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LỜI NGỎ

CÙNG THẮP LÊN NGỌN LỬA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

K

hi cầm trên tay Bản
tin Nội bộ số đặc biệt
phát hành nhân dịp kỷ
niệm 28 năm ngày thành lập Tổng
Công ty Tín Nghĩa cũng là lúc mọi
người đang háo hức chuẩn bị mừng
sinh nhật ngôi nhà chung của mình.
Bằng tình cảm chân thành, ai trong
chúng ta đều có những “nỗi niềm
riêng” về công việc, về mối quan hệ,
về tương lai của doanh nghiệp và sự
trăn trở làm cách gì để đại gia đình
Tín Nghĩa ngày càng to đẹp, để mỗi
thành viên trong gia đình đều có
cuộc sống vui vẻ, sự đủ đầy, niềm
hạnh phúc và mong muốn được
cống hiến nhiều hơn.
Và những tình cảm ấy đã được bộc
lộ qua những bài chính luận với
những đúc kết sâu sắc, những bài
thơ, những câu văn tự luận đong
đầy cảm xúc niền tin và hy vọng mọi
người cùng chung tay xây dựng ngôi
nhà Tín nghĩa ngày một vững mạnh,
đầy ắp tiếng cười và giàu tình yêu
thương của mọi người.
Nhìn lại 28 năm cuộc hành trình xây
dựng và phát triển Tổng công ty
Tín Nghĩa (07/9/1989 - 07/9/2017),
chúng ta đều cảm nhận được rằng,
để có được một sự bề thế như ngày
hôm nay, không biết bao nhiêu
chất xám quyện đặc mồ hôi tiếp nối
không ngừng nghỉ của toàn thể cán
bộ công nhân viên bao thế hệ. Cùng
với sự tư duy, tìm tòi cái mới, hành
động quyết liệt không biết mệt mỏi
của những người lãnh đạo và hăng
say lao động của cán bộ công nhân
viên toàn Tổng công ty, sự ủng hộ,
giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Ban ngành

tỉnh Đồng Nai cũng là hết sức quan
trọng, giúp Tổng công ty Tín Nghĩa
định hướng đúng quá trình phát
triển và chúng ta không quên ghi
nhớ điều này.
Qua 28 năm xây dựng và phát triển,
Tổng công ty Tín Nghĩa không
ngừng thay đổi, luôn duy trì hoạt
động sản xuất kinh doanh và củng
cố xây dựng tổ chức để phù hợp với
yêu cầu phát triển kinh tế từng giai
đoạn. Nhưng để làm được điều đó,
cả Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ
công nhân viên đã dồn lực vượt qua
muôn vàn khó khăn. Từ một đơn vị
sản xuất kinh doanh nhỏ bé khi mới
thành lập, Tổng công ty Tín Nghĩa
hiện nay đã là một doanh nghiệp
lớn của Tỉnh với 6 đơn vị trực thuộc,
11 Công ty con và 10 Công ty liên
doanh liên kết, hoạt động trên các
lĩnh vực chính: Đầu tư kinh doanh
hạ tầng khu công nghiệp - bất động
sản; Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí
đốt; Chế biến và kinh doanh hàng
nông sản; Kinh doanh dịch vụ kho
cảng, vận tải đa phương thức và
logistics.
Hiện tại Tổng công ty Tín Nghĩa đã
khẳng định vị thế với những kết quả
đã đạt được như Top 100 trong 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam,
Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam; Top 1.000
doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất
Việt Nam; Top 3 trong 10 doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất
Việt Nam; Liên tục là doanh nghiệp
xuất khẩu uy tín được Bộ Công
Thương đánh giá và công nhận; là
1 trong những doanh nghiệp đầu
tư kinh doanh hạ tầng KCN lớn nhất

Việt Nam với khả năng quản lý đầu
tư và kinh doanh hơn 3.500 ha, thu
hút hơn 250 doanh nghiệp với tổng
vốn đầu tư hơn 5,3 tỷ USD.
Không dừng lại ở đó, năm 2017 là
năm thứ hai Tổng Công ty chuyển
sang hoạt động theo mô hình Công
ty cổ phần và quyết tâm thực hiện
chiến lược phát triển 5 năm từ 20172021 với nhiệm vụ đưa Tổng Công ty
phát triển thành một doanh nghiệp
có tầm ảnh hưởng đối với thị trường
trong và ngoài nước. Mục tiêu cụ thể
này là tiếp tục nâng cao chất lượng
sản phẩm, dịch vụ, phát triển sản
phẩm, dịch vụ mới độc đáo với tính
cạnh tranh cao với phương châm
“Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả - Hợp
tác cùng phát triển”. Trong từng bộ
phận, không ngừng đưa ra các giải
pháp nghiên cứu khoa học, phát huy
sáng kiến cải tiến kỹ thuật.v.v. để
công việc sản xuất kinh doanh thực
sự đạt hiệu quả.
Như vậy, con đường về phía trước đã
được xây sửa mới, vấn đề là chúng
ta đi bằng phương tiện nào, phương
thức khởi hành và tâm thế của mỗi
bước đi của từng bộ phận, từng cá
nhân ra sao để đạt được những mục
tiêu mà chúng ta đã hoạch định.
Chúng tôi nghĩ rằng, từ kinh nghiệm
của truyền thống, sự chỉ đường dẫn
lối tài hoa của Ban lãnh đạo và nghị
lực có sẵn của từng anh chị em cán
bộ công nhân viên trong toàn Tổng
Công ty, chúng ta cùng nắm tay
nhau thắp lên ngọn lửa niềm tin và
hy vọng, chắc chắn tương lai sẽ là sự
thật.

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN NỘI BỘ
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CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

KHAI TRƯƠNG TRẠM XĂNG DẦU THỨ 45
CHÀO MỪNG 28 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY

C

ông ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa vừa hoàn tất đưa vào
khai thác trạm xăng dầu Tín Phát 2 –
tại tổ 9 ấp Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu,
T. Đồng Nai. Đây là chi nhánh thứ 45
của công ty cũng là chi nhánh thứ
hai chính thức hoạt động trong năm
2017.
Với mục tiêu mở rộng mạng lưới bán
lẻ, công ty đang tăng cường để xây
dựng Trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai kể cả các Tỉnh lân cận.
Mặc dù địa điểm hoạt động nằm ở
khu vực thưa dân cư, nhưng với quyết
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tâm của Ban Giám đốc cùng các anh
chị quản lý khu vực, hy vọng tình hình
kinh doanh tại trạm xăng dầu Tín Phát
2 sẽ đạt hiệu quả cao. Song song việc
tìm kiếm khách hàng mua xăng dầu
là các công ty, nhà máy, đơn vị sản
xuất để tìm doanh thu cao, khu vực
còn tiếp tục mở rộng mảng tìm kiếm
khách hàng sử dụng Gas đốt, đưa mặt
hàng Gas Tín Nghĩa tiếp cận khu vực
dân cư mới.
Với nỗ lực và nhiệt huyết từ những
anh chị đã và đang kinh doanh tại
khu vực 4 – khu vực Vĩnh Cửu – hy
vọng thương hiệu Tín Nghĩa sẽ ngày

càng phát triển, đưa sản phẩm, niềm
tin đến khắp mọi miền, tiếp tục phục
vụ cho người dân kể cả khu vực vùng
nông thôn hẻo lánh.
Nhân dịp 28 năm thành lập Tổng
Công ty, Công ty Cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa quyết tâm thực hiện tốt
mục tiêu phát triển mở rộng mạng
lưới, quyết tâm phát triển thương
hiệu Tín Nghĩa bằng uy tín, chất lượng
và thái độ phục vụ tốt nhất. Chúc Tín
Nghĩa 28 năm phát triển và thịnh
vượng.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
NGHIỆP VỤ
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
NĂM 2017

Đ

ể thực hiện tốt công tác PCCC trong khối văn
phòng Tổng công ty Tín Nghĩa, các đơn vị trực
thuộc, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm về công tác PCCC cho cán bộ công nhân viên,
sáng ngày 5/8/2017 tại hội trường Tổng công ty Tín Nghĩa,
Phòng Hành Chính Quản Trị đã phối hợp với Phòng cảnh
sát PC&CC số 1 tổ chức lớp “Huấn luyện nghiệp vụ PCCC
đối với lực lượng PCCC của cơ sở và tổ chức diễn tập tại
chỗ năm 2017”.
Tại buổi tập huấn, các nhân viên công ty đã được cán bộ
phòng Cảnh sát PC&CC số 1 truyền đạt những kiến thức cơ
bản về PCCC, các văn bản pháp luật về PCCC, các nguyên
nhân gây ra cháy nổ; một số biện pháp phòng cháy chữa
cháy tại cơ quan và gia đình; sử dụng phương tiện chữa
cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xãy
ra sự cố cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ; PCCC trong sử dụng điện, hướng dẫn
và sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy và cách sử
dụng vòi chữa cháy,…
Bên cạnh đó, các nhân viên công ty còn có dịp được thực
hành việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa
cháy. Đối với nhiều học viên, đây là kỹ năng tương đối mới
mẻ, tuy nhiên rất cần thiết để trang bị cho bản thân khi xảy
ra sự cố nhằm ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại ở
mức thấp nhất.

Tổ chức lớp tập huấn là dịp để cho công nhân viên ngày
càng nâng cao kiến thức và kỹ năng đối phó với các tình
huống, qua đó chủ động trong công tác PCCC khi xảy ra
sự cố cháy nổ. Trong thời gian tới, Tổng Công ty tiếp tục tổ
chức các buổi tập huấn PCCC cho cán bộ công nhân viên
trong toàn hệ thống nhằm đáp ứng tốt khả năng phòng
cháy chữa cháy.
Sềnh Say Vày
Phòng TTTT
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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 28 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(07/9/1989 - 07/9/2017)
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
– 28 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

T

rải qua quá trình
28 năm xây dựng
và
phát
triển
(07/9/1989
07/9/2017), với sự nỗ lực không
ngừng của toàn thể cán bộ nhân
viên và sự ủng hộ, giúp đỡ của các
thế hệ Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, các ban ngành của Tỉnh và
các đối tác, Tổng Công ty đã liên
tục phát triển và thực sự trở thành
một trong những đơn vị dẫn đầu
ngành kinh doanh hạ tầng KCN,
kinh doanh xuất khẩu nông sản và
kinh doanh xăng dầu.
Quá trình 28 năm xây dựng và phát
triển của Tổng Công ty đã ghi dấu
biết bao nhiêu những công lao, trí
tuệ và bản lĩnh của rất nhiều thế hệ
Lãnh đạo và người lao động trong
Tổng Công ty. Lịch sử hình thành
của Tổng Công ty từ những năm
đầu bước vào giai đoạn thực hiện
công cuộc đổi mới đất nước. Tại
thời điểm đó, đất nước ta vẫn chưa
ra khỏi khủng hoảng, nhiều điểm
nóng về vấn đề kinh tế - xã hội.
Những thay đổi ở Liên Xô và Đông
Âu đã gây ra cho nước ta nhiều
đảo lộn lớn và đột ngột trong các
lĩnh vực thị trường xuất khẩu và
nhập khẩu, chương trình hợp tác
kinh tế và xuất khẩu lao động.
Trong thời gian ngắn, nước ta phải
chuyển một phần đáng kể khối
lượng buôn bán từ các thị trường
truyền thống sang thị trường mới;
chịu những tác động lớn về biến
động cung cầu và giá cả của thị

trường thế giới. Nguồn vay bên
ngoài giảm mạnh, sự ưu đãi về giá
chấm dứt, nợ nước ngoài phải trả
hàng năm tăng lên, trong khi một
số nước tiếp tục chính sách bao
vây kinh tế nước ta, gây cho nước
ta thêm nhiều khó khăn. Riêng tỉnh
Đồng Nai, nhiều xí nghiệp công
nghiệp quốc doanh gặp khó khăn
về thị trường, không cạnh tranh
với hàng ngoại nhập, phải ngưng
sản xuất, công nhân nghỉ chờ việc,
tồn kho tăng cao, giảm nguồn thu
ngân sách. Trước tình hình đó, Cấp
ủy Đảng và Lãnh đạo tỉnh đã thành
lập Công ty Dịch vụ sản xuất kinh
doanh Tổng hợp Đồng Nai (tên gọi
PROSECO) vào ngày 7/9/1989 theo
Quyết định số 1043/QĐ.UBT của
UBND tỉnh Đồng Nai với mục tiêu
và nhiệm vụ chính là tổ chức sản
xuất kinh doanh, đóng góp nguồn
thu cho Ngân sách Nhà nước và
Ngân sách đảng địa phương. Ngày
22/12/1992 chuyển đổi Công ty
Dịch vụ sản xuất kinh Tổng hợp
Đồng Nai thành Công ty TNHH
Tín Nghĩa theo Quyết định số 09/
QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong những năm này Tổng Công
ty đã vượt qua muôn vàn khó khăn
để ổn định và phát triển sản xuất,
tạo niềm tin và tiền đề để đến ngày
6/8/1994 Công ty TNHH Tín Nghĩa
chuyển đổi thành DNNN Công ty
Tín Nghĩa theo Quyết định số 1828/
QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 19/10/2004 DNNN Công ty
Tín Nghĩa chuyển đổi thành Công
ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa
theo Quyết định số 432/QĐ-TU của
Tỉnh ủy Đồng Nai.
Thực hiện Nghị định 153/TTg ngày
9/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ
về việc cổ phần hóa các doanh
nghiệp nhà nước, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã thực hiện cổ phần hóa
các đơn vị thành viên và chuyển
sang mô hình Công ty mẹ – Công
ty con kể từ ngày 31/03/2006 theo
Quyết định số 18b-QĐ/TU của Tỉnh
ủy Đồng Nai. Ngày 11/03/2009
Công ty TNHH một thành viên Tín
Nghĩa chuyển sang hoạt động mô
hình Tổng Công ty theo Quyết định
số 526/QĐ-TU của Tỉnh ủy Đồng
Nai. Ngày 22/7/2010 Công ty TNHH
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một thành viên Tín Nghĩa chuyển
thành Tổng Công ty hoạt động
theo mô hình Công ty mẹ - Công
ty con theo Quyết định số 778/
QĐ-TU của Tỉnh ủy Đồng Nai. Và
ngày 12/5/2016, tại Trung tâm Hội
nghị Sen Vàng - Đồng Nai (Golden
Lotus), Đại hội đồng cổ đông lần
thứ nhất thành lập Công ty cổ
phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Qua nhiều thời kỳ, nhiều mô hình
tổ chức, Tổng Công ty đã luôn duy
trì hoạt động sản xuất kinh doanh
và củng cố xây dựng tổ chức để
phù hợp với yêu cầu phát triển
kinh tế từng giai đoạn. Với nỗ lực
vượt bậc của các cấp ủy Đảng và
toàn thể cán bộ nhân viên, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã vượt qua
muôn vàn khó khăn để xây dựng
đơn vị ngày càng ổn định và phát
triển vững mạnh. Từ đơn vị nhỏ bé
ban đầu, đến nay Tổng Công ty đã
phát triển vững mạnh với 19 đơn
vị, đầu mối quản lý và hơn 1.300
cán bộ nhân viên hoạt động khắp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vươn
ra khu vực và thế giới trên nhiều
lĩnh vực như sản xuất kinh doanh
xuất nhập khẩu, thu hút và cung
ứng dịch vụ cho đầu tư nước ngoài
trong các KCN, kinh doanh xăng
dầu… Tổng Công ty cũng đã xây
dựng thành công thương hiệu Tín
Nghĩa cho các sản phẩm, dịch vụ
có uy tín của các Công ty thành
viên như xăng dầu Tín Nghĩa, KCN
Tín Nghĩa…
Qua 28 năm hoạt động, từ một đơn
vị được thành lập với vốn ban đầu
15 triệu đồng, nhân sự 10 người,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tăng
trưởng đáng kể: Top 100 trong 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam,
top 500 doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam; Top 1.000
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doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất
Việt Nam; Top 3 trong 10 doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất
Việt Nam; Liên tục là doanh nghiệp
xuất khẩu uy tín được Bộ Công
thương đánh giá và công nhận; Là
1 trong những doanh nghiệp đầu
tư kinh doanh hạ tầng KCN lớn
nhất Việt Nam. Quản lý đầu tư và
kinh doanh gần 3.000 ha. Thu hút
đầu tư nước ngoài đến 30/06/2017:
5,2 tỷ USD. Giải quyết công ăn việc
làm gần 50.000 lao động.
Kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng
Công ty Tín Nghiã, với quyết tâm
hoàn thành kế hoạch năm 2017.
Năm 2017 là năm thứ hai Tổng
Công ty chuyển sang hoạt động
theo mô hình Công ty cổ phần.
Để phát huy hết các thuận lợi, lợi
thế của Tổng Công ty, chủ động
vượt qua các khó khăn thách thức,
chuẩn bị tốt nhất để thực hiện
chiến lược phát triển 5 năm từ
2017-2021, Tổng Công ty đã đặt ra
các mục tiêu trọng tâm, các nhiệm
vụ và giải pháp cụ thể như sau:
* Đối với Công ty mẹ:
- Thực hiện lộ trình cấu trúc tài
chính, sắp xếp đủ nguồn lực để
phục vụ công tác đầu tư phát triển
của Tổng Công ty cũng như hỗ trợ
kịp thời cho các đơn vị khó khăn
trong Tổng Công ty;
- Phát huy hiệu quả hoạt động
của các phòng nghiệp vụ để đáp
ứng việc thực hiện chiến lược phát
triển; Định hướng công tác đầu tư
cho các đơn vị trong Tổng Công ty
cũng như quản lý đầu tư phát triển
của Tổng Công ty;
- Xây dựng hoàn thiện các quy
định, quy chế phù hợp với mô hình

hoạt động mới đảm bảo quản lý,
giám sát, kiểm soát hoạt động đối
với các Công ty phụ thuộc, Công ty
con và người đại diện vốn tại các
Công ty liên doanh, liên kết nhằm
bảo toàn và phát triển vốn đầu tư
của Tổng Công ty;
- Kiện toàn hoạt động lĩnh vực
thương mại, đáp ứng nhiệm vụ
phát triển thương hiệu Tín Nghĩa,
hỗ trợ cho công tác kinh doanh
các sản phẩm của Tín Nghĩa trong
nước cũng như xuất khẩu ;
- Xây dựng và thực hiện chiến lược
phát triển nguồn nhân lực đến
năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
- Duy trì và phát triển văn hóa Tín
Nghĩa nhằm tạo môi trường làm
việc hiện đại, năng động và hiệu
quả.
* Đối với các Công ty con, Công ty liên
doanh liên kết:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản
phẩm, hạ giá thành, phát triển sản
phẩm mới nhằm nâng cao sức
cạnh tranh của sản phẩm bằng các
giải pháp: nghiên cứu khoa học,
phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, khoán trong sản xuất kinh
doanh... thông qua việc Tổng Công
ty thành lập các Tổ công tác để làm
việc cụ thể với từng đơn vị nhằm
triển khai đồng bộ, phù hợp và đạt
hiệu quả.
- Mở rộng hệ thống phân phối
trong nước và thị trường xuất khẩu
để đảm bảo kế hoạch kinh doanh
của Tổng công ty trong các năm
tiếp theo.
- Sử dụng hiệu quả nhất nguồn
vốn kinh doanh thông qua việc
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đảm bảo dự trữ tồn kho hợp lý;
Đồng thời thúc đẩy công tác thu
hồi công nợ đạt mục tiêu giảm dư
nợ phải thu năm 2017.
- Phối hợp với Tổng Công ty để xây
dựng và thực hiện chiến lược phát
triển nguồn nhân lực, đặc biệt là
thế hệ Lãnh đạo kế cận.
- Đối với các đơn vị đang gặp khó
khăn, Tổng Công ty tiếp tục chỉ
đạo và hỗ trợ mạnh cả về tài chính,
nhân lực và quản trị nhằm tái cấu
trúc toàn diện, thúc đẩy sản xuất
và đầu tư.
Chặng đường 28 năm qua đi thật
nhanh, nhìn lại với nhiều cảm xúc
và bồi hồi. Phía trước là con đường
rất dài đang rộng mở, với những cơ

hội và đầy thách thức trong xu thế
hội nhập. Hôm nay trong không
khí háo hức, với bao nỗi chờ mong
và cũng rất đỗi tự hào về ngày sinh
nhật lần thứ 28 của Tín Nghĩa, để
được sống giữa lòng bè bạn và
đồng nghiệp, để được sống trọn
vẹn với lòng nhiệt huyết năm nào
của tuổi trẻ, tràn đầy ước muốn,
Tín Nghĩa sẽ mãi là một ngôi nhà
chung, thân thiết cho toàn thể cán
bộ, nhân viên, nơi có sự gắn bó và
sẻ chia mục đích chung, phấn đấu
không ngừng để vững bước trên
thương trường và hội nhập.
Nhất quán với mục tiêu “nền tảng
của thịnh vượng”, không ngừng
nâng cao lợi ích cho các cổ đông
và người lao động, làm tròn nghĩa
vụ với nhà nước và chia sẻ trách

nhiệm với xã hội. Với phương
châm hoạt động “Chất lượng - Uy
tín - Hiệu quả - Hợp tác cùng phát
triển”, tin rằng Tín Nghĩa sẽ mang
đến cho khách hàng những sản
phẩm và dịch vụ tốt nhất và toàn
thể cán bộ, nhân viên, người lao
động của Tín Nghĩa sẽ tiếp tục phát
huy truyền thống tốt đẹp của các
thế hệ cán bộ, nhân viên đi trước,
nỗ lực phấn đấu không ngừng,
cùng nhau đoàn kết, đổi mới năng
động, sáng tạo để hoàn thành kế
hoạch năm 2017 và những năm
tới. Phát triển doanh nghiệp một
cách bền vững để góp phần vào
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước và Tỉnh nhà.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý Tổng Giám đốc
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CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

HƯỚNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN
KINH DOANH
BỀN VỮNG

N

gày 24/3/2017 cổ
phiếu CTCP Thống
Nhất (MCK: BAX) đã
chính thức niêm yết
8.2 triệu cp trên sàn giao dịch chứng
khoán Hà Nội (HNX) với giá chào sàn
17,000 đồng/cp, sau hơn 4 tháng giao
dịch giá trị bình quân một cổ phiếu là
20.000 đồng/cp.
KCN Bàu Xéo có tổng diện tích 500 ha,
được quy hoạch tại huyện Trảng Bom,
tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay, có 27 dự
án ký hợp đồng thuê đất tại KCN Bàu
Xéo với tổng vốn đầu tư trên 757 triệu
USD và 400 tỷ đồng vốn đầu tư đăng
ký; tỷ lệ lấp đầy trong KCN đạt 90%
diện tích đất công nghiệp cho thuê.
KCN Bàu Xéo cũng là một trong những
KCN có tiến độ thu hút đầu tư nhanh
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nhất hiện nay tại Đồng Nai. Hiện
nay, KCN Bàu Xéo đã đầu tư nhà
máy xử lý nước thải tập trung giai
đoạn 1 với công suất thiết kế 4,000
m3/ngày đêm, đưa vào vận hành từ
tháng 4 năm 2011. Ngoài việc đảm
bảo công suất đủ để xử lý toàn bộ
lượng nước thải phát sinh đạt loại
A theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về môi trường thì Thống Nhất
là một trong những doanh nghiệp
đầu tiên trong Tỉnh thực hiện đầu
tư lắp đặt các trạm quan trắc. Hệ
thống quan trắc tự động thực hiện
kiểm soát chất lượng nước sau khi
xử lý tại các cửa xả nhằm kịp thời
cung cấp dữ liệu về thông số nước
thải đầu ra tại KCN Bàu Xéo đến các
cơ quan chức năng. Hệ thống này
sẽ giúp các nhà quản lý môi trường
cảnh báo nhanh, giúp phát hiện và
khắc phục hậu quả kịp thời. Bên
cạnh đó, Công ty cũng đang triển
khai dự án Khu Trung tâm dịch vụ
Khu công nghiệp Bàu Xéo có diện
tích 38.5 ha. Dự kiến, dự án khu
Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp
Bàu Xéo sẽ đem lại doanh thu cho
Công ty từ năm 2018. Theo tiến độ
thực hiện dự án đến năm 2021 sẽ
hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh
hệ thống hạ tầng xã hội.
Cụ thể, trong tháng 9 năm 2017,
Công ty sẽ triển khai đầu tư các
hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiến
hành phân lô nền gồm 650 lô đất

nền liền kề, 58 lô đất nền biệt thự
và xây dựng 200 căn hộ chung cư
nhà ở cho công nhân. Các công
trình khác như Trung tâm dịch vụ,
nhà văn hóa, phòng khám đa khoa,
nhà hàng khách sạn, trường dạy
nghề,... Công ty sẽ triển khai đến
năm 2021 hoàn thành dự án.
Những năm gần đây, hoạt động
kinh doanh của Công ty cổ phần
Thống Nhất tăng trưởng một cách
ổn định. Doanh thu từ hoạt động
cho thuê cơ sở hạ tầng chiếm tỷ
trọng cao nhất trong cơ cấu doanh
thu, mức chia cổ tức trung bình từ
khi thành lập đến nay là 20% và dự
kiến năm 2017 Công ty sẽ hoàn
thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi
nhuận với mức cổ tức chia cho các
cổ đông là 20% bằng tiền mặt.
Năm 2017 và các năm tiếp theo,
Công ty cổ phần Thống Nhất sẽ
tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh
theo hướng bền vững, nâng cao
năng lực cạnh tranh, chú trọng bồi
dưỡng, phát triển nguồn nhân lực,
chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật
chất, tinh thần cho người lao động.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác
xã hội, từ thiện nhằm góp phần xây
dựng thương hiệu Công ty ngày
càng phát triển bền vững, đóng
góp có hiệu quả vào công cuộc đổi
mới đất nước.
Nguyễn Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất
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T

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ ARABICA
THƯƠNG HIỆU TÍN NGHĨA LÀO

rong những
năm
qua
Công ty CP
Tín
Nghĩa
Lào tập trung đầu tư trồng,
chăm sóc, kinh doanh cà
phê Arabica với diện tích
đất tự nhiên 514 ha, trong
đó diện tích trồng cà phê
từ năm 2008 – 2013 đưa
vào kinh doanh 273 ha.
Sản lượng cà phê tăng
nhanh qua từng năm.
Trong những năm qua do
diễn biến bất lợi của thời
tiết, các giải pháp kỹ thuật
chăm sóc, thâm canh
chưa đúng mức, sâu bệnh
gây hại nặng, vườn cà phê
suy kiệt, cây chết nhiều,
mật độ đông đặc trên
đơn vị diện tích rất thấp.
Xác định rõ nguyên nhân,
Công ty đã tập trung khắc
phục khó khăn, đẩy mạnh
thâm canh, phòng trừ sâu
bệnh, ứng dụng cơ giới
hóa vào sản xuất, tăng
năng suất lao động, giảm
chi phí.
Năm 2016 sản lượng
cà phê thu hoạch đạt
trên 2020 tấn quả chín,
nhưng vẫn bị động khâu
chế biến phải thuê ngoài
nên chi phí tăng, chất
lượng sản phẩm thu hồi
vẫn chưa đạt theo mong
muốn. Sản phẩm sau chế
biến đã xuất khẩu vào
những thị trường đòi hỏi
chất lượng cao. Bước đầu
đã tạo được thương hiệu
trên thị trường xuất khẩu
cà phê Arabica.
Để hoạt động sản xuất,

kinh doanh mang lại hiệu
quả trong thời gia đến,
Công ty cần tập trung đẩy
mạnh xuất khẩu cà phê
Arabica thương hiệu Tín
Nghĩa Lào. Cần triển khai
đồng bộ những giải pháp
trọng tâm

1

. Về công tác nhân sự

Phải sắp xếp lại bộ máy
tinh gọn, tuyển dụng
những vị trí chủ chốt
đúng
chuyên
môn,
chuyên ngành trong lĩnh
vực cà phê; Trồng, chăm
sóc, thu mua, lấy mẫu,
thử nếm, làm hàng xuất
khẩu để đảm nhiệm triển
khai công việc thuận lợi
và hiệu quả. Công tác đào
tạo, tập huấn để nâng cao
chuyên môn cập nhật
thường xuyên.

