải là bằng những điều cao siêu, to
lớn, mà cần bắt đầu từ những lời nói,
việc làm, bằng thái độ, cách ứng xử
trong xử lý và giải quyết công việc hằng
ngày. Đó là sự tự ý thức về trách nhiệm
của mình trong công việc chung, là
việc cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ ở cương vị công
tác. Mỗi người cần thấm nhuần, khắc
sâu lời Bác dạy: Cán bộ, đảng viên “là
người đày tớ trung thành và tận tụy
của nhân dân”; “phục vụ nhân dân là
phục tùng chân lý”; “làm công bộc cho
dân là một việc làm cao thượng”.
Học tập ý thức, tinh thần trách nhiệm
phục vụ nhân dân của Bác cần xuất
phát từ tinh thần tự giác, sự thôi thúc
của con tim, từ danh dự và lương tâm
của chính bản thân mỗi người. Làm
việc với một niềm hăng say, phấn
khởi, tin tưởng, hạnh phúc, với mong
muốn được cống hiến, đóng góp một
phần nhỏ bé vào sự phát triển của cơ
quan, đơn vị, tổ chức mà mình là thành
viên, rộng hơn là của xã hội, đất nước,
chứ không phải vì danh lợi, chạy theo
thành tích. Cần nhận thức rõ rằng, trở
thành một cán bộ, công chức, một
đảng viên là niềm vinh dự, tự hào,
nhưng cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ
to lớn. Vinh dự, trách nhiệm đó đòi hỏi
mỗi người cần cố gắng, phấn đấu, rèn
luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng,
năng lực chuyên môn để hoàn thành
tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công,
giao phó.
Học tập tinh thần trách nhiệm của Bác
còn là việc phải luôn đau đáu, trăn trở
với những tâm tư, suy nghĩ, mong mỏi
của người dân và xã hội, muốn đóng
góp sức lực nhỏ bé của mình vào việc
xây dựng một xã hội tiến bộ, tốt đẹp
hơn; nói đi đôi với làm, lý luận liên hệ
với thực tiễn; biết thông cảm, thấu
cảm, biết đau trước những khó khăn,
mất mát của người dân; biết vui mừng,
sẻ chia trước hạnh phúc, niềm vui của
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nhân dân. Thấu hiểu và cảm
thông với nhân dân, xuất phát từ
lợi ích của nhân dân sẽ giúp mỗi
cán bộ, đảng viên luôn tìm tòi,
suy nghĩ để giải quyết công việc
vừa ích nước, vừa lợi dân.
Hai là, trong xử lý và giải quyết
công việc cần khắc ghi sâu sắc
nguyên tắc lợi ích của Tổ quốc,
của nhân dân, của Đảng là tối
thượng, bất khả xâm phạm,
kiên quyết đấu tranh chống
chủ nghĩa cá nhân. Người cán
bộ, đảng viên trước bất cứ công
việc gì, dù ở cương vị, hoàn cảnh
nào cũng phải luôn đặt lợi ích
của Tổ quốc, của nhân dân, của
Đảng lên trước. Lợi ích của cá
nhân, của bộ phận, của giai cấp
phải phục tùng và không được
làm tổn hại đến lợi ích dân tộc;
đồng thời, linh hoạt, mềm dẻo,
“dĩ bất biến ứng vạn biến” trong
thực hiện nguyên tắc này. Vì
vậy, trong quá trình hoạt động
cách mạng của mình, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã giải quyết một
cách đúng đắn, sáng tạo yêu
cầu, đòi hỏi, nhiệm vụ của cách
mạng Việt Nam; đoàn kết, tập
hợp được sức mạnh của cả dân
tộc làm nên thắng lợi vĩ đại trong
các cuộc chiến tranh giải phóng
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Để luôn đứng vững trên lập
trường dân tộc, lấy quyền lợi
của Tổ quốc và nhân dân làm tối
thượng, cần chống chủ nghĩa
cá nhân, lợi ích nhóm, tư tưởng
cục bộ, óc bè phái, kéo bè kéo
cánh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã nhiều lần chỉ ra. Chủ nghĩa cá
nhân “là một thứ vi trùng rất độc,
một thứ rất gian giảo, xảo quyệt”.
Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại
khó khăn, gian khổ, tham danh,
trục lợi, thích địa vị, quyền hành,
xa rời quần chúng, mất đoàn kết,
kém tinh thần trách nhiệm,…
Nó là nguyên nhân của mọi thói
hư tật xấu, của sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
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trong một bộ phận cán bộ, đảng
viên. Do vậy, phải “kiên quyết
quét sạch chủ nghĩa cá nhân” kẻ thù bên trong của mỗi chúng
ta.
Ba là, học tập và làm theo Bác,
mỗi cán bộ, đảng viên cần
không ngừng rèn luyện về phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống,
chuyên môn, nghiệp vụ. Trong
một xã hội vận động và biến đổi
nhanh chóng, đất nước hội nhập
sâu rộng với thế giới đã và đang
đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao về
năng lực, chuyên môn, phẩm
chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị
đối với mỗi người cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức. Do
vậy, để tránh tụt hậu, đáp ứng
được yêu cầu của công việc, tiến
tới có đủ năng lực làm việc được
trong môi trường quốc tế, không
có cách nào khác, mỗi người
cần có tinh thần cầu thị, không
ngừng cố gắng, nỗ lực học tập,
rèn luyện để tự hoàn thiện bản
thân, ngày càng tiến bộ.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi
việc tự học tập, rèn luyện là
nhiệm vụ tự thân, là chế độ, quy
định bắt buộc. Học tập là con
đường duy nhất để tiến bộ và
phát triển. Học tập phải được coi
là nghĩa vụ, là khát vọng, niềm
say mê, nguồn vui để làm việc và
làm người cán bộ, đảng viên tốt.
Không học tập và rèn luyện sẽ bị
tụt hậu, đào thải, không đáp ứng
được yêu cầu về phẩm chất đạo
đức và năng lực chuyên môn. Do
vậy, cần xác định học tập là công
việc suốt đời, “còn sống là còn
phải học”. Có nhiều cách học: học
ở trường lớp, học đồng nghiệp,
học trong sách vở, tự học. Nói
tóm lại, phải thấm nhuần lời dạy
của V.I.Lê-nin được Hồ Chí Minh
nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Học,
học nữa, học mãi”!.
TS. Nguyễn Văn Chung
Trích nguồn
http://www.tapchicongsan.org.vn

