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N

hiều thập kỷ qua, dù đã
trải qua nhiều đợt khủng
hoảng và suy thoái kinh
tế nhưng có lẽ chưa khi nào mà
toàn thế giới phải đối mặt với vô vàn
khó khăn và gánh chịu những tổn
thất nặng nề về kinh tế và xã hội do
ảnh hưởng của dịch bệnh như năm
2020. Đại dịch Covid-19 đã bùng
phát trên phạm vi toàn thế giới từ
đầu năm 2020 và cho đến nay vẫn
đang diễn biến phức tạp, đã đẩy rất
nhiều doanh nghiệp trên thế giới và
cả Việt Nam rơi vào tình trạng khó
khăn, nhiều doanh nghiệp đã phá
sản, giải thể, tạm dừng hoạt động
kinh doanh hoặc thu hẹp quy mô
hoạt động...
Hoạt động kinh doanh của Tổng
Công ty trong năm 2020 đã gặp
không ít khó khăn, thách thức khi
cả 04 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt
gồm xuất khẩu cà phê, xăng dầu, bất
động sản – hạ tầng khu công nghiệp
và logistics đều bị ảnh hưởng của đại
dịch. Sản lượng cà phê xuất khẩu của
Tổng Công ty, Công ty CP Cà phê qua
các quốc gia Châu Âu, EU ... cũng bị
giảm sút và gián đoạn do việc hạn
chế thông thương giữa các quốc gia
để hạn chế sự lây lan. Dịch Covid-19
bùng phát, nhu cầu tiêu dùng sụt
giảm, sản xuất ngưng trệ, lưu thông
hạn chế,... đã làm lượng cung dầu mỏ
dư thừa, tình trạng giá dầu thế giới
có thời điểm rớt xuống ngưỡng âm,
kéo theo giá xăng dầu trong nước
đột ngột giảm mạnh trong những
tháng đầu năm dẫn đến hầu hết
các doanh nghiệp kinh doanh xăng
dầu đã rơi vào tình trạng lỗ nặng do
thù lao quá thấp không đủ bù đắp
chi phí. Dịch Covid-19 bùng phát đã
làm cản trở kế hoạch đầu tư, nhu cầu
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tìm hiểu thông tin về việc thuê đất,
thuê nhà xưởng của các nhà đầu tư
nước ngoài tại các khu công nghiệp
của Tổng Công ty, nhiều thỏa thuận
về việc triển khai dự án đã được ký
kết nay bị gián đoạn do nhà đầu tư
không thể sang Việt Nam. Một số nhà
đầu tư do gặp khó khăn từ đại dịch
dẫn tới phải thu hẹp hoạt động kinh
doanh tại quốc gia sở tại vì thế Tổng
Công ty cũng phải xem xét, tạo điều
kiện cho khách hàng trả lại diện tích
đất hoặc nhà xưởng đã thuê tại các
khu công nghiệp. Hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp gặp
khó khăn nên chuỗi cung ứng dịch
vụ logistics cũng gặp bất lợi do lượng
hàng hóa xuất nhập khẩu sụt giảm
kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng
hóa trong nước và quốc tế cũng giảm
... Chính vì thế, hiệu quả kinh doanh
trong năm 2020 của Tổng Công ty và
các công ty con, liên kết cũng bị ảnh
hưởng đáng kể.
Trong năm qua, nhiều dự án của
Tổng Công ty và Công ty con vẫn
chưa được triển khai do sự chồng
chéo, mâu thuẫn giữa văn bản pháp

luật, chính sách của các cấp, các Bộ
ngành địa phương tuy đã được cải
thiện, nhưng vẫn còn nhiều bất cập,
gây khó khăn trong quá trình thực
hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh,
thủ tục hành chính đối với lĩnh vực
bất động sản vẫn còn nhiêu khê,
phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ
triển khai đầu tư xây dựng dự án.
Trước những ảnh hưởng bất lợi của
Dịch Covid-19 tác động đến các lĩnh
vực kinh doanh và các khó khăn
trong quá trình triển khai dự án, Hội
đồng quản trị và Ban Tổng Giám
đốc đã nhận định được xu hướng
và những diễn biến của nền kinh tế
trước diễn biến phức tạp của Dịch
Covid-19, đã định hướng và chỉ đạo
sâu sát các hoạt động kinh doanh
của Tổng Công ty và Công ty con và
đạt được những kết quả kinh doanh
khả quan trong năm 2020. Các chỉ
tiêu trọng yếu đạt so với kế hoạch,
kinh doanh có lãi.
Thùy Vân
KTT Tổng Công ty
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HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

T

iếp theo Bản tin tháng 08 và tháng 09 đã thông tin,
trong Bản tin tháng 10, Công ty Cổ phần Cà phê Tín
Nghĩa tiếp tục các hoạt động cải tiến sản xuất, nhằm
nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện hiệu suất thu hồi,
đưa Nhà máy đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng
cao yêu cầu của khách hàng và thị trường.
Sau đây là những tin chính trong tháng:
1. Giải pháp tuần hoàn nước trong sản xuất Cà phê hòa tan
Mục tiêu của giải pháp:
- Tiết kiệm nước đầu vào;
- Giảm lượng nước vào Nhà máy xử lý nước thải;

- Thu hồi hơi nước từ các bẫy hơi, đưa vào tái sử
dụng tại lò hơi.
Các địa điểm thu hồi và mục đích tái sử dụng:
- Thu hồi nước tự Hệ bơm chân không: lưu lượng
0.4m3/h, sử dụng vệ sinh máy ép bùn khu xử lý
nước thải
- Thu hồi nước từ Hệ AHU sấy phun và sấy lạnh:
lưu lượng 0.5m3/h, sử dụng vệ sinh nhà xưởng và
máy, thiết bị.
- Thu hồi nước từ Hệ Cô đặc: lưu lượng 4.7m3/h, sử
dụng vệ sinh máy, thiết bị và nhà xưởng.
- Thu hồi Hơi nước ngưng: lưu lượng 0.67m3/h, tái
sử dụng hơi từ lò hơi.

TỔNG HỢP HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC
Nguồn

Lưu lượng
(m3/h)

Lưu lượng Đã sử dụng
(m3/ngày) (m3/ngày)

Số lượng
(m3/năm)

Thành tiền
(VNĐ)

Hiệu quả

Ghi chú

Bơm chân không

0.40

9.60

9.60

3,360.0

126,739,200

100%

Thực tế sử dụng

Hệ AHU

0.50

12.00

6.00

2,100.0

79,212,000

50%

Mục tiêu

Hệ cô đặc

4.70

94.00

47.00

16,450.0

620,494,000

50%

Mục tiêu

Nước lò hơi

0.67

16.08

11.26

3,939.6

439,783,232

70%

Mục tiêu

Tổng hợp hiệu quả

1,266,228,432

Chi phí đầu tư ban đầu

565,000,000

Đầu tư Bồn + đường ống

Hiệu quả dự án/năm 1

701,228,432

Năm đầu tiên

Hiệu quả của giải pháp (số tiền tiết kiệm mỗi năm):
• Ghi nhận:
- Hiệu quả năm đầu: Bảy trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi tám ngàn bốn trăm ba mươi hai đồng.
- Hiệu quả từ năm thứ hai: Một tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm hai mươi tám ngàn bốn trăm
ba mươi hai đồng.
Nhà máy tiếp tục theo dõi lượng nước tiết kiệm đầu vào, chi phí xử lý nước thải và việc sử dụng nước
thu hồi để có báo cáo chi tiết về hiệu quả của giải pháp.
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Hình ảnh hệ thống bồn chứa nước thu hồi trong Giải pháp tuần hoàn nước của Nhà máy CFHT
2. Giải pháp cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất, chất
lượng và độ thu hồi sản phẩm Cà phê hòa tan.
Với mục tiêu cải tiến hoạt động sản xuất, nâng cao
năng suất, chất lượng, tăng độ thu hồi sản phẩm,
Nhóm cải tiến sản xuất gồm Ban lãnh đạo Công ty,
Nhóm tư vấn VNT, cán bộ chủ chốt của các phòng
ban cùng phối hợp với Nhà thầu DEVEX qua nhiều
cuộc họp online đã đưa ra nhiều giải pháp:
- Phân tích và điều chỉnh thông số quy trình sản xuất
- Phân tích và điều chỉnh tiêu chuẩn nguyên liệu Cà
phê nhân
- Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng và đề nghị hướng
xử lý cho sản phẩm tồn kho
- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ thu hồi sản phẩm và
giải pháp cải thiện
- Các ý kiến và giải pháp về Công nghệ do Nhà thầu
Devex chia sẻ
Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo thử nghiệm các
thông số quy trình, thử nghiệm trên các loại nguyên
liệu, theo dõi để đưa ra thông số tối ưu nhất.
Sau gần một tháng thử nghiệm, kết quả mang lại
là tín hiệu tốt cho hoạt động của Công ty: Cải thiện
chất lượng và độ thu hồi của sản phẩm, nhờ linh
hoạt trong sản xuất, Công ty cũng đã xử lý được một
số nguyên liệu và thành phẩm tồn kho, giảm tỷ lệ
hàng tồn kho.
Bên cạnh việc củng cố, sắp xếp lại đội ngũ nhân sự
Phân xưởng sản xuất và Phòng Kỹ thuật – Bảo trì,
Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung ưu tiên nguồn
lực vào Bộ phận Nghiên cứu phát triển, mời thêm sự
hỗ trợ của chuyên gia tư vấn để tham gia trong Hội
đồng cảm quan, thử nếm sản phẩm. Hướng sắp tới
sẽ liên hệ các đơn vị để liên kết đào tạo về Cà phê,
thử nếm Cà phê, dần hình thành Hội đồng cảm quan
chuyên nghiệp của Công ty để điều nghiên công tác
nghiên cứu và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
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Hình ảnh họp tại Bộ phận Nghiên cứu phát triển (RD)
để tìm giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm

Họp với Nhà thầu Trạm Xử lý nước thải

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Ban lãnh đạo Công ty có những chỉ đạo về hoạt
động của Nhà máy:
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
+ Tiếp tục Sản xuất và Xuất khẩu Cà phê hòa
tan sấy lạnh qua thị trường Hàn Quốc;
+ Gia tăng chào bán hàng tồn kho
- Về đào tạo:
+ Đào tạo An toàn vệ sinh lao động năm
2020 cho CBCNV thuộc 4 nhóm (1, 3,4, 6)
do Công ty Cổ phần Huấn luyện kỹ thuật an
toàn khu vực 2 đào tạo theo Luật định.

Hình ảnh đóng hàng và xuất hàng

+ Cử cán bộ tham gia Hội thảo về Năng suất
– Chất lượng tại Sở Khoa học Công nghệ
Đồng Nai.
+ Cử cán bộ Công đoàn và đoàn viên tham
gia các Khóa tập huấn Luật lao động 2019
và Kiến thức ATVSLĐ + môi trường do Liên
đoàn lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức.
- Về phong trào:
+ Cử nhân sự tham gia Hội thi Tìm hiểu Luật
ATTP năm 2020 do Chi cục Phát triển nông
thôn và Quản lý chất lượng tỉnh Đồng Nai tổ
chức để giao lưu giữa các đơn vị trong tỉnh,
phát huy tinh thần làm việc nhóm, có thêm
kinh nghiệm để xây dựng Văn hóa an toàn
và tổ chức Hội thi trong CB.CNV của Công
ty. Kết quả đội Công ty Cổ Cà phê Tín Nghĩa
đoạt giải III và giải Phong trào cho đơn vị có
cổ động viên nhiệt tình và sáng tạo, năng
động trong Hội thi.
+ Tổ chức các hoạt động ngày Phụ nữ Việt
Nam – 20/10/2020 cho các chị em nữ của
Công ty.

Tiếp đoàn đánh giá của khách hàng FES

Họp Ban an toàn thực phẩm tháng 10

+ Vận động CB.CNV ủng hộ cho đồng bào
lũ lụt miền Trung do Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty phát động.
- Về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm:
+ Thực hiện đánh giá nội bộ và chuẩn bị tốt
nhất cho đợt đánh giá chứng nhận BRC +
FSSC.
+ Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý ATTP
theo FSSC 5 và đạt chứng nhận BRC 8 vào
tháng 12/2020 để đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng và thị trường.

Hoạt động đánh giá bộ tại văn phòng
hình ảnh hoạt động tại Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa trong tháng 11 & 12/2020
Thông tin nội bộ - Số 06/2020
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA
Trên là một số thông tin, hình ảnh hoạt
động chính tại Công ty Cổ phần Cà phê Tín
Nghĩa trong tháng 10 và 11 năm 2020 vừa
qua.