2

. Chăm sóc vườn cà phê hai
nông trường

Đẩy mạnh ứng dụng
những tiến bộ KHKT vào
khâu chăm sóc, trong thu
hoạch , bảo quản, chế
biến. Công tác chỉnh trang,
trồng dặm, trồng mới hai
Nông trường đang triển
khai nhằm tăng diện tích
canh tác hiệu quả. Khai
thác tối đa diện tích đất
bỏ hoang, bỏ trống trồng
để trồng cà phê. Phấn đấu
đưa sản lượng cà phê hai
nông trường sẽ đạt 4000
– 4500 tấn/năm khi toàn
bộ diện tích hai nông
trường đi vào thu hoạch.
Sản phẩm cà phê Arabica
của nông trường đã được

các nhà rang xay, nhập
khẩu rất ưa chuộng. Từng
bước xây dựng thương
hiệu cà phê Tín Nghĩa Lào
theo tiêu chuẩn “4C”. Phát
triển chuỗi giá trị ngành
hàng phê, liên doanh liên
kết với các doanh nghiệp
nhỏ, nông dân để tạo
vùng nguyên liệu chất
lượng phục vụ chế biến.

3

. Đẩy mạnh thu mua, chế
biến

Thu mua cà phê trong
doanh nghiệp nhỏ, người
dân phục vụ chế biến là
giải pháp gia tăng giá trị
sản phẩm và đảm bảo
lượng lớn để xuất khẩu
theo yêu cầu khách hàng.
Hiện nay Công ty đang
thuận lợi về thu mua,
vùng nguyên liệu tập
trung nằm cạnh nhà máy
có thể thu mua hằng năm
từ 10.000 – 20.000 tấn/
vụ. Đây là vùng có nguồn
nguyên liệu đảm bảo chất

lượng.
Tập trung xây dựng nhà
máy chế biến để chế biến
cà phê để giải quyết lượng
cà phê của Nông trường
hằng năm sẽ chủ động
trong khâu thu hoạch,
tận thu được sản phẩm
tối đa, giảm chi phí giảm
giá thành. Nguồn phụ
phẩm sẽ chế biến phân
bón hoàn trả cho cây cà
phê. Ngoài ra có nhà máy
sẽ chủ động thu mua sản
phẩm bên ngoài để chế
biến. Mỗi chuỗi giá trị của
một ngành hàng chỉ gia
tăng lợi nhuận cao ở khâu
chế biến và phân phối.
Khâu sản xuất nguyên liệu
lợi nhuận thấp và rủi ro.

4

. Tìm kiếm, phân loại thị
trường xuất khẩu cà phê

Hiện nay trên thế giới có
rất nhiều Công ty, nhà
rang xay ưa chuộng cà
phê Arabica Lào. Mỗi
Thông tin nội bộ - Số 06/2017
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Công ty điều có yêu cầu tiêu chuẩn
riêng, nắm bắt được những điều
kiện đó rất thuận trong công việc
chế biến, chủ động trong khâu làm
hàng xuất khẩu.
Trong những năm qua vườn cà phê
Tín Nghĩa Lào đã được các nhà nhập
khẩu lớn biết đến và mong muốn
mua sản phẩm, nhưng khâu chế
biến sản phẩm chưa đạt theo yêu
cầu nên chưa xuất được nhiều.
Công ty đã từng bước hoàn thiện qui
trình các thủ tục xuất, nhập khẩu,
giảm bớt khâu dịch vụ trung gian để
giảm chi phí. Hướng đến chủ động
hoàn toàn về thủ tục xuất nhập,
khẩu.
Với những chủ trương lớn của Tổng
Công ty, Tín Nghĩa Lào sẽ mạnh dạn
tiến vào thị trường xuất khẩu cà phê
Arabica, xây dựng thương hiệu bền
vững trong những năm đến.
Huỳnh Tấn Dũng
Công ty CP Tín Nghĩa - Lào

ĐƯA GAS ĐỐT
VỀ MIỀN CAO

T

rạm xăng dầu Phú
Lý thuộc Khu Vực 4 –
Công ty CP Xăng dầu
Tín Nghĩa tọa lạc tại Ấp
3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh
Đồng Nai. Xã Phú Lý là xã vùng sâu,
vùng xa đặc biệt là rừng núi cách
trung tâm Huyện Vĩnh Cửu 40 Km.
Hoạt động kinh doanh gas đốt ở TXD
Phú Lý được đưa vào kinh doanh từ
năm 2008 bước đầu ai cũng có suy
nghĩ đưa gas đốt (LPG) vào kinh
doanh ở TXD Phú Lý như đưa “củi
về rừng “. Thời gian đầu cũng gặp
rất nhiều khó khăn trong việc kinh
doanh vì địa bàn chủ yếu là rừng núi,
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dân cư thưa thớt, các hộ dân sống rải rác, không tập trung và cũng không
sống cố định. Cái khó nhất là nhà dân không có số nên rất khó khăn trong
vận chuyển giao gas. Thời gian đầu sản lượng Gas bán chỉ đạt 30 đến 40 bình/
tháng.
Được quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty có chính sách kinh doanh
linh hoạt, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản qua các lớp về nghiệp vụ
kinh doanh gas đốt hỏa lỏng (LPG), phòng cháy chữa cháy, lớp sửa chữa bếp
gas. Từ đó nhân viên ngày càng chuyên nghiệp hơn đã làm tốt dịch vụ chăm
sóc khách hàng, thường xuyên đi bảo trì, bảo dưỡng bếp gas, sửa chữa miễn
phí khi bếp gas của khách hàng hư hỏng, hướng dẫn khách hàng sử dụng gas
an toàn, làm tốt công tác tiếp thị vận động người thân và láng giềng sử dụng
gas Tín Nghĩa.
Lợi thế thương hiệu Tín Nghĩa đã ăn sâu vào lòng dân nên mặt hàng gas đốt ở
TXD Phú Lý ngày càng tăng cao, vượt trên cả sự mong đợi, năm sau luôn cao
hơn năm trước, đến nay đạt trên 800 bình loại 12 kg/ tháng, dẫn đầu về hoạt
động kinh doanh gas đốt toàn Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa.
Giai đoạn đầu năm 2017 cũng gặp rất nhiều khó khăn khi các cửa hàng kinh
doanh gas đốt (LPG) khác xâm nhập vào thị trường có nhiều chính sách ưu
đãi như khuyến mãi có giá trị cao, giá rẻ hơn, hoạt động thiếu lành mạnh, vỏ
không cùng chủng loại nên rất khó đổi lại cho người dân. Nhưng vì có đội ngũ
nhân viên bán hàng đầy nhiệt huyết trong công việc, không quản ngại khó
khăn đường rừng núi, vào mùa mưa đường trơn trượt, lầy lội nhưng anh em
vẫn giao hàng kịp thời, làm tốt công tác phục vụ. Không để mất khách hàng,
nhân viên bán hàng đã đi đến tận từng nhà dân để tuyên truyền cho dân hiểu
không nên sử gas không có thương hiệu, vỏ bình không đảm bảo chất lượng
từ nhiều nguồn khác nhau, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tính
mạng, cháy nổ cho người tiêu dùng, không có cơ quan tổ chức nào chịu trách
nhiệm khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, quảng bá thêm hình ảnh Tổng Công ty
Tín Nghĩa nên người dân đã tin dùng từ đó sản lượng tăng trở lại cụ thể :
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- Sản lượng bán ra trong 6 tháng đầu
năm 2017: 53.475 kg đạt 48,2% kế
hoạch năm và 104 % so với cùng kỳ.
- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017:
1.166 triệu đồng đạt 50,3% so với kế
hoạch năm và 114% so với cùng kỳ.
Nhằm củng cố và tiếp tục quảng bá
thương hiệu gas Tín Nghĩa, công ty đã
thực hiện trang bị các công cụ đồ dùng
phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh
doanh mảng Gas như trang bị xe giao
gas mới đảm bảo an toàn cho nhân
viên giao hàng, trang bị nón bảo hiểm
và đồng phục để người dân dễ dàng
nhận diện thương hiệu tránh nhầm
lẫn với những thương hiệu khác. Với
kết quả đạt như trên, cho thấy hoạt
động kinh doanh gas đốt ở TXD Phú
Lý tuy là vùng rừng núi, nhưng có một
bước phá rất ngoạn mục, là một thị
trường đầy tiềm năng và hứa hẹn sẽ
phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
				
Phạm Thị Liêm
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

THU HÚT ĐẦU TƯ
CÓ NHỮNG CHUYỂN
BIẾN TÍCH CỰC
TẠI KCN ĐẤT ĐỎ I

nhà đầu tư ký kết Hợp đồng thuê
lại đất chính thức và đang tiến
hàng xây dựng nhà máy.
KCN Đất Đỏ I nằm trên địa bàn
huyện Đất Đỏ có lực lượng lao
động dồi dào, gần Trung tâm
Hành chính, Chính trị tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu, tiếp giáp với quốc
lộ 55 là tuyến giao thông huyết
mạch của tỉnh nên được đánh
giá là có vị trí thuận lợi trong việc
kết nối hạ tầng với các vùng phụ
cận, các trung tâm kinh tế lớn tại
khu vực Đông Nam bộ. Hơn nữa,
khoảng cách từ KCN Đất Đỏ I tới
cụm cảng biển nước sâu là 30km
sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm
được chi phí cũng như thời gian
vận chuyển nguyên liệu hàng hóa
khi đầu tự dự án vào KCN Đất Đỏ I.
Bên cạnh đó, Công ty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông luôn cùng
đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư thứ
cấp trong các thủ tục xin cấp giấy
chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh
doanh, xin cấp con dấu và tư vấn
lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường…nên tạo được sự an tâm,

tin tưởng cho nhà đầu tư và nhận
được nhiều phản hồi tích cực từ
khách hàng. Vừa qua, công ty
cũng đã hoàn tất thủ tục cấp giấy
Chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký
kinh doanh cho 3 công ty: Công
ty TNHH Dongjin Global, Công ty
CP DIC Đồng Tiến và Công ty CP
VLXD Thế Giới Nhà và đang tiếp
tục thực hiện các thủ tục pháp lý
tiếp theo để đưa các Dự án đi vào
hoạt động tại KCN Đất Đỏ I.
Với thương hiệu của Tổng Công ty
Tín Nghĩa, hạ tầng kỹ thuật đồng
bộ, các dịch vụ hỗ trợ và cam kết
luôn luôn đồng hành cùng với
nhà đầu tư thứ cấp nên nhà đầu
tư đang rất quan tâm và đến tìm
hiểu đầu tư tại KCN Đất Đỏ I ngày
một nhiều hơn. Chúng tôi tin chắc
rằng, trong tương lai KCN Đất Đỏ
I sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các
nhà đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư
Dự án tại Việt Nam cũng như vùng
kinh tế trọng điểm miền Đông
Nam bộ.
Hồ Chí Hưng
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

T

hời gian qua Công ty CP
KCN Tín Nghĩa – Phương
Đông đang khẩn trương
triển khai hoàn thiện hạ
tầng kỹ thuật tại KCN Đất Đỏ I với chi
phí đầu tư đến nay ước tính đạt 190 tỷ
đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang
tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu
tư và đạt được những kết quả nhất định.
Tính đến thời điểm hiện nay KCN Đất Đỏ I
đã thu hút được 6 nhà đầu tư thứ cấp với
tổng diện tích 33,56ha, tổng vốn đăng ký
đầu tư đạt 536 tỷ đồng trong đó đã có 1
Thông tin nội bộ - Số 06/2017
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TÍN NGHĨA

28 NĂM NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA

T

rong
suốt
quá
trình
hình thành
và phát triển,
đến nay, năm 2017, Tổng
công ty Tín Nghĩa đã đạt
được những thành quả
to lớn so với bước khởi
nghiệp ban đầu của mình.
Từ khi có quyết định
số 1043/QĐ.UBT ngày
07/9/1989, với số vốn ban
đầu ít ỏi (15 triệu đồng),
đội ngũ nhân sự có 10
người, cơ sở vật chất kỹ
thuật phải ở “tạm”, Tín
Nghĩa hôm nay đã trưởng
thành, đã tích luỹ và đóng
góp lớn cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh
nhà, đã tạo dựng cho cán
bộ công nhân viên của
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mình sự ổn định trong việc
làm và thành công trong
cuộc sống.
Không chỉ có những khó
khăn tự thân, trong quá
trình hình thành và phát
triển 28 năm qua, Tín
Nghĩa phải đối phó với
nhiều thách thức lớn và
kéo dài từ tác động bên
ngoài. Nổi bật nhất có thể
nói:
- Đó là cuộc khủng hoảng
chính trị ở Liên Xô (1991),
làm cho hoạt động xuất
khẩu hàng may mặc qua
thị trường này vừa mới
khởi động đã phải tạm
ngưng, khi trước đó dự
kiến làm nền tảng cho mở
rộng thị phần Đông Âu.

- Cuộc khủng hoảng kinh
tế tài chính khu vực Châu
Á 1997 cũng đã ảnh hưởng
lớn đến việc triển khai xây
dựng và thu hút đầu tư
vào KCN Nhơn trạch 3, đây
là KCN đầu tiên của Tín
Nghĩa triển khai.
- Cuộc khủng hoảng giá cà
phê năm 2002, đây là năm
tệ hại nhất của ngành cà
phê khi giá xuất khẩu giảm
chỉ còn 3,0 triệu đồng đến
5,0 triệu đồng/tấn. Điều
này làm cho nhiều công
ty thua lỗ, phá sản. Tín
Nghĩa cũng bị ảnh hưởng
lớn do dự trữ theo chỉ định
của Chính Phủ. Có thể nói
trong gần 20 năm tham
gia xuất khẩu cà phê, đây

là tác động nặng nề nhất
và cho nhiều bài học lớn
để hoạt động xuất khẩu
cà phê hiện nay đi vào ổn
định và phát triển.
- Khủng hoảng kinh tế tài
chính toàn cầu bắt đầu từ
2008 và tác động kéo dài
gần 6 năm sau đã làm phá
sản nhiều doanh nghiệp.
Chỉ tính từ năm 2011 đến
nay, số doanh nghiệp phá
sản, ngừng sản xuất kinh
doanh gần 230.000, điều
đó cho thấy đây là giai
đoạn khó khăn nhất của
không ít doanh nghiệp trong đó có Tổng Công ty
Tín Nghĩa. Vốn kinh doanh
và đầu tư bị nghẽn do chủ
trương thắt chặt tín dụng,
kiềm chế lạm phát của

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Chính phủ; nhiều dự án
đầu tư triển khai chậm và
một số phải ngưng triển
khai; đền bù giải phóng
mặt bằng KCN bị đình
trệ; một số lĩnh vực kinh
doanh thua lỗ phải sắp
xếp lại; áp lực trả nợ Ngân
hàng cao và dòng tiền
luôn căng thẳng.
Năm 2016, kinh tế toàn
cầu vẫn diễn biến phức
tạp, biến động kinh tế của
các nước lớn Mỹ, trung
Quốc tác động mạnh đến
kinh tế toàn cầu và của
Việt Nam. Nền kinh tế
Việt Nam đang gặp nhiều
thách thức, tăng trưởng
kinh tế, thương mại toàn
cầu thấp hơn so với dự
báo, thiên tai, biến đổi
khí hậu, … ảnh hưởng
không nhỏ đến hoạt động
thương mại toàn cầu và
nền kinh tế quốc gia,
trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiên, với 28 năm xây
dựng từ gian khó, với bản
lĩnh và trách nhiệm của
Lãnh đạo, của đội ngũ cán
bộ nhân viên và được sự
quan tâm chỉ đạo của Tỉnh
ủy, của UBND tỉnh Đồng
Nai, sự hỗ trợ của các Bộ,
ngành Trung ương, của
Sở, ngành địa phương, Tín
Nghĩa đã đứng vững được
trước những khắc nghiệt
của thị trường.
Quy mô Tổng Công ty
ngày càng lớn mạnh , từ
một doanh nghiệp nhỏ
vào năm 1989, quy mô
Tín Nghĩa đã phát triển
liên tục và hình thành một
hệ thống các Công ty trực
thuộc, Công ty con để tạo
thế và lực cho chiến lược
phát triển. Sau 10 năm

(1999), thành lập thêm
7 đơn vị trực thuộc. Cuối
năm 2004, số đơn vị trực
thuộc, công ty liên doanh,
cổ phần và tham gia góp
vốn đã lên đến 22 đơn
vị. Đến nay, sau 28 năm
phát triển dù có những
sắp xếp theo đề án tái cấu
trúc nhưng Tín Nghĩa vẫn
còn kiểm soát (trên 50%
vốn) 11 công ty và tham
gia góp vốn liên doanh,
cổ phần 11 công ty khác.
Liên tục nhiều năm gần
đây Tín Nghĩa được xếp
hạng trong Top 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam.

trạch 3 Tín Nghĩa liên tục
đầu tư vào các KCN: Tam
Phước, Bàu Xéo, Ông Kèo,
An Phước, Nhơn Trạch 6,
, Tân Phú, đã quản lý và
khai thác hơn 3.500 ha
đất KCN. Tính đến nay,
các KCN của Tín Nghĩa đã
thu hút nhiều vốn đầu tư
nước ngoài và tạo công
ăn việc làm ổn định cho
hàng chục ngàn lao động.
Với quy mô các KCN và
năng lực thu hút đầu tư
của mình Tín Nghĩa cũng
được đánh giá là 1 trong
những công ty đầu tư và
kinh doanh hạ tầng KCN
lớn nhất Việt Nam.

Đội ngũ lao động cũng
trưởng thành theo quá
trình phát triển của Tổng
công ty. Từ 10 lao động
lúc đầu, đến năm 2017 đã
tăng lên hơn 1.070 người.
Chất lượng lao động được
nâng cao dần qua từng
năm, đến 2017 số lao
động có trình độ tiến sĩ,
thạc sĩ chiếm gần 4.7%,
trình độ đại học 30.5%,
Cao đẳng 4.0, Trung cấp
7.8, Việc đào tạo nguồn
nhân lực được Đảng ủy,
Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc luôn xem
là nhiệm vụ hàng đầu và
đẩy mạnh từ năm 2003
đến thời điểm hiện nay.

Trong lĩnh vực xuất khẩu
cà phê, những bước đi
học hỏi từ năm 1995 đã
làm nền tảng cho sự bức
phá, tăng trưởng của Tín
Nghĩa trong cộng đồng
doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê. Vài năm sau khi
tham gia, Tín Nghĩa đã
vào top 10 doanh nghiệp
xuất khẩu cà phê lớn nhất
Việt Nam. Từ năm 2012 trở
lại đây, luôn xếp trong 3
hạng đầu của 10 DN xuất
khẩu cà phê lớn nhất Việt
Nam, liên tục được Bộ
Công thương công nhận
là DN xuất khẩu uy tín của
Việt Nam.

Trong lĩnh vực đầu tư kinh
doanh hạ tầng KCN, Tín
Nghĩa thật sự “bắt tay”
vào lĩnh vực này từ năm
1997 với KCN Nhơn Trạch
3 và phải đối phó ngay
với khủng hoảng tài chính
trong khu vực Châu Á nên
công tác thu hút đầu tư
nước ngoài bị đình trệ. Với
quyết tâm chuyển dịch cơ
cấu từ thương mại sang
dịch vụ, sau KCN Nhơn

Trong lĩnh vực kinh doanh
xăng dầu, xuất phát điểm
từ việc thuê lại Trạm xăng
dầu Ngã Ba Vũng Tàu,
chưa có kinh nghiệm về
mua bán nhưng với mục
tiêu trở thành doanh
nghiệp kinh doanh xăng
dầu có thị phần lớn trong
tỉnh nên từ cán bộ lãnh
đạo đến nhân viên đều
quyết tâm vượt qua nhiều
cản trở và khó khăn để

làm. Qua 28 năm, mục
tiêu đó đã thực hiện được,
từ 1 trạm xăng thuê lại
đến nay đã là 1 công ty
xăng dầu lớn, thuộc top
500 doanh nghiệp lớn của
Việt Nam, tạo nhiều công
ăn việc làm cho tỉnh nhà,
đóng góp vào công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
Trong lĩnh vực Logistics,
dù Tín Nghĩa tập trung
đầu tư chậm hơn so với
các ngành nghề khác
nhưng sự phát triển của
Công ty cổ phần Logistics
Tín Nghĩa có những ấn
tượng, đóng góp đáng
kể vào xây dựng thương
hiệu Tín Nghĩa trong
cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam và nước ngoài.
Những hoạt động của ICD
Biên Hoà đã tạo ra dấu
ấn mới và nền tảng cho
phát triển dịch vụ của tỉnh
Đồng nai, một địa bàn có
nhiều doanh nghiệp lớn
Việt Nam và nước ngoài,
có nhiều KCN được thành
lập và hoạt động hiệu quả.
Để hỗ trợ cho các hoạt
động kinh doanh tăng
trưởng tốt như trên, công
tác tài chính doanh nghiệp
đã có những nỗ lực lớn.
Từ 15 triệu đồng vốn vay
buổi đầu, đến nay vốn tự
tích luỹ từ lợi nhuận của
Tín Nghĩa đã lên đến hàng
ngàn tỷ đồng. Để có được
tiềm lực như vậy, tài chính
doanh nghiệp đã sử dụng
những công cụ của mình,
đã gắn kinh doanh với
đầu tư phát triển, đã tìm
kiếm nhiều nguồn vốn
cho nhu cầu hoạt động
khá lớn thời gian qua.
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Với quy mô kinh doanh
và hoạt động tăng trưởng
liên tục, Tín Nghĩa đã góp
phần không nhỏ vào sự
phát triển kinh tế, vào
quá trình đổi mới của
đất nước. Quá trình xây
dựng và phát triển của
mình, Tín Nghĩa đóng
góp rất nhiều vào ngân
sách Nhà nước và nằm
trong danh sách 1.000
doanh nghiệp nộp thuế
nhiều nhất Việt Nam các
năm qua. Thông qua hoạt
động đầu tư kinh doanh
KCN, Tín Nghĩa đã thu
hút nhiều doanh nghiệp
nước ngoài đầu tư vốn
vào Đồng Nai, góp phần
ổn định đời sống kinh
tế - xã hội địa phương
khi giải quyết công ăn
việc làm cho người dân.
Thông qua kinh doanh
xăng dầu, Tín Nghĩa đã
từng nỗ lực trong thực
hiện chính sách bình ổn
giá, đảm bảo yêu cầu tiêu
dùng của dân.
Về công tác xã hội, trong
28 năm hoạt động của
mình Tổng công ty đã
đóng góp vào việc hỗ trợ
thực hiện các chính sách
xã hội cho người có công,
gia đình liệt sĩ, người
nghèo và những chương
trình từ thiện khác, trong
đó: đã xây dựng 2 trường
mẫu giáo theo chuẩn
quốc gia, hơn 30 tỷ đồng
cho huyện Nhơn Trạch
và Long Thành, mua sắm
ủng hộ xe cứu thương
cho các huyện vùng xa
Cẩm Mỹ, Tân Phú, Vĩnh
Cửu và Nhơn Trạch…..
28 năm, khoảng thời gian
không dài đối với sự phát
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triển của một tổ chức
nhưng những gì đã làm
được là niềm tự hào của
tất cả cán bộ, nhân viên
Tín Nghĩa, không phân
biệt giữa người cũ - người
mới, giữa người đã từng
đóng góp nhưng vì nhiều
lý do phải rời Tín Nghĩa,
giữa người nghỉ hưu và
người còn làm việc. Tất
cả chúng ta đã, đang vì
một Tín Nghĩa ngày càng
vững mạnh, luôn vượt
qua thách thức khó khăn
và sẽ tiếp tục như vậy cho
bước đường hướng tới
tương lai.
Hướng đến tương lai:
Nhìn lại 28 năm qua, có
được những cơ ngơi,
thành quả, đội ngũ và tên
tuổi như hôm nay, Tổng
Công ty Tín Nghĩa cũng
phải trải qua những khó
khăn, thách thức, thăng
trầm. Để giữ được giá trị
28 năm qua, hướng đến
30 năm, 50 năm và hơn
nữa Tín Nghĩa tiếp tục
nỗ lực để đứng vững và
phát triển trước những
thay đổi khắc nghiệt của
thị trường, của các nguồn
lực khác (con người, tài
chính...) trong tương lai.
Qua 28 năm xây dựng và
phát triển, chúng ta có
thể đúc kết những bài
học kinh nghiệm lớn dẫn
đến thành công của Tín
Nghĩa hôm nay, đó là: (1)
Biết xác định được mục
tiêu trong từng giai đoạn;
(2) Sự kiên trì, quyết tâm
của Lãnh đạo theo đuổi
thực hiện mục tiêu; (3)
Xây dựng lòng trung
thành của đội ngũ cán bộ,

nhân viên; (4) Luôn duy trì
nền tảng văn hoá doanh
nghiệp. Những bài học
này vô cùng quý báu để
làm hành trang cho giai
đoạn mới.
Mục tiêu chính của 5 năm
tới ưu tiên nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực,
đảm bảo đủ và dồi dào
đội ngũ kế thừa, tiếp tục
đẩy mạnh quy mô kinh
doanh ở mức cao trên
cơ sở tập trung vào xuất
khẩu cà phê, trở thành
đầu mối kinh doanh xăng
dầu trong khu vực, phát
triển đầu tư kinh doanh
hạ tầng KCN và hoàn
thiện dịch vụ logistics.
Bên cạnh đó, xây dựng tài
chính doanh nghiệp lành
mạnh, nhất quán trong
tái cơ cấu tài chính, thoái
vốn những dự án ngoài
ngành và tiếp tục đầu tư
phát triển các lĩnh vực
“lõi” của Tín Nghĩa.
Cổ phần hóa Tổng Công
ty thành công. Với trách
nhiệm của mình trong
vai trò mới Đảng ủy, Hội
đồng quản trị, Ban Tổng
giám đốc và toàn thể cán
bộ, nhân viên Tín Nghĩa
cùng nhau gánh vác, thực
hiện những nhiệm vụ
nặng nề được đặt ra, đó
là:
(1) Chú trọng bồi dưỡng,
phát triển lực lượng nhân
sự có chất lượng:
Trước xu hướng hội nhập
và thay đổi về thị trường,
đội ngũ cán bộ, nhân viên
Tín Nghĩa chưa kịp thích
ứng trong thời gian qua.
Nhiệm vụ quan trọng là rà
soát, đánh giá, phân tích

chất lượng nhân sự và tổ
chức đào tạo, huấn luyện
lại nhằm đáp ứng yêu
cầu phát triển giai đoạn
mới. Một nhiệm vụ cấp
thiết khác của công tác
nhân sự là chú trọng đến
những cán bộ, nhân viên
- ngoài năng lực chuyên
môn giỏi - buộc phải có
đạo đức, có lối sống tốt,
cần kiệm liêm chính – chí
công vô tư để quy hoạch,
bổ nhiệm vào các vị trí
phù hợp.
(2) Đẩy mạnh kinh doanh:
Trong quá trình 28 năm
đã cho thấy, những giai
đoạn tăng trưởng doanh
thu để tạo bước ngoặc
phải mất 7 năm (1996 –
2003: doanh thu tăng từ
500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ
đồng), đến 9 năm (2003
– 2012: doanh thu từ
1.000 tỷ đồng lên 10.000
tỷ đồng) và sau mỗi giai
đoạn như vậy “thế đứng”
của Tổng Công ty Tín
Nghĩa thay đổi và “lớn”
lên rất nhiều. Vì vậy, đẩy
mạnh kinh doanh là
nhiệm vụ rất quan trọng
trong giai đoạn sắp tới.
Ngoài nỗ lực xuất khẩu
cà phê, nhiệm vụ ưu tiên
tập trung xây dựng Kho
cảng xăng dầu để sớm
đưa vào kinh doanh, thực
hiện đầu mối nhập khẩu
và bán buôn.
(3) Giải quyết vấn đề tài
chính:
Tài chính doanh nghiệp là
nhân tố quyết định, ảnh
hưởng đến tốc độ tăng
trưởng của Tổng công
ty. Sử dụng vốn đúng
mục đích để tăng quy
mô doanh thu và thực
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hiện đầu tư phát triển.
Khai thác đa dạng các
nguồn vốn cho đầu tư
Kho cảng xăng dầu Phú
Hữu, cảng tổng hợp và
Nhà máy cà phê rang
xay, v.v
(4) Tiếp tục hoạt động
đầu tư:
Bài học phát triển 28
năm qua nếu không
đẩy mạnh đầu tư thì Tín
Nghĩa không có được
cơ ngơi như ngày hôm
nay, do vậy giai đoạn
phát triển mới vẫn xác
định hoạt động đầu tư
là nhiệm vụ cần thiết
trong đó tiếp tục chú
trọng đầu tư vào các
ngành, lĩnh vực chính
của Tổng Công ty.
(5) Quan tâm xây dựng
bản sắc văn hoá doanh
nghiệp:
Một trong những nền
tảng quan trọng cho sự
phát triển là nền tảng
văn hoá doanh nghiệp
tốt, bền vững. Thực tế
khẳng định tiền bạc,
vốn liếng có thể mất
đi kiếm lại được nhưng
văn hoá doanh nghiệp
phai nhạt sẽ làm mất
nhiều công sức, thời
gian để gầy dựng lại,
thậm chí doanh nghiệp
sẽ mất ổn định, sụp đổ.
Duy trì và không ngừng
phát triển nền tảng văn
hoá doanh nghiệp đã
gầy dựng 28 năm qua
- như giai đoạn cùng
nhau tạo dựng trong
gian khó trước đây - là
nhiệm vụ nặng nề. Giai
đoạn mới, cần xác định
sắc thái văn hoá riêng

cho Tín Nghĩa với mục
tiêu tạo niềm tin để
vượt khó, giữ gìn niềm
tin lẫn nhau, hoàn thiện
những chuẩn mực và
hành xử đúng với bản
chất Tín Nghĩa để ngày
càng nâng cao hơn giá
trị tinh thần cho cán bộ,
nhân viên, mang đến
giá trị văn hoá, giá trị
thương hiệu với cộng
đồng doanh nghiệp,
cộng đồng xã hội.
Tương lai bắt đầu từ
quá khứ và hiện tại,
chúng ta không mải
mê tự hào với quá khứ,
chúng ta không quên
những ưu tư về khó
khăn hiện tại, chúng
ta phải quyết tâm đạt
được những mục tiêu
đã đề ra, vì vậy tất
cả chúng ta – những
thành viên của Đại gia
đình Tín Nghĩa cùng
nhau đoàn kết – thắt
chặt niềm tin để đi tiếp
vào tương lai.
Để hỗ trợ thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh,
đầu tư của tổng Công
ty trong năm 2017
công tác quản trị
tập trung vào những
nhiệm vụ quan trọng
sau đây:
- Hoàn thành công tác
bàn giao vốn cho công
ty cổ phần để thực hiện
đúng các quy định về
niêm yết và cam kết với
cổ đông.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ
máy tổ chức cho phù
hợp với sự phát triển

của Tổng công ty.

nhân.