CHẶNG ĐƯỜNG
90 NĂM CÔNG TÁC
DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

T

háng 10.1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân
vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung
ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày
15.10.1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận
của Đảng và quyết định chọn ngày 15.10 hằng năm
là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học
tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công
tác dân vận.

Dựa vào sức mạnh của nhân dân
Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc,
công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng
trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến
lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp
phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Từ thời kỳ đấu
tranh giành chính quyền (1930 - 1945); trong hai
cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ
quốc (1945 - 1975); trong sự nghiệp đổi mới, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
(từ 1975 đến nay) đều có sự đóng góp lớn lao và
những dấu ấn trong công tác dân vận của Đảng.
Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, theo
Ban Dân vận Trung ương, ngay sau Hội nghị thành
lập Đảng, Đảng nhanh chóng tổ chức ra các đoàn
thể cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm
công tác dân vận.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng
minh tính đúng đắn Cương lĩnh chính trị đầu tiên,
đồng thời, là thắng lợi công tác dân vận của Đảng,
chỉ với khoảng 3.000 đảng viên, nhưng Đảng đã
tin vào dân, gắn bó với dân, hiểu dân, dựa vào sức
mạnh của dân; tuyên truyền giác ngộ cho nhân
dân hiểu rõ con đường giành độc lập, tự do, giành
quyền sống; tổ chức tập hợp nhân dân vào mặt
trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hình thức
tổ chức khác một cách linh hoạt; hướng dẫn quần
chúng đấu tranh từ thấp đến cao, khởi nghĩa đánh
đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay
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nhân dân, làm nên thắng lợi của cách
mạng dân tộc dân chủ, mang tính chất
nhân dân sâu sắc, làm tiền đề cho cách
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
Công tác dân vận trong hai cuộc kháng
chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ
quốc (1945 - 1975)
Trong kháng chiến chống Pháp (1945 1954), dưới sự chỉ đạo của Trung ương,
đảng bộ và các cấp chính quyền, đoàn
thể bằng nhiều cách thức, phương
pháp vận động khác nhau đã đẩy
mạnh tuyên truyền, động viên, cổ
vũ nhân dân thi đua sản xuất, nỗ lực
chiến đấu, ngày đêm đem sức người,
sức của ủng hộ chiến sĩ nơi tiền tuyến;
khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên
và nhân dân tinh thần dũng cảm, ý chí
cách mạng, nhiệt huyết phấn đấu, hy
sinh vì Tổ quốc. Sức mạnh của công tác
dân vận đã vận động toàn quân, toàn
dân quyết tâm chiến đấu, lao động,
sản xuất, đồng thời, tăng cường công
tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy
quân, ngụy quyền, chống địch lập tề;
động viên thanh niên viết đơn xung
phong ra chiến trường, hàng chục
ngàn dân công đi tiền tuyến vận tải
lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ
các chiến dịch, cao điểm là thắng lợi
chiến dịch Điện Biên Phủ tạo nên sức
mạnh, tiền đề vững chắc để kế thừa,
phát huy trong các giai đoạn cách
mạng tiếp theo.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước (1954 - 1975), nhờ chú trọng đổi
mới nội dung và phương thức, công
tác dân vận được triển khai sâu rộng
trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực,
các tầng lớp nhân dân trong nước và
nhân dân yêu chuộng hòa bình trên
thế giới; phát huy sức mạnh tổng hợp
của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh
thời đại để đạt được những thành tựu
đáng khích lệ trong công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; góp
phần động viên đến mức cao nhất sức
người, sức của hậu phương miền Bắc