Các chị em nữ của Công ty

Hình ảnh Hội thi Luật ATTP năm 2020

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động

Hội thảo Năng suất – Chất lượng tại Sở KHCN
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Gặp gỡ CB.CNV Công ty có gia đình vùng bão lũ, hoàn cảnh khó khăn
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Có thể nói sự chung sức chung lòng cùng
vượt qua những khó khăn, với rất nhiều
tâm huyết, sáng kiến, họp bàn liên tục,
liên lạc, trao đổi qua nhiều phương tiện,
hình thức… Tuy kết quả đạt được chưa
cao, nhưng đó là thành quả, cố gắng của
một tập thể đoàn kết. Hy vọng với phương
hướng đề ra, thời gian sắp tới, Công ty sẽ
tiếp tục những cuộc họp online với Nhà
thầu DEVEX để trao đổi về Công nghệ Cà
phê hòa tan, hoạt động sản xuất của Công
ty sẽ ngày càng ổn định hơn.
Trong thời điểm cuối tháng 11, theo
chương trình chung của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Công ty cũng đang triển khai đánh
giá lại công tác sản xuất kinh doanh và việc
thực hiện mục tiêu năm 2020, đồng thời đề
nghị kế hoạch cho năm 2021.
Hướng tới kỷ niệm bốn năm ngày thành lập
Công ty, tính theo ngày đăng ký giấy phép
kinh doanh (30/11/2016), nếu tính theo
ngày khánh thành Nhà máy (8/12/2018),
Công ty mới khánh thành chưa đầy hai
năm, so với lộ trình phát triển của Tổng
Công ty Tín Nghĩa (31 năm), Công ty Cổ
phần Cà phê Tín Nghĩa vẫn còn đang trong
giai đoạn khởi nghiệp, nên rất cần đến sự
quan tâm, trợ giúp của Ban lãnh đạo Tổng
Công ty Tín Nghĩa và các đơn vị bạn.
Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó
khăn và thách thức, nhưng tin tưởng vào sự
lãnh đạo đầy tâm huyết của Hội đồng quản
trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, cùng với
lòng nhiệt huyết, sáng kiến và sức trẻ của
CB.CNV Công ty, sẽ đưa Công ty Cổ phần
Cà phê Tín Nghĩa vượt qua khó khăn, vươn
lên nhóm những doanh nghiệp hàng đầu
của Việt Nam trong ngành sản xuất và kinh
doanh Cà phê hòa tan trong tương lai gần,
đưa thương hiệu Cà phê Hòa Tan Tín Nghĩa
vươn xa đến nhiều thị trường trong nước và
quốc tế.
Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
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TIẾP TỤC XÂY DỰNG
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
KHU DÂN CƯ
PHÚ THẠNH
- LONG TÂN
THUỘC DỰ ÁN
KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG SÀI GÒN

N

gày 14/10/2020 vừa qua, tại Khu đô thị Đông
Sài Gòn – Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn
Trạch cùng với Đơn vị trúng thầu là Công
ty Cổ phần Kiến trúc Tư vấn và quản lý Đông Dương
đã tiến hành phát lệnh khởi công xây dựng gói thầu
thi công xây dựng tuyến đường D5, D6, 7E, D12A, N15,
N16A (Phía nam) phần đường giao thông - cây xanh và
thoát nước mưa thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu
dân cư Phú Thạnh - Long Tân bao gồm việc thi công các
công việc chính: Mặt đường xe chạy, nền đường, dải
phân cách - cây xanh, vỉ hè và thoát nước mưa.
Dự kiến hạng mục công trình này sẽ được hoàn thành
vào tháng 7 năm 2021. Sau khi công trình hoàn thành
Công ty sẽ tiến hành thực hiện tiếp giai đoạn 2 của Dự

án để sớm đưa dự án vào sử dụng.
Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng giám đốc Công ty Cổ
phần đầu tư Nhơn Trạch yêu cầu Đơn vị trúng thầu
là Công ty Cổ phần Kiến trúc Tư vấn và quản lý Đông
Dương phải cam kết thực hiện gói thầu đảm bảo chất
lượng cũng như tiến độ xây dựng công trình theo như
Hợp đồng hai bên đã ký. Đại diện phía đơn vị trúng
thầu cũng đã cam kết sẽ tập trung toàn bộ nhân lực
của mình để quản lý, điều hành và thực hiện gói thầu
được tốt nhất, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ
xây dựng và an toàn lao động cũng như vệ sinh môi
trường tạo mỹ quan cho dự án.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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N

NHỮNG KHÓ KHĂN
CỦA KINH DOANH XĂNG DẦU
NĂM 2020

ăm 2020, do dịch bệnh
Covid-19 và giá xăng
dầu thế giới diễn biến
phức tạp đã tác động nhiều mặt
đến nền kinh tế thế giới và trong
nước. Doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu đã gặp thế cờ khó ngay
những tháng đầu năm 2020. Tác
động kép của dịch Covid-19 và
giá dầu xuống thấp nhất trong
18 năm qua đã khiến các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu điêu
đứng, việc kinh doanh xăng dầu vì
thế cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh
hưởng tới việc thực hiện kế hoạch
năm 2020 của Công ty CP Xăng dầu
Tín Nghĩa.
Sau thời gian nghỉ tết Dương lịch,
các doanh nghiệp sản xuất ngưng
hoạt động, sản lượng nhiên liệu
bán buôn giảm mạnh. Tiếp đến
tình hình cách ly, giãn cách xã hội,
nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm
trực tiếp làm doanh số 6 tháng đầu
năm 2020 đi lùi so cùng kỳ (đặc biệt
là tháng 3 và 4.2020). Sau khi dịch
bệnh trong nước được khống chế,
các doanh nghiệp sản xuất đang
dần dần phục hồi, nhu cầu nhiên
liệu được tăng dần. Tuy nhiên, thời
điểm này (tháng 6.2020) các đơn vị
đầu mối không đủ lượng nhiên liệu
cung cấp cho các doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu, giá giao tại
kho bằng với giá bán lẻ niêm yết
tại trụ bơm, mỗi lít xăng dầu nhập
về công ty lỗ tiền vận chuyển và
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cả chi phí bán hàng. Là chuỗi các
cửa hàng bán lẻ, không thể đóng
cửa dừng bán hàng như các doanh
nghiệp tư nhân khác nên càng bán
hàng ra công ty càng lỗ nhiều, lợi
nhuận hầu như không có.
Song song bên cạnh các khó khăn
về nguồn hàng, giá cả, mức tiêu thụ
một số đối tượng vẫn bất chấp, sử
dụng nhiều thủ đoạn, ngang nhiên
buôn bán hàng giả, hàng kém chất
lượng trên thị trường. Ðiều này
gây tổn hại tới quyền, lợi ích chính
đáng của người tiêu dùng, ảnh
hưởng tiêu cực đối với các doanh
nghiệp làm ăn chân chính. Không
những thế, đối thủ cạnh tranh
trong ngành ngày càng nhiều và
cạnh tranh khốc liệt. So với các
công ty xăng dầu thì các doanh
nghiệp nhỏ, tư nhân lại có lợi thế

về tính linh hoạt hơn trong quyết
định kinh doanh. Khó khăn chồng
chất khó khăn. Việc điều chỉnh giá
bán lẻ theo qui định 15 ngày/ lần,
buộc công ty phải đưa ra dự đoán
về biến động giá theo từng chu kỳ,
dựa trên những tính toán để quyết
định mua vào ở thời điểm nào cho
có lợi nhất và dự trữ hàng sao cho
có hiệu quả nhất.
Trước tình hình diễn biến phức tạp,
Ban Giám Đốc đã khẩn trương triển
khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt
các giải pháp phòng, chống cũng
như ứng phó với dịch COVID-19,
xây dựng các phương án kinh
doanh linh hoạt, tiết kiệm chi phí
đồng thời đảm bảo công tác phòng
dịch để duy trì hoạt động SXKD,
bảo vệ an toàn sức khỏe cho người
lao động và khách hàng. Với mục
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tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng
cho khách hàng, thì việc kiểm soát tích trữ hàng tồn
hợp lý rất được chú trọng vào thời điểm này: xử lý tốt
công tác điều độ hàng hoá, rút ngắn thời gian nhập
hàng tăng nhanh vòng quay hàng tồn kho và vòng
quay vốn. Tăng cường quản lý chặt chẽ công nợ, tiền,
hàng và chi phí. Bố trí đủ lao động, sắp xếp ca bán hàng
khoa học, đặc biệt vào giờ cao điểm để phục vụ khách

xử lý nghiệp vụ phát sinh, vận dụng các cơ chế chính
sách, tổ chức kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch
vụ ngoài xăng dầu như nhớt, dịch vụ đi kèm… và cách
thức tổ chức, vận hành bộ máy hoạt động để nâng
cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ. Cán bộ quản lý,
nhân viên trực tiếp kinh doanh đều được đào tạo, huấn
luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ
về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo

hang; vận dụng các chính sách khách hàng, nguồn lực
để gia tăng sản lượng; nâng cấp, cải tạo các trạm xăng
dầu, hợp lý hóa mặt bằng các trạm, bố trí cơ cấu mặt
hàng để đáp ứng yêu cầu; tăng cường công tác tiếp
thị các đại lý, nhà máy, xí nghiệp, chủ xe; thực hiện tốt
quản lý hàng hóa định kỳ, kiểm soát chất lượng xăng
dầu trong hệ thống phân phối; khép kín qui trình nhập
hàng nội bộ từ khâu kiểm soát, niêm phong tại kho,
đến phương tiện vận tải xăng dầu nội bộ về đến các
trạm xăng dầu cũng như đến các đơn vị khách hàng.
Bên cạnh đó, bộ phận kỹ thật thường xuyên giám sát
việc tuân thủ, kiểm tra định kỳ đo lường nội bộ; thường
xuyên theo dõi giám sát camera tại các trạm xăng dầu
để kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, tính
tuân thủ nội qui, qui chế làm việc của nhân viên trong
hệ thống. Phòng tài chính kế toán thường xuyên kiểm
tra, kiểm soát việc tuân thủ qui chế tài chính tại các
trạm xăng dầu. Đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ
công tác kinh doanh, đặc biệt trong những thời điểm
nguồn hàng gặp khó khăn; công tác quản lý điều hành,

quy định của pháp luật hiện hành. Các trạm xăng dầu
đều được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo
đúng các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng
bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng chống cháy nổ, đo
kiểm hang tự động.
Trong kịch bản tích cực khi dịch bệnh được khống chế,
công tác kinh doanh xăng dầu kỳ vọng sẽ lật ngược
thế cờ trong những tháng cuối năm 2020 đẩy mạnh
sản lượng bán ra, tăng cao lợi nhuận. Nỗ lực của cả tập
thể cán bộ - CNV phải tiếp tục phát huy cao hơn nữa
những thành quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn,
quyết tâm phấn đấu, tăng cường sự gắn kết, phối hợp
trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng học hỏi và
trao đổi kinh nghiệm trong công việc để hoàn thành
tốt nhiệm vụ, tiến bước về đích năm 2020, mở ra một
giai đoạn mới tốt đẹp hơn cho năm 2021.
Trần Thị Minh Thi
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 06/2020
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
THU HÚT NHIỀU DOANH NGHIỆP THAM GIA
Ông Đỗ Đức Quân - Phó Cục trưởng
Cục Điện lực và NLTT (Bộ Công
Thương) - cho biết: Theo kinh nghiệm
của các nước phát triển trong lĩnh vực
NLTT, để phát triển NLTT mạnh mẽ,
bền vững cần tập trung vào chính
sách, hạ tầng truyền tải và điều độ
vận hành hệ thống điện. Trong đó,
về chính sách, với các dự án NLTT quy
mô công suất lớn sẽ chuyển sang cơ
chế đấu thầu.

T

heo kế hoạch, tháng 11/2020,
Bộ Công Thương sẽ trình
Chính phủ Quy hoạch tổng
thể về Năng lượng quốc gia thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,
trong đó đề xuất xây dựng cơ chế đấu
thầu năng lượng tái tạo (NLTT), đặc
biệt, đề ra các tiêu chí đấu thầu cạnh
tranh riêng cho từng loại công nghệ
NLTT.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Công Thương đang nghiên
cứu phương án đấu thầu để chọn nhà
đầu tư phát triển các dự án NLTT. Đây
được đánh giá là cơ chế cạnh tranh,
công bằng, minh bạch, giúp nhà đầu
tư yên tâm khi rót vốn vào các dự án
NLTT.
Việt Nam hiện đã có những bước tiến
mạnh mẽ về số lượng và quy mô dự
án NLTT. Tính đến hết tháng 9/2020,
tổng công suất lắp đặt điện gió đạt
485 MW, điện mặt trời đạt 5.829 MW,
điện sinh khối đạt 169 MW, chiếm
khoảng 11,2% tổng công suất lắp đặt
toàn quốc. Riêng đối với điện mặt trời
mái nhà, tính đến ngày 14/10/2020 đã
có trên 57 nghìn hệ thống được lắp
đặt với tổng công suất 1.747 MWp…
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Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ là nhà
đầu tư đưa ra giá bán điện từ dự án
điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời
nổi thấp nhất. “Thực hiện cơ chế này
tuy mất nhiều thời gian, nhưng sẽ
công bằng, minh bạch hơn cho các
nhà đầu tư, đảm bảo sự hài hòa, cân
đối giữa phát triển các dự án điện
NLTT và lưới truyền tải” - ông Đỗ Đức
Quân nhận định.

trên mảnh đất được giải phóng và các
cơ sở hạ tầng đã được xây dựng.
TS. Nguyễn Mạnh Hiến - Chủ tịch Hội
đồng Khoa học - Hiệp hội Năng lượng
sạch Việt Nam - khẳng định: Các kết
quả đạt được từ thực tế của nhiều
nước trên thế giới đã chứng minh,
đấu thầu có nhiều ưu điểm vượt trội
như công khai, minh bạch… góp
phần quan trọng bảo đảm khả năng
thành công cao của các dự án đầu
tư. “Với cơ chế này, nhà đầu tư sẽ yên
tâm bỏ vốn đầu tư phát triển các dự
án NLTT ở Việt Nam” - ông Hiến đánh
giá.

Phân tích cụ thể hơn, ông Nguyễn
Văn Vy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng
lượng Việt Nam - chia sẻ: Ngân hàng
Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB) đang hỗ trợ Bộ Công
Thương nghiên cứu cơ chế đấu thầu
các dự án điện mặt trời. WB đề xuất
hai phương án mới triển khai dự án
điện mặt trời: “Đấu thầu cạnh tranh
theo trạm biến áp” và “đấu thầu cạnh
tranh công viên điện mặt trời”.