- Thực hiện chương
trình tái cấu trúc và
phát triển nguồn nhân
lực. Tìm kiếm nhân sự
giỏi, có trình độ chuyên
môn cao nhằm bổ sung
nguồn lực mới, có kế
hoạch về tuyển dụng,
đào tạo, huấn luyện. ưu
tiên nhân lực cho kinh
doanh, nhân lực ngành
nghề logistics, kỹ thuật
chế biến cà phê và
nông sản khác, quản
trị nhân sự marketting
- truyền thông, đầu tư
tài chính và đầu tư phát
triển.

- Phát triển thương hiệu
Tín Nghĩa trở thành
thương hiệu mạnh.
Duy trì thứ hạng trong
100 trong Top 500
doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam. Giữ vững 1
trong 3 vị trí hàng đầu
các Doanh nghiệp xuất
khẩu cà phê Việt nam.
Tổ chức các sự kiện
và đẩy mạnh truyền
thông. Tham gia các
giải thưởng Quốc gia
có uy tín, chất lượng
nhằm nâng cao uy tín
thương hiệu doanh
nghiệp.

- Xây dựng chế độ
tiền lương, thu nhập
phù hợp với kết quả
lao động, hiệu quả
sản xuất kinh doanh,
có chính sách khen
thưởng, đãi ngộ xứng
đáng.

Phùng Phượng Tâm
Ban Pháp Chế

- Thường xuyên cải
tiến các quy trình nội
bộ, ứng dụng công
nghệ thông tin hiện
đại và đồng bộ, có lộ
trình vào tất cả các lĩnh
vực, bộ phận quản lý.
Ưu tiên quản lý kinh
doanh, cà phê, kế toán
– tài chính, nhân sự.
- Chấn chỉnh và
nghiêm túc thực hiện
quy chế làm việc, quy
trình xử lý công việc
các phòng ban, công
ty con, đơn vị trực
thuộc. Xây dựng tốt
hình ảnh văn hóa tổ
chức, văn hóa doanh
nghiệp và văn hóa cá
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NHÌN LẠI HAI NĂM
HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ
BẢO VỆ TÍN NGHĨA

C

ông ty Dịch vụ Bảo vệ Tín
Nghĩa được thành lập vào
tháng 5/2015, với 127 Cán
bộ nhân viên được tách ra từ
các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty.
Công tác quản lý cũng được giao nhiệm
vụ cho các cán bộ lúc bấy giờ cũng chưa
có kinh nghiệm trong quản lý loại hình
dịch vụ đặc thù này.
Không ai bảo ai, mọi người trong Ban điều
hành được phân công từng mảng phụ
trách, từ xây dựng quy chế, nội quy quy
định để đưa Công ty đi vào hoạt động
đúng thời gian.
Từ thói quen phục vụ nội bộ, để đưa nhân
viên vào khung cung ứng dịch vụ trên
cơ sở làm hài lòng khách hàng bắt buộc
họ phải thay đổi quan điểm, không ỷ lại,
không chủ quan, không tự mãn như trước
.
Đã là thói quen thì rất khó thay đổi, đây là
nhiệm vụ đặt ra đối với Ban điều hành bên
cạnh nhiệm vụ kinh doanh, việc định hình
lại cách làm việc của nhân viên từ phục vụ
nội bộ sang cung ứng dịch vụ được Công
ty xác định là nhiệm vụ then chốt.
Nhớ lại thời gian vừa qua, khi Bộ phận
kinh doanh tiếp xúc và làm việc với
khách hàng FDI đầu tiên là Công ty TNHH
Sunluxe, một Công ty sản xuất linh kiện
điện tử cung cấp cho khách hàng ngoài
nước, trong đó có Mỹ. Với tiêu chuẩn khắc
khe của khách hàng yêu cầu nhân viên
phải thật sự chuyên nghiệp trong tác
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phong, nghiệp vụ. Nhân viên được
chọn làm việc tại đây đều được đào
tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ
năng phát hiện và ngăn ngừa rủi
ro,…Lúc đó, tập thể anh em cũng
rất lo vì những yêu cầu này, liệu
mình có thể đáp ứng được không,
và rất nhiều câu hỏi đặt ra để thuyết
phục khách hàng yên tâm sử dụng
dịch vụ bảo vệ với thương hiệu Tín
Nghĩa.
Và sau những lần đánh giá của
khách hàng, đội bảo vệ của Công
ty đều đáp ứng tốt yêu cầu khắt
khe đó và bước đầu đã vượt qua,
tạo tiền đề và niềm tin cho bộ phận
kinh doanh tiếp xúc các khách hàng
là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI). Đến nay, Công ty bảo vệ
đã cung cấp dịch vụ cho 06 doanh

nghiệp nước ngoài và nhận được
sự hài lòng, đánh giá tốt từ khách
hàng .
Từ con số nhân sự khi thành lập là
127, đến nay đã tăng lên gấp đôi,
không chỉ các mục tiêu trong nội
bộ mà tỷ lệ khách hàng bên ngoài
cũng tăng lên đáng kể. Lúc này,
nhiệm vụ đặt ra đối với Ban điều
hành bên cạnh việc phát triển mục
tiêu mới còn phải đảm bảo kiểm
soát, quản lý được, đồng thời chú
trọng công tác đào tạo nhân viên
đáp ứng tình hình mới.
Nhận thức được yếu tố cốt lõi của
sự phát triển bền vững là con người,
thời gian qua, Công ty đã tổ chức
nhiều lớp đào tạo như: đào tạo
nghiệp vụ, kỹ năng, tập huấn võ

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
thuật an ninh, tập huấn PCCN, lớp đào
tạo an ninh khủng bố C Tpat,…
Hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ
trở nên phổ biến, kéo theo việc rất nhiều
Công ty cung ứng dịch vụ bảo vệ ra đời,
dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa
các đơn vị cung ứng. Với các đối tác bên
ngoài, Công ty dịch vụ bảo vệ nào chứng
minh được năng lực, những điểm mạnh
và giá dịch vụ cạnh tranh thì sẽ được
chọn. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại
anh em Công ty đã tích luỹ kinh nghiệm
cá nhân và hồ sơ năng lực của Công ty
để tiếp xúc thuyết phục khách hàng tin
dùng dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa chúng ta.
Để có được thành quả trên là nhờ vào sự
chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Ban Tổng
Giám đốc Tổng Công ty, Hội đồng quản
trị và sự đoàn kết đồng lòng của tập thể
Cán bộ nhân viên Công ty.

quyết định chính xác và kịp thời để trong tương lai không xa, thương
hiệu Tín Nghĩa sẽ là cái tên trong top đầu của các Tập đoàn lớn của Việt
Nam và khu vực.
Nhân kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng Công ty (07/9/1989 – 07/9/2017),
mỗi Cán bộ nhân viên Công ty Dịch vụ bảo vệ tự rèn luyện và phấn đấu
không ngừng học tập để góp một phần vào sự phát triển bền vững của
Tổng Công ty.
		
Nguyễn Thị Thuý
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa

TÍN NGHĨA
VỚI CHỦ TRƯƠNG
ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
“KINH TẾ XANH”

Thời gian hai năm hình thành và phát
triển không phải là dài, nhưng cũng đủ
để đánh giá đơn vị có thể phát triển bền
vững hay không, và chúng tôi tin rằng
chúng tôi đang phát triển ổn định và lâu
dài.
Với những thành tích mà Công ty đã đạt
được bước đầu, Công ty tiếp tục kiện
toàn bộ máy, chú trọng công tác đào
tạo và tự đào tạo, hướng tới đáp ứng
cao nhất nhu cầu của khách hàng, để có
thể đóng góp vào thành tích và sự phát
triển bền vững của Tổng Công ty, không
ai khác trách nhiệm của mỗi chúng ta là
thành viên trong đại gia đình Tín Nghĩa.
Chúng ta cần phải có sự lo lắng với nhiệm
vụ chung này, từ đó chúng ta mới có thể
định hướng về công việc tương ứng với
vai trò, vị trí chúng ta đang làm.
Ở vị trí là nhân viên thì chúng ta phải
không ngừng học hỏi để nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ, rút ngắn thời
gian hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp tốt
trong công việc với đồng nghiệp, tận
dụng hết quỹ thời gian mà mình có để
làm việc hiệu quả. Với vai trò là Cán bộ
lãnh đạo chúng ta hãy làm tốt công tác
định hướng kinh doanh, phát huy tốt vai
trò tham mưu, bắt kịp xu thế để có những

N

gay từ buổi đầu thành lập, kim chỉ nam của Công ty
là triết lý kinh doanh bất biến “Chịu trách nhiệm hoàn
toàn với những gì mình làm, sẵn sàng hợp tác cùng đầu
tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới trên quan điểm hai
bên cùng có lợi, cùng phát triển.” Trên cơ sở đó Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã hoạt động theo chính sách phát triển đa ngành nghề, nhằm mở
rộng thị trường kinh doanh, tạo ra những nhóm sản phẩm dịch vụ đa
dạng, khai thác tối đa nguồn nhân lực của doanh nghiệp và đáp ứng
thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng đề ra.
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Để tạo lập, phát triển và dẫn dắt một
tập đoàn có quy mô lớn, đa ngành,
đa nghề và có thị trường rộng khắp
là một điều không hề đơn giản.
Việc nhận định và đánh giá được
xu hướng phát triển kinh tế trong
tương lai là một trong những yếu tố
cốt lõi làm nên sự hưng thịnh hoặc
suy vong trong kinh doanh.
Trong các lĩnh vực kinh doanh hiện
có của mình, lĩnh vực kinh doanh hạ
tầng KCN của Tín Nghĩa đang phát
triển rất mạnh mẽ. Tín Nghĩa đã
và đang đầu tư 8 KCN trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu
với tổng diện tích 3.500 ha. Song
song đó, việc phát triển, xây dựng
các khu đô thị cũng được Tín Nghĩa
hết sức quan tâm. Ban lãnh đạo
của Tổng Công ty nhìn thấy rằng,
xu thế phát triển của kinh tế hiện
đại ngày nay là nền “ Kinh Tế Xanh”
(Green Economy). Điều đó có nghĩa
là, trong quá trình tăng trưởng kinh
tế, một mặt Tổng Công ty phải đảm
bảo cho sự phát triển lợi ích, gia
tăng đầu tư nhưng đồng thời cũng
phải chi phí cho vấn đề bảo vệ môi
trường. Việc tiếp cận nền Kinh tế
xanh được hiểu là vấn đề hài hòa
giữa công nghiệp hiện đại và bảo vệ
môi trường, đầu tư xử lý nước thải
công nghiệp, phát triển cảnh quan
cây trồng, tạo môi trường thiên
nhiên trong lành trong các khu đô
thị và các khu công nghiệp.
Hiện nay, tại các khu công nghiệp,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đầu tư
xây dựng và đưa vào vận hành các
nhà máy xử lý nước thải, đảm bảo
tiêu chuẩn kỹ thuật và đạt yêu cầu.
Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Tổng Công
ty nhận định rằng, một nền Kinh tế
xanh không chỉ dừng lại ở đó. Nội
dung của tăng trưởng xanh chủ
yếu bao gồm các vấn đề sản xuất và
tiêu dùng bền vững; giảm phát thải
khí gây hiệu ứng nhà kính và thích
ứng với biến đổi khí hậu; xanh hóa
các hoạt động sản xuất kinh doanh

20

Thông tin nội bộ - Số 06/2017

thông qua phát triển công nghệ
xanh, phát triển các ngành công
nghiệp cao, sử dụng ít tài nguyên,
áp dụng các biện pháp sản xuất
sạch; xây dựng cơ sở hạ tầng bền
vững; bảo vệ, khai thác và sử dụng
hiệu quả tài nguyên; cải tổ và áp
dụng các công cụ kinh tế; xây dựng
và thực hiện các chỉ số sinh thái….
Bằng kinh nghiệm và tầm nhìn xu
hướng, họ thấy rằng, muốn phát
triển một nền kinh tế bền vững thì
cần phải biết kết hợp giữa phát triển
công nghiệp hiện đại kết hợp hài
hòa với phát triển các ngành công
nghiệp xanh. Đó là một thị trường
tiềm năng cũng như là một nhu cầu
tất yếu của xã hội phải có.
Trong suốt quá trình hoạt động của
mình, tại các KCN, Tín Nghĩa không
chỉ quan tâm đến việc xây dựng cơ
sở hạ tầng, nhà máy hiện đại, mà
còn đặc biệt chú trọng đến thiết kế
cảnh quan, mỹ quan cây xanh, môi
trường. Trong tất cả các công trình
thi công, hạng mục thiết kế xây
dựng, đưa cây xanh vào công trình
là hạng mục không thể thiếu trong
dự toán và thiết kế thi công thể hiện
sự kết hợp giữa yếu tố mỹ quan cây
xanh và hạ tầng công nghiệp hài
hòa. Tại các khu đô thị thì công tác
chăm sóc và trồng cây xanh cảnh
quan còn đặc biệt được quan tâm
và đầu tư nhiều hơn.
Trên cơ sở các nhận định, nghiên
cứu kết hợp với thực tiễn đã hoạt
động tại các Khu đô thị, các khu
công nghiệp của mình cùng với việc
nhìn thấy thị trường tiềm năng và
xu hướng tất yếu của một nền Kinh
Tế Xanh, Ban lãnh đạo Tổng Công ty
đã chủ trương cho thành lập công
ty chuyên về thi công, chăm sóc
thiết kế cảnh quan, trồng và chăm
sóc cây xanh công trình, cây xanh
đô thị.
Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch
được thành lập, là bước đầu thể hiện
chủ trương phát triển hoạt động

chuyên trách về việc phát triển nền
Kinh tế xanh của Tổng Công ty Tín
Nghĩa nói chung và Công ty CP Đầu
Tư Nhơn Trạch nói riêng. Điều đó
thể hiện rõ, tăng trưởng xanh được
coi là một phần quan trọng trong
một chương trình chuyển dịch cơ
cấu kinh tế rộng lớn trong Tổng
Công ty và là một trong những giải
pháp được chú ý hàng đầu cho việc
phát triển bền vững.
Những năm qua Tín Nghĩa đã từng
bước tạo lập và hình thành cơ chế
chính sách để thúc đẩy quá trình đổi
mới công nghệ sản xuất nói chung,
cũng như việc tăng trưởng ngành
công nghiệp xanh nói riêng. Các
chính sách này là giải pháp hữu hiệu
cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng
tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường, góp phần giảm phát thải khí
nhà kính gây biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên trên thực tế khi đi vào
hoạt động, các chính sách hiện
hành vẫn còn nhiều khó khăn bất
cập. Nên giải pháp quan trọng là
cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống
chính sách về đổi mới công nghệ
theo hướng phát triển xanh, sạch.
Tăng cường nâng cao nhận thức
của cả hệ thống tập đoàn về đổi mới
công nghệ. Hình thành các cơ chế,
chính sách, chương trình đào tạo
nguồn nhân lực có trình độ cao về
kỹ thuật công nghệ, thân thiện với
môi trường.
Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng
nghỉ của Hội đồng Quản trị, Ban
Lãnh đạo Công ty, Công ty CP Cây
Xanh Nhơn Trạch và các Công ty
trong toàn hệ thống Tín Nghĩa,
chúng tôi tin tưởng vào một tương
lai không xa. Tín Nghĩa sẽ trở thành
một trong những Tập đoàn hàng
đầu Việt Nam về ưu tiên phát triển
Kinh Tế Xanh một cách tổng thể,
toàn diện và gặt hái được những
thành công bền vững.
Lê Thị Thủy
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

C

ùng với sự phát triển
chung của Toàn Công
ty dựa trên những tiêu
chí, phương châm kinh
doanh: “Đúng chất lượng, đủ số
lượng, văn minh lịch sự” từ lâu đã
hình thành nên tính cách và phong
cách phục vụ của nhân viên công
ty. Trước hết phải kể đến hiệu quả
của việc xây dựng tiêu chí, là thước
đo của giá trị cung ứng hàng hoá,
hội nhập kinh tế thị trường vốn
nhiều cạnh tranh gay gắt. Kinh tế thị
trường tỉ lệ thuận với quy luật cạnh
tranh, là động lực thúc đẩy nền kinh
tế phát triển. Chính vì hiểu được tầm
quan trọng của yêu cầu cần có cho
sự tồn tại, phát triển và phải tìm cách
thích ứng với thị trường nên trong
quá trình kinh doanh công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa luôn tuân
thủ nguyên tắc bất biến về số lượng,
chất lượng và thái độ phục vụ. Tất cả

cán bộ nhân viên công ty đều tuân
thủ và hiểu rõ phải làm như thế nào
để đạt được những yêu cầu cần thiết
để phát triển và tồn tại.
Đối với cán bộ quản lý, nhân viên
gián tiếp thái độ làm việc, sự cẩn
trọng trong công việc, uy tín với đối
tác, lựa chọn đối tác phù hợp, tiết
kiệm chi phí, tuân thủ nội quy là
những yêu cầu cần thiết. Bởi chính
thái độ làm việc là sức mạnh để cạnh
tranh.
Đối với nhân viên trực tiếp – như
đã trình bày ở trên công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa có một số lượng
lớn chiếm 70% là lao động tay nghề,
trình độ học vấn tiêu chuẩn cho
khu vực Biên Hoà là tốt nghiệp Phổ
thông Trung học, một số khu vực
xa, yêu cầu còn thấp hơn về trình
độ học vấn mới có thể tuyển dụng
được. Chính vì vậy việc hướng dẫn,
vận động để các đối tượng nhân
viên này hiểu được tầm quan trọng

của sự phát triển chung là việc làm
thường xuyên, bền bỉ mới đạt kết
quả mong muốn. Và đến nay hầu
hết cán bộ công nhân viên công ty
đều nghiêm túc thực hiện đúng nội
quy và quy định của Công ty đề ra,
số lượng vi phạm không đáng kể
đều được xử lý nghiêm túc đúng quy
định.
Thái độ phục vụ phải đi đôi với
chất lượng và người lao động chỉ có
bằng cấp chuyên môn thôi chưa đủ,
chính sự hứng khởi làm việc, thái độ
làm việc tích cực của họ mới tạo ra
kết quả cao trong công việc. Do vậy
hiện nay Ban lãnh đạo công ty luôn
quan tâm và chú trọng đến việc đào
tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng bán
hàng, thái độ phục vụ đối với bộ
phận nhân viên trực tiếp. Vừa từng
bước nâng cao đời sống vật chất
tinh thần, tạo môi trường làm việc
tốt, đây là yếu tố để truyền lửa đam
mê công việc, thúc đẩy năng suất
lao động và sự trung thành tuyệt
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đối của người lao động. Đối với bộ
phận gián tiếp việc bồi dưỡng văn
hóa công sở, tác phong giao tiếp,
kỹ năng nói chuyện trước tập thể,
làm việc theo nhóm nhằm kích
thích sự sáng tạo và đổi mới trong
công việc. Việc bồi dưỡng, nâng
cao trình độ chuyên môn cũng
như bổ sung các kỹ năng cho NLĐ
là việc phải làm thường xuyên, liên
tục nhằm xây dựng công ty phát
triển bền vững. Hằng năm Công
ty xây dựng mục tiêu đào tạo với
chương trình số lượng đào tạo cụ
thể để đáp ứng tốt nhất yêu cầu
quy định của luật pháp và bồi
dưỡng thêm cho người lao động
kiến thức cần thiết trong công tác
kinh doanh. Hướng dẫn cho tất
cả nhân viên hiểu được tầm quan
trọng của việc đào tạo bồi dưỡng
đó cũng là trách nhiệm của từng
cá nhân khi gia nhập vào bộ máy
làm việc toàn hệ thống công ty.
Có thể nói trình độ chuyên môn
có thể học qua trường lớp, nhưng
trách nhiệm với công việc phải
do tự thân người lao động và
môi trường làm việc tạo nên. Vì
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vậy công ty luôn khuyến khích
tinh thần chủ động tích cực làm
việc. Những người nhân viên biết
làm việc một cách chủ động sẽ
đạt được nhiều thành tích hơn cả
những gì họ mong đợi. Tính chủ
động là thể hiện trách nhiệm trong
công việc, những cá nhân chỉ biết
ngồi chờ giao việc mới làm, chỉ tay
mới biết thì bộ máy làm việc thiếu
năng lực. Những người biết chủ
động trong công việc, biết đề xuất
và góp ý kiến cho đơn vị là những
người có cơ hội vượt lên trên người
khác, có cơ hội thể hiện tố chất và
năng lực của bản thân.
Đối với công ty Xăng dầu không có
công việc nào là bình thường bởi
lẽ “làm tốt mỗi công việc đơn giản
không hề đơn giản, làm tốt mỗi
công việc bình thường không tầm
thường”
Chính vì vậy việc tôn trọng và quan
tâm đến tất cả mọi cán bộ nhân
viên, việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau
trong công việc, kể cả trong đời
sống đưa đến một giá trị chung về
tình thân ái, môi trường làm việc

chân thành. Điều đó không đồng
nghĩa với việc tổ chức bỏ qua
những thái độ làm việc lười biếng,
sống ích kỷ, gây mất đoàn kết
nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả
kinh doanh của đơn vị. Việc xây
dựng những quy định, nội quy lao
động và áp dụng xác đáng đối với
những cá nhân này là những bước
để củng cố và hoàn thiện cho bộ
máy nhân sự hiện tại.
Trong một đơn vị có nhiều đối
tượng là lao động phổ thông, việc
định hướng cho họ về thái độ phục
vụ, tầm quan trọng của những yêu
cầu về số lượng, chất lượng, nhất là
thái độ văn minh lịch sự là cả một
khoảng thời gian tốn không ít sức
lực. Lồng ghép trong việc giáo dục,
công ty còn có những chính sách,
chế độ rõ ràng đáp ứng đủ những
yêu cầu cần thiết về vật chất, tinh
thần, thu nhập để họ an tâm làm
việc, tin tưởng vào sự phát triển
của đơn vị để cùng chung tay
hướng tới mục tiêu chung.
Định hướng phát triển nhận thức
của Người lao động điều đầu tiên

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
cần có mục tiêu rõ ràng cho từng đối
tượng; Gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm, giao
tiếp hiệu quả tạo sự gắn kết, gần gũi, nâng
cao năng lực và động lực làm việc. Tuỳ
từng đối tượng công ty có chính sách định
hướng riêng, hướng dẫn riêng để người
lao động có thể tiếp thu một các trọn vẹn
những kiến thức cung cấp thêm. Việc đào
tạo và truyền đạt nhận thức là việc làm
nghiêm túc, giúp nhân viên hiểu rõ lý do
vì sao cần học, cần bổ sung kiến thức để
nhân viên dễ dàng tiếp thu và chấp nhận
những điều kiện không thể thiếu trong
suốt quá trình công tác bằng tinh thần
học hỏi, cầu tiến của mỗi cá nhân. Song
song việc đào tạo, Công ty ưu tiên về việc
sẵn sàng lắng nghe những phản hồi từ
người lao động, giúp đánh giá khách quan
quá trình hoạt động, đào tạo, chế độ chính
sách, môi trường làm việc, khả năng cống
hiến để cân chỉnh cho phù hợp, đáp ứng
tốt nhất nhu cầu về lao động, tạo động
lực thúc đẩy nhận thức, sự cống hiến của
người lao động hiện tại và phát triển cho
tương lai.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa luôn
luôn hướng tới một mục tiêu chung về
chất lượng phục vụ với phương châm:
Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh,
lịch sự là giá trị bền vững trong cuộc cạnh
tranh cung cấp hàng hàng hoá của Công
ty. Bên cạnh tạo thương hiệu uy tín trên
thương trường thì việc quan tâm chăm
sóc và nâng cao đời sống nhân viên cũng
từng bước được củng cố. Năm 2017 mặc
dù với mục tiêu sản lượng cao phải đạt
được, chi phí tăng do nhiều yêu cầu cần
có theo quy định để đảm bảo hoạt động
sản xuất kinh doanh, tuy nhiên toàn thể
Cán bộ nhân viên công ty luôn nỗ lực hết
mình để hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế
hoạch được giao.