đối với tiền tuyến lớn miền Nam và làm
hậu thuẫn vững chắc cho quân và dân
miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ
và tay sai, tiến tới giải phóng miền Nam,
thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong
cả nước. Với đại thắng mùa Xuân năm
1975, nước ta đã bước sang một thời kỳ
mới - thời kỳ hòa bình, độc lập, thống
nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã
hội.
Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng,
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước
vào thời kỳ mới cùng thực hiện một
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa với nhiều khó khăn,
thách thức. Đảng đã vận động nhân
dân khắc phục hậu quả chiến tranh,
vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội
trầm trọng và kéo dài, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế
đối với Lào, Campuchia, bảo vệ vững
chắc thành quả cách mạng, củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII (2016) đã nhấn mạnh nội dung
phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân
tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa,
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân
và công tác dân vận trong xây dựng
đảng, yêu cầu tăng cường quan hệ mật
thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố

vững chắc niềm tin của Nhân dân đối
với Đảng, vận động nhân dân thực hiện
tốt chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, phát huy sức
mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành
phong trào cách mạng rộng lớn xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên cơ sở đó, đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân
vận trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán
bộ thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân,
học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm
với dân; giải quyết bức xúc, kiến nghị
chính đáng của nhân dân; kịp thời thể
chế đường lối, chủ trương của Đảng
phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính
đáng của Nhân dân, nhất là cơ chế:
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ” và phương châm
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”; tăng cường công tác dân vận của
các cơ quan nhà nước, công tác dân vận
của hệ thống chính trị.
Trao đổi với PV Lao Động, nhà sử học
Dương Trung Quốc (ĐBQH đoàn Đồng
Nai) cho hay những bài học kinh nghiệm
trong công tác dân vận đã được chỉ rõ
và cần được áp dụng để phát huy trong
điều kiện, hoàn cảnh mới của đất nước.
Vương Trần
Trích nguồn https://laodong.vn
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Trung
Thu
Cho
Em
“Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh, tùng dinh
dinh cắc tùng dinh dinh. Em rước đèn này đến
cung trăng…” - nếu là hai mươi năm trước, có lẽ
khi nghe thấy những ca từ này, chắc hẳn trong
lòng các bạn nhỏ sẽ dấy lên một nỗi nôn nao khó
tả. Ấy là bởi rằm tháng tám sắp đến, bạn nhỏ nào
cũng sắp được ăn bánh trung thu, được sắm cho
lồng đèn ngôi sao thật “oách”, rồi đếm ngược đến
ngày xách đèn đi vòng vòng khu xóm cùng bạn bè
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và ngồi quây quần bên khu trại
trăng rằm của mình.
Thời gian dần trôi, ăn Trung thu
dần cũng khác. Trẻ con bây giờ
thay vì được phá cỗ dưới trăng,
rước đèn và xem múa lân, sẽ
được ba mẹ dẫn tới trung tâm
thương mại đông đúc để vui
chơi. Rằm tháng tám với các bé
có lẽ chỉ còn mang “dáng dấp”
của một ngày đi chơi cuối tuần,
khác chăng là được gắn thêm
mác Trung thu.
Niềm vui khi Trung thu về đã
bớt đi sự háo hức và trong
trẻo. Chắc là vì con nít thời nay
không còn thấy cảnh ba mẹ
tất bật chuẩn bị cỗ bàn để đón
trăng, không còn thấy cảnh các
anh chị dựng lều trại đón trung
thu, không còn trông ngóng
một chiếc lồng đèn bằng tre,
cũng không cần phải san sẻ cho
nhau vài cây nến sáp để đốt đèn
nữa. Những điều bình dị đó chỉ
còn là kỷ niệm đẹp trong ký ức
của tôi cũng như nhiều người
cùng thế hệ.