Để cơ chế đấu thầu triển khai hiệu
quả, ông Nguyễn Văn Vy đề xuất: Trên
cơ sở chuẩn xác lại tiến độ các dự án
nguồn điện lớn đang xây dựng, cần
tiến hành cân bằng công suất - điện
năng, xác định khối lượng các dự
án điện mặt trời và điện gió cần xây
dựng trong giai đoạn 2021 - 2025 để
lập kế hoạch đấu thầu cho phát triển
các dự án NLTT trong giai đoạn này.
Việc cân đối được tiến hành theo các
vùng miền để xác định công suất
cần đưa vào trong từng năm của mỗi
vùng miền. Bên cạnh đó, nhằm tránh
quá tải cho lưới điện truyền tải, các
dự án điện mặt trời không nên tập
trung quá lớn tại một, hoặc một vài
địa điểm.

Trong đó, nguyên tắc của đấu thầu
theo trạm biến áp là sẽ đấu thầu một
lượng công suất cố định, theo một
lịch trình được đặt sẵn và ở một khu
vực đã được xác định. Đấu thầu cạnh
tranh theo công viên năng lượng mặt
trời triển khai theo cách sẽ thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng, xây
dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng (đường
giao thông, đường dây tải điện…).
Các nhà đầu tư sẽ đấu thầu để được
quyền xây dựng các nhà máy điện

“Trên cơ sở công suất nguồn điện mặt
trời cần đưa vào hàng năm, tổ chức
việc đấu thầu để lựa chọn các dự án.
Việc lựa chọn được thực hiện trên cơ
sở giá chào của các nhà đầu tư, các dự
án có giá chào thấp được xếp trước,
cho đến khi đủ công suất nguồn điện
cần đưa vào vận hành trong năm đó
của các vùng, miền và toàn quốc” ông Nguyễn Văn Vy nói.
Trần Thế
Báo Công thương

ĐOÀN THỂ

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
(ĐN) - Thực hiện chương trình công tác kiểm tra Công
đoàn cuối năm, sáng 17-11, đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh
đã có buổi làm việc với Công đoàn cơ sở (CĐCS) Tổng
công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động Công đoàn năm
2020.
Công đoàn Tổng công ty Tín Nghĩa hiện đang quản lý
trực tiếp 17 CĐCS thành viên, với 1.585 đoàn viên/1.620
lao động. Trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng do dịch
Covid-19 nhưng Ban chấp hành Công đoàn tổng công
ty và các CĐCS thành viên đã chủ động phối hợp với
Ban giám đốc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động
tập thể, thực hiện nội quy và các quy định của pháp luật,
đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Hiện
thu nhập bình quân của người lao động là trên 14 triệu
đồng/tháng, tăng 4% so với cùng kỳ. Công đoàn còn giới
thiệu 14 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng

kết nạp Đảng, phát triển 170 đoàn viên; quan tâm đến
công tác từ thiện - xã hội với tổng chi phí ủng hộ từ thiện
trong năm là trên 7 tỷ đồng.
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng Quốc Lập đánh giá cao sự nỗ
lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm và những
kết quả nổi bật của CĐCS Tổng công ty Tín Nghĩa thời
gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới, CĐCS tổng
công ty tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công
tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt dịp
Tết Nguyên đán 2021 sắp tới; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục tư tưởng NLĐ, ổn định tình hình quan hệ
lao động và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt
động Công đoàn.
Nguyễn Hòa
Báo Đồng Nai

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của Liên đoàn Lao động Tỉnh và Công đoàn Tổng Công ty Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 06/2020
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC KỶ NIỆM
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 THÁNG 10

N
12

hắc đến văn hóa
Tín Nghĩa, không
thể không nhắc
đến vai trò của tổ chức Công
đoàn Tổng công ty trong việc
xây dựng và duy trì văn hóa
doanh nghiệp.

lễ, tết, xuân về. Kế thừa truyền
thống tốt đẹp của văn hóa Tín
Nghĩa trong 31 năm qua, hiện
nay với xu thế hội nhập, được
lãnh đạo Công đoàn các cấp,
quan tâm đổi mới phương
thức hoạt động.

Chăm lo đời sống cán bộ, công
nhân viên, người lao động
trong đơn vị là hoạt động
thường xuyên của Công đoàn
các cấp. Tổ chức các hoạt động
trong CNLĐ đó là, văn thể mỹ,
chia sẻ, thăm hỏi đến toàn
nhân viên Công ty trong các
dịp: hiếu, hỉ, ốm đau…, các dịp

Chào mừng kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930
– 20/10/2020), do tình hình
dịch bệnh Covid-19 còn rất
phức tạp, để hạn chế tập trung,
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các Công đoàn
thành viên đã tổ chức ngày

Thông tin nội bộ - Số 06/2020

Phụ nữ Việt Nam theo đơn vị.
Với gói khám sức khỏe chuyên
khoa tại các bệnh viện uy tín,
chị em phụ nữ chúng tôi cảm
thấy mình được đơn vị quan
tâm chăm sóc chu đáo. Thông
qua việc làm đó, những người
lao động nữ chúng tôi như
được tiếp thêm sức mạnh, để
rồi tiếp tục cống hiến với tinh
thần cần cù, sáng tạo, tiếp tục
đóng góp nhiều hơn nữa cho
đơn vị.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

ĐOÀN THỂ

TỔNG CÔNG TY
TÍN NGHĨA
VÀ CÁC ĐƠN VỊ
THÀNH VIÊN

CÙNG
NHAU
HƯỚNG VỀ
MIỀN
TRUNG

C

ả nước còn đang cùng nhau
chống lại đại dịch Covid-19
kéo dài và khắc phục những
hậu quả nặng nề của đại dịch để
lại thì trong những ngày đầu tháng
10/2020 vừa qua và tình hình thiên
tai, mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền
Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây
thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh
hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà
con nhân dân và kinh tế xã hội của
địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh
miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng
Nam. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo
Trung ương về phòng chống thiên
tai, tính đến nay cả nước có 28 người
chết và 12 người mất tích; hàng trăm
ngàn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng,
bị ngập; hàng trăm ngàn hecta hoa
màu, lúa bị vùi lấp; hàng trăm ngàn
con gia súc, gia cầm bị chết; hàng
ngàn hecta nuôi trồng thủy sản bị
thiệt hại; nhiều công trình cơ sở hạ

tầng như trạm xá, bệnh viện,
trường học, giao thông, thủy lợi
bị ngập, hư hại, ước tính thiệt hại
lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đời
sống của nhiều hộ dân vùng bị
thiên tai, bão lũ đang đối diện
với rất nhiều khó khăn, thiếu ăn,
thiếu mặc, thiếu chỗ che mưa,
tránh nắng; cần sự chung tay
giúp đỡ của đồng bào cả nước.
Phát huy truyền thống đoàn kết,
tương thân, tương ái “lá lành đùm
lá rách”, với tinh thần “nhường
cơm sẻ áo”, Ban chấp hành Công
đoàn Cơ sở Tổng công ty Tín
Nghĩa và các Công đoàn cơ sở
thành viên đã kêu gọi toàn thể
Công đoàn viên trong đơn vị
Công ty dành tình cảm cho đồng
bào vùng bị thiệt hại do bão lũ
gây ra bằng sự giúp đỡ thiết thực

về vật chất, tinh thần để góp
phần nhanh chóng khôi phục
sản xuất và ổn định đời sống của
nhân dân tại các tỉnh miền Trung
thân yêu. Mỗi cán bộ công nhân
viên trong Công ty ủng hộ 02
ngày lương thực lãnh của mình
để hướng về Miền Trung ruột thịt.
Những hoạt động này vừa là
trách nhiệm, vừa là tình cảm,
sự sẻ chia mà Cán bộ nhân viên
Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng như
các Công ty thành viên dành cho
đồng bào miền Trung ruột thịt,
với mong muốn đồng bào bị ảnh
hưởng bởi thiên tai, lũ lụt sớm
vượt qua khó khăn, ổn định cuộc
sống./.
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

H

àng năm, cứ gần đến ngày 20-10, kỷ niệm
ngày Thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam tôi lại được nghe các chương trình
văn nghệ, các chuyên đề về ngày Phụ nữ cùng
những buổi hội họp nhằm tôn vinh những người
phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó là những câu thơ
viết về chị em luôn được các anh đem ra để đọc
nhằm động viên tinh thần một nửa thế giới của
họ. Năm nay cũng vậy, không khí của ngày Phụ nữ
Việt Nam thật là sôi động, từ các trường học, công
ty, xí nghiệp đến các góc đường, ngõ phố đâu đâu
cũng thấy hoa, quà và câu chúc dành cho nữ. Tất cả
những quán ăn, khu vui chơi, …đều ưu đãi cho chị
em phụ nữ.
Ở Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, năm nay do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên việc tổ chức
họp mặt cũng hạn chế phần nào. Tuy vậy, nhưng
các anh cũng lên kế hoạch đặt một vài món ăn mời
tất cả các chị em một bữa cơm trưa đơn giản nhưng
thật ấm cúng. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn tổ
chức cho chị em phụ nữ thăm khám định kỳ hàng
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năm.
Có thể nói trong những ngày lễ dành riêng cho chị
em Phụ nữ thì trong trái tim mỗi người luôn để một
phần đặc biệt dành cho người phụ nữ của cuộc đời
mình. Người đó có thể là Mẹ, là Chị, là Vợ, là Con
gái… Đôi lúc lại là một em gái nào đó. Dường như
tất cả những người phụ nữ ấy đều mang đến cho
chúng ta sự ấm áp, an lành, hạnh phúc khi thành
công cũng như lúc thất bại, để ta sống tốt hơn,
vững vàng tin tưởng hơn ở cuộc đời này.
Vâng, ngày 20-10 thật ý nghĩa phải không các bạn!?
tôi xin chúc những lời tốt đẹp nhất nhân ngày 2010. Chúc cho những người phụ nữ luôn được mạnh
khỏe, luôn luôn tươi đẹp, dịu dàng luôn được hạnh
phúc trong mái ấm của gia đình. Chúc cho những
người phụ nữ sẽ nhận được nhiều yêu thương trong
cuộc sống.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP Phát triển KCN Tín nghĩa
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2020

N

gày 25/11/2020, tại Nhà Hát lớn Hà Nội, Bộ
Công Thương đã long trọng tổ chức Lễ Công
bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt
Nam năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần
Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia
Việt Nam khẳng định, qua 17 năm, chương trình đã góp
phần nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về
vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc gia tăng
giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp,
từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế
của doanh nghiệp trên thị trường thông qua 3 tiêu chí:
Chất lượng; Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong.
Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai xét chọn, Hội
đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã có quyết định
công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm
đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020. Đây là
những doanh nghiệp đáp ứng hệ thống các tiêu chí
Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và là những doanh
nghiệp tiêu biểu, đại diện cho Thương hiệu Việt Nam.
Năm 2020, Tổng Công ty Tín Nghĩa lần thứ 4 liên tiếp được vinh
danh doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia.

Tại Lễ Công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực cùng những
đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Thương
hiệu Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội. Phó Thủ tướng biểu dương và nhận định,
năm 2020 - một năm đầy biến động với nhiều khó khăn,
thách thức mà không một doanh nghiệp nào dự đoán
hoặc có sẵn kịch bản ứng phó, nhưng các doanh nghiệp
Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã không ngừng nỗ lực
tiên phong, đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực hoạt động
của mình, vượt qua được khó khăn, duy trì nhịp độ phát
triển.
Để tiếp tục phát huy những thành tựu đó, Phó Thủ
tướng yêu cầu các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia
Việt Nam cần khai thác tốt tiềm năng, tận dụng lợi thế
để thúc đẩy xuất khẩu thông qua giá trị thương hiệu,
kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu
doanh nghiệp với Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.
Đồng thời, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng
cường chủ động hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh kỷ
nguyên số, cách mạng 4.0, góp phần khẳng định Việt
Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng, có
năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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N

gày 10/11/2020, Vietnam Report
phối hợp cùng Báo VietnamNet
công bố Bảng xếp hạng VNR500
– Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam – nhằm tôn vinh các doanh nghiệp
lớn, có thành tích sản xuất, kinh doanh tốt,
đặc biệt trong thời điểm khó khăn do đại
dịch Covid-19. Đáp ứng tiêu chí đánh giá
của Ban tổ chức, Tổng Công ty Tín Nghĩa
tiếp tục vinh dự đứng trong hàng ngũ của
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
VNR500 là bảng xếp hạng 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam do công ty
Vietnam Report công bố, dựa trên kết quả
nghiên cứu và đánh giá độc lập theo tiêu
chuẩn quốc tế, gồm tiềm lực tài chính;
tổng lao động; uy tín trên truyền thông;
nhận định của các chuyên gia về tiềm
năng tăng trưởng của cổ phiếu và mức độ
ảnh hưởng đến sự biến động chỉ số VNIndex.
Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại
dịch Covid 19, nền kinh tế gặp nhiều khó
khăn hơn so với các năm trước. Tuy nhiên,
với nỗ lực không ngừng, CB CNV đã cùng
nhau vượt qua khó khăn, đạt được thành
tựu trong kinh doanh và xây dựng thương
hiệu, góp phần xây dựng và phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và sự nghiệp

công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất
nước. Việc xếp hạng 155/500 trong
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam (75/500 trong Top 500 Doanh
nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam) là
minh chứng đường lối đúng đắn của
Tổng Công ty trong thời gian vừa qua.
Ngoài ra, trong dịp này, Ban tổ chức
còn công bố Bảng xếp hạng Top 50
Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam
(Top 50 Vietnam The Best) nhằm tôn
vinh 50 Doanh nghiệp đạt doanh thu
xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời
duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn
định và bền vững trong suốt giai đoạn
2019-2020. Với những nỗ lực vượt qua
khó khăn cũng như sự đóng góp và
đồng hành cùng Chính phủ trong
cuộc chiến chống COVID-19 trong
suốt thời gian qua, thành viên TOP 50
Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam
hoàn toàn có quyền tự hào khi là một
trong những doanh nghiệp tiêu biểu
nhất, những nhân tố quan trọng góp
phần ổn định nền kinh tế, tạo cơ hội
để Việt Nam khẳng định và vươn lên.
Tín Nghĩa cũng đã vinh dự được đứng
trong danh sách này.
Hồng Long
Phòng TTTT
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TÍN NGHĨA TRONG TOP 100
DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2020