CHI NHÁNH BẢO LỘC

T

XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP
CÀ PHÊ THÀNH PHẨM
TRONG MÙA VỤ TỚI

rong mùa vụ cà phê năm 2016-2017, do thời tiết không
thuận lợi nên chất lượng cà phê năm nay xấu, tỷ lệ đen
vỡ cao gây khó khăn cho việc mua hàng của chi nhánh.
Đồng thời cũng ảnh hưởng xấu đến chất lượng cà phê đầu ra.
Nhưng không vì thế mà sản lượng thu mua cà phê giảm sút, trong
vụ mùa 2016-2017 chi nhánh Bảo Lộc cũng đã thu mua được
22.800 tấn cà phê xô và đã xuất bán được 21.000 tấn cà phê thành
phẩm.
Trong vụ mùa tới chi nhánh sẽ xuất khẩu trực tiếp cà phê thành
phẩm. Vì vậy, để chuẩn bị cho thời gian tới, chi nhánh đang tập
trung bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị ở 2 xưởng sản
xuất là xưởng sản xuất cà phê Arabica và xưởng sản xuất cà phê
Robosta. Thêm vào đó, trong thời gian cuối vụ rảnh rỗi, các cán bộ
công nhân viên đã tập trung trồng cây ăn quả phía sau kho ngoại
quan và trồng rau xanh xung quanh vùng đất trống góp phần làm
đẹp cảnh quan trong khuôn viên chi nhánh. Ngoài ra, công tác vệ
sinh kho bãi, phòng cháy chữa cháy, chống dột và khơi thông hệ
thống thoát nước cũng được chú trọng.
Chào mừng sinh nhật lần 28 của Tổng Công ty Tín Nghĩa, toàn
bộ cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty nói chung và cán
bộ nhân viên tại chi nhánh Bảo Lộc nói riêng đang cố gắng hoàn
thành các công việc theo kế hoạch để chuẩn bị cho mùa vụ cà phê
tiếp theo với kỳ vọng sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh của chi
nhánh.
Nguyễn Thị Thủy
Chi nhánh Bảo Lộc

Hoà cùng hoạt động chào mừng kỷ niệm
28 năm thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa,
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa phấn
đấu đạt và vượt kế hoạch Lợi nhuận kế
hoạch, đóng góp một phần công sức cho
sự nghiệp chung, hướng tới một tập đoàn
Tín Nghĩa vững mạnh, phát triển thịnh
vượng.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (JSC)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK NÔNG SẢN
THỰC PHẨM ĐỒNG NAI (DONAFOODS)
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CN TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN SCAFÉ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA – LÀO
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DIỄN ĐÀN
Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa, Bản tin Nội bộ tiếp tục mở diễn đàn dành cho các cán bộ
công nhân viên của Tổng công ty. Trên diễn đàn này, những tâm tư, tình cảm, những trải nghiệm về nghề nghiệp, những hiến
kế trong công việc nhằm góp sức dựng xây ngôi nhà Tín Nghĩa ngày một to đẹp hơn với nhiều gam màu đặc sắc hơn sẽ có
trong diễn đàn này.

ANH LÊ GIANG NAM
- PHÒNG ĐTPT- VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ
ĐỂ ĐƯA TÍN NGHĨA VƯỢT LÊN

R

a trường gần 15
lăm năm, lăn lộn
qua nhiều công
việc khác nhau, rồi một
ngày đẹp trời năm Mậu Tý
tôi đã dừng chân tại mái
nhà chung Tín Nghĩa, đến
nay đã gần 10 năm.
Trong những lần trò chuyện
với những người có thâm
niên tại Tổng Công ty, tôi
nhận thấy hầu hết họ thường
rất tự hào với môi trường làm
việc. Trong 10 năm gắn bó,
Tín Nghĩa đã cho tôi nhiều
cảm xúc đáng nhớ, đó là tình
cảm gắn bó rất mật thiết
giữa các đồng nghiệp trong
công việc, những cảm xúc
thăng hoa trong các phong
trào Đoàn, Hội hay những
chuyến dã ngoại mang màu
xanh tình nguyện đã làm cho
mỗi thành viên gắn kết với
nhau…Có những người vì
những lý do nào đó đã chia
tay Tín Nghĩa nhưng khi gặp
lại nhau có thể biết tên hoặc
nhìn thấy qua Logo trên túi
áo thì họ đều vui vẻ như gặp
lại người thân.
Mỗi doanh nghiệp đều
có một nét văn hóa riêng,
nhưng tôi nghĩ văn hóa Tín
Nghĩa nó đã len lỏi qua nhiều
vùng quê khó khăn vất vả,
len lỏi vào nhiều phận đời
neo đơn, gia đình có công
với cách mạng, vươn tới
đảo xa của tổ quốc, tô hồng
những trang sách cho nhiều
bạn khao khát đến trường
tìm kiếm con chữ…Đó là nét
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văn hóa vì cộng đồng và biết
sẻ chia.
Không ai sinh con mà không
muốn con trưởng thành và
khôn lớn nên người, không ai
thành lập công ty mà không
mong muốn công ty phát
triển. Muốn đạt được điều đó
chúng ta cần phải thổi hồn
vào đối tượng mình mong
muốn. Chúng ta thường nói
muốn giáo dục con cái thì
trách nhiệm là “gia đình và xã
hội”, còn muốn doanh nghiệp
thành công ngoài “thiên thời
địa lợi” thì yếu tố “nhân hòa”
rất quan trọng.
Có một câu nói tôi rất tâm
đắc “Hãy theo đuổi đam mê,
thành công sẽ theo đuổi
bạn”. Vậy muốn có đam mê
thì nhưng người quan lý,
những người đứng đầu cần
phải thổi hồn vào mỗi cán bộ
nhân viên lòng đam mê công
việc, niềm động viên an ủi
kịp thời thì mọi khó khăn chỉ
là trước mắt. Tín Nghĩa chúng
ta cũng cần không ngừng
khơi dậy niềm đam mê đó,
nhất là đối với các bạn trẻ.

CHỊ HUỲNH THỊ LUẬN
– BAN PHÁP CHẾ - VĂN PHÒNG TCT

L

ĐƯỢC CỐNG HIẾN LÀ MỘT NIỀM
HẠNH PHÚC

à một tân
binh chỉ
gắn bó
với Tín Nghĩa
gần một năm
qua nhưng
ấn
tượng
đầu
tiên
của tôi về
Tổng Công
ty Tín Nghĩa là
sự thân thiện,
hòa đồng, cởi mở.
Người đấu tiên mà
tôi
tiếp xúc không phải là Hội
đ ồ n g
phỏng vấn mà là Anh Bình. Anh giới thiệu với tôi mình
là nhân viên phòng Tổ chức Nhân sự, ấn tượng đầu
tiên của tôi với anh Bình đó là sự quan tâm, chân thành
của đồng nghiệp. Vượt qua vòng phỏng vấn, trải qua
thời gian thử việc thì lý do giữ chân tôi lại và làm cho
tôi muốn gắn bó lâu dài với Tín Nghĩa đó chính là môi
trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện, hòa đồng.
Tại đây tôi được phát huy tối đa những kiến thức và
kinh nghiệm thực tế mà tôi có được từ nhà trường và
những năm làm việc tại công ty khác. Tôi được cống
hiến, được làm việc, được ghi nhận sự đóng góp. Đó là
lý do mà tôi mong muốn gắn bó lâu dài với Tín Nghĩa.
Văn hóa Tín Nghĩa theo tôi chính là “Dám nghĩ, dám
làm, cống hiến, chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện
và nụ cười Tín Nghĩa”. Nói không quá nhưng đến với
bất kỳ phòng ban nào của Tổng công ty bạn cũng dễ
dàng bắt gặp nụ cười này. Cười nhưng không dễ dãi,
cười nhưng không qua loa. Cười thể hiện sự thân thiện,
sự chân thành tạo sự hợp tác, an tâm cho đối tác, người
đối diện nhưng đối với công việc thì bất kỳ nhân viên
nào của Tổng công ty cũng làm hết trách nhiệm, chức
năng nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi khi được nhận
vào Tổng Công ty để có thể hòa mình vào không khí
làm việc chuyên nghiệp tại đây tôi đã cố gắng phấn
đấu hết sức mình. Hiện nay để phục vụ tốt hơn cho
công tác chuyên môn của mình, tôi đang theo học và
sắp hoàn thành khóa đào tạo “Nghề luật sư”. Tôi mong
rằng trong thời gian tới khi hoàn thành khóa học tôi sẽ
có nhiều kỹ năng và cơ hội hơn để cống hiến góp phần
chung vào sự nghiệp phát triển của Tổng Công ty.

DIỄN ĐÀN

CHỊ LÊ NGỌC DUNG
- PHÓ TGĐ CÔNG TY ĐẦU TƯ KCN TÍN NGHĨA

GIÁ TRỊ CỦA TÌNH NGƯỜI KEO SƠN

CHỊ ĐINH THỊ MỸ TRINH
- NHÂN VIÊN BP. HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

T

VINH DỰ LÀ NGƯỜI CỦA GIA ĐÌNH
TÍN NGHĨA

hời gian 10 năm đối
với cuộc đời không
hẳn là dài nhưng nó
cũng không phải là ngắn, nó đủ
để thay đổi cách sống, cách nhìn
nhận và mở rộng tầm nhìn của
một con người…

T

ôi rời trường lớp là vào Ban Tài chính
Quản trị Tỉnh ủy (Cơ quan quản lý
Công ty Tín Nghĩa từ những ngày
đầu) và chứng từ cấp vốn cho Công ty lúc đó có
bút tích của tôi, đây là sợi dây gắn bó cuộc đời tôi
với Tổng Công ty Tín Nghĩa đến bây giờ. Những
năm tháng thăng trầm của Tín Nghĩa gắn liền
với tuổi trẻ của tôi. Chặng đường 28 năm với
một công ty lớn là chặng đường không dài, cuộc
đời tôi cũng đã gắn bó với Tổng Công ty từng ấy
năm và tôi hài lòng với những gì tôi đã cống hiến
và đạt được.
Văn hóa của một công ty là cái được xây dựng
trong nhiều tháng năm và ngày càng hoàn
chỉnh theo một tôn chỉ xuyên suốt. Cái chúng
ta đạt được là tình người, giữa đồng nghiệp với
nhau, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa người lớn
tuổi và nhỏ tuổi, giữa người tại chức và người
đã về hưu. Sự quan tâm này là điều kiện cần cho
guồng máy công ty hoạt động mạnh mẽ, trơn
tru và phát triển.
Giờ đây tôi nghĩ sự đóng góp thiết thực nhất của
mình là bồi dưỡng, đào tạo, truyền đạt những
kinh nghiệm, hiểu biết cho thế hệ trẻ để tiếp tục
góp phần vào sự nghiệp phát triển công ty sau
này. Nhân đây tôi xin gửi đến thế hệ trẻ nối tiếp
lời nhắn nhủ: cứ cố gắng làm việc hết khả năng
của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
để sau này ngoảnh đầu nhìn lại chúng ta không
phải hối tiếc.

Nhớ lại những ngày mới vào
công ty mọi thứ thật bỡ ngỡ,
nhất là với tôi chỉ mới bắt đầu
cuộc sống mới. Sau một thời
gian làm việc và được sự giúp
đỡ tận tình của các anh chị trong
công ty tôi đã dần làm quen
được với công việc của mình. Bây
giờ tôi nhận ra rằng mình thật
vinh dự và hạnh phúc khi có cơ
hội được xây dựng sự nghiệp tại
nơi đây, một tập thể đã sát cánh
bên nhau làm việc như những
người bạn, người đồng nghiệp
chân thành nhất trên con đường
phấn đấu để tìm kiếm thành
công cho những ước mơ tương
lai. Chúng ta đã cảm nhận được
những trái tim sôi sục với bầu
nhiệt huyết căng đầy, những
khối óc bừng sáng và những đôi
mắt ánh lửa niềm tin của từng
người trong đội ngũ của chúng
ta. Những điều đó đã tạo nên sự
tin tưởng vào viễn cảnh chung
của Tín Nghĩa cho dù trước mắt
còn nhiều chông gai thách thức
đang chờ phía trước. Đối với tôi,
đây cũng là khoảng thời gian mà
tôi có được nhiều trải nghiệm
trong chặng đường công tác đã
qua. Tôi đã có cơ hội được làm
việc dưới sự chỉ đạo của một số
vị lãnh đạo, những đồng nghiệp
đã cho tôi những kiến thức, kinh
nghiệm và kĩ năng làm việc.
Những ngày tháng làm việc tại
đây là những ngày tháng rèn ý

chí và phát triển năng lực của tôi.
Mỗi vị trí tham gia là một sự cố
gắng và phần đấu, sự đoàn kết
và giúp đỡ của các đồng nghiệp
khác trong Công ty với một mục
tiêu hoàn thành và vượt mức kế
hoạch được giao.
Tín Nghĩa là nơi tập trung những
con người ưu tú , có tư tưởng và
hành động kỷ luật, có năng lực
và bản lĩnh, có lòng yêu nước
và hướng thiện và luôn làm việc
quyết liệt, vì những mục đích tốt
đẹp.
Mỗi thành viên của Tín Nghĩa
luôn chủ động, nỗ lực học hỏi,
phấn đấu không ngừng để hoàn
thiện bản thân, luôn lấy Văn
hóa Tín Nghĩa làm kim chỉ nam
để điều chỉnh mọi hành vi của
mình.
Thông tin nội bộ - Số 06/2017
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ANH LÊ CÔNG LỢI - NHÂN VIÊN BỘ PHẬN KINH
DOANH BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP MANG
LẠI CHO TÔI ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ

T

ại Tín Nghĩa tôi có được những quyền lợi mà
mình quan tâm, đó là được làm việc trong một
môi trường chuyên nghiệp, được phân công
bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của
mình. Tại Tín Nghĩa, lãnh đạo công ty và đồng nghiệp
quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện. Mối quan hệ hòa đồng,
gắn bó giữa các đồng nghiệp và sự động viên kịp thời từ
phía lãnh đạo tạo cho tôi cảm giác như bản thân đang
làm việc trong chính ngôi nhà của mình, đó chính là lý
do để tôi gắn bó lâu dài với Tín Nghĩa.
Theo tôi văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan
trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ
một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì
doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được,
đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Tôi nghĩ
rằng, văn hóa Tín Nghĩa là thành quả của suốt một quá
trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đó chính là
UY TÍN và NGHĨA TÌNH. Đây là sự chuyên nghiệp trong
công việc là sự gần gủi thân thiết, quan tâm giúp đỡ lẫn
nhau giữa các đồng nghiệp, là sự định hướng phát triển
doanh nghiệp bền vững và hướng tới cộng đồng.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Tổng Công
ty bản thân mình sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành
tốt các công được giao, không ngừng học tập nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công việc
ngày càng tốt hơn.
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ANH LÊ TRUNG CAN - NHÂN VIÊN BỘ PHẬN
KINH DOANH BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

NIỀM VUI CỦA “TÂN BINH”

T

ừng làm việc tại một doanh nghiệp nằm
trong phân khu Công nghiệp Formosa
thuộc KCN Nhơn Trạch 3 nhưng tôi có khá
nhiều thông tin về Tín Nghĩa và mong muốn được làm
việc tại đây. Khi Tín Nghĩa cần tuyển một thông dịch viên
tiếng Hoa và tôi là người trúng tuyển và trở thành thành
viên của Tín Nghĩa sau hai tháng thử việc. Nhiệm vụ đầu
tiên tôi được giao là chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho chuyến
xúc tiến đầu tư của Tổng Công ty tại Đài Loan. Công việc
này đối với tôi là thử thách, là bước chuyển biến trong
cuộc đời tôi và bản thân tôi tự nhủ mình cần phải cố
gắng để đáp ứng các yêu cầu của công ty.
Là tân binh mới về công tác tại phòng kinh doanh Ban
Quản lý các KCN Tín Nghĩa được gần 02 năm nhưng tôi
cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của Anh
chị em đồng nghiệp, sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát
của các Anh chị quản lý, nên chỉ trong thời gian ngắn
nhưng tôi đã sớm hòa nhập với môi trường mới, công
việc mới với sự tự tin, bãn lĩnh và sẳn sàng đáp ứng mọi
nhiệm vụ được giao. Tôi nghĩ mình cần nâng cao năng
lực bản thân về mọi mặt, đặc biệt là chuyên môn ngoại
ngữ và kỹ năng giao tiếp để làm sao phục vụ tốt nhất
cho khách hàng, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển,
hội nhập của Tổng Công ty.		

DIỄN ĐÀN

CHỊ LƯƠNG THỊ CẨM VÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA TÍN NGHĨA

T

HÃY LÀM VÀ CHƠI HẾT MÌNH
“TÍN NGHĨA” - Ngôi nhà tôi yêu.

hời gian trôi qua nhanh thấm
thoát đã hơn 15 năm từ ngày
tôi bước chân vào Tín Nghĩa,
khi đó tôi chỉ là một cô sinh viên mới
ra trường chưa có kinh nghiệm làm
việc và va chạm trong cuộc sống và
đến với Tín Nghĩa đúng là nhờ chữ
“duyên”. Từng ngày trôi qua tôi là
thành viên của Tín Nghĩa, dù theo thời
gian công việc cũng có nhiều thay đổi
và bản thân tôi cũng thay đổi ít nhiều
theo thời gian nhưng có điều vẫn như
ngày đầu đó chính là tình yêu của tôi
với Tín Nghĩa, chính vì tình yêu đó là
điều giữ trái tim và con người tôi thêm
gắn bó nơi này.
“TÍN NGHĨA” mỗi ngày một trưởng
thành và đặc biệt là văn hóa Công ty.
Tình cảm giữa các đồng nghiệp, quan
hệ chị, em thật sự đầm ấm và yêu

T

thương cùng sống và làm việc chung
một mái nhà.
Trong Công ty tuy mỗi người một việc
nhưng anh, chị, em rất vui vẻ, hòa
đồng luôn giúp đỡ nhau trong công
việc và vui hơn nữa là cùng nhau hoạt
động phong trào văn nghệ cùng
nhau biểu diễn các tiếp mục đặc sắc
giành nhiều giải thưởng trong hoạt
động công đoàn bên cạnh thời gian
làm việc. Tôi luôn hãnh diện vì điều
đó, một tập thể làm hết mình và hoạt
động phong trào cũng hết sức.
Bước sang độ tuổi tứ tuần, bằng kinh
nghiệm đã có, sẽ giúp tôi hoàn thành
những nhiệm vụ đã và sắp được giao.
Đồng thời, tôi sẽ không ngừng cập
nhật những kiến thức mới, những kỹ
thuật và phương pháp hiện đại để

góp phần đưa Tín Nghĩa lớn mạnh
thêm trong cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 ngày nay.

ANH NGUYỄN VĂN ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA TÍN NGHĨA

VĂN HÓA MẠNH DOANH NGHIỆP SẼ MẠNH

ính đến thời điểm này, tôi
đã có 10 năm gắn bó tại
Công ty cổ phần Thiết kế
Xây dựng Tín nghĩa, nay là Công ty
cổ phần Quản lý dự án Tín nghĩa. Đây
là khoảng thời gian không dài cũng
không quá ngắn so với khoảng thời
gian 28 năm thành lập Tổng công ty
Tín Nghĩa nhưng nó mang lại nhiều
giá trị đối với tôi.
Tôi gắn bó lâu dài với Tín Nghĩa cũng
có nhiều cơ duyên, nhờ công việc
cũng hợp với năng lực và sở thích của
cá nhân và được chủ động mọi việc.
Tại đây, môi trường làm việc và quan
hệ đồng nghiệp khá tốt, có cơ hội
giao thiệp với nhiều đối tác, nâng cao
cả uy tín cá nhân và uy tín công ty và
Văn hóa Tín Nghĩa.

yếu của sự phát triển thương hiệu,
vì hình ảnh văn hóa công ty sẽ góp
phần quảng bá thương hiệu của
công ty. Văn hoá công ty chính là tài
sản vô hình của mỗi công ty. Chính vì
vậy, văn hóa Tín Nghĩa cũng không
ngoại lệ, sau 10 năm công tác tại
công ty cổ phần QLDA Tín Nghĩa tôi
đã đúc kết những giá trị cốt lõi được
đề cao trong Văn hóa Tín Nghĩa đó là:
Sự thành thực: thể hiện là nói thật,
không gian dối, cam kết thực hiện
những gì mình hứa hẹn và đảm bảo
đúng những gì mình sẽ thực hiện. Sự
tự giác: thể hiện ở mức độ sẵn sàng
với công việc, không ngại khó khăn,
làm việc hết mình vì lợi ích của tổ
chức. Sự khôn khéo: biết nói những
gì cần nói, hỏi những điều cần hỏi,
tranh luận những điều đáng tranh
luận và sắp xếp những gì hợp lý nhất.

Ngoài ra còn một số giá trị khác được
đề cập tới như sự tự tin, sáng tạo v.v.
Những giá trị này sẽ là nền tảng định
hướng cho văn hóa của Công ty Tín
Nghĩa.

Văn hoá công ty là một yêu cầu tất
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ANH NGUYỄN XUÂN QUANG
- CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA TÍN NGHĨA

NGƯỜI ĐỒNG NAI CÀNG YÊU
THÊM TÍN NGHĨA

ANH LÊ ANH TUẤN
- CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

TÔI ĐÃ LỚN LÊN TRONG MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC

“Tín giúp thương thuận nghiệp vững
Nghĩa cho người nhận vạn yêu thương”

L

à một thành viên mới trong gia đình Tín
Nghĩa nhưng trong 8 tháng qua, tôi đã
cảm nhận đây không chỉ là một công ty mà
cũng là một gia đình lớn mà tôi muốn gắn bó lâu
dài. Tín Nghĩa tạo cho tôi cơ hội được trải nghiệm đa
dạng các công việc và nâng cao chuyên môn. Những
người đồng nghiệp, những người anh chị sẵn sàng
giúp đỡ, hướng dẫn người em; lãnh đạo lại luôn gần
gũi, quan tâm đến nhân viên. Nhờ đó, tôi đã cảm
thấy thật hạnh phúc, may mắn khi được khoác lên
chiếc áo nhân viên của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Là một người con đất Đồng Nai, đã từ lâu tôi đã yêu
mến Tín Nghĩa. Tiếp xúc với nhân viên Tín Nghĩa từ
nhân viên xăng dầu hay nhân viên bảo vệ, lúc nào
cũng nhận được nụ cười, sự nhiệt tình đối với khách
hàng. Nay là một cá nhân trong gia đình, tôi lại cảm
thấy Văn hóa Tín Nghĩa là một nét đẹp, là truyền
thống trong giao tiếp, là bản sắc dân tộc con người
Việt bởi vì khi nói Văn hóa Tín Nghĩa tức là đã nói đến:
Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
“Nước dâng thì thuyền mới dâng” vì thế trong bước đà
phát triển chung của Công ty, tôi cảm thấy mình cần
làm tốt những công việc được giao, giữ chữ Tín cho
công ty, đồng thời không ngừng học hỏi nâng cao
kiến thức, cập nhật những kiến thức mới, hoàn thành
luận văn thạc sĩ và đưa vào ứng dụng vào quá trình
hoạt động sản xuất công ty, giúp công ty phát triển
thì cũng như tạo một cuộc sống tốt cho bản thân.
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M

ột trong những lý do để giữ chân tôi ở lại làm
việc trong suốt 10 năm gắn bó với Tín Nghĩa
đó là môi trường làm việc, sự gắn kết giữa các
anh chị em trong Công ty. Môi trường làm việc phù hợp với
ngành nghề đã được học, sự thay đổi, tìm hiểu các kiến thức
mới đã tạo động lực để tôi có thể gắn bó dài lâu.
Sau khoảng thời gian đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, đó
là những ngày được tham gia vào hoạt động Đoàn cơ sở, đó là
những ngày sum họp mỗi khi tết đến xuân về. Nhắc lại dường
như nó chỉ mới bắt đầu. Hình ảnh đó dường như không thể
quên với mỗi người con của Tín nghĩa.
Nói đến Văn hóa Doanh nghiệp nơi đâu cũng có những đặc
trưng riêng biệt. Từ thực hiện các quy tắc ứng xử cho đến không
vi phạm quy trình quy định, luôn luôn được quan tâm đúng
mức, ân cần hòa nhã với khách hàng đến liên hệ công tác… Tất
cả các mặt riêng biệt tạo thành tổng thể, qua đó người ngoài
có thể dễ dàng nhận biết khi nói đến Tín Nghĩa.
Chắc chắn với thái độ làm việc nghiêm túc, tận tình, CBCNV
luôn lịch sự, giải quyết công việc thấu đáo, chuyên nghiệp,
hình ảnh của Tín Nghĩa sẽ ngày một tốt đẹp, văn hóa sẽ ngày
một nâng cao.
Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng Công ty Tín
Nghĩa nói chung và của Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín
Nghĩa nói riêng. Đòi hỏi mỗi một chúng ta phải nỗ lực hơn nữa,
bản thân tôi không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức
mới để vận dụng vào từng công việc cụ thể.

DIỄN ĐÀN

ANH ĐỖ VĂN TRUNG
– CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

NGÔI NHÀ CHUNG
LUÔN ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

S

CHỊ NGUYỄN THỊ MINH THÙY
– KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

TÔI MAY MẮN ĐƯỢC “THĂNG HOA”
VỚI SỞ TRƯỜNG

au 15 năm gắm bó với mái nhà Tín
Nghĩa, tôi đúc kết ở đây đầy ắp tình
yêu thương, tình đồng nghiệp, mọi
người trong ngôi nhà gần gũi, luôn chia sẻ, lắng
nghe và thấu hiểu nhau. Tôi rất vui khi được thể
hiện năng lực bản thân, được sinh hoạt Đoàn
thanh niên và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản
Việt Nam. Đó là lý do vì sao tôi gắn bó và luôn
sẵn sàng đóng góp vào sự nghiệp phát triển
bền vững của Công ty.
Đối với tôi, văn hóa Tín Nghĩa thể hiện thông
qua các yếu tố: Phong cách làm việc chuyên
nghiệp, luôn quan tâm, tận tình và chu đáo
với khách hàng – cổ đông. Giao tiếp lịch sự,
nhã nhặn và rất sòng phẳng trong kinh doanh.
CBCNV luôn thể hiện ý thức trách nhiệm và luôn
yêu thương, chia sẻ với cộng đồng xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của
Tổng Công ty, bản thân tôi đang cố gắng sắp
xếp thời gian để tham gia các lớp đào tạo ngắn
hạn phù hợp, bổ sung kiến thức chuyên môn,
phục vụ công việc đạt hiệu quả. Bên cạnh đó,
không ngừng tiếp thu những kinh nghiệm quý
báu của anh chị em đồng nghiệp, học tập nâng
cao kiến thức qua các kênh thông tin khác để
tích lũy kinh nghiệm cho bản thân đồng thời
biết cách bao quát các vấn đề có liên quan đến
hoạt động chung của đơn vị.

T

ôi may mắn hơn
nhiều bạn đồng lứa
là làm việc đúng
chuyên môn của mình. Với 8
năm làm việc tại Công ty cổ
phần Tín Nghĩa – Phương Đông
với vị trí kế toán thật là một trải
nghiệm thú vị.
Vốn là loại hình Công ty Cổ
phần có vốn nhà nước, nên
ngoài tính chặt chẽ, nguyên
tắc còn có tính uyển chuyển,
linh động, mở ra những tư duy
mới trong việc quản lý, huy
động, phát triển tài chính. Mặt
khác, được làm việc với môi
trường chuyên nghiệp từ con
người đến tác phong và đặc
biệt là văn hóa của Tổng Công
ty Tín Nghĩa, tôi đã tích lũy
thêm nhiều kinh nghiệm trong
công việc cũng như trong đời
sống tinh thần và ngày càng
thấy gắn bó, yêu thương đồng
nghiệp, phát triển cá nhân
nhiều hơn.