Với mong muốn mang lại cho
những trẻ em kém may mắn,
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
được đón một mùa trung thu
ý nghĩa như các trẻ em khác
cùng trang lứa. Công đoàn cơ
sở Tổng công ty Tín Nghĩa cùng
các Công đoàn thành viên đã
tổ chức đến thăm hỏi, tặng
quà cho các em thiếu nhi kém
may mắn tại Chùa Diệu Pháp,
Cô nhi viện Hoa Mai, Trung tâm
bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên
Hòa, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ
mồ côi khuyết tật Đồng Nai, Cô
nhi viện Thiên Bình, Trung tâm
nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng
Nai, tổng số 1.845 phần quà
gồm bánh trung thu, lồng đèn
cùng một số tập vở dụng cụ học
tập cho các em với mong muốn
mang đến cho các em một tết
Trung thu ấm áp hơn và hạnh
phúc hơn. Đây là hoạt động
thường niên của Công đoàn
cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
và các Công đoàn thành viên
để hướng đến các em có hoàn
cảnh khó khăn, kém may mắn.
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

SẺ CHIA VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Đầu tháng, không khí nô nức của
ngày khai giảng lan đến mọi miền đất
nước, trong đó có cả mảnh đất Nam
Cát Tiên, huyện miền núi Tân Phú,
tỉnh Đồng Nai – nơi mang trong mình
vẻ đẹp kỳ vỹ của núi rừng nhưng ở nơi
này cũng còn cả những mảnh đời bất
hạnh.
Và hôm nay, theo chân của đoàn thực
hiện chương trình Chung lòng chung
sức – Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Nai, chúng tôi lại đến với một
mảnh đời nơi đây – cô học trò nghèo
Đoàn Trần Gia Hân – học sinh lớp 7/1,
trường THCS Nam Cát Tiên. Bao năm
qua trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ tại ấp
1, cô trò nghèo Gia Hân vẫn kiên trì
vượt khó học tập, âm thầm theo đuổi
ước mơ học vấn. Bởi lẽ ước mơ cháy
bỏng ấy đã đem đến cho em một
niềm tin và nghị lực để cố gắng vượt
qua những gian nan, trắc trở của đời
nghèo.
Gia Hân là con gái duy nhất của chị
Trần Thị Hồ Điệp và người chồng đầu
tiên đã qua đời do bị đuối nước. Lúc
cha mới mất Gia Hân chỉ mới tròn 2
tháng tuổi nên giờ đây đọng lại trong
em ký ức về cha mình chỉ là những
hình ảnh qua lời kể của mẹ. Đối với
Chị Điệp, làm mẹ đơn thân là cả một
hành trình gian khó và càng gian
khó hơn khi kinh tế gia đình luôn
bị eo hẹp do thu nhập từ công việc
làm thuê, làm mướn bấp bênh, chưa
kể những ngày Gia Hân ốm đau đã
khiến cuộc sống của hai mẹ con rơi
vào ngõ cụt, nên đối với người mẹ
nghèo này hành trình nuôi con là cả
một quá trình gian nan và thử thách.
Thương đứa con gái sớm mồ côi cha
và chị Điệp cũng mong muốn có một
nơi để nương tựa cho mình nên chị
đã bước thêm một bước. Nhưng rồi
sau mấy năm chung sống, hôn nhân
lại đổ vở do chứng nghiện rượu của