N

gày 10/12/2020, Phòng
Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI)
đã tổ chức Lễ công bố Quyết định
Top 100 Doanh nghiệp Bền vững
năm 2020 (CSI 2020), trong đó có
Tín Nghĩa.
CSI 2020 đã được VBCSD-VCCI
cùng các chuyên gia trong các lĩnh
vực kinh tế xã hội nghiên cứu, cập
nhật nhiều điểm mới để phù hợp
với những yêu cầu từ các hiệp định
thương mại tự do quan trọng (FTA)
mà Việt Nam đã ký kết gần đây cũng
như các thay đổi quan trọng trong
các chính sách quản lý về lao động
và môi trường có ảnh hưởng lớn
đến hoạt động của doanh nghiệp.
Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến
17 mục tiêu phát triển bền vững và
Kế hoạch hành động quốc gia thực
hiện Chương trình nghị sự 2030 vì
sự phát triển bền vững đã được đơn
giản hóa và lồng ghép vào Bộ Chỉ số
CSI 2020.
Qua 5 năm triển khai, Chương trình
Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp
bền vững tại Việt Nam đã thu hút
được đông đảo doanh nghiệp
(khoảng 1500 doanh nghiệp) hoạt
động trong các lĩnh vực khác nhau
trên toàn quốc nộp hồ sơ tham gia,
qua đó hơn 300 doanh nghiệp được
biểu dương doanh nghiệp bền
vững. Việc được bình chọn trong
danh sách “Doanh nghiệp bền
vững” hàng năm của Chương trình

chính là một danh hiệu đáng tự hào, là sự ghi nhận của Chính phủ, các
Bộ, ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các
hoạt động của những doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp
xuất sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam. Đồng thời, danh hiệu này cũng mở ra cho các doanh nghiệp cơ
hội nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực, cơ hội kinh
doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu
tư và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng
bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp Tín Nghĩa đứng trong Top 100 Doanh nghiệp
Bền vững. Với 31 năm hình thành và phát triển, Tín Nghĩa luôn chú
trọng về các vấn đề lao động, môi trường, công nghệ,… việc đạt được
danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Bền vững đã chứng minh cho sự
đúng đắn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua.
Hồng Long
Phòng TTTT

Thông tin nội bộ - Số 06/2020

17

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN,
VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020
CỦA TỔNG CÔNG TY

S

áng ngày 17/11/2020, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ
chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm
2020 tại Văn phòng Tổng Công ty. Đến hướng dẫn nội
dung huấn luyện là giảng viên - Phó Phòng thanh tra Sở Lao
động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tham dự có đại diện
cán bộ nhân viên các Phòng, ban, đơn vị, Công ty con trong hệ
thống Tổng Công ty.
An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là giải pháp hạn chế người
lao động bị các thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy
hiểm khi làm việc. Để bảo vệ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của
người lao động trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Nhà
nước đã đưa ra các các điều luật, quy định, hướng dẫn, cụ thể là
Luật an toàn vệ sinh lao động 2015. Mặt khác, tại Chương IX - Bộ
luật lao động năm 2012 cũng có quy định các nội dung về an
toàn, vệ sinh lao động, điều này cho thấy tầm quan trọng của
việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh
nghiệp và phải thực hiện theo quy định pháp luật.
Thực tế cho thấy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một
trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người
lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh
trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.
Cho nên, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động luôn
được xem là một trong những nội dung đào tạo định kỳ hàng
năm của Tổng Công ty Tín Nghĩa, do Phòng Hành chính Quản trị
phối hợp Phòng Tổ chức Nhân sự xây dựng phương án trình Ban
Tổng Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Trương Thị Minh Phương
Phòng Tổ chức Nhân sự
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KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

“NHÀ TÌNH NGHĨA
QUÂN - DÂN”

N

gày 23/11, Ban CHQS huyện Đất Đỏ phối
hợp UBND xã Phước Long Thọ tổ chức khởi
công xây dựng “Nhà tình nghĩa quân - dân”
(ảnh) cho gia đình ông Nguyễn Thành Trí, cư ngụ tại
ấp Phước Trung, là lực lượng dân quân xã Phước Long
Thọ, hiện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Căn nhà của ông Trí được xây dựng trên đất của gia
đình với diện tích 85m2, tổng chi phí xây dựng căn
nhà khoảng 150 triệu đồng, trong đó Công ty CP khu
công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông hỗ trợ 100 triệu
đồng.
Nguyễn Minh Nhựt
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐỒNG HÀNH
CÙNG TRƯỜNG
CAO ĐẲNG KỸ
THUẬT CÔNG
NGHỆ BÀ RỊAVŨNG TÀU ĐỂ ĐÀO
TẠO NGUỒN NHÂN
LỰC LAO ĐỘNG
CHO CÁC DOANH
NGHIỆP ĐẦU TƯ

N

hằm tăng cường mối quan
hệ hợp tác giữa Công ty
CP KCN Tín Nghĩa Phương
Đông và Trường Cao đẳng Kỹ thuật
Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu trong
công tác đào tạo và cung ứng nguồn
nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao,
cải tiến chương trình đào tạo sát với
nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
và thị trường lao động. Ngày 20/11,
Trường tổ chức Lễ khai giảng năm
học 2020 – 2021 và kỷ niệm Ngày Nhà
giáo Việt Nam, Công ty đã dự lễ chúc
mừng cũng như đã hỗ trợ quỹ khuyến
học cho Nhà trường 10.000.000 triệu
đồng.
Dự kiến năm 2021, Công ty phối hợp
cùng các nhà đầu tư tại KCN Đất Đỏ I
sẽ tiến hành ký kết biên bản hợp tác
đào tạo với nhà trường

trình chuyển giao của Úc cho 20 sinh
viên, 100% SV đã có việc làm ổn định,
thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng/
tháng. Tuyển sinh và tổ chức đào tạo
cho 32 sinh viên nghề Hàn và nghề
Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng
cấp độ quốc tế theo chương trình của
Đức. Năm học 2020 – 2021, trường
tuyển được 1451 HSSV hệ trung cấp,
cao đẳng và 300 học viên hệ sơ cấp
và đào tạo thường xuyên; trường
được KOICA tài trợ 39.300 USD để đầu
tư thiết bị hiện đại cho xưởng bánh
BCTech Bakery giúp GV và HSSV của
trường được thực hành trên các máy
móc, công nghệ sản xuất bánh hiện
đại của Hàn Quốc, đến nay xưởng
bánh có nhiều đơn đặt hàng từ các
khách sạn lớn, các hội nghị, sự kiện.

Năm học 2019 – 2020, Trường CĐ Kỹ
thuật Công nghệ BR-VT có tổng số
875 HSSV tốt nghiệp, trên 95% HSSV
có việc làm; hoàn thành khóa đào tạo
thí điểm nghề Cơ điện tử trình độ Cao
đẳng cấp độ quốc tế theo chương

Dự kiến trong năm học mới nhà
trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật
chất và trang thiết bị hiện đại. Đổi
mới và nâng cao chất lượng đào tạo,
chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, rèn
luyện ý thức, tác phong công nghiệp

để nâng cao năng lực, phẩm chất
nghề nghiệp cho HSSV. Mở rộng quy
mô ngành nghề để đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực chất lượng cao cho
các khu công nghiệp của tỉnh BR-VT
cũng như các doanh nghiệp trong và
ngoài nước. Tăng cường hợp tác quốc
tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng
tầm tri thức, phát triển kỹ năng thực
hành theo chuẩn khu vực và thế giới
cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, HSSV
của trường. Xây dựng lộ trình thực
hiện đào tạo theo đơn đặt hàng, đào
tạo kết hợp với sản xuất, đây là hai
mục tiêu trọng tâm của Trường CĐ
Kỹ thuật Công nghệ BR-VT trong năm
học 2020 – 2021 và những năm tiếp
theo.
Với việc hợp tác với nhà trường là một
điểm cộng rất lớn cho Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông trong việc
đào tạo và tìm kiếm nguồn nhân lực
cho khách hàng.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
Thông tin nội bộ - Số 06/2020
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NGƯỜI CHIẾN SĨ 40 NĂM TUỔI ĐẢNG

N

gày 03/11/2020 vừa
qua, tại Hội trường
Đảng ủy Khối doanh
nghiệp, trong không khí trang trọng
của buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng,
đồng chí Nguyễn Văn Liễu – Phó bí
thư, Thường trực Đảng ủy Tổng Cty
Tín Nghĩa đã vinh dự nhận Huy hiệu
40 năm tuổi đảng, là người duy nhất
trong Đợt này và là người thứ 9 trong
toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp cho
tới nay được trao tặng Huy hiệu cao
quý này.
Tôi bắt đầu tiếp xúc và làm việc cùng
Anh cách nay đã gần 20 năm ! Nhớ
ngày đầu gặp nhau tại nhà văn phòng
cũ của Tín Nghĩa, sau những câu chào
hỏi, Anh liền quay sang trao đổi công
việc với một anh cán bộ quản lý của
Công ty về công tác Đảng. Anh hướng
dẫn công việc một cách tận tình, kỹ
lưỡng với cả tinh thần trách nhiệm
và sự hứng thú của một người có
tâm với “nghề”. Tôi nhớ mãi ấn tượng
đó về Anh ! Tại Tín Nghĩa, Anh đã trãi
qua nhiều vị trí công tác chuyên môn,
nhưng có lẽ mọi người biết Anh, nhắc
đến Anh nhiều nhất ở nhiệm vụ công
tác Đảng !
Là một chiến sĩ, một cựu binh trở về
từ chiến trường khi đất nước hòa
bình, thống nhất, Anh tham gia công
tác tại Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy,
rồi được phân công xuống đơn vị
“làm kinh tế đảng” – Xưởng sản xuất
đường, rồi qua Xưởng chế biến gỗ và
sau đó được sáp nhập vào Công ty
Proseco trước khi chuyển đổi thành
Công ty Tín Nghĩa. Tính đến nay, Anh
đã gắn bó với Tín Nghĩa gần 30 năm !
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
có thể Anh chưa để lại nhiều dấu ấn
về thành tích, nhưng ở vị trí nào Anh
cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và
đặc biệt là trong công tác đảng, trong
suốt nhiều năm dài, Anh luôn hoàn
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thành nhiệm vụ một cách xuất sắc !
Chắc hẳn hầu hết mọi người sẽ đồng
tình khi nói rằng những thành tích mà
Đảng bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa đạt
được trong các nhiệm kỳ qua có công
lao đóng góp rất lớn của Đồng chí
Nguyễn Văn Liễu.
Ở Đảng bộ Tín Nghĩa, Anh là một
đảng viên kỳ cựu, là một tấm gương
điển hình về sự tận tụy, hết lòng vì sự
nghiệp của Đảng. Có thể đôi lúc cũng
trăn trở, tâm tư về những tiêu cực, bất
công trong xã hội, nhưng quan điểm
xuyên suốt trong Anh luôn hướng tới
những điểm sáng, tới những điều tốt
đẹp, luôn đặt niềm tin vào đường lối,
chủ trương đúng đắn của Đảng.
Trong cuộc sống và sinh hoạt, Anh luôn
giản dị, dễ gần và giàu tình cảm. Anh
giao tiếp, ứng xử với anh em đồng chí,
đồng nghiệp một cách chân tình, điềm
đạm và sẳn sàng giúp đỡ mọi người.
Đối với gia đình, Anh một lòng yêu vợ,
thương con. Tôi còn nhớ một lần, lâu
lắm rồi, tại bến du thuyền Tín Nghĩa,
Anh tâm sự với tôi mà rưng rưng nước
mắt, rằng đứa con nhỏ của Anh vừa
đi khám bệnh về có chẩn đoán nghi
nhiễm chất độc dioxin. Tôi thấy sâu
thẳm trong đôi mắt Anh là tình yêu
thương con vô bờ bến ! Rồi một ngày,
bà xã anh ngã bệnh. Cơn nhồi máu não

khiến chị trở thành phế nhân ! Suốt từ
đó đến nay đã 4 năm, Anh luôn quan
tâm chăm sóc cho chị từng viên thuốc,
từng miếng ăn, giấc ngủ, mà chưa bao
giờ nghe từ Anh một lời than vãn ! Có
lẽ tinh thần kiên trì, không khuất phục
trước gian lao, thử thách đã được tôi
luyện của người lính đã giúp Anh đứng
vững, giúp Anh vượt qua những khúc
quanh trong cuộc đời !
40 năm tuổi đảng ! Một hành trình quá
nửa đời người ! Người chiến sĩ ấy vẫn
đang tiếp tục làm việc và cống hiến.
Mặc dù hưu trí đã 4 năm qua, nhưng
đáp ứng theo yêu cầu của Đảng ủy,
“lão đồng chí” ấy vẫn tiếp tục ở lại làm
công tác đảng, tham gia cấp ủy và giữ
vai trò là Thường trực Đảng ủy. Anh ở
lại, tiếp tục tham gia công tác đảng,
một phần vì yêu cầu của tổ chức, và
có lẽ một phần cũng vì có thêm khoản
thu nhập để trang trãi cho cuộc sống,
nhưng theo tôi, còn phần khác quan
trọng hơn, đó là vì Anh yêu “nghề”, Anh
tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong
công việc !
Nhân dịp này, xin chúc Anh luôn mạnh
khỏe, chúc Anh luôn có niềm vui, niềm
hạnh phúc không chỉ trong công việc
mà còn trong cuộc sống !
L.V.D
Tháng 11/2020
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THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2020:
NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
VINH DANH DOANH NGHIỆP