đã bao hàm hết ý nghĩa của
“văn hóa Tín Nghĩa” cũng như
đã tạo ra thương hiệu cho Tín
Nghĩa ngày nay. Chữ "Tín" là
Uy tín – luôn được đặt hàng
đầu trong nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, chữ “ Nghĩa” tức là
Nghĩa tình, công ty luôn hướng
đến cộng đồng, ý nghĩa thực sự
khi phục vụ xã hội.
Tín – Nghĩa luôn là nền tảng
văn hóa, là kim chỉ nam cho
các hoạt động của Công ty,
chính vì vậy Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã trở thành một trong
các Tổng Công ty lớn của tỉnh
Đồng Nai và được bình chọn là
một trong 200 doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam.
Đã tự bao giờ, Tín Nghĩa đã là
một ngôi nhà thân thương của
tôi, tôi luôn mong muốn hoàn
thiện bản thân hơn nữa để có
thể đóng góp một phần nhỏ
bé của mình vào sự phồn thịnh
của Tín Nghĩa.

Tôi nghĩ cái tên TÍN - NGHĨA nó
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DIỄN ĐÀN

ANH ĐÀO NGỌC TUẤN
- CÔNG TY CP TÍN NGHĨA LÀO

HÒA ĐỒNG GIỮA CẤP TRÊN VÀ
CẤP DƯỚI LÀ NÉT ĐẸP VĂN HÓA
TÍN NGHĨA!

K

ANH CHU HỮU QUYẾT
– XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TÍN NGHĨA

“TÔI LÀM VIỆC Ở …TÍN NGHĨA!”

hoảng thời gian tôi gắn bó với Công ty
là 20 năm, điều làm tôi ấn tượng nhất là
Tổng Công ty luôn quan tâm và lo lắng
cho đời sống của CBCNV ngày càng được cải thiện,
nâng cao. Tổng Công ty luôn luôn quan tâm lo lắng
cho CBCNV, luôn coi nhân viên là một thành viên
trong gia đình, không đối xữ phân biệt cấp trên, cấp
dưới, mọi người sống với nhau hòa đồng. Đó là điều
tôi tâm đắc nhất về Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Dưới góc nhìn của tôi, văn hoá Tín Nghĩa luôn được
mọi người biết đến qua cách ăn mặc thể hiện bộ
mặt của Công ty. Có một thứ mà anh chị có biết
không? mỗi năm khi Tết về Tổng Công ty đến thăm
những gia đình neo đơn ở các huyện họ luôn bảo
nhau rằng là “Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đến thăm”
đó anh chị.
Tổng Công ty Tín Nghĩa là một Công ty luôn hướng
về trước, mỗi năm luôn phát triển và đổi mới, tôi chỉ
mong gia đình Tín Nghĩa mãi mãi phát triển, mong
muốn sau này lớp kế thừa cố gắng phát huy những
gì mà Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã gầy dựng lên
ngôi nhà Tín Nghĩa phát triển như ngày hôm nay.

T

rong suốt chặng đường tròn 13 năm gắn bó,
Tổng Công ty Tín Nghĩa như người bạn đồng
hành cùng tôi trải qua bao khó khăn và ngày
càng phát triển trưởng thành hơn. Tôi tự hào nói với bạn
bè về công việc của mình, về nơi mình làm việc.
Ở Tổng Công ty Tín Nghĩa nói chung và Xí nghiệp Xây
dựng Tín Nghĩa nói riêng, tôi cảm nhận được môi trường
làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện,
hỗ trợ nhau trong công việc. Ngoài ra, hàng năm Công
ty đều tổ chức du lịch để mọi người gắn bó cùng nhau
hơn, những điều đó mang lại cho tôi niềm vui và hăng
say trong công việc, nhiều quyết tâm gắn bó và cống
hiến cho Công ty nhiều hơn..
Từ ngàn xưa cho đến hiện nay, Tín và Nghĩa là hai trong
số những phẩm chất cao quý của con người. Văn hóa Tín
Nghĩa là cho dù phải gặp bao nhiêu khó khăn thì vẫn sẽ
tuân thủ đúng những gì đã hứa, đã cam kết. Không chỉ
ở mối quan hệ giữa đồng nghiệp, giữa các công ty với
nhau mà văn hóa Tín Nghĩa còn mang hàm ý rộng lớn
hơn, đó là cốt lõi của sự phát triển doanh nghiệp, của sự
thành công và phát triển bền vững.
Qua 13 năm công tác tại Tín Nghĩa, tôi đã chứng kiến sự
phát triển vượt bậc của Công ty ngày càng mạnh mẽ.
Bản thân tôi nhận thấy để cống hiến cho Công ty, phải
luôn luôn trau dồi nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn. Xã
hội ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trong môi trường
kinh doanh rất cao, ở mỗi giai đoạn đều cần những cán
bộ đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứng được.
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CHỊ ĐỖ THỊ THẢO
– XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TÍN NGHĨA

TỪNG CÁ NHÂN GIỎI THÌ TẬP THỂ
MỚI GIỎI

H

iện tại nhiệt
huyết trong
tôi vẫn vẹn
nguyên như 8 năm về
trước khi tôi vào làm việc
tại Tín Nghĩa. Với những
đồng nghiệp thân thiện
và sự dìu dắt của Ban lãnh
đạo đã giúp tôi trưởng
thành và phát triển chuyên
môn nghiệp vụ.
Ở Tổng Công ty Tín Nghĩa,
mọi người luôn được phát
huy hết khả năng của
mình với sự hỗ trợ tối đa
của đồng nghiệp và Ban
lãnh đạo. Ngoài ra, các
đồng nghiệp luôn gắn kết
với nhau thông qua các
hoạt động thể thao, văn
nghệ, du lịch. Những điều
đó đã tạo niềm vui, sức
khỏe để chúng tôi cống
hiến hết mình cho công
việc.
Tín Nghĩa, khi ta nghe đến
đều cảm thấy phải rèn
luyện bản thân để xứng
đáng với phẩm chất tốt
đẹp này. Trong cuộc sống
cũng như công việc, phải

giữ chữ tín để được mọi người
tin yêu và quý trọng, sống
vì mọi người, vì cộng đồng.
Trong kinh doanh, phải tạo
được niềm tin và mối quan hệ
tốt với các đối tác, nhưng để
làm được điều đó không phải
doanh nghiệp nào cũng làm
được. Chính vì lẽ đó, chúng ta
phải cùng xây dựng văn hóa
Tín Nghĩa vững mạnh, để làm
cơ sở chắc chắn niềm tin đối
với các đối tác nói chung, và
mối đoàn kết đối với các nhân
viên nói riêng.
Đối với nhu cầu ngày càng
phát triển của Tổng Công ty,
cần nhiều người giỏi chuyên
môn, giỏi nghiệp vụ, phẩm
chất tốt. Chính vì vậy, tôi luôn
phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ, nỗ lực cố gắng hoàn
thiện bản thân, trau dồi kiến
thức chuyên môn nghiệp vụ,
học hỏi thêm từ đồng nghiệp,
từ các đối tác. Tôi tin rằng, trên
con đường phát triển của Tổng
Công ty, tôi sẽ là một cá nhân
giỏi trong một tập thể giỏi để
cống hiến những điều tốt đẹp
nhất cho Tổng Công ty.

CHỊ TRƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG
– XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TÍN NGHĨA

CÓ MỘT CHỮ DUYÊN TÌNH RẤT ĐẸP

S

áu năm gắn bó với Tín Nghĩa, đủ thời gian
để hình thành nên một mối tình đẹp. Nhiều
năm qua, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm
về công việc, cách ứng xử và cả những kỹ năng sống
từ ngôi nhà chung Tín Nghĩa mà trường lớp không bao
giờ dạy. Tôi học được cách biết yêu thương mọi người,
ai cũng đối xử với nhau thật chân thành, luôn quan tâm,
chia sẻ những khó khăn trong công việc và cuộc sống.
Văn hóa Tín Nghĩa không chỉ thể hiện với các đối tác
trong kinh doanh để tạo thương hiệu mà còn thể hiện
bằng sự quan tâm của Lãnh đạo đến đời sống vật chất,
tinh thần của CB-CNV. Chắc chắn sẽ còn mãi trong tim
mọi người những tiếng cười sau giờ làm việc, những
buổi trưa cùng ngồi ăn cơm chung; những buổi cùng
nhau tập hát, tập múa tham gia văn nghệ, những đêm
thức cùng nhau canh nồi bánh Tết hàng năm. Văn hóa
Tín Nghĩa còn thể hiện ở việc “uống nước nhớ nguồn”,
sẻ chia khó khăn của đồng nghiệp và cả những người
xa lạ có cảnh đời cơ cực.
Đối với công tác chuyên môn, bản thân tôi luôn ý thức
việc phải thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn
để phục vụ công việc tốt hơn, nhất là khi Tổng Công
ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH
một thành viên sang Công ty cổ phần thì tính cạnh
tranh trong kinh doanh thể hiện rõ nét nên rất cần một
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực. Tổng
Công ty Tín Nghĩa tồn tại và phát triển đến nay đã được
28 năm là một minh chứng rất rõ cho việc khẳng định
thành công có được từ sự đoàn kết nội bộ để đơn vị
luôn phát triển và vững mạnh toàn diện.
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ANH NGUYỄN THANH MINH
– CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

CẦN BỔ SUNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO TƯƠNG LAI

T

ôi làm việc cho
Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch
từ năm 2010, tại đây tôi có
điều kiện làm việc tốt. Bên
cạnh các tiêu chí như tiền
lương, thưởng, khả năng
học hỏi, phát triển nghề

nghiệp... thì văn hóa Công
ty, chính sách dành cho
nhân viên là điều quyết
định sự gắn bó lâu dài của
tôi với Công ty. Chính nơi
đây tôi có được sự thân
thiết, hỗ trợ của các đồng
nghiệp, sự quan tâm, tạo
điều kiện từ cấp trên đã
tạo cho tôi cảm giác thuộc
về Công ty.
“Tín Nghĩa” là nền tảng của
thịnh vượng và là phương
châm cho sự phát triển

bền vững. Chính nét văn
hóa này của Công ty Tín
Nghĩa đã tạo nên một nền
nếp sinh hoạt và đối xử
với nhau trong Công ty.
Nó giúp cho Công ty vững
bền khi gặp những hoàn
cảnh khó khăn do nền
kinh tế gây ra, giống như
nền nếp của một gia đình
giữ cho gia đình đó không
bị chao đảo bởi thời cuộc.
Đối với bản thân tôi, tôi
mong muốn đóng góp

ANH NGUYỄN HỮU TRÍ
– P. TGĐ CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

TÔI LỚN LÊN TỪ TINH THẦN
“CHỊ NGÃ EM NÂNG”

L

à một sinh viên mới ra trường tôi còn nhiều ngỡ ngàng
nhưng những con người ở đây đã giúp tôi mạnh dạn
và ngày một trưởng thành lên, giúp tôi sớm hòa nhập
và từng bước nắm bắt công việc được giao.
Được làm việc ở một nơi có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ
cán bộ CNV chuyên nghiệp làm cho tôi cảm thấy rất tự hào và
tự tin khi làm việc nơi đây.
Văn hóa Tín Nghĩa thể hiện ở sự quan tâm của Ban Lãnh đạo
Tổng Công ty đối với người lao động và đồng nghiệp đối với
nhau như một gia đình. Tất cả các thành viên trong Tổng Công
ty luôn giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất cũng như tinh thần và
cùng nhau vượt qua khó khăn mà không phải Doanh nghiệp
nào cũng có được.
Bên cạnh đó là sự đoàn kết, chung tay giúp đỡ các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn trong Công ty và ngoài xã hội thông qua
các chương trình Chung lòng chung sức, chăm sóc gia đình
chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, qua đó
thể hiện được tấm lòng nghĩa tình và ấm áp giữa con người
trong xã hội ngày nay.
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một phần cho sự phát
triển đó và tôi luôn cống
hiến sức mình vì sự nghiệp
chung của Tín Nghĩa mà
không ngại vượt qua
những khó khăn, thách
thức. Theo tôi trong dài
hạn Tín Nghĩa cần tập
trung công tác đào tạo
nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, điều này
có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc nâng cao năng
lực cạnh tranh của Tổng
Công ty.

DIỄN ĐÀN

ANH NGUYỄN VĂN QUY - CÔNG TY CP DVBV CN TÍN NGHĨA

TÌNH NGƯỜI ẤM ÁP
NƠI LÀM VIỆC

Theo cảm nhận của riêng tôi
văn hóa của Công ty Tín Nghĩa
đó là sự tồn tại được xây dựng từ
thương hiệu, truyền thống, tập
quán và hoạt động của Công ty.
Mọi thành viên của công ty đang
thực hiện văn hóa Tín Nghĩa với
tinh thần tương thân tương ái,
đoàn kết nội bộ, có lối sống lành
mạnh, có tác phong làm việc

N

khoa
học,
có tinh
thần hợp
tác, tương trợ,
giúp đỡ đồng nghiệp. Là nhân
viên bảo vệ tôi cố gắng hoàn
thành tốt công việc được giao,
nêu cao tinh thần tương thân
tương ái, tham gia các phong
trào do công ty tổ chức, luôn
trau dồi kỹ năng chuyên môn
góp phần xây dựng công ty
ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN VĂN ĐÌNH - CÔNG TY CP DVBV CN TÍN NGHĨA

N

“ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU”

gười xưa ví “đất lành
chim đậu”, Tín Nghĩa
là một nơi như thế. Hai tiếng
Tín Nghĩa, nhắc đến chưa hiểu
doanh nghiệp như thế nào
nhưng người ta hình dung là
chỗ làm ăn chân chính, chữ tín
làm đầu, ắt sống có nghĩa tình
và có trách nhiệm.
Điều đó được thấm nhuần lan
tỏa sâu rộng trong toàn Tín
Nghĩa, giúp Tín Nghĩa ngày
càng vững bước đi lên. Theo
cá nhân tôi, văn hóa doanh
nghiệp Tín Nghĩa đã có những
nét được định hình.Đó là môi
trường làm việc thân thiện, sự
tương thân tương ái, đoàn kết
trên dưới đồng lòng vượt qua
nhiều khó khăn trong sản xuất
kinh doanh, lúc khó khăn nhất
đã nắm tay nhau đi lên. Nói thay
tất cả nét văn hóa đẹp nhất là 1
trong 500 doanh nghiệp hàng
đầu Việt Nam được vinh danh

- CÔNG TY CP DVBV CN TÍN NGHĨA

LÀM BẢO VỆ CẦN BẢN LĨNH
VÀ TRUNG THỰC

T

ôi là một trong những
anh chị em có thâm niên
làm việc ở TÍN NGHĨA, Công
ty để lại cho tôi một tình cảm
ấm áp, thân thiện được chia sẻ
trong cuộc sống và trong công
việc.

ANH TRẦN NGỌC SANG

và Tín nghĩa đã bước ra thế giới
hội nhập kinh tế toàn cầu.
Dĩ nhiên để thực sự đậm nét
văn hóa sắc thái riêng, Tín Nghĩa
chúng ta cần phải cố gắng,
nhưng để khắc họa sâu với “hoa
văn tiết tấu” sinh động, làm sao
thiếu nó thì thấy trống vắng,
khó chịu tựa như cần cơm ăn
nước uống.
Trước tiên bản thân phải gương
mẫu về mọi mặt trong thi hành
nhiệm vụ và các công tác liên
quan ở phạm vi mà người bảo
vệ đảm trách. Tuyên truyền, vận
động, đôn đốc nhắc nhở các
thành viên hoạt động trong khu
vực, tuân thủ và tham gia bảo
vệ giữ gìn môi trường, PCCC,
bảo vệ an ninh trật tự. Làm tốt
những điều trên để bảo vệ tuyệt
đối ANTT và an toàn tài sản vật
tư thiết bị, mục tiêu mình đảm
trách. Chân tình, thân thiện và
hỗ trợ tích cực cho mọi người.

gày
bước
vào công ty
làm việc,
ấn tượng
đầu tiên
của tôi là
tấm bảng
Tổng Công
t y
Tín Nghĩa. Hai
c h ữ
Tín Nghĩa cho tôi
một niền
tin phía trước. Mười bảy
năm trôi qua tôi đã làm việc trong môi trường
đầy tình thân ái, rộn rã tiếng cười. Công ty đã
giúp đỡ biết bao hoàn cảnh khó khăn khi mỗi
nhân viên trong Công ty gặp phải từ vật chất
lẫn tinh thần, giúp cho nhân viên có niềm tin
trong cuộc sống.
Tục ngữ người xưa có câu “Tiếng chào cao hơn
mâm cỗ” gặp mặt chỉ một câu hỏi xã giao, cái
gật đầu, một nụ cười ấm áp cũng gợi lên tình
cảm thân thương. Tôi chợt nhớ có một bài viết
bản tin nội bộ ví Công ty Tín nghĩa như một mái
nhà chung mà chúng ta cùng chung tay vun
đắp. Do vậy hàng năm lãnh đạo công ty đều tổ
chức những cuộc thi về hội thao hay gói bánh
chưng bánh tét trong ngày tết, chỉ mong muốn
toàn thể cán bộ nhân viên có dịp giao lưu, học
hỏi kinh nghiệm, gắn kết thêm tình cảm gắn
bó để tiếp tục phát huy nhiệm vụ được giao. Sự
thật là thế đấy, theo tôi đây là một nét đẹp văn
hóa công ty.
Công ty bảo vệ đã hình thành gần ba năm,
nhân sự tăng lên đáng kể và hầu hết đã phủ đầy
tỉnh Đồng Nai. Sự cạnh tranh giữa công ty bảo
vệ Tín Nghĩa và các công ty bảo vệ khác cũng
khó khăn nhưng theo tôi yếu tố đầu tiên đó là
với sự lãnh đạo sáng suốt, sự nhiệt tình, có tâm
trong công việc của đội ngũ cán bộ nhân viên
trong công ty cũng đã đưa công ty bảo vệ Tín
Nghĩa đến nhiều khách hàng. Yếu tố thứ hai là
con người phải thực sự bản lĩnh và trung thực.
Nghề bảo vệ thì yếu tố này là vô cùng quan
trọng vì có thể nói bảo vệ tài sản giá trị hàng
trăm tỷ mà nếu ai có tư tưởng không vững sẽ
dễ sa ngã. Tôi tin nếu công ty chúng ta duy trì
và phát huy tiếp tục những con người có phẩm
chất trung thực thì việc kinh doanh ngành nghề
này sẽ phát triển hơn nữa.
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ANH NGUYỄN TẤN THÀNH
– TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN - CÔNG TY CP CẢNG CONTAINER ĐỒNG NAI

C

NHỮNG BÀN TAY NẮM LẤY BÀN TAY

ông ty Tín Nghĩa với phương châm “coi con
người là nhân tố trung tâm để quyết định
thành công, phồn thịnh và phát triển bền
vững”, điều này được thể hiện rất rõ qua những lý do sau
đây đã giữ chân tôi trong suốt chặng đường dài này.
Công việc phù hợp với khả năng và tính cách của tôi, trả
lương dựa vào năng lực, quy chế trả lương công bằng
và tương xứng với cống hiến của người lao động. Môi
trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội nghiên cứu nghiệp
vụ và học hỏi được nhiều kiến thức mới giúp bản thân
cảm thấy hứng thú và quyết tâm, khát khao vươn tới
những đỉnh cao của nghề nghiệp. Công ty giao nhiệm
vụ, trách nhiệm cụ thể rõ ràng giúp cho chủ động trong
công việc mỗi cá nhân, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu
quả cao nhất. Công ty luôn tin vào khả năng của mỗi
người, tin vào sự trung thành và sự nhiệt quyết của mỗi
người không phân biệt vùng miền, điều kiện kinh tế,
không tồn tại sự hách dịch và áp đặt lên CB-CNV. Luôn
làm công tác từ thiện.
Qua những tháng năm làm việc tại Tổng Công ty Tín
Nghĩa tôi cảm thấy ở đây không chỉ học hỏi, đúc kết được
nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong công việc mà còn cảm
nhận được cái tình người đầy ấp nơi đây. Tôi thực sự hòa
mình vào Tổng Công ty Tín Nghĩa như một gia đình, nơi

có những anh chị em đồng nghiệp chia sẽ tất cả những
gì mà trọng trách của mình cần phải chia sẻ. Hãy xem
Tổng Công ty Tín Nghĩa là mái nhà thứ hai của mình để
cùng chung tay góp sức, đoàn kết một lòng, tương trợ
lẫn nhau, cá nhân tôi nghĩ vậy.

CHỊ VÕ THỊ MINH TRANG
– P. KẾ TOÁN TỔNG HỢP - CÔNG TY CP CẢNG CONTAINER ĐỒNG NAI

T

CÓ MỘT LỜI CÁM ƠN
CHÂN THÀNH

rong suốt chặng đường dài làm việc, tôi thường
xuyên được luân chuyển làm việc tại nhiều
phòng ban, nhiều Công ty con của Tín Nghĩa.
Chính điều đó đã tạo cho tôi nhiều cơ hội học hỏi được
nhiều điều, được tiếp xúc nhiều với những đồng nghiệp
với nhiều công việc khác nhau. Tôi chỉ muốn nói xin chân
thành cám ơn tất cả các bạn đồng nghiệp của tôi, đặc biệt
là Ban lãnh đạo Tín Nghĩa đã tạo điều kiện cho tôi có công
việc như ngày hôm nay.
Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sức mạnh
tập thể, tạo nét văn hóa riêng đó là: Tinh thần Tín Nghĩa - Văn
hóa Tín Nghĩa. Đối với tôi như thế là đủ trong một môi trường
làm việc. Cũng như các đồng nghiệp khác tôi vẫn mong muốn tiếp
tục được làm việc tại Công ty mình, tiếp tục học hỏi nâng cao trình
độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự
thành công chung của Tín Nghĩa.
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CHỊ PHẠM THỊ PHƯƠNG HIỀN
– CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA

TÔI YÊU CÔNG VIỆC CỦA TÔI

cho tôi.

N

hiều năm làm việc tại
Tín Nghĩa, tôi phải đặt ra
câu hỏi, điều gì khiến tôi
gắn bó với công ty: Người lãnh đạo
quản lý hay những quyền lợi dành

Dù vấn đề tài chính luôn là mối
quan tâm thường xuyên và cao nhất
có thể quyết định đến sự gắn bó lâu
dài với công ty. Song những quyền
lợi về mặt chuyên môn hay phát
triển như cơ hội được đảm nhận
những dự án lớn hoặc hỗ trợ tham
gia các khóa học chuyên ngành mới,
cùng những hoạt động hướng đến
phát triển sự nghiệp mới là điều mà
phần lớn tôi quan tâm khi lựa chọn
nơi đây để cống hiến. Tình cảm thân
thiết, sự hỗ trợ giữa các thành viên
trong đơn vị, sự quan tâm, tạo điều
kiện hết mực từ cấp trên và sự tin
tưởng vào sự phát triển của công ty
cũng là những yếu tố mà tôi quan
tâm để gắn bó lâu dài. Ngoài việc
có được một công việc theo đúng
chuyên môn, được mang đến những
cơ hội phát triển và đáp ứng các vấn
đề về mặt tài chính và hạnh phúc. Nơi
đây luôn có mối quan hệ tốt (thậm

chí là khăng khít) với những người
làm việc cùng tôi mỗi ngày. Tôi yêu
công việc của tôi và tôi luôn thuộc về
công ty này.
Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp trở
thành vấn đề quan trọng trong nhiều
công ty, là yếu tố quyết định cho
sự tồn tại lâu dài của nhiều doanh
nghiệp. Với Tín Nghĩa yếu tố văn hóa
càng được quan tâm và đặt nặng
hơn. Bởi lãnh đạo công ty luôn là
người coi trọng vấn đề lễ giáo, ứng
xử trong giao tiếp. Đến nay công ty
đã xây dựng được văn hóa công ty
thành công và đạt hiệu quả cao. Việc
xây dựng văn hóa công ty luôn được
làm từ những việc nhỏ nhất như chào
hỏi, lãnh đạo hay giữa nhân viên với
nhau, qua đó thể hiện tình cảm và sự
tôn trọng lẫn nhau, v.v cách ứng xử
qua điện thoại của nhân viên là một
tiêu chuẩn để người ngoài đánh giá
công ty, có khi còn ảnh hưởng đến sự
thành bại trong công việc.

ANH LÊ VĂN NGA
- CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

CỐNG HIẾN CHO TỔ ẤM
THỨ HAI CỦA MÌNH

T

ừng là người từng làm việc
ở nhiều đơn vị nhưng đến
khi được vào Tổng Công
Ty Tín Nghĩa tôi mới cảm nhận được ở
đây như là gia đình thứ hai của mình.
Tháng 7/2005, Công ty Vật Tư Long
Khánh được sáp nhập vào Tổng Công
ty Tín Nghĩa, những ngày đầu làm
việc tôi rất bỡ ngỡ và cảm thấy khó
hòa nhập. Tuy nhiên, nhờ được dìu
dắt của ban lãnh đạo, sự hướng dẫn
tận tình của đồng nghiệp, được cấp

trên tín nhiệm, tôi đã nhanh chóng
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
phó. Đây là lý do giữ chân tôi lại với
Gia đình Tín Nghĩa.

Suốt 12 năm qua, tôi luôn tự hào là
thành viên của gia đình Tín Nghĩa,
hãnh diện khi giới thiệu với ai đó rằng
mình là CB-CNV của Tổng Công Ty Tín
Nghĩa. Bởi nơi đây tôi luôn được sự
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tận tình, tương thân tương ái giúp nhau cùng tiến bộ, tất cả mọi người đều vì công việc với không khí đoàn kết, yêu
thương lẫn nhau.
Tôi nghĩ, văn hóa Tín Nghĩa là luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, các chế độ
chính sách được duy trì đảm bảo, tiền lương được phát kịp thời và thu nhập, các phúc lợi năm sau luôn cao hơn năm
trước. Văn hóa Tín Nghĩa là việc CBCNV luôn được lãnh đạo quan tâm và tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ và việc tạo điều kiện phát huy hết năng lực của bản thân trong công việc của mỗi người và
một môi trường làm việc thoải mái để có thể phát huy hết khả năng cống hiến cho doanh nghiệp.
Từ tình cảm có được này, tôi luôn muốn được gắn bó lâu dài với mái nhà chung của Tín Nghĩa và coi đây là tổ ấm thứ
hai của mình và nguyện cống hiến hết mình cho sự phát triển của mái nhà chung Tổng Công ty Tín Nghĩa.