chồng, chị Điệp phải dẫn theo Gia
Hân về nhà cha mẹ ruột của mình để
sinh sống. Sau hai lần hôn nhân đổ
vỡ, chị Điệp giờ đã lựa chọn cách một
mình gồng gánh nuôi con bằng công
việc làm thuê thời vụ tại một trường
mẫu giáo gần nhà. Đồng lương eo
hẹp nên tranh thủ những lúc rỗi việc
mẹ con chị Điệp còn nhận thêm hàng
thủ công mỹ nghệ về đan để kiếm
thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn
nhưng điều đáng quý ở người mẹ
nghèo này là vẫn quyết tâm dưỡng
nuôi ước mơ học vấn cho đứa con gái
duy nhất của mình.
Thiếu vắng tình thương của cha
nhưng bù lại Gia Hân được lớn lên
bằng tình thương yêu của mẹ và đầy
ắp nghĩa tình của những người thầy,
người cô – như những người cha
người mẹ thứ hai của mình. Được sự
yêu thương, bảo bọc của thầy cô, bè
bạn nên cô trò nhỏ này đã giữ cho
mình sự vui vẻ, lạc quan cùng ý thức
học tập rất cao để không phụ những
tấm lòng giúp đỡ em trong thời gian
học tập. Chính vì lý do đó mà suốt các
niên học vừa qua Gia Hân luôn gặt hái
được nhiều thành tích rất đáng khen,
đó chính là thành quả mà em đã miệt
mài phấn đấu để có được.

Năm học mới đã bắt đầu, trong khi
bạn bè nô nức được trở lại trường lớp
để tiếp tục công việc học tập thì hai
mẹ con em lại man mác một nỗi lo.
Lo vì chi phí học tập sắp tới của Gia
Hân không biết phải xoay sở như thế
nào khi thu nhập của gia đình vẫn còn
bấp bênh. Và thấu hiểu được nỗi trăn
trở này, cũng như muốn tiếp sức cho
em trên chặng đường học tập phía
trước, chương trình đã cùng đơn vị tài
trợ một lần nữa quay trở lại với ngôi
trường này để có những chia sẻ kịp
thời giúp cho em có thêm điều kiện
để đến trường, đến lớp.
Thấu hiểu những khó khăn cùa Gia
Hân và những em hiếu học nhưng có
hoàn cảnh khó khăn khác, Công ty Cổ
phần Cảng Container Đồng Nai đã
phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai trao
01 suất học bổng 10.000.000 đồng
cho Gia Hân và 10 phần quà, mỗi
phần trị giá 1.000.000 đồng cho 10
em khác. Tuy giá trị phần quá không
lớn, nhưng hy vọng đây sẽ là sự khích
lệ kịp thời để các em có thể phấn đấu
hơn nữa, để những khó khăn trước
mắt chỉ là vật cản nhất thời trên con
đường phía trước của các em.
Hồng Long
Phòng TTTT
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG LÒNG CHUNG SỨC THÁNG 10/2020

N

“CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

gày 03/10/2020, Công ty Cổ phần phát triển
KCN Tín Nghĩa phối hợp thực hiện chương
trình “Chung lòng chung sức” trao học bổng
cho em Vương Tú Nga trị giá 10 triệu đồng và tài trợ cho
hoàn cảnh hộ 10 em học sinh nghèo, vượt khó với tổng giá
trị là 10.000.000 đồng, tương đương 1.000.000 đồng/em.
Sau hành trình gần hai tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến
phường Bảo Vinh – Tp Long Khánh tận mắt chứng kiến gia
cảnh khó khăn của em gia đình em Vương Tú Nga.
Em Vương Tú Nga, sinh viên năm thứ nhất trường Cao
Đẳng Đại Việt Sài Gòn, hiện đang cư ngụ tại phường Bảo
Vinh – Tp Long Khánh. Mẹ bị bệnh tâm thần không thể
làm được gì, giờ đây mọi thứ trong gia đình chỉ một mình
cha em cán đáng. Công việc chính của cha em là làm phụ
hồ, công việc thất thường nhưng phải nuôi tới 5 miệng ăn
nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Mặc dù gia cảnh rất
nghèo nhưng mấy chị em của Nga luôn là những học sinh
giỏi nhiều năm liền, đặc biệt em Nga là học sinh giỏi suốt
12 năm học vừa qua. Mong ước của em làm sao có điều
kiện để em tiếp tục con đường học vấn của mình.
Tuy món quà mà Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa trao tặng
không nhiều, nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm vui
và hạnh phúc của các em khi nhận được món quà mà
Công ty trao tặng cho các em, chúng tôi hy vọng chia sẻ,
động viên phần nào tinh thần cho các em có niềm vui và
an tâm hơn trong việc học.
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Chúng tôi mong rằng bên cạnh các em luôn có nhà trường,
thầy cô và cộng đồng xã hội cùng các em vượt khó khăn,
vươn lên trong học tập để hướng tới tương lai tươi sáng.
Trong xã hội ngày nay, còn đó rất nhiều mảnh đời kém
may mắn, cuộc sống của họ gặp muôn vàn khó khăn và họ
đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người.
Mỗi người chúng ta, hãy cùng với cộng đồng chung tay
thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ đóng góp
cho những người kém may mắn trong xã hội, để có thể
góp sức mình vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn,
phát triển hơn.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 09.2020