T

ổng Công ty Tín Nghĩa cùng
với 123 doanh nghiệp và 283
sản phẩm đã được Hội đồng
Thương hiệu quốc gia (THQG) trân
trọng vinh danh là Thương hiệu quốc
gia năm 2020.
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Hội đồng
THQG, Bộ Công Thương, Ban Thư ký
Chương trình THQG đã tổ chức buổi
họp giới thiệu Lễ công bố sản phẩm
đạt Thương hiệu quốc gia 2020. Thứ
trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải
– Phó Chủ tịch Hội đồng THQG chủ trì
chương trình.
Tại buổi giới thiệu, Ban thư ký Chương
trình Thương hiệu quốc gia đã giới
thiệu, thông tin đến các doanh nghiệp,
phóng viên các cơ quan thông tấn
báo chí về Chương trình THQG năm
2020. Thông tin được công bố, 124
doanh nghiệp với tổng số 283 sản
phẩm được công nhận đạt THQG Việt
Nam năm 2020. Đây là những doanh
nghiệp đáp ứng hệ thống các tiêu chí
của Chương trình THQG Việt Nam, là
những doanh nghiệp tiêu biểu, đại
diện cho Thương hiệu Việt Nam.
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.
Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công
Thương Đỗ Thắng Hải – Phó Chủ tịch
Hội đồng THQG nhấn mạnh: Chương
trình không phải là giải thưởng mà
việc lựa chọn các thương hiệu sản
phẩm đạt THQG Việt Nam chỉ là sự
khởi đầu để các doanh nghiệp trở
thành đối tác của Chương trình. Nhà
nước không làm thay cho doanh
nghiệp, nhưng sẽ đứng ra bảo trợ cho
các thương hiệu sản phẩm có chất
lượng và uy tín nhằm giúp doanh
nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững
vàng trên thị trường trong nước, đẩy
mạnh phát triển thương hiệu của
mình ra thế giới.
Trải qua quá trình hình thành và phát
triển hơn 17 năm, Chương trình đã
góp phần nâng cao ý thức của cộng
đồng doanh nghiệp về vai trò quan
trọng của thương hiệu trong việc gia
tăng giá trị cho sản phẩm cũng như
giá trị của doanh nghiệp, từ đó nâng
cao năng lực cạnh tranh cho doanh
nghiệp và khẳng định vị thế trên thị
trường thông qua 3 tiêu chí “Chất
lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực
tiên phong”. Đồng thời, thông qua các
hoạt động quảng bá và hỗ trợ doanh
nghiệp, Chương trình đã tăng cường
sự nhận biết đối với các sản phẩm
mang thương hiệu Việt;

tạo sự tin cậy, ưa thích của người tiêu
dùng trong và ngoài nước đối với
hàng hóa, dịch vụ và nhà sản xuất Việt
Nam.
Đóng góp vào những thành quả của
Chương trình THQG, không thể không
kể tới sự đồng hành, chung tay tích
cực của các doanh nghiệp THQG nói
riêng và cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam nói chung - mắt xích quan
trọng trong chuỗi giá trị để nâng
cao khả năng cạnh tranh cho các sản
phẩm mang thương hiệu Việt, hình
thành các chuỗi liên kết giá trị, tạo
dựng vị thế cho Thương hiệu quốc gia
Việt Nam trên thị trường quốc tế…
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
Vũ Bá Phú, Trưởng ban Ban Thư ký
Thông tin nội bộ - Số 06/2020
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Chương trình THQG đã
thông tin nêu bật những
thông tin về Chương trình
THQG năm 2020. Kỳ xét
chọn sản phẩm năm nay
diễn ra trong hoàn cảnh
rất đặc biệt, đó là khi dịch
Covid-19 bùng phát phức
tạp và khó lường, gây ra
những ảnh hưởng nghiêm
trọng, trực tiếp tới hoạt
động sản xuất, kinh doanh,
đầu tư và thương mại của
các doanh nghiệp. Tuy
nhiên, nhờ công tác truyền
thông tích cực để nâng cao
nhận thức về Chương trình
THQG nói chung và kỳ xét
chọn THQG năm 2020 nói
riêng, Chương trình đã nhận
được sự hưởng ứng, quan
tâm tích cực của trên 1.000
doanh nghiệp trong cả
nước nộp hồ sơ và đăng ký
tham gia.
Các hồ sơ đăng ký xét chọn
được đánh giá, thẩm định
theo các tiêu chí được quy
định tại Quyết định số
30/2019/QĐ-TTg ngày 08
tháng 10 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ và Thông
tư số 33/2019/TT-BCT ngày
22 tháng 11 năm 2019 của
Bộ Công Thương. Đồng thời,
tình hình bảo hộ sở hữu trí
tuệ và chấp hành về mặt
pháp luật của các doanh
nghiệp tham gia Chương
trình cũng được xác nhận
thông qua các cơ quan chức
năng như Ngân hàng Nhà
nước, Bộ Khoa học và Công
nghệ, Tổng cục Hải quan,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
Tổng cục Thuế, Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội, Sở
Tài nguyên & Môi trường
của 63 tỉnh thành trên cả
nước.
Sau hơn 9 tháng phát động
và triển khai hoạt động xét
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chọn, ngày 29/9/2020, Bộ
trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh, Chủ tịch
Hội đồng THQG Việt Nam
đã ban hành Quyết định số
2534/QĐ-BCT công nhận
124 doanh nghiệp với tổng
số 283 sản phẩm đạt THQG
Việt Nam năm 2020. Như
vậy, so với năm 2018, năm
nay cả nước đã có thêm 27
doanh nghiệp có sản phẩm
đạt THQG Việt Nam. Đây là
minh chứng cho sức hút và
tầm ảnh hưởng của Chương
trình đối với doanh nghiệp
trong việc xúc tiến xuất
nhập khẩu sản phẩm hàng
hóa và dịch vụ cũng như
phát triển thị trường nội địa.
Nhắc đến những điểm mới
của kỳ xét chọn lần thứ 7
năm 2020 thì không thể
không nhắc đến sự tham gia
lần đầu của một số thương
hiệu có tiếng trên thị trường
như: VnPay, Mobifone,
Cholimex, Dược Nam Hà,
Richy, Pan… Không những
vậy, chương trình năm nay
đã thu hút được một số tập
đoàn và các công ty con
cùng đăng ký tham gia xét
chọn như Công ty CP Tập
đoàn Hòa Phát, Tổng Công
ty thiết bị điện Việt Nam
– GELEX, Tập đoàn BRG…
Những sản phẩm, dịch vụ
còn mới mẻ như thanh toán
điện tử, quản lý khách sạn,
du lịch trải nghiệm… của
các doanh nghiệp tham
gia năm nay đã làm nên sự
đa dạng cho Chương trình,
càng chứng tỏ hơn nhận
thức của các doanh nghiệp
trong nhiều ngành nghề,
lĩnh vực về tầm quan trọng
của thương hiệu đã được
nâng cao.
Thế Vĩnh
Báo Công thương

Hồi Ức Ngày Thơ

T

hời tiết những ngày gần đây ở phương nam bất
chợt se lạnh lạ thường, làm tôi cảm thấy nôn nao
và nhớ về gia đình, quê hương phương bắc nơi
những người thân yêu của tôi đang ở đó. Cái lạnh làm tôi
cảm thấy cay cay sống mũi nhớ Ông, Bà, Bố, Mẹ và các
em, các cháu mình nhiều hơn. Chắc hẳn thời điểm này
mọi người thân của tôi đang tất bật với vụ Đông xuân
trồng rau màu ( bắp cải, su hào, ngò…) để chuẩn bị bán
tết. Cái cảm giác được mặc áo ấm làm tôi cảm thấy nhớ
lại những năm tháng tuổi thơ của mình. Nhà tôi lúc bấy
giờ nghèo lắm, chị em chúng tôi áo ấm không đủ mặc,
không có dép phải đi chân đất đến trường. Lúc đó trong
đầu những đứa trẻ non nớt như tôi không hình dung ra
được những vất vả của Bố mẹ nên luôn so sánh mình
với những bạn cùng lớp, miệng thì luôn hỏi tại sao con
không có cái này, tại sao con không có cái kia giống các
bạn mà không nhận ra nét mặt đượm buồn trên gương
mặt của Bố Mẹ. Lớn lên một chút tôi dần hiểu được
những khó khăn, vất vả của bố mẹ mình hơn nên không
còn thắc mắc và hỏi nhiều nữa mà còn biết tự giác giúp
đỡ Bố mẹ những công việc nhà và việc đồng ruộng. Giờ
tôi cũng đã trưởng thành có gia đình riêng và cũng làm
mẹ như bao người mẹ khác phải bươm trải cuộc sống và
lo cho các con của mình tôi mới cảm nhận được những
khó khăn vất vả mà bố mẹ đã từng trải qua. Tôi chỉ mong
sao mình có thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho con cái
và phụng dưỡng Bố mẹ lúc tuổi già.
Nguyễn Thị Thuý Ngần
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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Sống Tích Cực

C

ó thể trong một khoảnh khắc, một quãng thời gian
nào đó, ai cũng có thể có cảm giác mệt mỏi vì khó
khăn trong công việc hay trong cuộc sống, khiến
ta muốn buông xuôi tất cả. Trong muôn vàn bất trắc của
cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi, nhưng chỉ có một
điều duy nhất không thể mất đi được, đó là sự lựa chọn
thái độ sống.
Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để đưa ta đến
với sự thành công, nhưng đó lại chính là con đường dẫn ta
tới thành công, bởi thành công không bao giờ là kết quả
của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng, sống không có mục
tiêu. Xét ở một góc độ khác, với cách nhìn tích cực, một tư
duy sống tích cực cũng có nghĩa là tự ta đã thành công với
chính mình. Thái độ sống tích cực luôn mang lại cho chúng
ta sự thanh thản, không bị chi phối bởi những sự đố kỵ,
ganh ghét của cuộc sống đầy bon chen.
Thái độ sống tích cực giúp cho chúng ta giải quyết những
vấn đề tiêu cực một cách khách quan theo hướng đơn giản
hóa mọi vấn đề, ngược lại với thái độ sống tiêu cực luôn
nhìn nhận vấn đề một cách trầm trọng đến mức không thể
giải quyết được. Sống lạc quan khiến cho người sống tích
cực luôn quan tâm và đem đến niềm vui, sự hài lòng cho
bản thân mình và những người xung quanh. Thay vì ngồi
ca thán, than thở trước nghịch cảnh, họ sẽ tìm cách thay
đổi và luôn tin tưởng sẽ thay đổi được nghịch cảnh.
Chỉ có thái độ tích cực, lối nhìn tích cực mới giúp chúng
ta nhìn rộng ra thế giới bên ngoài, mới giúp chúng ta lấy
lại những gì đã mất sau mỗi thất bại nào đó. Đó là niềm
tin, sự lạc quan, những khát vọng trong cuộc sống. Thái
độ sống tích cực có thể giúp chúng ta thay đổi được cả
cuộc đời. Thành công của chúng ta tùy thuộc rất lớn vào
thái độ sống của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta luôn giữ
được sự thanh thản trong tâm hồn, luôn lạc quan, luôn có
niềm tin vào cuộc sống với lòng nhân ái, vị tha, thì chúng
ta sẽ có được sức mạnh, bản lĩnh để vượt qua khó khăn,
mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.
Kim Muội
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông

H

Tri Ân

àng năm, cứ đến các ngày lễ lớn, Công ty tôi đều
tổ chức đến thăm viếng, chăm sóc dọn dẹp sạch sẽ
cỏ, lá cây quanh các phần mộ, cắm hoa, sửa soạn
mâm ngũ quả, thắp nến tri ân và dâng nén hương để tưởng
nhớ công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng
Liệt sỹ tại Nghĩa Trang liệt sỹ huyện Long Thành và nghĩa trang
liệt sỹ Tỉnh Đồng Nai. Bản thân tôi dù có bận rộn đến đâu tôi
cũng luôn cố gắng thu sếp công việc để cùng đơn vị mình
tham dự để chăm sóc, dâng hương tưởng nhớ đến các Mẹ Việt
Nam Anh hùng, các Cô, Chú, Bác, các Anh hùng liệt sỹ đã anh
dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
Khuôn viên nghĩa trang rộng lớn với nhiều bia mộ phần có
tên tuổi, phần không. Mỗi lần dâng những nén hương cảm
xúc trong tôi lại dâng trào về lòng biết ơn vô hạn các bậc Cha,
Chú, Bác Liệt sỹ đã hy sinh để chúng ta được sống trong bình
yên không tiếng súng như ngày hôm nay. Những phần mộ ấy
ngoài được gia đình chăm sóc, còn có rất nhiều cơ quan, đoàn
thể cùng chung tay tu sửa, tôn tạo, tạo thêm cảnh quan để
ngày một khang trang và sạch đẹp hơn. Lần nào đến đây dâng
hương tôi cũng cảm thấy chạnh lòng cay cay nơi khóe mắt,
tôi lại nhớ Ông Ngoại tôi rất nhiều vì Ông Ngoại tôi cũng là
một trong rất nhiều chiến sỹ đã Anh dũng hy sinh trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng trị năm xưa, khi
dì út tôi vẫn chưa kịp chào đời. Chiến tranh thật tàn khốc, đến
tận bây giờ gia đình tôi cũng chỉ nhận được tờ giấy báo tử mà
không biết được phần mộ Ông Ngoại đang ở nơi đâu? và thế
hệ con cháu chúng tôi cũng chỉ được hình dung Ông qua lời
kể của Bà. Bà tôi là người vợ liệt sỹ anh hùng, sống đúng phẩm
chất phụ nữ Việt Nam được Bác Hồ khen tặng 8 chữ vàng: kiên
cường - bất khuất - trung hậu - đảm đang, dù chồng có hy
sinh thì vẫn ở vậy bám chặt lấy mảnh đất quê hương để cày
cấy nuôi dạy đàn con thơ dại, liên hệ mật thiết với các tổ chức
Đảng để tiếp tục góp sức cho cuộc chiến dành độc lập dân
tộc. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc này đã có sự hy sinh
không nhỏ của các thế hệ cha ông và cả các Bà các mẹ. Hy
vọng Ông tôi cũng đang được hương khói ở một nghĩa trang
nào đó cũng giống như những anh hùng liệt sỹ vô danh mà
Công ty chúng tôi vẫn hàng năm đều đặn dâng hương tri ân,
tưởng nhớ vào các dịp lễ tết.
Nguyễn Thị Thuý Ngần
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 06/2020
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Long
Hải
Dã
Ngoại
Ký
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ừ đầu năm 2020 đến
nay, sự bùng phát của
đại dịch covid-19 đã
ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến
nền kinh tế thế giới trong đó Việt
Nam. Đây là một năm thật sự đầy
khó khăn và thách thức đối với các
doanh nghiệp trong đó có Công
ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa. Tuy khó
khăn là thế nhưng Ban lãnh đạo
Công ty luôn quan tâm đảm bảo
công ăn việc làm và thu nhập cho
người lao động; bên cạnh đó còn
động viên, khuyến khích tinh thần
của tập thể cán bộ công nhân viên
trong công ty bằng cách tổ chức
buổi dã ngoại tại bãi biển Long Hải
trên tinh thần tiết kiệm và đậm chất
giao lưu.
Tạm gác lại những lo toan cơm
áo gạo tiền hàng ngày, ngày
21/11/2020, toàn thể nhân viên
chúng tôi cùng các anh chị trong
Ban lãnh đạo đã có hẹn với nhau
tại Long hải. Buổi sáng 5 giờ xe
chuyển bánh bắt đầu khởi hành,
xe đón đoàn từ TXD Vĩnh An rồi
sau đó xe đón các anh em dọc theo
trục đường quốc lộ điểm đón cuối
là TXD Long Khánh. Không khí thật
náo nhiệt nào là anh em xách theo
chén bát nồi niêu xoong chảo, gia
vị để tham gia hội thi nấu ăn và các
dụng cụ để tham gia chơi các trò
chơi mang tính đồng đội trên bãi
biển. Sau khoảng 2 giờ ngồi trên xe
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giới thiệu giao lưu làm quen với đồng
nghiệp, cùng với những tràng cười
sảng khoái của buổi sáng, vượt qua
quảng đường hơn 60 cây số thì xe cũng
đến biển Long Hải, tất cả mọi người
xuống xe xắp xếp lại đồ đạc, chuyến dã
ngoại hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm
vui cho cả đoàn.
Sau khi xong các thủ tục, anh em
trong đoàn hòa mình vào không khí
trong lành của biển xanh cát trắng
nắng vàng, cùng nhau tham dự các trò
chơi mang tính đoàn kết, kết nối đồng
nghiệp, trên bãi biển các trò chơi diễn
ra hết sức náo nhiệt và sôi động với
nhiều đội chơi, ai cũng quyết tâm bảo
vệ màu cờ sắc áo của đội mình. Tiếng
hò hét cổ vũ náo động trên bãi biển,
ai ai cũng hết mình tham gia trò chơi
khiến không khí trở nên tưng bừng,
vui nhộn; ai ai cũng rạng rỡ với những
tràng cười thả phanh và tiếng vỗ tay
tiếng hò hét cổ vũ vang cả một góc
trên bãi biển Long Hải hôm ấy.
Sau khoảng thời gian vui nhộn ngoài
bãi biển, mọi người lại tiếp tục hào
hứng với các tiết mục thi nấu ăn, đa
số là anh em nam nhưng ai cũng khéo
tay, có tài nấu ăn rất ngon và trình bày
thật đẹp mắt. phần thi nấu ăn được
chia thành 6 nhóm, những món ăn
lần lượt của 6 nhóm được dọn lên các
anh chị trong Ban Gíam Đốc và các anh
chị trong BCH công đoàn làm giám
khảo chấm điểm các món ăn, thực
đơn trong hội thi nấu ăn gồm 4 món,
trước tiên là món khai vị, sau đó là 2
món chính rồi đến món tráng miệng.
Thực đơn của 6 nhóm thi rất đa dạng
và phong phú, các anh trai thật khéo

tay khi trang trí món ăn trông rất đẹp
mắt “Ngon trong nội dung và đẹp về
hình thức”! Sau khi Ban Gíam Khảo
chấm điểm phần thi nấu ăn, 6 nhóm
thi nhóm nào cũng rinh được giải
thưởng thật to bự. Sau khi thưởng thức
bữa tiệc buffet thật ngon gồm những
món ăn do 6 nhóm thi chuẩn bị, mọi
người giao lưu trò chuyện chia sẽ niềm
vui và kinh nghiệm trong công việc.
Chuyến dã ngoại trên bãi biển lần này
được toàn thể nhân viên tham dự, hầu
hết đều rất hào hứng và có những trãi
nghiệm thú vị. Sau chuyến đi, ai cũng
có những cảm nhận riêng cho bản
thân, và hầu hết mọi người đều mong
muốn có nhiều buổi dã ngoại như thế
nữa vì chuyến đi không chỉ giúp mọi
người xả stress sau những ngày làm
việc căng thẳng mà còn là cầu nối để
mọi người hiểu nhau hơn, yêu thương
và gắn kết với nhau hơn.
Chuyến dã ngoại bên bờ biển Long Hải
kết thúc tốt đẹp để lại những khoảnh
khắc đáng nhớ cho tất cả các thành
viên của trong ngôi nhà chung Công
ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa. Chính sự
quan tâm của Ban lãnh đạo và các anh
chị trong ban chấp hành công đoàn đã
thổi thêm luồng sinh khí vui tươi, phấn
khởi tới anh em cán bộ công nhân viên
trong toàn công ty. Tôi nghĩ đây chính
là động lực lớn để các anh chị em cán
bộ công nhân viên trong toàn công ty
càng thêm nỗ lực phấn đấu để cùng
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
				
Nguyễn Thị Mỹ (KV5)
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

GÓC CHIA SẺ

Em Gái
quê

G

ửi em người con gái miền quê đất đỏ,
quê hương Chị Sáu nhân ngày Phụ nữ
Việt Nam.

Tuổi thơ của em, người con gái quê
hương Đất Đỏ, luôn gắn liền với đôi chân
trần. Để chân đất, chạy nhảy trên những
con đường làng ngoằn ngoèo, quanh co
đầy sạn đá, cùng đám bạn cũng chân trần
đạp đất rồi vui chơi, thả diều trên những
cánh đồng lúa vừa thu hoạch xong rất vô
tư và đầy kỷ niệm của tuổi thơ.
Cảnh chiều tà miền quê thật yên bình
khó tả, cây cỏ lao xao trong tiếng gió
đung đưa, làn gió mát dậy lên mùi hương
đồng thoang thoảng, bùn đất vương vẩy
lên người và vật một màu hồng ngai
ngái, tạo ra cái nét riêng có của miền
quê nghèo khó. Trẻ em quê tôi, hồi đó rất
nghèo. Thời còn nhỏ, tôi cũng chỉ có một
đôi dép nhựa. Là của hiếm, nên tôi quý
nó vô cùng. Nó chỉ được sử dụng khi nào
tôi mang đi học. Hằng ngày, xong buổi
học, đôi dép lại được cất giữ trong một
góc buồng, còn đôi chân của tôi thì được
thả rong trên nền đất cát, bụi đường. Nhà
tôi nghèo, cái ăn còn chẳng đủ no, thì lấy
tiền đâu mà mua sắm. Ý thức được điều
đó, nên tôi cố giữ gìn đôi dép thật mới,
thật sạch để tới trường. Mặc cho đôi bàn
chân ngày càng to bè, xấu xí và đầy vết
sẹo do đạp phải đá, cây gai, miểng chai.
Kỷ niệm đó, đánh dấu một phần tuổi thơ
đầy gian khó, nhọc nhằn nơi đồng ruộng
của quê tôi. Kế sinh nhai từ bao đời ông,
bà, cha mẹ tôi là làm ruộng. Chân đã
bước xuống ruộng rồi thì ai mà mang
dép làm chi. Người dân quê tôi, cứ năm,
tháng với đôi chân trần nhấn xuống bùn
đất mà bước đi, rồi để lại sau lưng mình
những vết hằn sâu hoắm.
Bố mẹ tôi đã cả đời vất vả, cày cuốc để
nuôi anh em tôi khôn lớn. Không phụ lại
tấm lòng cha mẹ, cả năm anh em chúng
tôi đến nay đều đã nên người, ai cũng có
công việc làm ổn định. Giờ đây, từ thế hệ
tiếp nối này chúng tôi không ai còn phải

lam lũ, cơ cực nơi đồng ruộng nữa.
Nhớ những ngày đầu bước chân lên
thành phố đi học, tôi không khỏi bỡ
ngỡ ngàng khi nhìn thấy phố thị xa
hoa. Đập vào mắt tôi là những block
nhà cao chọc trời, về đêm thành phố
hầu như không ngủ. Các bạn nữ sinh
ở thành thị, ai nấy đều xúng xính
trong những bộ quần áo đẹp và với
những đôi giày búp bê, xăng đan xinh
xắn. Còn tôi, đích thị là một cô gái nhà
quê chân đất còn chưa phai hết phèn.
Buổi ban đầu, tôi không quen với nhịp
sống vội vã, hối hả của chốn thị thành.
Năm, tháng đi qua, rồi tôi mới tập dần
được thói quen để tập trung vào việc
học tập. Cuộc sống rồi cứ hối hả lúc
đi và về đã bỏ quên những cách biệt
giữa đô thị và làng quê. Có phải vì
cuộc sống quá hối hả hay không, mà
mọi người giữa chốn đô thị chẳng ai
để ý đến đôi chân to bè của một cô
gái nhà quê như tôi. Đến nay, mỗi khi
nhìn xuống đôi chân mình, đã từng
đạp đất, lội đồng gợi lại trong tôi biết
bao nhiêu kỷ niệm của một thời sống
ở quê.
Sau tốt nghiệp tôi may mắn được vào
làm nhân viên một Công ty con thuộc
Tổng Công ty tầm cỡ ở Đồng Nai. Cuộc
sống nơi thành thị đã khoác lên mình
tôi một chiếc áo mới. Tôi đã được, thay
đổi từ vóc dáng, làn da, mái tóc. Tôi
không còn là con bé ngày xưa, với làn
da đen đủi, tóc vàng khét nắng, với đôi
bàn chân to bè, dấu ấn của một thời
lội bộ thì mãi mãi vẫn giữ nguyên. Tôi
bắt đầu tập làm quen với đôi vớ da gò
bó để che dấu đôi bàn chân to kềnh,
xấu xí. Rồi cũng tình cờ mọi người
trong cơ quan nhìn thấy đôi bàn chân
của tôi. Từ đó tên tôi được gắn liền với

cái tên “chân bàn cuốc”. Dù biết mọi
người chỉ trêu ghẹo vui thôi nhưng
tôi cảm thấy tự ti và buồn ghê lắm, vài
đêm không ngủ tôi cứ suy nghĩ mãi và
tự nhủ lòng là mặc cho đôi bàn chân
có xấu xí đến đâu cũng không thể là
bản chất và năng lực của mình, không
thể đánh giá con người qua đôi bàn
chân được. Tôi quyết định cởi bỏ đôi
vớ da giả tạo và bắt đầu đi trên chính
đôi bàn chân thô ráp to bè của mình.
Nhưng cũng không phủ nhận dù tôi
có mang đôi giày hiệu đắt tiền đến cỡ
nào cũng không thể che được khuyết
điểm nơi đôi bàn chân vừa thô và đầy
vết sẹo. Nhiều lúc vào cửa hàng giày
mà tôi cười ái ngại nói nhỏ với nhân
viên bán hàng “lấy cho em đôi giày
size lớn nhất”.
Bây giờ tôi đã là mẹ của cậu con trai
ba tuổi, nơi gia đình sinh sống đã
“bê tông hoá” hết những con đường
ngõ hẻm, không còn thấy đất sạn
như ngày xưa, con tôi cũng không đi
chân đất khi ra khỏi nhà. Vậy mà có
một ngày đi làm về sớm tôi thấy con
bỏ dép chạy nhảy cùng bọn trẻ trong
xóm, tôi rất tức giận khi con cãi lời mẹ
và đã đánh đòn vào chân con. Thằng
bé nhìn mẹ khóc nức nở, chưa hết cơn
giận tôi nhìn xuống đôi bàn chân của
con và vô cùng ngạc nhiên càng lớn
chân con càng giống chân mình quá
đỗi, vẫn bàn chân to bè, các ngón
chân rời rạc chẳng khít vào nhau. Tôi
buồn cười tự hỏi sao nét đẹp gì không
giống lại giống ngay đôi bàn chân
xấu xí của mẹ, chỉ khác là chân con tôi
hồng hào, trắng trẻo không giống đôi
bàn chân đen đúa, chai sần, đầy sẹo
thời ấu thơ đầy cơ cực của tôi.
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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DIỄN ĐÀN “CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA”

VỮNG BƯỚC
TIẾN LÊN THÀNH CÔNG

D

ù đã trải qua hơn 05 năm hình thành và
phát triền, từ điểm ban đầu với muôn
vàn khó khăn và trải qua những thăng
trầm khốc liệt của thị trường cho đến ngày
hôm nay, Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ đã
trở thành một trong những Công ty phát triển
ổn định trong đại gia đình TÍN NGHĨA.
Là một nhân viên đã gắn bó trước và sau khi
thành lập Công ty, Tôi luôn nổ lực phấn đấu
không ngừng nghỉ góp công sức nhỏ nhoi để
Công ty luôn vững bước tiến lên thành công.
Bản thân xác định được những việc trọng tâm
của nghề. Đối với khách hàng phải luôn tôn
trọng hợp tác và lắng nghe để cùng nhau phát
triển lâu dài. Đối với đồng nghiệp phải tạo lập
được môi trường làm việc đoàn kết, hiệu quả,
tương trợ lẫn nhau trên cơ sở yêu thương cùng
nhau chia sẻ công việc, cũng như lợi ích chung.
Luôn tuân thủ chấp hành đúng quy định, nội
quy Công ty đề ra. Luôn đảm bảo an ninh trật
tự, bảo vệ con người và tài sản, phòng chống
cháy nổ, bảo vệ môi trường, khu làm việc xanh
– sạch – đẹp.