CHỊ QUÁCH THỦY TIÊN
- CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA:

S

NIỀM TIN GẮN KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP

au hơn hai thập kỷ làm việc
tại Tín Nghĩa, điều làm tôi
trân trọng nhất đó là tình
cảm và sự gắn bó của các thành viên
trong công ty, những lời thăm hỏi
động viên tinh thần kịp thời của lãnh
đạo khi tôi gặp khó khăn. Tuy nhiên
trong quá trình công tác, đôi lúc
không thể không trải qua những lúc
tưởng như phải rời bỏ công việc do
áp lực. Song, trong những tình huống
bất lợi như vậy, sợi dây vô hình đã
ràng buộc tôi ở lại với công ty chính
là hàng ngày được đến với chốn làm
việc quen thuộc của mình.
Mức lương của tôi ổn định và đảm
bảo duy trì các sinh hoạt cơ bản trong
cuộc sống. Các chính sách cho người
lao động cũng được quan tâm theo
hướng có lợi cho người lao động, tổ
chức công đoàn vì người lao động
thăm hỏi hiếu hỉ kịp thời động viên
tinh thần.
Ngày nay Công ty ngày càng mở
rộng to lớn hơn theo xu hướng phát
triển chung. Công ty giờ là Công ty
cổ phần đã có nhiều thay đổi, nhưng
điều tôi mong muốn nhất với công
ty là giữ được và duy trì những tình
cảm chân thành này với người lao
động, có những chính sách thể hiện
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sự trân trọng với người đã cống hiến
vì sự nghiệp chung của Tổng Công
ty (công ty ngày càng lớn mạnh mà
người đi cùng năm tháng với công ty
ngày càng già), vì theo suy nghĩ của
tôi công việc có thể thay đổi nhưng
giữ chân được sự lâu dài và gắn bó

với nhau chính là sự trân trọng của
công ty với người lao động. Với khả
năng và kinh nghiệm làm việc của
mình tôi tiếp tục duy trì tinh thần làm
việc với trách nhiệm cao, với mục tiêu
vì sự ổn định và phát triển của công ty
và tiếp tục làm việc.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2017)

THÁNG TÁM
MÙA THU CÁCH MẠNG
vào đó: “Mùa thu nay đã
khác rồi. Tôi đứng nghe
vui giữa núi đồi. Gió thổi
rừng tre phấp phới. Trời
thu thay áo mới. Trong
biếc nói cười thiết tha...”

M

ù
a
thu là
thời
điểm
cho ta cảm nhận rõ nhất
sự giao hoà giữa con người
với thiên nhiên và tháng
Tám là khởi đầu của mùa
thu. Mùa thu mát mẻ trong
lành, sương bay bảng lảng,
những làn gió nhè nhẹ và
ánh nắng vàng xao xuyến
đầy quyến rũ của tiết thu
đang ùa về, mùa thu với
muôn vàn xúc cảm, để
thương yêu, để bồi hồi,
và để nhớ. Đất nước quê
hương rộn rã cùng mùa
thu bước tiếp trên chặng
đường đổi mới. Tháng Tám
đối với dân tộc Việt Nam
còn là một dấu ấn, một
khúc tráng ca đã in sâu
vào tâm thức của mỗi con
người, đó là mùa thu cách
mạng cờ đỏ sao vàng phơi
phới bay trong sắc nắng
dịu dàng, giữa Ba Đình
lộng gió, và trong từng ánh
mắt chứa chan niềm tin sắt
đá vào Đảng và Bác Hồ

kính
yêu.
Nói đến mùa thu
ở bất kỳ nơi đâu cũng đẹp
và quyến rũ. Nhưng nếu
ai đã một lần sống trong
thu Hà Nội thì sẽ cảm nhận
điều đó rõ ràng hơn bất
cứ nơi đâu. Thu Hà Nội
đối với người đi xa là cả
một khung trời hoài niệm
với những đám mây bồng
bềnh, với gió nhẹ phiêu
diêu, những cơn gió nhẹ
thổi về từ cõi thương cõi
nhớ. Cái nhớ đặc biệt vào
đêm 19/8/1945 không
ai ngủ được, dù chỉ chợp
mắt, mọi người chuẩn bị
nào cờ đỏ sao vàng, khẩu
hiệu, băng rôn, biểu ngữ,
hình ảnh Bác Hồ,… chuẩn
bị khởi nghĩa cướp chính
quyền.
Tháng Tám năm xưa là
những ngày thu như thế.
Cả dân tộc vùng lên tay
trong tay muôn nguời
như một, vùng lên phá tan
xích xiềng nô lệ. Lá cờ Tổ
quốc rực thắm máu đào
tung bay và đã qua rồi:
“giọt mưa thu” buồn của
nguời dân mất nước. Thay

Đúng mùa thu tháng Tám
năm ấy đã khai sinh một
nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa giữa nắng Ba
Đình soi hình Hồ Chủ Tịch
đọc tuyên ngôn độc lập.
Gió Ba Đình vẫn vang vọng
mãi tiếng Người như lời
sông núi ngàn năm. Rồi
cũng một ngày thu hàng
triệu triệu trái tim rung lên
những nhịp đập nghẹn
ngào nhất tiễn đưa Chủ
tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ
kính yêu về cùng thế giới
người hiền.
Người là kết tinh tư tưởng
đạo đức Cách mạng của
một bậc đại nhân - đại trí
- đại dũng và tình cảm yêu
thương của vị Cha già dân
tộc đối với toàn Đảng, toàn
dân tộc. Mùa thu tháng
Tám năm 1945 đã đi vào
lịch sử vẻ vang của dân
tộc Việt Nam như một mốc
son chói lọi. Phát huy hào
khí, tiếp bước con đường
vinh quang của cách mạng
tháng Tám, bằng ý chí và
trí tuệ Việt Nam, bảy mươi
hai năm qua nhân dân ta
đã làm nên những thành
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử, đánh thắng các cuộc
chiến tranh xâm lược của
chủ nghĩa đế quốc và các

thế lực thù địch, đưa đất
nước vững bước tiến vào
thời kỳ mới, thời kỳ đẩy
mạnh Công nghiệp hóa –
Hiện đại hóa.
Người Việt Nam ta dù sống
và làm việc trên mọi miền
Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi
vạn dặm trên hành tinh
này đều khắc sâu trong
tâm khảm về một Mùa
thu Cách mạng. Cảm xúc
về cuộc Cách mạng Tháng
Tám năm 1945 là cảm
xúc hoan ca, là tiếng lòng
của những trái tim yêu Tổ
quốc, yêu hoà bình độc
lập, tự do, là tiếng của yêu
thương và những ước mơ
về ngày mai tươi đẹp. Phát
huy tinh thần cách mạng
tháng Tám, toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân đẩy
mạnh phong trào thi đua
yêu nước, phấn đấu hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm
vụ Đại hội XII của Đảng đã
đề ra; thực hiện tốt cuộc
vận động lớn “Học tập và
làm theo tấm gương đạo
đức Hồ chí Minh” trong
tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, biểu hiện
"tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" trong nội bộ, ... Đó
cũng là món quà quý giá
có ý nghĩa nhất kính dâng
Người trong mùa thu
tháng Tám này.
Khổng Thị Thu Trang

Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA HỖ TRỢ SỬA CHỮA NHÀ
CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM

V

ới truyền thống và
đạo lý tốt đẹp của
dân tộc "Uống nước
nhớ nguồn", "Ăn
quả nhớ người trồng cây". Nhân kỷ
niệm 70 năm ngày thương binh liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2017) để tỏ lòng
biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn
dân đối với những anh hùng, liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập dân tộc và tự do,
hạnh phúc của nhân dân. Ban vận
động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện
Trảng Bom có văn bản vận động các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các
nhà hảo tâm, công nhân viên chức,
công nhân lao động, lực lượng vũ
trang trong và ngoài Huyện vào Quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” để huyện có
thêm điều kiện thực hiện chăm lo
giảm bớt khó khăn cho những gia
đình người có công với cách mạng
… Hưởng ứng lời kêu gọi đó, các
cấp, các ngành đã nhiệt tình hưởng
ứng, góp phần đáng kể vào việc thực
hiện chương trình an sinh của huyện,
trong đó có sự đóng góp không nhỏ
của các doanh nghiệp trong và ngoài
huyện, trong đó có Tổng Công ty Tín
Nghĩa Đồng Nai.
Tổng Công ty Tín Nghĩa Đồng Nai là
một trong những doanh nghiệp có
nhiều đóng góp trong công tác an
sinh xã hội. Trên bước đường 28 năm
hình thành và phát triển, Tín Nghĩa đã
trở thành một trong các Tổng Công ty
lớn của tỉnh Đồng Nai với 10 Công ty
con (vốn góp trên 50%), 3 Đơn vị trực
thuộc và 6 Công ty liên doanh liên kết
(vốn góp dưới 50%), doanh số hàng
năm đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tổng
Công ty Tín Nghĩa được tổ chức UNDP
bình chọn là một trong 200 doanh
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nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ngoài sản
xuất kinh doanh Tổng Công ty Tín
Nghĩa luôn đồng hành với công tác
xã hội, từ thiện, chia sẻ cùng cộng
đồng những khó khăn, bất hạnh. Tín
Nghĩa có nhiều hoạt động xã hội từ
thiện như: Đóng góp vào Quỹ Đền ơn
đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ
Nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ
Trẻ em nghèo, xây nhà tình thương,
xây cầu tình nghĩa, mổ mắt nhân đạo,
khám bệnh từ thiện, thăm hỏi, chăm
sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ
cho các hộ nghèo và học bổng cho
học sinh nghèo hiếu học qua chương
trình “Chung lòng Chung sức”.
Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày
Thương binh liệt sỹ (27/7/194727/7/2017), Tín Nghĩa đã ủng hộ quỹ
Đền ơn đáp nghĩa huyện Trảng Bom
200.000.000 đồng để sửa chữa 04
căn nhà tình nghĩa cho các gia đình

chính sách có công với cách mạng có
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa
bàn huyện Trảng Bom (mỗi căn nhà
trị giá 50 triệu đồng). Đây là nghĩa
cử cao đẹp thể hiện tinh thần “uống
nước nhớ nguồn”, “tương thân tương
ái” của cán bộ công nhân viên trong
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Điều này đã
đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc lớn
lao cho các gia đình chính sách trên
địa bàn huyện. Trong buỗi lễ trao sửa
chữa nhà cho các gia đình chính sách,
ông Phạm Xuân Hà-Bí thư Huyện ủy
Trảng Bom đã gửi lời tri ân sâu sắc đến
Cán bộ công nhân viên Tổng Công ty
Tín Nghĩa, ông hi vọng Công ty luôn
làm ăn phát đạt và trong thời gian tới
huyện Trảng Bom luôn nhận được sự
quan tâm chia sẻ của Tổng công ty
đối với những hoàn cảnh khó khăn.
Cũng tại buổi lễ trao nhà, bà Nguyễn
Thị Phưởng, là con Liệt sỹ thuộc thị
trấn Trảng Bom được Tổng công ty Tín
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TỔNG KẾT CHUNG LÒNG CHUNG SỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Nghĩa hỗ trợ sửa chữa nhà, đã chia
sẻ: “Trong cuộc đời, tôi chưa bao
giờ dám mơ ước sẽ có 1 căn nhà
đẹp, khang trang để ở, giờ được
công ty, các ban ngành huyện, xã
quan tâm để hỗ trợ sửa chữa nhà,
tôi rất vui mừng, hạnh phúc, bản
thân không biết nói gì hơn xin
cảm ơn Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã quan tâm hỗ trợ để tôi có một
căn nhà đẹp thế này”. Một hoàn
cảnh khác, bà Nguyễn Thị Cúc,
là cựu tù chính trị thuộc xã Hưng
Thịnh đã thay mặt bà Nguyễn
Thị Em là đối tượng tù đày được
Tổng Công ty Tín Nghĩa hỗ trợ,
gửi lời cảm ơn chân thành, sâu
sắc đến Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Công ty đã đem đến món quà vô
cùng ấm áp, là sự động viên sẻ
chia đối với những gia đình chính
sách. Bà Đỗ Thị Bay (tù chính trị xã
Hưng Thịnh), ông Đậu Đình Quế
(thương binh thị trấn Trảng Bom)
rất vui mừng, cảm động vì nghĩa
cử cao đẹp của Tổng Công ty, từ
nay họ sẽ được ở trong căn nhà
khang trang, đẹp đẽ hơn, sẽ có
những giấc ngủ ngon vì không
còn canh cánh lo sợ nhà bị dột,
bị sập,… những hạnh phúc luôn
hiện hữu xung quang mình vì xã
hội vẫn còn nhiều lắm những tấm
lòng nhân ái.
Chia tay đại diện Tổng Công ty
Tín Nghĩa, không riêng gì những
đối tượng được sửa chữa nhà mà
cả những người tham dự ngày
hôm đó luôn cảm thấy ấm lòng,
họ xác định rõ hơn trách nhiệm
của bản thân đối với xã hội, với
những người còn có hoàn cảnh
khó khăn thể hiện đạo lý tốt đẹp
của dân tộc ta “thương người như
thể thương thân”, điều này đã
được Tổng Công ty Tín Nghĩa thực
hiện tốt trong suốt chặng đường
28 năm hình thành và phát triển,
chắc chắn Tín Nghĩa sẽ ngày càng
lớn mạnh và phát triển bền vững
hơn.
Thu Hằng
Phòng TBXH huyện Trảng Bom

S

Ý NGHĨA NHÂN SINH ĐƯỢC LAN TỎA

ố tháng 1/2017: Gia đình bà: Vũ
Thị Liên – sinh năm 1953 hiện
cư ngụ tại xã Lộc An - huyện
Long Thành. Cách đây gần 10 năm bà
có nhận nuôi mướn hai đứa trẻ, con
của một đôi vợ chồng làm công nhân ở
Biên Hòa sau hơn 3 tháng nuôi dưỡng
cha mẹ các cháu bỏ đi biệt xứ đến nay
không một tin tức hồi âm nên bà phải
cán đáng chăm sóc đến bây giờ. Cuộc
sống của 3 bà cháu hiện nay nhờ vào
gánh ve chai hàng ngày của bà và thu
nhập rất bấp bênh do bà bị mất một
chân do đạp phải mìn thời còn trẻ.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng hai đứa
cháu của bà học rất giỏi và là học sinh
ngoan hiền nhiều năm liền của nà
trường. Công ty CP Xăng dầu TN tài trợ
cho gia đình số vốn 20 triệu đồng để
có nguồn vốn chăn nuôi chăm lo tốt
hơn cho hai đứa cháu.

Số tháng 2/2017: Gia đình anh chị Đặng Hoàng Thiên – sinh năm 1980 và Cao Thị

Ngọc – sinh năm 1981 hiện cư ngụ tại xã Thanh Sơn - huyện Định Quán. Anh chị có
hai đứa con, đứa con gái năm nay học lớp 4 nhưng bị dị tật ở đôi chân còn đứa con
gái út 6 tuổi bị bại nảo. Bản thân chị Ngọc cũng đang bị suy thận và gai cột sống nên
không thể làm được công việc gì. Hiện nay nguồn sống chính của gia đình chỉ trông
chờ vào công việc làm thuê, làm mướn của anh Thiên đã vậy anh còn phải cán đáng
chăm nom thêm người mẹ già của mình. Văn phòng Tổng Công ty đã tài trợ cho gia
đình anh, chị số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua hai con bò nhằm
có thêm điều kiện để chăn nuôi có tiền để chữa trị cho hai đứa con bị dị tật. Thông
qua chương trình, đã có rất nhiều khán giả xem đài quan tâm và chia sẻ và ủng hộ
cho gia đình anh, chị để có tiền chữa trị cho 2 cháu. Số tiền ủng hộ cho gia đình anh,
chị lên đến 90 triệu đồng.
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Số tháng 3/2017: Gia đình anh chị Thổ Cang– sinh năm

1984 và Nguyễn Thị Tường Vy – sinh năm 1987 hiện
cư ngụ tại xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh. Đây là
hộ dân tộc nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của địa
phương này. Cuối năm 2016 vừa qua trên đường đi làm
chẳng may anh chị bị tai nạn giao thông làm chị bị gảy
chân còn anh bị gảy xương bả vai. Do không có tiền
điều trị nên đến nay chị vẫn chưa thể đi đứng được còn
anh Cang không thể làm được công việc nặng. Nguồn
sống hiện nay của gia đình chỉ từ những ngày làm thuê,
làm mướn của anh để nuôi vợ và hai đứa con nhỏ dại.
Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa đã tài trợ cho gia đình
anh, chị 20 triệu đồng. Số tiền này được chính quyền
địa phương liên hệ hỗ trợ mua được hai con bò để anh
chị có vốn làm ăn. Đồng thời sau khi chương trình phát
sóng vào thảng 3/2017, một công ty tại Biên Hòa đã hỗ
trợ xây dựng cho gia đình một căn nhà trị giá 40 triệu
đồng.

S

ố tháng 4/2017: Gia đình anh Nguyễn Văn Phương – sinh năm 1965 và Lê Thị Tuyết Mai – sinh năm 1971 hiện cư ngụ tại
phường Hòa Bình – Tp Biên Hòa. Năm 2015 chị Mai phát hiện bị ung thư tử cung nhưng do không có điều kiện chạy
chữa nên căn bệnh này đã chuyển sang di căn sang phổi. Trước đây chị làm công nhân công ty Poucheng cùng chồng
làm phụ hồ cuộc sống gia đình cũng tạm ổn nhưng từ ngày chị bệnh cùng với đứa con trai duy nhất của anh chị bị rối
loạn tăng động thần kinh (một dạng tự kỷ quấy phá) nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Hiện nay anh Phương cũng
đã nghỉ làm do anh đang bị giản tĩnh mạch ở chân đi đứng rất khó khăn và phải túc trực ở nhà để chăm sóc vợ con.
Nguồn sống chính hiện nay của gia đình từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và công ty chị Mai trợ giúp. Sắp tới
đây chị Mai nghỉ việc không biết cuộc sống sẻ như thế nào. Mong ước của anh Phương có một số vốn để bán vé số
trước nhà để có điệu kiện chăm sóc vợ và con. Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa tài trợ cho gia đình số vốn 20 triệu đồng
để có nguồn vốn bán vé số và khoản tiền phòng những lúc bệnh tật, thuốc thang. Sau khi chương trình phát sóng vào
tháng 4/2017, khán giả xem đài cũng đã ủng hộ cho gia đình anh, chị số tiền 17,5 triệu đồng, đồng thời đến thăm và
hỗ trợ tặng các phần quà nhu yếu phẩm cho gia đình bà.
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S

ố tháng 5/2017: Gia đình chị: Trịnh Thị Kim Hương – sinh
năm 1975 hiện cư ngụ tại xã Hiệp Hòa (cù lao phố) – Tp
Biên Hòa. Chồng bỏ ba mẹ con chị ra đi cách đây gần 5
năm một mình chị phải cán đáng nuôi hai đứa con thơ
dại. Năm 2011 đứa con gái lớn của chị phát bệnh tâm
thần (dạng nặng) nên cháu phải nghỉ học còn đứa con
trai út hiện đang học mẩu giáo. Cuộc sống càng khó khăn
hơn chẵng may năm 2015 vừa qua chị Hương bị phát
hiện ung thư vú giai đoạn cuối do không có điều kiện
chạy chữa nên đến nay căn bệnh này đã chuyển sang
di căn các vùng hạch. Do bệnh đau nên chị đã nghỉ làm
công việc giúp việc nhà cho người ta và cuộc sống hiện
nay chỉ trông chờ vào tình thương của bà con chòm xóm
và chính quyền địa phương. Mong ước của chị có một số
tiền để chuẩn bị hóa trị căn bệnh này theo chỉ định của
bác sỹ. Cty CP QLDA Tín Nghĩa đã tài trợ cho ba mẹ con bà
20 triệu đồng. Với hoàn cảnh éo le, nhiều khó khăn của ba
mẹ con chị, sau khi chương trình được phát sóng đã có
rất nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp quan tâm,
ủng hộ cho gia đình. Số tiền được tài trợ thêm lên đến 50
triệu đồng.

S

ố tháng 6/2017: Gia đình ông bà: Trần Văn Nhi – sinh năm
1948 và Đỗ Thị Tuyết – sinh năm 1942 hiện cư ngụ tại xã
Long Giao - huyện Cảm Mỹ. Đây là hộ nghèo và có hoàn
cảnh khó khăn của địa phương này. Lấy nhau gần bốn mươi
năm nay nhưng ông bà không có con cái người thân bên
cạnh. Hiện nay bà bị bệnh nặng một mình ông Nhi phải
chăm sóc nuôi bà. Hàng ngày ông phải đi hái rau trong các
lô cao su để bán kiếm tiền chạy chợ. Biết được hoàn cảnh
khó khăn của ông bà, năm 2010 chính quyền địa phương
đã xây tặng cho ông bà 1 căn nhà tình thương thay cho mái
nhà xuống cấp trước đây. Công ty CP Thống Nhất đã tài trợ
20 triệu đồng để ông bà có tiền chữa bệnh và chăm sóc sức
khỏe khi tuổi về già. Sau khi chương trình được phát sóng,
đã có rất nhiều khán giả xem đài quan tâm, giúp đỡ, động
viên và thăm hỏi ông bà bằng những phần quà thiết yếu,
sự hỗ trợ về vật chất để ông bà cảm thấy được an ủi, ấm áp
hơn.
Với những hoàn cảnh mà Tổng Công ty Tín Nghĩa phối hợp cùng các Công ty con, đơn vị thực hiện trong các năm qua và 6
tháng đầu năm 2017 tuy chỉ là một số ít trong các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, với bất cứ ai
khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ đó cũng là một điều đáng quý để mang đến sự động viên về mặt tinh thần cũng như
vật chất rất lớn lao để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục sống và tạo điều kiện cho thế hệ sau phát triển hơn.
Bên cạnh đó, có thể thấy, sau khi các chương trình được phát sóng, đã có rất nhiều khán giả quan tâm và chia sẻ cùng
những nhân vật. Sức mạnh về tình thân, sự cảm thông, sự chia sẻ của cộng đồng đã được lan tỏa mang đến ý nghĩa nhân
sinh vô cùng cao quý. Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Nhờ sự góp sức của
cộng đồng, của các doanh nghiệp mà những hoàn cảnh đáng thương có điều kiện để vươn lên thoát nghèo, chống chọi
với những căn bệnh nan y, những em bé được đến trường trong niềm hân hoan vui sướng, những đôi vợ chồng già được
hưởng chút an nhiên ở tuổi xế chiều,… Chỉ chừng ấy thôi, nhưng cũng đủ để làm cho xã hội mỗi ngày một tươi đẹp hơn.
Lan Anh
Phòng TTTT
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10 NGUYÊN TẮC
ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
1. GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG HÀNH ĐỘNG
2. THỂ HIỆN BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
3. TIÊN PHONG TRONG TƯ TƯỞNG
4. KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐIỂM TỐT CỦA NHÂN VIÊN
5. LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC
6. QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
7. KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT
8. ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ ĐỐI TÁC
9. SUY NGHỈ TOÀN CẦU
10. CHÂN THÀNH VÀ TỰ TIN

10 NGUYÊN TẮC
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
1. SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC
2. TIÊN PHONG TRONG TƯ TƯỞNG
3. SIÊNG NĂNG TRONG CÔNG TÁC
4. THÂN THIỆN TRONG QUAN HỆ
5. TỰ TIN VÀO BẢN THÂN
6. LÀM VIỆC CÓ MỤC ĐÍCH
7. UY TÍN VỚI MỌI NGƯỜI
8. CÔNG TÁC CÓ KẾ HOẠCH
9. TRUNG THỰC TRONG BÁO CÁO
10. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH
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CĐCSTV CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

XÂY DỰNG
VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP
VÀ THAM GIA
CÔNG TÁC
XÃ HỘI
TỪ THIỆN

Y

ếu tố văn
hoá
luôn
hình thành
song song
với quá trình phát triển
của doanh nghiệp. Văn
hoá doanh nghiệp là văn
hoá của một tổ chức vì
vậy nó không đơn thuần
là văn hoá giao tiếp hay
văn hoá kinh doanh, nó
cũng không phải là những
khẩu hiệu của ban lãnh
đạo được treo trước cổng
hay trong phòng họp. Mà
nó bao gồm sự tổng hợp
của các yếu tố trên. Nó
là giá trị, niềm tin, chuẩn
mực được thể hiện trong
thực tế và trong các hành
vi mỗi thành viên doanh
nghiệp.
Một doanh nghiệp thành
công trên thương trường
luôn gắn liền nghĩa vụ và
trách nhiệm với xã hội, với
công đồng.
Hưởng ứng cuộc vận

động toàn thể cán bộ,
người lao động (NLĐ)
TCT Tín Nghĩa xây dựng
“Văn hóa Tín Nghĩa” và
các chương trình xã hội,
từ thiện do Ban TV CĐCS
Tổng Công ty Tín Nghĩa
phát động, Công đoàn cơ
sở thành viên Công ty Cổ
phần phát triển KCN Tín
Nghĩa tích cực hưởng ứng
và triển khai thực hiện
những nội dung sau:
1 – Về công tác xây dựng Văn
hóa doanh nghiệp:
Văn hóa doanh nghiệp là
yếu tố quan trọng khẳng
định sự trường tồn và
phát triển vững chắc của
Doanh nghiệp, bước đầu
Công ty CPPT KCN Tín
Nghĩa triển khai thực hiện
gắn với 04 cột giá trị, gồm:
- Giá trị bên ngoài với
những khẩu hiệu, đồng
phục, logo, văn phòng,…
- Giá trị bên trong với tinh
thần doanh nghiệp, tinh

thần của toàn thể nhân
viên am hiểu sâu sắc, tầm
nhìn – sứ mệnh doanh
nghiệp, nhiệm vụ và ý
nghĩa của công việc, vị trí
mỗi nhân viên đang làm
việc;
- Giá trị nội lực tài chính
doanh nghiệp;
- Giá trị thương hiệu với
chất lượng sản phẩm, dịch
vụ, sự tín nhiệm của đối
tác khách hàng.
a - Về giá trị bên ngoài, Cty xây
dựng:

1

. Văn hóa chào hỏi: toàn
thể CBCNV-LĐ thực
hiện tốt văn hóa chào hỏi
mọi nơi, mọi lúc đối với
Lãnh đạo, đồng nghiệp và
khách hàng;

2

. Văn hóa ân cần phục
vụ khách hàng: là một
đơn vị kinh doanh dịch
vụ nên toàn thể CBCNVLĐ luôn thực hiện tốt văn
hóa ân cần phục vụ đối

với mọi đối tượng khách
hàng, từ việc lắng nghe
– tiếp thu – xử lý hài hòa
đạt hiệu quả đến tư vấn,
giải đáp, hướng dẫn cùng
thực hiện;

3

. Văn hóa đồng hành
cùng doanh nghiệp:
toàn thể CBCNV-LĐ luôn
xem doanh nghiệp là
người bạn đồng hành để
cùng phát triển bền vững;

4

. Đảm bảo giờ công –
trang phục đồng phục:
CBCNV-LĐ thực hiện đảm
bảo đầy đủ ngày, giờ công
- đồng phục xây dựng
thương hiệu Tổng công
ty; không đi trễ về sớm.
Mọi thời gian đi công tác
của nhân viên đều được
lãnh đạo phòng duyệt và
của phụ trách đều được
ban Giám đốc duyệt.

5

. Không hút thuốc:
CBCNV-LĐ không hút
thuốc tại mọi nơi quy định
trong giờ làm việc.
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6

. Văn hóa hội họp: khi
tham gia các buổi
họp, học tập, nói chuyên
chuyên đề, CBCNV-LĐ:
* Có mặt đúng giờ.
* Nghiêm túc dự họp,
tham gia đóng góp cho
buổi làm việc đạt hiệu
quả cao, không làm việc
riêng.
* Để điện thoại ở chế độ
họp, chỉ tiếp điện thoại
những công việc cần
thiết với trao đổi ngắn
gọn.

7

. Nụ cười Tín Nghĩa:
CBCNV-LĐ tạo cho
Công ty hình ảnh đẹp
mang tên “Nụ cười Tín
Nghĩa” trong mọi hoạt
động đối nội và đối ngoại.

8

. Văn hóa nề nếp:
tại những nơi công
cộng tập trung, những
ngày lễ hội trong Tổng
Công ty, những buổi tiệc,
khám sức khỏe... toàn thể
CBCNV-LĐ thực hiện văn
hóa nề nếp, hàng ngũ
chỉnh tề.