1

. Bổ sung thành phần hồ sơ phát hành trái phiếu
của doanh nghiệp từ 01/9/2020.

Ngày 09/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số
81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành
trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/9/2020.
Liên quan thành phần hồ sơ phát hành trái phiếu của
doanh nghiệp, bổ sung thêm “hợp đồng mua trái
phiếu, trong đó bao gồm cam kết của nhà đầu tư về
việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin
trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái
phiếu” so với quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP.
Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức
đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành
thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho
nhà đầu tư và gửi nội dung công bố cho Sở Giao dịch
chứng khoán.

2

. Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp
phát hành trái phiếu

Ngày 14/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội

dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính
phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Theo đó, chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp
phát hành trái phiếu bao gồm:
- Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu
(Điều 3 Thông tư này);
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu
(Điều 4 Thông tư này);
- Công bố thông tin định kỳ (Điều 5 Thông tư này);
- Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin
về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng
quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái
phiếu (Điều 6 Thông tư này).
Thông tư 77/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày
28/9/2020. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước
ngày 28/9/2020 thực hiện chế độ công bố thông tin
định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố
thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm
theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán
đổi trái phiếu (nếu có) theo quy định tại Điều 5, Điều 6
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của Thông tư này.

3

. Sửa đổi, bổ sung quy định về mức phạt tiền,
thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định
số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư
pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá
sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định này có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/9/2020 và thay thế Nghị định
số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và
gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp,
hợp tác xã và Nghị định số
67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/
NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ. Theo đó:
- Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong các lĩnh
vực: hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình là
30.000.000 đồng.
- Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong các lĩnh
vực: thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp
tác xã là 40.000.000 đồng.
- Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực
bổ trợ tư pháp là 50.000.000 đồng.
Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính
như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức
phạt tiền đối với cá nhân.

4

. Quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp.

Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định
88/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh
lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp bắt buộc. Nghị định này có hiệu lực kể từ
ngày 15/9/2020. Theo đó:
a) Hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh cho người lao
động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ
hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công
việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp (Điều 5 Nghị
định 88/2020/NĐ-CP).
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So với Nghị định 37/2016/NĐ-CP, Nghị định mới đã
nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên
100% thay vì 50% như trước đây. Mặt khác, bổ sung
thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân người
lao động bị bệnh nghề nghiệp” thay vì chỉ giới hạn
là người lao động bị bệnh nghề nghiệp như trước
đây. b) Cắt giảm Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh
nghề nghiệp cho người lao động (Điều 21 Nghị định
88/2020/NĐ-CP).
Người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh
nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều
56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi có đủ các
điều kiện sau:
(1) Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;
(2) Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia
tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ
kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;
(3) Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời
gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp
quy định tại khoản 1 Điều này.
c) Bổ sung quy định về ngày nghỉ dưỡng sức, phục
hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
(Điều 9 Nghị định 88/2020/NĐ-CP).
Theo Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015,
sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao
động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong
thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe
chưa phục hồi, người lao động được
nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày
cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tại Điều 9 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định số
ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi
điều trị thương tật, bệnh tật bao gồm cả ngày nghỉ
lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp
luật về lao động. Trường hợp người lao động không
nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức,
phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh
tật.
Lê Thị Ngọc Hân
Ban Pháp chế
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LÀM VIỆC TẠI TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG MỘT CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY
TÍN NGHĨA

32

VU LAN BÁO HIẾU – NHỚ BA
ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

33-36

HỌC TẬP TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM, KHOA HỌC, ĐỔI MỚI CỦA CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH

36-37

CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

38

Trung Thu Cho Em

39

SẺ CHIA VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

40

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

41-42

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 09.2020
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Đặng Thị Thanh Hà

THIẾT KẾ
Cao Thanh
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