NGƯỜI BẢO VỆ

B

KHU CÔNG NGHIỆP

ảo vệ là một trong
những nghề nghiệp
đòi hỏi sự nghị lực và
thử thách bản thân của chính
người làm công tác. Tuy nhiên
bảo vệ Khu công nghiệp có tính
chất đặc thù hơn, bởi lẽ phạm vi
hoạt động rộng lớn và vị trí chốt
chặn được bố trí ở khắp mọi khu
vực, thực hiện chức năng đảm
bảo an ninh vòng ngoài doanh
nghiệp trong khu công nghiệp

Được làm việc dưới mái nhà lớn TÍN NGHĨA, là
nhân viên của Công ty Bảo vệ là niềm tự hào
của mọi người.

Mỗi người bảo vệ khu công
nghiệp đều phải tuần tra liên tục
không kể ngày đêm, nắng mưa
có như thế mới hoàn thành tốt
nhiệm vụ mình được giao.

Xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển
vững chắc, luôn xứng tầm với hai chữ TÍN
NGHĨA.
ĐỘI BẢO VỆ VĨNH CƯỜNG

Chưa kể công việc bảo vệ này
còn có nhiều rủi ro, đối mặt với
sự nguy hiểm có thể xảy ra bất
cứ lúc nào cho nên mọi sự thiếu
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tập trung của người bảo vệ khu
công nghiệp, chắc chắn nguy
hiểm không chỉ cho bản thân mà
ảnh hưởng đến uy tín dịch vụ của
công ty. Do đó, đội ngũ cán bộ,
nhân viên bảo vệ Tín Nghĩa đều
luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh
thần trách nhiệm cao, đồng thời
xác định ở từng mục tiêu nhiệm
vụ luôn đáp ứng được mọi yêu
cầu hợp lý của tất cả các khách
hàng, đặc biệt là nhóm khách
hàng là doanh nghiệp FDI.
Để khi sau mỗi ca trực trở về, anh
em đều hài lòng với công việc,
khách hàng yên tâm tin tưởng
và giao tài sản cho người bảo vệ
canh giữ.
ĐỘI BẢO VỆ KHU CÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

TUY RẰNG
KHÁC GIỐNG NHƯNG
CHUNG MỘT GIÀN…

3

cơn bão liền kề (số 8, số 9 và số 10) vừa
mới đi qua các tỉnh miềm Trung nước ta,
bà con các tỉnh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa thiên- Huế, Quảng
Nam, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề về người và
tài sản. Bão đã làm sập đổ hàng nghìn ngôi nhà của
người dân, hàng trăm ngôi trường, hàng nghìn ha
lúa, hoa màu bị ngập trong bùn đất, các công trình
hạ tầng cầu, đường, điện, thông tin liên…, bị hư hỏng
nghiêm trọng, không thể khôi phục trong một thời
gian ngắn. Lực lượng cứu trợ, Công an, bộ đội, dân
phòng đã làm việc tích cực, không ngại gian nguy
giải cứu hàng ngàn người dân gặp nạn.
Xót xa nhất lũ lụt hoành hành, đã có biết bao các nạn
nhân tử nạn, các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong
công cuộc cứu hộ, cứu nạn. Tính đến cuối tháng 10 và
đầu tháng 11 năm 2020 số người chết và mất tích lên
đến hàng trăm, một số nạn nhân mất tích hiện đã và
đang được đội cứu hộ, cứu nạn ngày đêm tìm kiếm.
Ngay tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng
Nam có một hộ tử nạn 08 thành viên trong gia đình
do núi lở, đã đè bẹp, chôn vùi họ trong đóng đổ nát
ấy.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở
nước ngoài đã hướng về miền Trung với tinh thần:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng/người chung một nước
phải thương nhau cùng”, ủng hộ bằng tiền, vật chất,
chung tay giúp đỡ đồng bào bị nạn. Cán bộ, công
nhân lao động Tín Nghĩa với tinh thần vì đồng bào
miền Trung ruột thịt, đã quyên góp mỗi người 2 ngày
lương, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng giúp nhân dân
2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế.
		

Danh Chưởng
Cty bảo vệ CN Tín Nghĩa
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

GỬI MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG

N
Hướng Tới

C

MIỀN TRUNG
THÂN YÊU

ứ vào tháng 10, 11 hằng năm thì miền
Trung luôn phải hứng chịu các cơn
bão lũ. Và năm nào cũng thế biết bao
bài báo đưa tin về việc miền Trung ngập nước,
nhà trôi, trâu bò, gà vịt xe cộ thậm chí là cả
người dân cũng bị cuốn trôi. Những đứa trẻ
sống trong sự lo sợ, buồn bã vì không được
tới trường, những người lớn thì u uất vì ruộng
đất, trâu bò vốn liếng đều mất sạch.Năm nào
cũng như thế toàn cả nước luôn hướng về
miền Trung thân yêu, nhà nước và Đảng luôn
cố gắng hết sức mình để đem đến những đóng
góp của người dân cả nước đến miền Trung.
Nhưng năm nay những cơn bão mạnh mẽ hơn
bao giờ hết, từng đợt từng đợt bão cứ thi nhau
đỗ vào miền Trung, cơn bão này chưa đi thì cơn
bão khác đã để, những cơn lũ ồ ạt kéo đến, bão
chồng bão, lũ chồng lũ. Người dân miền Trung
đã thất thủ, mặc dù đã quen sống với lũ nhưng
lần này nước lên quá nhanh người dân và địa
phương không kịp thời ứng biến. Nên đành
ngậm ngùi chịu cảnh mất nhà, những ngôi nhà
chỉ còn thấy mái, những ông lão bà lão ốm yếu
phải ngồi trên mái nhà kêu cứu. Bao người đi
cứu trợ đã phải bỏ mạng vì nước lũ siết. Than
ôi sao năm nay lũ lớn thế. Nhưng không vì vậy
mà mọi người bỏ cuộc, người dân khắp mọi
miền đất nước đã đóng góp hết sức mình cho
miền Trung,... Trước hình hình đó, Tổng Công ty
Tín Nghĩa cũng hướng đến miền Trung đã kêu
gọi toàn thể cán bộ công nhân viên ủng hộ hai
ngày lương. Qua đó ta có thể thấy cho dù mẹ
thiên nhiên có đưa đến bao nhiêu con bão có
khiến miền Trung gặp khó khăn thế nào thì bên
cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước
thì luôn có sự chung tay của đồng bào cả nước
hướng về miền Trung thân yêu.
Lê Thị Kim Xuân
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông
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hững tháng cuối năm
2020, miền Trung liên tục
đón nhận những cơn bão
lũ, bão chồng bão, nỗi đau chồng
nỗi đau. Thương lắm người dân
quê tôi quanh năm bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời, của cải dành
dụm được sau bao năm vất vả giờ
đây chỉ 1 cơn bão đi qua thì tất cả
đã trở về bàn tay trắng. Hàng ngày
thông qua các phương tiện truyền
thông chúng ta có thể thấy được
người dân miền Trung đang gánh
chịu cơn thịnh nộ lớn nhất của mẹ
thiên nhiên đáng sợ như thế nào.
Nước, nước, trắng trời là nước, đâu
đâu cũng mênh mang nước. Nước
dâng lên tận mái nhà, đường biến
thành sông, nước cuốn đi tất cả
hoa màu, nhà cửa, ruộng vườn, trâu
bò…
Những gương mặt hoảng sợ,
những ánh mắt thất thần của các
em bé nhỏ, cụ già, những tiếng gào
khóc ai oán của những gia đình có
người thiệt mạng trong bão lũ, chới
với những cánh tay kêu cứu qua
mái ngói…
Tang thương chồng tang thương,
quặn lòng khi thấy những đám
tang tập thể của các cán bộ chiến sĩ
đã hy sinh trên hành trình cứu nạn
người dân trong cơn bão lũ, những
mất mát này biết đến bao giờ mới
được nguôi ngoai. Con của các anh
giờ đây sẽ trở thành con của đồng
đội. Kể từ khi sinh ra đến nay, chưa
bao giờ tôi chứng kiến cảnh bão lụt
kinh hoàng đến thế.
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
Trong khi các tỉnh miền Trung đang
oằn mình chống bão lũ thì người
dân ở các miền Nam, Bắc đang
dốc lòng quyên góp, ai cũng muốn
chung tay chia sẻ một chút tấm
lòng gửi đến núm ruột yêu thương
của mình. Từ những gói mì tôm,
những bộ quần áo cũ, chai nước, lọ
dầu…tất cả những nhu yếu phẩm
cần thiết đều được đóng gói cẩn
thận để gửi về nơi người dân đang
cần, giúp họ vượt qua cơn hoạn

nạn. Những bộ áo dài được các cô
giáo gom góp gửi về đồng nghiệp
của mình như một món quà ý
nghĩa cho ngày 20/11. Phong trào
“từ thiện, nhân đạo” được lan tỏa
từ cơ quan, trường học, các nghệ
sỹ, kiều bào cho đến từng hộ gia
đình… đâu đâu cũng thấy hừng
hực không khí “lá lành đùm lá rách”.
Chưa phải là tết nhưng đâu đâu
cũng đỏ lửa nấu bánh tét, bánh
chưng, bếp tình thương với hàng
ngàn suất ăn hỗ trợ cho các đoàn từ
thiện trên đường ra ứng cứu miền
Trung. Các trạm thu phí cũng được
yêu cầu miễn phí đối với các đoàn đi
làm từ thiện. Từng đoàn xe rầm rập
nối đuôi nhau đi không quản ngày
hay đêm chỉ mong tiếp cận được
sớm nhất những nơi cần cứu trợ.
Hình ảnh những anh chiến sĩ ngày
đêm bám địa bàn “ăn không đúng
giờ, ngủ chưa tròn giấc” để bảo vệ
tính mạng và tài sản của người dân,
giúp người dân khắc phục hậu quả
sau bão lũ lại càng khiến hình ảnh
Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân
càng được tỏa sáng.
Thiên tai rồi sẽ qua, dù để lại hậu
quả lớn đến đâu nhưng tình người
trong cơn bão lũ vẫn tỏa sáng, lan
tỏa các giá trị nhân ái trong cộng
đồng. Phát huy truyền thống tương
thân tương ái, cán bộ CNV Tổng
công ty Tín Nghĩa cùng các công ty
con, công ty liên kết đã đóng góp 2
ngày công với tổng số tiền quyên
góp là 1 tỷ đồng gửi đến đồng bào
miền Trung. Ngoài ra, chúng tôi còn
tham gia đóng góp tại địa bàn nơi
Công ty đặt trụ sở.
“Một cây làm chẳng nên non, ba
cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Mong rằng với sự hỗ trợ từ nhân
dân khắp mọi miền tổ quốc, người
dân miền Trung sẽ sớm ổn định lại
cuộc sống để đón một cái tết êm
ấm bên gia đình.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa
– Phương Đông