9

. Thực hành tiết kiệm:
toàn thể CBCNV-LĐ
thực hiện tiết kiệm mọi
chi phí điện, nước, nhiên
liệu, nguyên liệu, điện
thoại, văn phòng phẩm ...

10.

Giữ gìn vệ sinh,
bảo vệ môi trường, thực
hiện an toàn PCCN: toàn
thể CBCNV-LĐ thực hiện
giữ gìn vệ sinh chung,
bảo vệ môi trường, thực
hiện an toàn PCCN tại cơ
quan đơn vị và khuyến
khích các doanh nghiệp
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trong KCN cùng tham gia.

Công ty.

b - Về giá trị bên trong:

Xây dựng tinh thần
doanh nghiệp, tinh thần
của toàn thể nhân viên
am hiểu sâu sắc tầm nhìn
– sứ mệnh của Công ty,
nhiệm vụ và ý nghĩa của
công việc, vị trí mỗi nhân
viên đang làm việc.

Công đoàn CSTV Công ty
thực hiện tốt chức năng,
tham gia xây dựng và
kiểm tra giám sát việc
thực hiện chính sách,
pháp luật liên quan trực
tiếp đến công nhân, lao
động. Xây dựng đoàn kết
nội bộ, lấy ý kiến đóng
góp của cán bộ, công
nhân lao động và tham
gia với lãnh đạo đơn
vị trong việc xây dựng
Nội quy lao động và các
quy chế quản lý nội bộ.
Thông qua công tác kiểm
tra, giám sát định kỳ và
hàng năm, CĐCSTV kiến
nghị với Giám đốc Công
ty trong công tác quản
lý, công tác an toàn, vệ
sinh lao động, góp ý bổ
sung các chính sách đối
với người lao động theo
qui định của pháp luật và
phù hợp với đặc thù của
đơn vị.
Thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở, hàng năm
CĐCSTV phối hợp Giám
đốc Công ty tổ chức Hội
nghị người lao động, hội
nghị đối thoại định kỳ
mỗi quý giữa đại diện
người sử dụng lao động
và đại diện tập thể người
người lao động để đối
thoại, thương lượng và
phối hợp thực hiện tốt
thỏa ước LĐTT. Nội dung
thỏa ước LĐTT đúng với
yêu cầu các quy định
của pháp luật, đồng thời
hàng năm có xem xét
thống nhất điều chỉnh
một số nội dung phù hợp
với tình hình thực tế của

Thường xuyên đào tạo
và đào tạo lại nguồn
nhân lực: Công đoàn vận
động CNLĐ tích cực học
tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ
và kỹ năng nghề nghiệp.
Đề xuất với Giám đốc
Công ty tạo điều kiện
về thời gian, hỗ trợ kinh
phí để CNLĐ tự học tập
nâng cao trình độ học
vấn, chuyên môn. Trong
nhiệm kỳ vừa qua có 03
người nhận bằng thạc
sỹ QTKD, 10 người đã tốt
nghiệp đại học.
Cử công đoàn viên tham
dự các lớp tập huấn
nghiệp vụ chuyên môn
về quản trị, pháp luật,
kế toán, môi trường – tài
nguyên, phân tích xét
nghiệm, điện – tự động,
máy móc – cơ khí, công
tác ATVSLĐ, BHLĐ, BHTN
do Cơ quan chức năng tổ
chức.
BCH CĐCSTV Công ty
thường xuyên giáo dục
nâng cao nhận thức, ổn
định tư tưởng của từng
đoàn viên công đoàn,
góp phần vào việc hoàn
thành nhiệm vụ chung
của đơn vị.
Tập hợp và phát huy sức
mạnh tập thể, tạo điều

kiện cho mỗi công đoàn
viên phát huy sáng kiến,
có những đóng góp thiết
thực trong quá trình
quản lý, điều hành nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh
của Công ty.
Giáo dục truyền thống
tốt đẹp của Công ty, nêu
cao tinh thần tương thân,
tương ái, đoàn kết nội bộ,
gắn bó, xây dựng Công ty
phát triển lâu dài.
Thực hiện hệ thống
quản lý chất lượng
ISO
9001:2008,
ISO
14001:2004 đem lại hiệu
quả. Thực hiện thông tin,
trao đổi qua hệ thống
văn phòng điện tử Eoffice
đã trở thành nề nếp, thói
quen của CBCNV-LĐ
công ty mang lại kết quả
thực hiện nhanh chóng,
chính xác, tiết kiệm. Vận
động CBCNV-LĐ đấu
tranh chống tham nhũng
tiêu cực.
c - Về nội lực tài chính doanh
nghiệp:
Trong nhiệm kỳ qua,
Công ty CPPT KCN Tín
Nghĩa luôn hoàn thành
nhiệm vụ kế hoạch do
Đại hội đồng cổ đông
thường niên thông qua,
trong đó cổ tức phân
phối hàng năm đạt từ
15% mệnh giá trở lên.
Đầu tư góp vốn chi phối
tại Công ty CP Tín Khải
82,3 tỷ đồng, Công ty CP
BĐS Thống Nhất với số
lượng 3.000.000 cổ phần,
giá 11.000đ/cp tương
đương 33 tỷ đồng
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Tham gia đầu tư tại Công ty CP
Phước Tân 40 tỷ đồng, Công ty CP
ĐT KCN Tín Nghĩa 03 tỷ đồng; Công
ty DV Bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa 1,2 tỷ đồng, Công ty CP KCN
Long Khánh 23,2 tỷ đồng
Hiện nay Công ty đang tích cực
triển khai các trình tự, thủ tục ban
đầu để đầu tư vào các dự án mới,
như Dự án Khu Dịch vụ, thương
mại và Logistics; dự án Khu dân cư
phục vụ tái định cư, dự án nhà ở xã
hội và các dự án bất động sản khác
tại các địa bàn trong tỉnh Đồng Nai
d - Về thương hiệu và đối tác,
khách hàng:
Công ty luôn là đối tác đáng tin cậy
của 54 nhà Đầu tư nước ngoài và
trong nước đang hoạt động sản
xuất tại KCN Tam Phước,
Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi
trường trong KCN Tam Phước, từ
việc kiểm soát chặt chẽ và kịp thời
nước thải đầu vào, vận hành ổn
định trạm XLNT đảm bảo đạt tiêu
chuẩn nước thải đầu ra.
Thường xuyên thực hiện kiểm tra
giám sát việc đấu nối và chất lượng
nước thải của các Doanh nghiệp
vào hệ thống nước thải chung
của KCN, đảm bảo tuân thủ đúng
tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi
trường trong KCN. Kiên quyết xử lý
đối với các DN có nước thải vượt
chỉ tiêu ô nhiễm (đặc biệt có ảnh
hưởng đến NMXLNT của KCN) thải
vào hệ thống tiếp nhận.
Phối hợp tốt với các cơ quan chức
năng trong việc phổ biến, cập
nhật đến doanh nghiệp Pháp luật
về bảo vệ môi trường, đồng thời
thường xuyên kiểm tra việc thực
hiện công tác bảo vệ môi trường
của các doanh nghiệp trong KCN.

Duy tu sửa chữa, bảo dưỡng các
hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN
nhằm đảm bảo công năng và tuổi
thọ của các hạng mục hạ tầng kỹ
thuật đã đầu tư. Thường xuyên
thực hiện công tác cắt, tỉa chỉnh
trang cây xanh, chăm sóc hệ thống
mãng xanh trong KCN.
Hàng tháng, hoặc 02 tháng, tổ
chức gặp gỡ đại diện các doanh
nghiệp, công an đồn KCN, công
an xã Tam Phước báo cáo, chia sẻ
và trao đổi về tình hình ANTT, đảm
bảo an toàn về người và tài sản của
các nhà đầu tư trong KCN, không
ngừng nâng cao chất lượng cung
cấp dịch vụ hạ tầng của Công ty,
kịp thời giải quyết những kiến nghị
cũng như hỗ trợ giải quyết những
khó khăn vướng mắc của các nhà
đầu tư, giúp nhà đầu tư yên tâm
sản xuất tại KCN.
Duy trì áp dụng và cải tiến hệ
thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 và ISO 14.001:2004
Niêm yết chứng khoán trên sàn
Hose. Thực hiện tốt các quy định
của UB chứng khoán Nhà nước và
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
về chế độ báo cáo, công bố thông
tin theo quy định.
Luôn đồng hành cùng doanh
nghiệp, hỗ trợ thông tin, sẵn sàng
cung cấp mọi nguồn lực, phương
tiện kỹ thuật, biện pháp khoa
học công nghệ nhằm giúp doanh
nghiệp kịp thời ứng phó với các
tình trạng khẩn cấp tại doanh
nghiệp về vấn đề môi trường,
PCCN, tạo được niềm tin và thắt
chặt thêm mối quan hệ gắn kết
giữa nhà đầu tư với công ty hạ tầng
2 – Về vận động CBCNV-LĐ tích cực tham
gia các hoạt động xã hội, từ thiện:

vận động CBCNV công ty tích cực
hưởng ứng và tham gia đầy đủ các
phong trào như : Quỹ đền ơn đáp
nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ trẻ
em nghèo, ủng hộ đồng bào thiên
tai bị thiên tai, lũ lụt, tương trợ
công đoàn gặp khó khăn, ...
• Tham gia công tác xã hội, chăm
lo, thăm, tặng quà các gia đình
chính sách, các hộ nghèo, trẻ em
nghèo, hội người mù nhân dịp
tết Cổ truyền hàng năm tại Long
Thành, Biên Hòa, Định Quán.
• Tổ chức các hoạt động thăm, tặng
quà các gia đình thương binh, liệt
sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên
địa bàn tỉnh nhà. Nhận làm vệ sinh
và cắm hoa phân khu mộ liệt sỹ và
Bà mẹ VNAH tại nghĩa trang liệt sỹ
huyện Long Thành nhiều lần trong
năm theo thông báo của Ban quản
lý nghĩa trang.
• Chăm lo tết nguyên đán hàng
năm cho người lao động, tặng quà
cho công đoàn viên có hoàn cảnh
khó khăn không về quê ăn tết.
• Ngoài ra, hưởng ứng sự vận
động của UBMTTQ tỉnh Đồng Nai,
BGĐ Công ty vận động người lao
động trong đơn vị trích một phần
thu nhập của mình và các doanh
nghiệp trong KCN Tam Phước
đóng góp, thành lập và duy trì
quỹ từ thiện “Xuân nối nhịp yêu
thương” để giúp đỡ cho các hộ
gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó
khăn trên địa bàn xã Tam Phước,
Phước Tân và người lao động đang
làm việc trong KCN Tam Phước có
điều kiện hưởng một cái Tết đầm
ấm, vui tươi và hạnh phúc vào dịp
Tết cổ truyền hàng năm
Tổng số tiền đóng góp thực hiện
công tác xã hội, từ thiện trong
nhiệm kỳ là 981.470.000 đồng.

• Trong nhiệm kỳ qua CĐCSTV đã
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ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CĐCS TỔNG CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2017-2022

N

gày 25/7/2017 vừa
qua, CĐCS Tổng
Công ty đã tổ chức
thành công Đại hội
Đại biểu CĐCS Tổng Công ty nhiệm
kỳ 2017 – 2022.
CĐCSTV Công ty cổ phần Dịch vụ
Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã
bầu đoàn đại biểu tham dự gồm 20
đồng chí là Cán bộ lãnh đạo, là các
đoàn viên công đoàn ưu tú, nòng cốt
của Công ty.
Tại Đại hội, chúng tôi được nghe các
báo cáo của BCH CĐCS Tổng Công
ty nhiệm kỳ 2012 – 2017, ngắn gọn
nhưng đầy đủ nội dung. Qua báo
cáo, chúng tôi rất vui mừng khi mà
Tổng Công ty chúng ta ngày càng
phát triển ổn định và bền vững, đặc
biệt là vấn đề lao động, việc làm và
thu nhập của người lao động ngày
càng ổn định và phát triển tốt.
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Bên cạnh sự vui mừng hứng khởi với
những thành tích mà Tổng Công ty
đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề
chưa tốt, một trong số đó là sự trăn
trở chung của toàn thể Cán bộ nhân
viên trong hệ thống Tổng Công ty,
của những Cán bộ lãnh đạo chủ chốt:
Đó là năng suất lao động chưa cao,
chưa được cải thiện xứng tầm với vị
thế và xu hướng chung.
Để có thể khắc phục được điều này,
không ai khác đó là trách nhiệm của
mỗi chúng ta là thành viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa. Chúng ta cần phải
có sự lo lắng với nhiệm vụ chung
này, từ đó chúng ta mới có thể định
hướng về công việc tương ứng với
vai trò, vị trí chúng ta đang làm.
Ở vị trí là nhân viên thì chúng ta phải
không ngừng học hỏi để nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ, rút ngắn thời
gian hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp
tốt trong công việc với đồng nghiệp,

tận dụng hết quỹ thời gian mà mình
có để làm việc một cách có hiệu quả.
Với vai trò là Cán bộ lãnh đạo chúng
ta hãy làm tốt công tác định hướng
kinh doanh, phát huy tốt vai trò tham
mưu, bắt kịp xu thế để có những
quyết định chính xác và kịp thời.
Đại hội rất vinh dự được nghe ý kiến
phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty,
với 04 nội dung chỉ đạo, tuy ngắn
gọn nhưng rất sát với thực tiễn. Nếu
chúng ta, tất cả các Công ty con,
đơn vị cùng làm tốt 04 nhiệm vụ này
thì chắc chắn rằng trong tương lai
không xa, thương hiệu Tín Nghia sẽ
là cái tên đứng đầu của các Tập đoàn
lớn của Việt Nam và khu vực.
Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - ĐIỂM TỰA CỦA NIỀM TIN

ông đoàn Việt
Nam, tiền thân
là Tổng Công
hội Đỏ Bắc
Kỳ, được thành lập ngày
28/7/1929, nay là Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam.
Ra đời trong tình cảnh đất
nước bị đô hộ, nhân dân ta
nói chung và giai cấp công
nhân nói riêng bị áp bức
vóc lột nặng nề, các phong
trào công nhân và hoạt
động công hội ở nước ta
phát triển sôi nổi nhất, đặc
biệt là ở miền Bắc, các cuộc
đấu tranh của Công nhân
nổ ra liên tục ở nhiều xí
nghiệp, có sự phối hợp chặt
chẽ và thống nhất hành
động giữa xí nghiệp này
với xí nghiệp khác trong
cùng một địa phương và
giữa địa phương này với địa
phương khác. Thực tiễn đó
đòi hỏi phải có một tổ chức
công hội có khả năng tập
hợp, lãnh đạo công nhân
đấu tranh giành độc lập, tự
do. Ngày 28/7/1929, tại số
nhà 15 phố Hàng Nón - Hà
Nội, Đại hội thành lập Tổng
Công hội Đỏ Bắc Kỳ diễn ra
đã trở thành mốc son chói
lọi trong lịch sử phong trào
công nhân và Công đoàn
Việt Nam, lần đầu tiên giai
cấp công nhân Việt Nam có
một đoàn thể cách mạng to
lớn, hoạt động có tôn chỉ,
mục đích, phản ánh được ý
chí, nguyện vọng của đông
đảo công nhân lao động.
Trải qua 88 năm xây dựng
và trưởng thành dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam, Công Đoàn
Việt Nam đã không ngừng

trưởng thành, lớn mạnh,
với nhiều tên gọi khác nhau
để phù hợp với nhiệm vụ
từng giai đoạn: Công Hội đỏ
(1929- 1935); Nghiệp đoàn
Ái Hữu (1936 - 1939); Hội
Công nhân Phản Đế (1939
- 1941); Hội Công nhân cứu
quốc (1941 - 1945); Tổng
liên đoàn lao động Việt
Nam (1946 - 1961); Tổng
Công đoàn Việt Nam (1961
- 1988); Tổng liên đoàn lao
động Việt Nam (1988 đến
nay). Trong bất cứ thời kì
cách mạng nào, Công đoàn
luôn là tổ chức tập hợp, đại
diện bảo vệ quyền lợi người
lao động và đấu tranh vì
quyền lợi dân tộc, giai cấp,
đã vận động, tập hợp đông
đảo công nhân, viên chức,
lao động góp phần to lớn
trong thắng lợi của hai
cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ xâm lược và trong công
cuộc xây dựng và phát triển
đất nước.
Đối với Công đoàn cơ sở

Tổng Công ty Tín nghĩa, 28
năm xây dựng và trưởng
thành của Tổng Công ty,
cũng là 28 năm tổ chức
Công đoàn gắn bó bảo vệ
quyền lợi của người lao
động. Trong 28 năm, Công
đoàn Tổng Công ty đã nỗ
lực không ngừng vì người
lao động, đại diện cho
người lao động trong việc
yêu cầu công ty cải thiện
môi trường làm việc, quan
tâm chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần của người
lao động, xây dựng môi
trường văn hóa doanh
nghiệp lành mạnh, quan
hệ lao động hài hòa, ổn
định và tiến bộ, hướng tới
phát triển bền vững trong
quá trình hội nhập và phát
triển. Với những đóng góp
đó, Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã vinh
dự được tặng thưởng nhiều
danh hiệu thi đua như Cờ
thi đua xuất sắc Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, Cờ
thi đua xuất sắc Liên đoàn
Lao động Đồng Nai. Huân

chương Lao động Hạng ba
hoạt động Công đoàn. Năm
2016, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã được vinh danh
Giải thưởng “Doanh nghiệp
vì Người lao động”.
Kỉ niệm 88 ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam
28/7/1929 – 28/7/2017 và
chào mừng thành công Đại
hội Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa, chúng
ta ngày càng tin tưởng
trong thời gian tới, Công
đoàn Tổng công ty sẽ tiếp
tục phát huy những truyền
thống tốt đẹp, xây dựng
tốt hơn các phong trào,
chương trình hoạt động,
phát triển trở thành tổ chức
vững mạnh, gắn bó sâu sắc
với người lao động xứng
đáng là tổ chức đại diện,
mang lại những lợi ích thiết
thực cho tập thể người lao
động.
Nguyễn Quỳnh Hương
Công ty CP TM & XD Phước Tân
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GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TÍN NGHĨA 2017:

KHỞI ĐỘNG MÙA BÓNG ĐÁ SÔI ĐỘNG
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 28 NĂM THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY

H

oạt động
văn hóa, thể dục thể
thao trở thành hoạt
động truyền thống
của Công ty chúng ta trong nhiều năm
qua, thông qua các hoạt động phong
trào TDTT đã tạo không khí phấn khởi,
vui tươi đồng thời còn là sân chơi bổ
ích về mặt tinh thần nhằm động viên
CBNV rèn luyện sức khỏe để thực hiện
tốt nhiệm vụ được giao.
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Nhằm hướng tới kỷ niệm
28 năm ngày thành
lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã tổ chức giải
bóng đá mini tại sân
bóng Ngọc Hà. Tham
dự giải có 08 đội bóng
đến từ các đơn vị như:
Văn phòng Tổng Công
ty 1, Văn phòng Tổng Công
ty 2, Ban Quản lý khu công
nghiệp, Công ty CP Xăng dầu, Đông
Sài Gòn, Công ty Thẩm định giá, Công
ty CP Thống Nhất, Tam Phước. Mặc
dù khối lượng công việc ngày càng
nhiều nhưng phải duy trì phong trào
thể thao để nâng cao thể chất của cán
bộ công nhân viên. Các cầu thủ đã
thi đấu hết mình. Do đội hình Thẩm
định giá và Công ty CP Thống Nhất rất
mạnh nên đã vượt qua đội bạn một
cách dễ dàng và nhanh chóng. Trận
đấu có thể nói ngang tài, ngang sức
cùng đội hình đều giữa Tam Phước và

Công ty CP Xăng dầu, trận đấu được
nhiều người trông đợi nhất. Theo
đánh giá của Ban tổ chức, các trận đấu
đều diễn ra sôi nổi và quyết liệt. Cầu
thủ các đội đã thể hiện tinh thần thi
đấu đẹp mắt, cống hiến cho khán giả
nhiều pha bóng hấp dẫn. Được trực
tiếp chứng kiến các đội tranh tài, mới
thấy hết kịch tính và đầy hấp dẫn của
môn bóng tròn này.
Việc tổ chức bóng đá mini là hoạt động
thiết thực, nhằm đẩy mạnh phong
trào thể dục thể thao lành mạnh và
thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị
trong Công ty, cuộc thi bóng đá mini
còn là nơi để giao lưu kinh nghiệm,
học hỏi, tăng cường thể lực. Giải bóng
đá mini năm 2017 diễn ra tốt đẹp và
một điều chắc chắn rằng dư âm của
giải sẽ kéo dài mãi đến những mùa
giải tiếp theo.
Nguyễn Thị Thu Thủy
UVBCH Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
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THĂM BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

N

ối tiếp truyền thống tốt đẹp của dân
tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn và
hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương
binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017),
ngày 22/7/2017, Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
đến thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng:
Mẹ Lê thị Cúc, mẹ Lê Thị Đối, Mẹ Nguyễn Thị Mành, Mẹ
Phạm Thị Trước và mẹ Lê Thi Nở tại huyện Long Thành
và huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai.
Tại đây, Đoàn viên thanh niên Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã ân cần thăm hỏi, tặng quà các mẹ. Tuy giá trị không
lớn về vật chất nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của thế
hệ trẻ Tổng Công ty Tín Nghĩa, bày tỏ sự tri ân, lòng biết
ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của các mẹ
Việt Nam anh hùng trong thời chiến đã chịu nhiều đau
thương, vất vả mất đi người chồng và những đứa con
do mình rứt ruột sinh ra. Đồng thời cũng bày tỏ tình

cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà gia đình mẹ
đang phải trải qua. Qua đó, động viên mẹ tiếp tục sống
vui, sống khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế
hệ con cháu noi theo.
Hàng năm cứ vào dịp này, hoạt động thăm hỏi, động
viên các bà mẹ Việt Nam anh Hùng đã trở thành một
truyền thống tốt đẹp để các thế hệ trẻ đoàn viên Tổng
Công ty Tín Nghĩa tiếp nối thực hiện. Thông qua những
hoạt động này, các thế hệ trẻ có dịp hiểu hơn về quá
khứ để từ đó quý trọng hơn nền độc lập, hòa bình mà
mình đang được hưởng. Đoàn Cở sở Tổng công ty Tín
Nghĩa xin hứa ngày càng nỗ lực hoàn thành tốt công
việc được phân công để góp phần xây dựng đất nước
ngày càng giàu mạnh hơn, không phụ công lao hy sinh
to lớn của các Mẹ VNAH và các anh Hùng Liệt sĩ.
Huỳnh Nguyễn Như Yến
ĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa
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ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
THANH DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI THANH NIÊN,
CÔNG NHÂN 2017

S

áng ngày 12/07/2017,tại sân bóng đá Tỉnh Đội, thành phố Biên hòa, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh
Đồng Nai đã tổ chức giải bóng đá Mini thanh niên, công nhân khối doanh nghiệp 2017. Giải đấu nhằm
hưởng ứng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 – 2022,
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017-2021). Giải
đấu có sự tham gia của trên 32 đội bóng đến từ các Doanh nghiệp trong toàn Khối. Với mục đích tạo sân chơi cho
những cán bộ, công nhân, thanh niên yêu thích môn thể thao vua có cơ hội thể hiện mình với miền đam mê cháy
bỏng. Đây cũng là cơ hội để giao lưu, tạo lập thêm các mối quan hệ, rèn luyện sức khỏe để học tập và công tác
được tốt hơn.
Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa tham gia giải với đại diện là chi đoàn công ty Thẩm Định Giá Đồng Nai trên tinh
thần thể thao trong sáng, đoàn kết . Kết thúc 2 trận đấu vòng loại ngày 12 và 13/08/2017 toàn đội đã có kết quả tốt
với 2 trận toàn thắng.
Lê Văn Việt
ĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa
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ĐOÀN CƠ SỞ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH CHÀO
MỪNG 28 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY

H

ướng tới chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Đoàn Cơ sở đã phối hợp cùng các Chi đoàn
để thực hiện công trình Báo tường chào mừng sinh nhật
Tổng Công ty. Với mong muốn mang đến một hình ảnh
tươi mới, nhiều sắc màu trong không khí hân hoan của toàn thể cán bộ
công nhân viên và các bạn trẻ Tín Nghĩa hướng tới kỷ niệm 28 năm thành
lập Công ty, Báo tường của Đoàn Cơ sở bao gồm các chủ đề:
Chủ đề 1: Tổng Công ty trên đường phát triển
Chủ đề 2: Mừng Sinh nhật Tổng Công ty qua các năm.
Chủ đề 3: Hoạt động chào mừng sinh nhật TCT của Đoàn Cơ sở
Chủ đề 4: Những hoạt động nổi bật trong sản xuất kinh doanh của Tổng
Công ty.
Đây là công trình được duy trì thường xuyên nhằm phát huy tinh thần
đoàn kết, sáng tạo của các đoàn viên thanh niên qua đó lưu giữ những
truyền thống, văn hóa của Tổng Công ty qua những bài viết, những hình
ảnh với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Trong thời gian tới, Đoàn Cơ sơ
Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy và đổi mới những hoạt động nhằm
mang đến những luồng gió mới, góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa
của thế hệ trẻ Tín Nghĩa.
Lan Anh
ĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa
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ỚI
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ M
(2017 – 2019)
VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Đ

p hành Đoàn cơ sở
đốc, các đoàn viên, Ban chấ
m
Giá
g
Tổn
Ban
ủy,
ng
Đả
hoạt động
ược sự tín nhiệm của
ra nhằm mục đích đẩy mạnh
bầu
c
đượ
9)
201
–
17
(20
i
g
Tổng Cổng ty nhiệm kỳ mớ
t, gắn bó giữa các các bộ côn
tạo mối quan hệ khăng khí
m
nhằ
n
niê
nh
tha
n
đoà
phong trào
tác tình nguyện.
nhiệt huyết đối với các công
nhân viên và khơi dậy sức trẻ,
đã
Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc
hoạt động dưới sự chỉ đạo của
sở
cơ
àn
Đo
g,
độn
t
hoạ
ng
Qua hơn 6 thá
mặt hạn chế:
ng
có nhữ thành tựu, cũng như
Những mặt đạt được:
n cơ sở phát động:
trào do Đoàn khối, Công đoà
y thành lập Đoàn TNCS HCM
Luôn đi đầu trong các phòng
Cộng sản Việt Nam 3/2 và ngà
ng
Đả
lập
nh
thà
y
ngà
ng
(34 đoàn viên tham gia);
* Nhân dịp kỷ niệm chào mừ
Khu DL Đèo Cả - Nước Ngọt
tại
trại
i
Hộ
gia
m
tha
và
c
chứ
Mỹ (21/4 triển khai);
26/3. Đoàn cơ sở phối hợp tổ
h tại xã Lâm San, huyện Cẩm
sác
nh
chí
h
đìn
gia
èo,
ngh
người
Biên Hòa,
tết cho bà con tại Thành phố
Tổ chức tặng 300 phần quà cho
quà
g
tăn
và
m
tha
h
Bin
ến
sở, Hội Cựu Chi
Phối hợp cùng Công Đoàn Cơ
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Huyện Nhơn Trạch, Long Thành (Nhưng nơi có
dự án tại Tổng Công ty đang triển Khai), Viếng
nghĩa Trang Liệt sĩ Tỉnh (Toàn bộ Ban Chấp
hành ĐCS, các Chi đoàn trực thuộc tham gia)
kỷ niệm 3/2 và Mừng xuân Đinh Dậu 2017.

hết các UV.BCH hầu hết còn trẻ và mới lần đầu
tham gia Ban chấp hành ĐCS chưa có nhiều
kinh nghiệm, kỹ năng công tác Đoàn cũng đã
ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Đoàn
của Đoàn cơ sở.