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG
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háng 11, trong khi cả nước
hướng về miền Trung lũ lụt,
thì tại Đồng Nai, vẫn còn
đâu đó những mảnh đời bất hạnh…
Có những nỗi đau bất ngờ ập đến,
những gia đình đang sống trong
hạnh phúc, ấm êm bỗng rơi vào
bất hạnh vì biến cố đau thương. Gia
cảnh khó nghèo lại thêm tai họa
giáng xuống đã làm tắt đi những
ước mơ trong cuộc sống bởi mỗi
đồng tiền chắt chiu kiếm được còn
mang bao gánh nặng của bệnh tật,
áo cơm. Câu chuyện của gia đình
anh Lê Duy Tân và chị Nguyễn Thị
Kim Loan là những phận đời bất
hạnh như thế.
Cũng như bao người phụ nữ khác,
người vợ người mẹ như chị Loan
từng có một mái gia đình đầm ấm
bên chồng và 2 đứa con thơ. Hạnh
phúc ngỡ như sẽ mãi mãi hiện hửu
bên mái gia đình khi anh chị cố
gắng vượt qua bao khó khăn bằng
chính sức lao động của mình để
đổi lấy chén cơm manh áo. Anh thì
làm thuê, làm mướn, còn chị thì phụ
quán ăn gần nhà cuộc sống khi ấy

tuy vẫn còn bao khó khăn chật vật
nhưng hạnh phúc vẫn luôn hiện
diện trong mái ấm gia đình. Nhưng
rồi biến cố cuộc đời đã xảy đến với
anh Tân, 10 tháng trước chẵng may
anh bị tai nạn lao động trong lúc
làm việc. Để có tiền phẫu thuật và
cứu lấy mạng sống cho chồng, chị
Loan phải chạy dại vạy mượn khắp
nơi để có tiền lo cho anh vượt qua
ranh giới mong manh của sự sống.
Nhưng kể từ đó anh Tân bị bại liệt và
mất khả năng lao động.
Xót xa bởi người chồng, người cha
như anh vẫn còn quá trẻ nhưng đã
phải gác lại những năm tháng cuộc
đời phía trước, Và thương cảm hơn
bởi đôi vai người vợ, người mẹ như
chị Loan từ ngày chông bị tai nạn
vẫn mạnh mẽ, cam chịu gánh gồng
những cơn sóng dử cứ ập đến với gia
đình mình. Quay quắt với công việc
phụ quán ăn khi được trở về chị còn
phải lo cơm nước cho gia đình, bởi
chị hiểu được rằng dù anh không
còn cùng chị bước đi trong cuộc
mưu sinh nhưng chị vẫn ấm lòng
khi vẫn còn tìm được cảm giác ấm
áp của một mái gia đình. Dưới mái
nhà nhỏ đơn sơ nhưng chứa chan

tình nghĩa, nơi ươm mầm những ước
mơ tươi đẹp, chị vẫn còn hy vọng về
một ngày anh sẽ có điều kiện chữa
trị và hồi phục như xưa, cuộc sống
rồi sẽ vơi bớt những khó khăn ở hiện
tại. Với Tuyết Ngân và Tuyết Nhi - 2
đứa con thơ của anh chị thương cha
ốm đau bệnh tật, thương mẹ vất vả
nhọc nhằn, hai đứa con của anh chị
đã rất chăm ngoan và học giỏi. Tuổi
đời của 2 đứa con thơ anh chị còn
quá trẻ nhưng các em đã sớm cảm
nhận được nổi mất mát xảy đến với
gia đình cho nên niềm mông mỏi
của các em chỉ làm sao có một phép
màu xảy đến với cha mình.
Niềm hy vọng duy nhất lúc này của
chị Loan giờ là các con, niềm mong
mỏi ước ao sau bao sóng gió của
cuộc đời cũng từ các con, khi cả anh
và chị đã dồn hết sức để vun đắp
tương lai cho các con để một mai sẽ
thoát nghèo bằng con đường học
tập… Tất cả chỉ muốn minh chứng
cho một điều rằng, sau bao giông
bảo của cuộc đời, những mầm xanh
sẽ vẫn mãi xanh tươi, ước mơ lại tiếp
tục đâm chồi vươn lên trong nắng
ấm.
Những suất học bổng, những phần
quà mà Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa mang đến
cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn tuy không lớn nhưng là sự
động viên cần thiết cho các cháu an
tâm tới trường, chúng tôi hy vọng
sẽ còn nhiều mạnh thường quân,
nhà hảo tâm khác sẽ cùng chung
tay, góp sức, cùng nhau chung tay,
chúng ta xoa dịu những mảnh đời
bất hạnh của 02 em Tuyết Ngân,
Tuyết Nhi và những mảnh đời khác
nữa.
Hồng Long
Phòng TTTT
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NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỚI
LIÊN QUAN CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1. Quy định về quản lý thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh
Tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý
thuế 2019 vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.
Có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Theo đó, trong thời gian người nộp thuế (NNT) tạm ngừng
hoạt động, kinh doanh thì:
- NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp NNT
tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý,
năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ
khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo
phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo
quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- NNT không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; trường hợp NNT được
cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định
thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo cáo tình hình sử
dụng hóa đơn.
- NNT phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ
quan quản lý thuế về đôn đốc, thu nợ, cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra
việc chấp hành pháp luật về thuế và xử lý hành vi vi phạm
về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định
xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn ban hành ngày
19/10/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Phạt đến 8 triệu đồng nếu hủy, tiêu huỷ hoá đơn quá thời
hạn từ 11 ngày làm việc trở lên.
Theo đó, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng hành
vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc
trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn
theo quy định.
Các hành vi vi phạm về hủy, tiêu hủy hoá đơn khác có cùng mức phạt
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tiền đơn cử như:
- Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của
pháp luật;
- Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời
hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm
tra sai, sót;
- Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không
còn sử dụng theo quy định...
Lưu ý:
- Đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cùng
hành vi vi phạm mức phạt bằng ½ mức phạt đối với tổ chức.
- Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng
mức phạt tiền như đối với cá nhân.
3. Tiêu chí khai thuế GTGT theo quý.
Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng
dẫn Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
Theo đó, khai thuế theo quý được áp dụng đối với:
- Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng có
tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của năm
trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống:
+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định
là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ
tính thuế trong năm dương lịch.
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+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện
khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho
đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh
thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp
dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn
vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
- Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt
động, kinh doanh thì được chọn khai
thuế GTGT theo quý.
Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12
tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp
theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo
mức doanh thu của năm dương lịch
trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện
khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng
hoặc quý.
4. Quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ
ngày 01/7/2022.
Tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP được
Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022
có các nội dung đáng chú ý sau:
- Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
từ 01/11/2020. Theo đó, bãi bỏ khoản 2
và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/
NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử.
Cụ thể, điều khoản sau đây bị bãi bỏ:
- Việc thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy
định của Nghị định 119/2018 thực hiện
xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh
doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.
- Kể từ ngày 01/11/2020, các Nghị định
51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐCP quy định về hóa đơn bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.
Như vậy, chưa bắt buộc các doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác,
hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng
hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã
của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020
mà ban hành một lộ trình mới.
Phạm Thị Huế
Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC
TỪ THÁNG 10/2020

1

.

Tăng mức giới hạn bồi
thường khi vận chuyển
bằng máy bay

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban
hành Nghị định số 97/2020/
NĐ-CP về tăng mức giới hạn
trách nhiệm bồi thường thiệt
hại của người vận chuyển trong
vận chuyển bằng đường hàng
không, có hiệu lực thi hành từ
ngày 15/10/2020.
Đối với vận chuyển hàng hoá,
mức giới hạn trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do mất mát,
thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận
chuyển chậm tăng từ 17 đơn vị
tính toán lên thành 22 đơn vị
tính toán cho mỗi kilôgam hàng
hoá. Đơn vị tính toán là đơn vị
tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác
định và được chuyển đổi sang
Đồng Việt Nam theo tỷ giá chính
thức do Ngân hàng nhà nước
Việt Nam công bố tại thời điểm
thanh toán.

2

.

Sửa đổi, bổ sung quy
định về mức phạt đối với
cá nhân, tổ chức trong lĩnh
vực dầu khí, kinh doanh xăng
dầu và khí
Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban
hành Nghị định 99/2020/NĐCP quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực dầu
khí, kinh doanh xăng dầu và
khí, có hiệu lực thi hành từ ngày
11/10/2020.

Theo đó, tổ chức có hành vi tự ý
điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
không đúng thời điểm thương
nhân đầu mối hoặc thương
nhân phân phối xăng dầu quy
định bị phạt từ 30 triệu đến 50
triệu đồng. Trường hợp vi phạm
nhiều lần hoặc tái phạm còn bị
tước quyền sử dụng Giấy chứng
nhận cửa hàng đủ điều kiện bán
lẻ xăng dầu từ 01 đến 03 tháng.
Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu
đồng đối với hành vi niêm yết
giá bán lẻ xăng dầu không đúng
với giá do thương nhân đầu mối
hoặc thương nhân phân phối
xăng dầu quy định.
Phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu
đồng đối với hành vi: Không
thông báo; Hoặc không gửi
quyết định về giá bán lẻ xăng
dầu cho các đơn vị trong hệ
thống phân phối xăng dầu trước
thời điểm giá có hiệu lực thi
hành khi điều chỉnh tăng, giảm
giá bán lẻ xăng dầu.

3

. Sửa đổi, bổ sung quy định
về mức phạt tiền, thẩm
quyền phạt tiền đối với cá
nhân, tổ chức trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng
Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban
hành Nghị định số 98/2020/NĐCP quy định về xử phạt vi phạm
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hành chính trong hoạt động thương mại, sản
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu lực thi hành
từ ngày 15/10/2020.
Theo đó, bổ sung mới các hành vi vi phạm bị
phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ
thể như sau: (1) Nội quy chợ thể hiện không đầy
đủ các nội dung theo quy định hoặc không được
phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền; (2) Không niêm yết nội quy chợ
theo quy định; (3) Không thực hiện hoặc thực
hiện không đúng hướng dẫn của cơ quan có
thẩm quyền về hoạt động tổ chức thông tin kinh
tế, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật.
Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối
với hành vi “không thực hiện việc ký hợp đồng
với các thương nhân về việc thuê, sử dụng địa
điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo
quy định.”

4

. Nhà đầu tư phải xác thực thông tin mỗi
khi giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành Thông tư số 73/2020/TT-BTC của Bộ Tài
chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 134/2017/TT-BTC của hướng dẫn giao
dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, có
hiệu lực thi hành từ 01/10/2020.
Cụ thể, khi đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư
phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và phải cung
cấp thông tin để xác thực theo quy định tại điểm
a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 134/2017/TT-BTC
ngày 19/12/2017. Giao dịch chỉ được thực hiện
khi thông tin nhà đầu tư cung cấp trùng khớp
với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong
hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.
Phiếu lệnh điện tử phải được ký bằng chữ ký số
hoặc gắn liền, kết hợp một cách lô gíc với thông
tin xác thực của nhà đầu tư theo quy định tại
Điều 8 Thông tư số 134/2017/TT-BTC và đáp ứng
quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về
giao dịch điện tử.

5

. Triển khai, áp dụng Quy chuẩn Việt Nam

QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

Ngày 26/5/2020, Bộ trưởng của Bộ Công an ban
hành Thông tư số 52/2020/TT-BCA về quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy,
có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2020.
Các công trình sau đây khi thiết kế, lắp đặt, bảo
dưỡng, vận hành trạm bơm nước chữa cháy cố
định thực hiện theo Quy chuẩn này: Nhà cao trên
10 tầng; nhà công cộng tập trung đông người,
gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000
m2.

6

.

Bổ sung nhiều công việc có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 20/8/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội ban hành ban hành Thông tư số
06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao
động, có hiệu lực thi hành từ 05/10/2020, thay
thế Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày
16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nhóm công
việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh
lao động, đơn cử như:
- Làm việc trong không gian hạn chế hoặc có
khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường
hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình
ngầm; vận hành, bảo dưỡng các loại đường ống
khí; các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ
sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại , xử lý nước
thải, rác thải, thông tắc cống.
- Trực tiếp vận hành máy bơm xăng, dầu, khí hóa
lỏng; sửa chữa bồn, bể xăng, dầu, giao, nhận, bán
buôn, bán lẻ xăng dầu.
- Cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp.
Lê Thị Ngọc Hân
Ban Pháp chế
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CHÍNH THỨC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN
TUỔI NGHỈ HƯU TỪ NGÀY 1/1/2021
Trong điều kiện làm việc bình
thường, tuổi nghỉ hưu của người
lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối
với lao động nam và đủ 55 tuổi 4
tháng đối với lao động nữ, tính từ
ngày 1/1/2021.
Đây là quy định nêu trong Nghị
định 135/2020/NĐ-CP vừa được
Chính phủ ban hành, nhằm cụ thể
hoá Điều 169 Luật Lao động năm
2019 về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực
từ ngày 1/1/2021.
Điều kiện lao động bình thường
Nghị định 135/2020/NĐ-CP nêu rõ,
kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu
của người lao động trong điều kiện
lao động bình thường là đủ 60 tuổi
3 tháng đối với lao động nam và đủ
55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.
Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3
tháng đối với lao động nam cho
đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và
cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối
với lao động nữ cho đến khi đủ 60
tuổi vào năm 2035.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình
thường (NĐ 135/2020/NĐ-CP)

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
Ngoài những trường hợp hợp nghỉ hưu ở điều kiện lao
động bình thường, Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng quy
định rõ hơn việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu
trong điều kiện lao động bình thường của người lao động
theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019.
Theo đó, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi
so với tuổi nghỉ hưu quy định tại thời điểm nghỉ hưu:
Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội ban hành.

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả
thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở
lên trước ngày 1/1/2021.
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61%
trở lên.
Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm và đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả
thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở
lên trước ngày 1/1/2021.
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Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
(NĐ 135/2020/NĐ-CP)

Nghỉ hưu ở tuổi cao
Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng quy định trường
hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong
điều kiện lao động bình thường của người lao
động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động
được quy định cụ thể như sau:
Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp
tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao

động bình thường.
Đồng thời, việc chấm dứt hợp đồng lao động và
giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người
lao động trong trường hợp này sẽ được thực hiện
theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao
động năm 2019 và quy định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội.
Hoàng Mạnh

Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định:
Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với
trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời
điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì
lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng
chế độ hưu trí.
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THIẾT KẾ
Cao Thanh
SỐ GIẤY PHÉP: 128/ GP-STTTT
do Sở Thông tin Truyền thông Đồng Nai cấp ngày 27/11/2020
SỐ LƯỢNG IN: 500 bản, in tại Công ty TNHH 1 TV Lê Quang Lộc
161 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM
Nộp lưu chiểu: Tháng 12/2020