* Tham gia hiến máu nhân đạo do Đoàn Khối
tổ chức “Lễ hội Xuân Hồng”
* Tham gia ủng hộ chuối nghĩa tình do Đoàn
khối phát động với số lượng gần 1 tấn chuối.

Việc phối hợp và triển khai của các thành viên
trong Ban chấp hành còn nhiều hạn chế và
chưa nhất quán.
Phương hướng hoạt động của Đoàn cơ sở
trong 6 tháng cuối năm.

* Triển khai khảo sát phản ánh kiến Nghị của
Thanh niên Công Nhân trong vấn đề chế độ,
chính sách của nhà nước đối với việc đào tạo
nghề cho Đoàn viên Thanh niên.
* Và những hoạt động thể hiện “Uống nước
nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” nhân kỷ
niệm Thương binh liệt sĩ 27/7 và quốc tế thiếu
nhi 1/6.
Đặc biệt trong tháng 7,8 Đoàn cơ sở cũng đã
phát động các hoạt động ý nghĩa chào mừng
sinh nhật 28 năm ngày thành lập Tổng Công

Bằng sức trẻ, và tính năng động của Ban chấp
hành nhiệm kỳ (2017 – 2019) sẽ cố gắng khắc
phục những mặt hạn chế, và phát huy những
mặt đạt được trong công tác 6 tháng vừa qua.
Từ đó, đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ
chính như sau:
* Tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt
sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh (27/7)
* Tổ chức thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt
Nam anh hùng tại huyện Long Thành & Nhơn

Trạch.
* Tổ chức cuộc thi hùng biện “Tuổi trẻ Tín Nghĩa
phát huy sáng kiến, sáng tạo “ 2017
ty:
* Triển khai kế hoạch và phát động giải bóng
đá Mini Tín Nghĩa 2017.
* Giải bóng đá mini Tín Nghĩa năm 2017: hiện
* Tham giải bóng đá mini do Đoàn Khối Doanh
đang triển khai vòng bảng giúp nâng cao tình
nghiệp phát động.
thần rèn luyện Thể dục thể thao cho các đoàn
* Tham gia viết BTNB các tháng và số đặc biệt
viên, cũng như tình thần đoàn kết và giao lưu
chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng
học hỏi giữa các Đoàn viên với nhau.
Công ty.
* Triển khai cuộc thi hùng biện “Thanh niên Tín
* Thực hiện tờ Báo tường chào mừng 28 năm
mục
Nghĩa phát huy sáng kiến, sang tạo”, với
thành lập Tổng Công ty.
đích để các đoàn viên từ các công việc chuyên
* Phối hợp với HCCB, CĐCS tổ chức hiến máu
môn của mình có thể đóng góp các giải pháp,
nhân đạo năm 2017.
ý kiến sáng tạo của mình nhằm thúc đẩy tình
* Phối hợp tham gia tổ chức chương trình
hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nói
“Cùng các cháu vui Tết Trung thu” cho con em
riêng và Toàn công ty nói chung.
CBCNV, trẻ em mồ côi, khuyết tật nhân dịp Tết
Những mặt hạn chế:
Trong quý I, Đoàn cơ sở tập trung công tác tổ
chức đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 –
2019, sau đại hội có sự chuyển giao giữa Ban
Chấp hành khóa cũ và Ban Chấp hành khóa
mới nên phần nào ảnh hưởng đến tính đồng
bộ và liên tục trong hoạt động Đoàn của Đoàn
cơ sở.

Trung thu 2017.
* Đánh giá chất lượng đoàn viên, xếp loại cơ sở
đoàn năm 2017.
* Tổ chức bán vé số Mừng Đảng Mừng Xuân
năm 2018 gây quỹ thực hiện các chương trình
từ thiện trong năm.
Cáp Trọng Biên
Bí thư Đoàn Cơ sở Tổng Công ty

Bên cạnh đó, sau đại hội Đoàn ở cơ sở, hầu
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CHỮ DUYÊN GẮN BÓ VỚI TÍN NGHĨA

T

ôi sinh ra và lớn lên
trên mảnh đất miền
Trung Quảng Bình đầy
nắng và gió Lào, cát
trắng và sự yên bình đến tĩnh lặng.
Ngày tôi vào thành phố Hồ Chí Minh
để thi Đại học, ấn tượng đầu tiên đối
với tôi về nơi đó là thành phố sao
quá đông đúc, nhộn nhịp và nhủ
thầm nếu mình đậu Đại học thì học
xong, tôi cũng sẽ quay về quê để xin
việc làm chứ không hề nghĩ rằng sẽ
ở lại đây để lập nghiệp.
Sau bốn, năm năm miệt mài đèn
sách, tôi cầm tấm bằng kỹ sư Môi
trường trên tay trong niềm hân
hoan và mong muốn được cống
hiến sức trẻ, được đi đây đi đó và ý
nghĩ quay về quê lập nghiệp đã bay
bay biến bởi tôi là 01 trong 02 sinh
viên được Thầy trưởng khoa mời ở
lại Trung tâm của Thầy công tác. Tôi
cảm thấy mình thật sự rất may mắn
bởi ở thời điểm năm 2004, ngành
môi trường chưa phải là ngành “hot”
như bây giờ, bạn bè tôi ra trường
đứa thì buôn bán, đứa thì làm trái
nghề; làm việc ở Thành phố Hồ
Chí Minh được 03 năm, tôi lập gia
đình và theo chồng về Biên Hòa
sinh sống và làm ở 01 Công ty tư
nhân chuyên về các dịch vụ tư vấn
môi trường. Và có lẽ nếu tôi không
nhận được sự động viên khích lệ của
một người bạn thân công tác tại Xí
nghiệp xây dựng Tín Nghĩa, tôi cũng
không đủ tự tin để nộp hồ sơ tuyển
dụng vào vị trí trưởng phòng Môi
trường của Công ty TNHH MTV Khu
công nghiệp Nhơn Trạch 3 lúc bấy
giờ, Và cho đến bây giờ tôi vẫn thầm
cảm ơn người bạn ấy đã truyền cho
tôi nghị lực, sự tự tin.
Ngày tôi được gọi phỏng vấn, hội
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đồng hỏi tôi rất nhiều về kiến thức
chuyên môn, về kỹ năng giải quyết
tình huống... nhưng câu hỏi ở vòng
phỏng vấn của Giám đốc Công ty
làm tôi khá bất ngờ: “Em có yêu
nghề hay không?” không ngần ngại
tôi trả lời ngay “Em rất may mắn vì
từ lúc ra trường đến nay được công
tác đúng ngành nghề, và tự mình
cũng đã tích lũy được khá nhiều
kiến thức chuyên môn cho bản
thân và rất hứng thú với công việc
đã làm”. Trong buổi đầu làm việc tại
Công ty, Giám đốc trực tiếp của tôi
hỏi han tôi và các đồng nghiệp rất
nhiều điều về cuộc sống, về công
việc. Anh hỏi tôi và mọi người: “Bạn
có thấy thoải mái khi làm việc ở đây,
có thấy mình là một phần của Công
ty, nơi đây có giống như gia đình
thứ 2 của các bạn không?”. Quả thực
lúc đó tôi là người mới được tuyển
dụng vào chưa lâu, nên chỉ biết cười
trừ, không biết trả lời ra sao. Có lẽ
là Anh hiểu được sự bối rối trong
tôi nên không chờ câu trả lời mà
nói tiếp: “Tôi hiểu em đang nghĩ gì,
chúng ta sẽ cùng nhau bước trên
con đường rất dài phía trước, con
đường đó sẽ không bằng phẳng,
nhưng nếu chúng ta quyết tâm và
sát cánh cùng nhau, chia sẻ và giúp
đỡ, chúng ta sẽ như những người
thân trong một gia đình, nơi đây sẽ
là mái nhà chung của các bạn”.
Một hôm khác, Anh lại bắt đầu giải
nghĩa cho tôi về phạm trù “văn hóa”
và “văn hóa doanh nghiệp”. Trước
đây, tôi hiểu lờ mờ rằng văn hóa là
nói đến ngôn ngữ, tôn giáo, lễ hội,
những bài hát dân ca,… Chính Anh
đã khai sáng cho tôi về khái niệm
“Văn hóa”, nó rộng lớn và bao hàm
nhiều phạm trù của đời sống xã hội,
nó có vai trò to lớn trong quá trình

phát triển của lịch sử loài người, nó
ảnh hưởng sâu rộng và mang tính
chất quyết định đến việc tồn vong
của một dân tộc cũng như việc
thành công hay thất bại của mỗi
con người trong xã hội. Và “Văn hóa
doanh nghiệp” đó là: Hệ giá trị cốt
lõi; Chuẩn mực đạo đức và Chính
sách thực thi văn hóa”, bất cứ một
doanh nghiệp nào cũng cần phải
có quy chế, quy định, kỷ luật nhưng
cần hơn nữa đó là phải làm sao để
biến nhân viên, kể cả những người
“cứng đầu”, những người bàng
quan, thiếu động lực làm việc, …
trở thành những cán bộ công nhân
viên làm việc hết mình. Ý thức về
việc làm một người nhân viên tốt,
ngoài đảm bảo công việc chuyên
môn thì những mối quan hệ khác
với nội bộ và với bên ngoài, trách
nhiệm với xã hội đã thôi thúc tôi
tìm hiểu về văn hóa của Công ty:
“Văn hóa Tín Nghĩa”. Nhờ có sự định
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hướng của Anh, tôi đã hiểu tầm quan trọng
khi đọc các quy định của Công ty: “10 nguyên
tắc đối với các nhà quản lý Công ty Tín Nghĩa“;
“Quy chuẩn đạo đức Cán bộ, Đảng viên, Công
nhân-Lao động Đảng bộ Tổng Công ty Tín
Nghĩa”, và để xây dựng văn hóa doanh nghiệp
mang bản sắc riêng, phù hợp với Công ty và
có thể thực thi được thì cần phải hội tụ nhiều
yếu tố. Trong đó quan trọng nhất là sự quyết
tâm của người đứng đầu doanh nghiệp và sự
thấu hiểu, ủng hộ và tham gia của toàn bộ
cán bộ công nhân viên.
Thấm thoát mà đã 8 năm tôi chính thức gia
nhập đại Gia đình Tín Nghĩa. Trong bối cảnh,
Toàn Tổng Công ty đang thực hiện tái cấu
trúc đoanh nghiệp, phải sắp xếp lại hệ thống
quản lý như: thay đổi cơ cấu tổ chức, xây
dựng lại quy chế, quy trình... để góp phần cho
thành công trong tái cấu trúc đoanh nghiệp,
bên cạnh việc xây dựng văn hóa doanh
nghiệp, nguồn lực về con người là rất quan
trọng; chính Bill Gates đã chia sẻ bí quyết dẫn
đến sự thành công của Micrsoft: “Riêng tôi,
bí quyết lớn của sự thành công vẫn là tuyển
dụng và cộng tác với những con người thông
minh. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được học
hỏi từ những con người đó. Một số nhân viên
làm việc cho tôi hiện nay còn trẻ hơn tôi rất
nhiều. Tôi ghen tỵ với họ vì họ trưởng thành
cùng với hệ máy điện toán hiện đại hơn. Họ
là những con người thông minh phi thường
và sẽ góp phần sáng tạo ra những sản phẩm
tuyệt vời cho mọi người”. Tôi biết, Ban Lãnh
đạo Công ty cũng đang rất kỳ vọng vào thế
hệ những cán bộ trẻ như chúng tôi. Bản thân
tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm
việc trong một đơn vị coi trọng đạo đức kinh
doanh, đạo đức nghề nghiệp. Tôi thấy mình
phải có trách nhiệm to lớn hơn nữa, không
chỉ cống hiến để làm ra nhiều sản phẩm vật
chất, mà còn phấn đấu, tu dưỡng bản thân
không ngừng nghỉ để hình thành nên phẩm
chất của một người lao động trong thời đại
mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban lãnh
đạo: coi những người lao động như chúng tôi
là tài sản quý giá nhất của Công ty. Nếu có ai
đó hỏi tôi rằng, thành công nhất trong cuộc
đời của bạn là gì? Tôi sẽ không ngần ngại trả
lời rằng: Đó là khi tôi quyết định nộp đơn xin
việc vào Tín Nghĩa”.
Lê Nguyễn Diễm Hằng
BQL các KCN Tín Nghĩa

TÍN NGHĨA - LÀO
TRỌN YÊU THƯƠNG
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hấm thoát mới đó
tám năm trời. Người
ở, người đi, người
mới đến .Nhưng
dường như những dòng lốc xoáy
đó không làm tôi lay động bao
giờ. Bởi tình yêu thiên nhiên, yêu
con người ,văn hóa nơi đây đã
buộc chặt trái tim tôi lại. Khiến
cho tôi không nỡ rời xa mảnh đất
thân yêu này.
Mới ngày nào bước chân vào Tín
Nghĩa – Lào, một mảnh đất hoang
vu rộng lớn đầy giá lạnh. Nằm hiu
quạnh trên một góc đồi của cao
nguyên BoLaVen. Thấp thoáng
gần xa là những hàng cafe thẳng
tuốt được phân lô quy cách rõ
ràng. Bên cạnh đó là những đám
rừng âm u khiến cho không khí
đã lạnh nay còn lạnh lẽo thêm
gấp nhiều lần. Thấy cảnh tượng
đó lòng tôi nao nao muốn trở về
mái ấm của mình, nơi có gia đình
tôi rộn rã nói cười cùng nhau mỗi
ngày. Ở được một thời gian dần
dần tôi thích nghi với công việc

của mình cũng như thêm gần
gũi với các anh em. Nơi đây hội
tụ toàn những anh em xa nhà, xa
quê hương đất nước nên dễ dàng
cảm thông chia sẻ cho nhau. Đa
số các anh đã có vợ có con, qua
đây trước vì nhiệm vụ sau cũng
vì miếng cơm manh áo phải chịu
xa cách gia đình. Mỗi người một
hoàn cảnh nhưng bên nhau cùng
một ý chí phát triển Công ty là
phát triển cho mình, Công ty có
thì anh em mới có. Niềm tin niềm
hi vọng đã theo tôi cho đến tận
bây giờ. Thường ngày giờ làm
việc anh em rất ít gặp nhau mỗi
người mỗi việc thường xuyên ở
ngoài đồng. Mỗi khi đêm xuống
hay những buổi sáng sớm bình
minh khi những tia nắng mặt trời
chiếu qua những đám sương mù
dày đặc bên bếp lửa bập bùng
ấm, nước chè xanh còn tỏa khói
bởi xen kẽ với giá lạnh ngoài kia
là lúc mà anh em đông đủ mái
ấm nơi đây lại rộn rã tiếng cười.
Lúc này tôi lại được nghe những
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câu chuyện đây đó gần xa từ
chuyện riêng gia đình đến
chuyện công việc, đến phong
tục tập quán người dân, đến
những chuyện cười. Dần theo
thời gian những câu chuyện
đêm khuya càng gắn kết thêm
tình cảm của mỗi người và
không thể thiếu nơi đây.
Dần dần năm một, năm hai trôi
qua rồi đến năm ba, năm bốn
tôi đã chín chắn, trưởng thành
nhiều hơn. Sự thay đổi nhân sự
trong công ty thời điểm này
cũng nhiều hơn rất nhiều. Một
số anh em có việc gia đình, một
số đã hết thời hạn công tác
thay nhau về lần lượt. Tôi cũng
buồn nhưng dặn lòng cố gắng
nhiều hơn. Người cũ đi người
mới lại đến họ bỡ ngỡ giống
tôi của ngày nào khi đặt chân
lên miền đất lạ. Những khoảng
cách hụt hẫng đó nhanh
chóng được anh em san lấp bởi
niềm vui, sự thân thiện nơi này.
Cũng như thế hệ đi trước để lại
nhiệm vụ truyền lửa cho anh
em là vấn đề không thể thiếu
và giờ đây tôi là người cũ nên
phải thực hiện giống như các
anh thế hệ trước đã từng daỵ
tôi. Hướng dẫn cho anh em tôi
cũng đi sâu đi sát vào thực tế
nhiều hơn. Tiếp xúc với người
bản địa họ đã dạy cho tôi rất
nhiều. Từ cách nói chuyện đến
những dòng chữ ngoằn nghèo
cong cong, tôi từng nghĩ mình
sẽ không bao giờ làm nổi.
Nhưng thời gian trôi qua, sự
uốn nắn chỉ bảo tận tình của
họ tôi cũng đã biết được nhiều
hơn nét chữ cũng đã đúng dần.
Mới ngày nào tôi là khách họ
rất quý mến, rất chu đáo. Họ
nhường cho khách quý của họ
những gì tốt đẹp nhất ngay cả
giấc ngủ của tôi họ nhường
chăn nệm tốt và đẹp nhất
trong nhà mà thậm chí người
ta đang dùng. Nhưng giờ đây
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họ không xem tôi là khách
nữa mà dường như thân thuộc
trong nhà. Họ không còn chu
đáo như trước mà để tôi thoải
mái mỗi ngày. Một gia đình rồi
lan rộng ra bản, sự quan tâm
của họ, nếp sống văn hóa dần
dần thấm sâu vào trái tim tôi từ
lúc nào tôi không biết nữa. Chỉ
biết là giờ đây tôi không thể rời
xa họ. Có lẽ sự yên bình không
hơn thua đua đòi, không đố kị
ghen ghét hòa vào thiên nhiên
tĩnh lặng, không khí êm đềm
đã buộc chân tôi lại. Những
nắm xôi nước chấm ngon và
lạ đã “đầu độc” tôi khiến tôi
nghiền không nỡ rời xa .
Bình thường tôi ở chung với
anh em trong căn nhà tập thể,
mỗi khi cuối tuần hay ngày
nghỉ lại cùng một số anh em
ra bản hòa mình vào những
tiếng cười của những đứa
em, những người bạn, những
người lớn tuổi. Những nụ cười
khoan thai, thoải mái biết
nhường nào. Những lúc đó tôi
như được tìm về tuổi thơ, như
được ở cạnh gia đình thân yêu
mình vậy. Nó xóa tan cảm giác
mệt mỏi sau những tuần làm
việc vất vả. Cùng mọi người
kiếm củi, ăn bữa cơm rừng
hay nằm ngủ bên những dòng
suối trong xanh, suốt ngày róc
rách. Tôi như lại được tiếp thêm
động lực để khởi đầu những
tuần làm việc mới đầy tự tin.
Tôi thầm nghĩ ở đâu cũng là
sống, sống sao cho có ích,
sống sao cho vui vẻ là đủ rồi.
Có lẽ rằng tôi quá lạc quan,
quá tham lam chỉ biết nghĩ cho
riêng mình. Nhưng dường như
số phận đã chọn tôi, cho tôi
sống chung với mái nhà đầy
ấp yêu thương, thấm tình đoàn
kết, bên niềm vui, bên tình anh
em gắn bó đồng nghiệp, bên
những bản làng thân yêu.

Từ tận đáy lòng mình tôi thầm cảm ơn hai từ Tín
Nghĩa và chỉ với hai từ này đã dạy cho tôi cách
sống, cái đạo làm người, sống có nghĩa khí, trọn
vẹn nghĩa tình. Cũng với hai từ này, tôi muốn
gởi đến Tổng Công Ty Tín Nghĩa nói chung,
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Lào nói riêng đã
cho tôi cơ hội được học tập, làm việc, đươc rèn
luyện, được sống trong mái ấm đầy tình thương
của anh em tập thể nơi đây và cảm ơn đã là cầu
nối cho tôi tới mảnh đất thân yêu này. Cho tôi
gặp, quen biết thêm những điều mới lạ, những
con người bản xứ đầy trìu mến.
Để đáp lại tấm ân tình đó tôi nguyện sẽ cố gắng
phấn đấu hết mình về sự nghiệp chung của
Công Ty. Trước hết sẽ cố gắng hoàn thành công
việc mình thật tốt, sau sẽ nỗ lực phấn đấu tìm
tòi, học hỏi trau dồi thêm ngôn ngữ giao tiếp
cũng như đúc kết rút kinh nghiệm để công việc
mình được tốt hơn.
Phạm Danh Thuận
Công ty CP Tín Nghĩa – Lào

TÍN NGHĨA - GIÁ TRỊ
NHÂN VĂN
CỦA MỘT
TỔNG CÔNG TY

T

hành lập vào năm 1989, trải qua 28
năm hình thành và phát triển, Tín
Nghĩa đã trở thành một trong các
Tổng Công ty lớn của tỉnh Đồng
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Nai với 10 Công ty con
(vốn góp trên 50%), 3
Đơn vị trực thuộc và 6
Công ty liên doanh liên
kết (vốn góp dưới 50%),
doanh số hàng năm đạt
trên 10.000 tỷ đồng. Tổng
Công ty Tín Nghĩa được
tổ chức UNDP bình chọn
là một trong 200 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Trong những năm qua
Tổng Công ty Tín Nghĩa
không ngừng phát triển
và mở rộng hoạt động sản
xuất kinh doanh với nhiều
lĩnh vực, đã góp phần rất
lớn trong việc phát triển
kinh tế của tỉnh Đồng Nai.
Sự lớn mạnh của Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã giải
quyết được rất nhiều về
vấn đề việc làm của lao
động trong tỉnh Đồng
Nai nói riêng và cả nước
chung. Trên tinh thần
không ngừng nâng cao
chất lượng ngành nghề
kinh doanh, lãnh đạo
của Tổng Công ty cũng
đã song song kết hợp để
xây dựng một Tổng Công
ty Tín Nghĩa mang giá trị
nhân văn sâu sắc.

Công ty cổ phần Thẩm
định giá Đồng Nai (có vốn
góp 35% từ Công ty cổ
phần Donafoods, là Công
ty con của Tổng Công ty
Tín Nghĩa) từ tháng 05
năm 2016. Tuy mới gia
nhập vào ngôi nhà Tín
Nghĩa nhưng với bản thân
tôi cảm thấy mình vô cùng
hạnh phúc, ấm cúng trước
sự quan tâm về vật chất
và tinh thần của lãnh đạo
Tổng Công ty.
Ấn tượng đầu tiên là
chương trình “Cùng các
cháu vui Tết Trung thu”
được tổ chức tại Trung
tâm Tổ chức sự kiện và hội
nghị Golden Palace nhân
ngày Tết Trung thu năm
2016. Đây là một chương
trình được tổ chức chuyên
nghiệp, ấm cúng, tạo cho
các cháu thiếu nhi là con
của CB.CNV một buổi tối
thật ý nghĩa. Ngoài ra, tại
chương trình Tổng Công
ty đã trao nhiều phần quà
cho các cháu có hoàn cảnh
bất hạnh, mồ côi, khuyết
tật đang được nuôi dưỡng
tại các Trung tâm, trại mồ
côi trong tỉnh Đồng Nai.
Những ánh mắt trong veo
ngơ ngác, những nụ cười

thơ khi nhận những chiếc
bánh trung thu, những
phần học bổng, khi xem
những tiết mục văn nghệ
do các bạn thiếu nhi biểu
diễn khiến cho tôi - một
thành viên tham gia hỗ
trợ cảm thấy thật vui và
hạnh phúc vì đã đóng góp
một phần công sức cho
chương trình.
Tiếp theo đó là hàng loạt
các hoạt động từ thiện
trong dịp Tết Nguyến Đán
Đinh Dậu 2017. Tôi lại
được cảm nhận giá trị cốt
lõi mà Tổng Công ty mang
lại, những hoạt động từ
thiện tặng quà cho người
nghèo, cho những cán bộ
nhân viên xa quê, tuy rằng
vật chất không lớn nhưng
từ trong đó đã toát lên
được sự ấm áp của một
gia đình, cảm nhận được
sự biết ơn “uống nước
nhớ nguồn” đối với những
gia đình cách mạng, cảm
nhận được sự quan tâm
chân thành đến những
hộ nghèo, cảm nhận
được tấm lòng cao cả của
những nhà lãnh đạo. Cách
thức tổ chức, cách mà lãnh
đạo quan tâm đã vượt qua
được những giá trị hiện

thực của nó.
Một môi trường làm việc
trong lành và ấm cúng
mang nặng tính nhân văn
như thế chính là động
lực để chúng tôi - những
thành viên trong căn nhà
chung Tín Nghĩa ngày một
gắn bó và sẵn sàng cống
hiến tất cả năng lực của
mình mà không hề suy
nghĩ.
Cảm ơn lãnh đạo Tổng
Công ty trong 28 năm
qua với những việc đã làm
với chúng tôi, đã chia sẽ
với cộng đồng. Cảm ơn
những đóng góp thực sự
có giá trị về mặt nhân văn,
về mặt văn hóa. Mong
rằng trong những chặng
đường sắp tới Tổng Công
ty sẽ mạnh hơn về mặt
kinh tế, mạnh hơn về các
hoạt động tinh thần để
chúng tôi đi đâu, về đâu
cũng tự hào là những
thành viên của Tổng Công
ty Tín Nghĩa./.
Hoàng Đình Ngọc
Công ty cổ phần Thẩm định
giá Đồng Nai
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CHẶNG ĐƯỜNG HÒA NHẬP
VỚI CUỘC SỐNG NƠI ĐẤT KHÁCH

T

rải qua nhiều
năm hình thành
và phát triển,
Tổng Công Ty Tín
Nghĩa đã có nhiều dấu ấn cho
sự phát triển lớn mạnh và có
tầm ảnh hưởng cao trong cộng
đồng doanh nghiệp cũng như
trong các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh.
Với bản thân tôi, người đã gắn
bó với Công ty CP Tín nghĩa
(Lào) gần 4 năm. Trong khoảng
thời gian làm việc và học tập tại
Công ty CP Tín nghĩa (Lào) với
nhiều công việc khác nhau, tôi
được cấp trên chỉ bảo bên cạnh
việc học hỏi từ đồng nghiệp,
tôi đã tích lũy được nhiều kinh
nghiệm trong công việc cũng
như trong cuộc sống. Từ đó
làm việc hiệu quả hơn, sống
hòa đồng, vui vẻ với tập thể,
giúp đỡ những việc mình có
thể làm và cố gắng học hỏi
thêm nữa những cái khó trong
công việc cũng như trong việc
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thân trong gia đình, vui sướng và hạnh phúc
biết bao nhiêu, vì thế nếu có ai hỏi tôi rằng
làm việc tại Nước lào có nhớ nhà và có gặp
nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc
sống mới... Tôi sẽ nói rằng xin mời bạn đến
thăm đất nước triệu voi và ghé thăm quan
Công ty CP Tín Nghĩa–Lào, các bạn sẽ thích
ngay và muốn quay lại để thăm quan và làm
việc. Với môi trường làm việc thân thiện, vui
vẻ, nhiệt tình, chia sẻ, tiết kiệm, không lãng
phí, Công ty CP Tín nghĩa-Lào đang ngày
càng có những đổi thay tích cực, sản phẩm cà
phê đã được xuất khẩu sang các nước, chất
lượng sản phẩm ngày càng được khẳng định.
Hãy ghé thăm Công ty tôi nhé các bạn, nơi
đây đã và đang thay đổi từng ngày, chúng
tôi quyết tâm để xây dựng một tập thể vững
mạnh hơn, phát triển phồn thịnh để xứng
đáng là một trong những đơn vị phát triển
lớn mạnh nhất trong hệ thống Tổng Công ty.
Mai Thị Loan
Công ty CP Tín Nghĩa - Lào

làm, tạo cho bản thân những
kỹ năng cần có để phục vụ cho
công việc càng ngày càng tốt
hơn. Sống và làm việc tại đất
nước Lào từ khi mới qua làm
việc về mặt ngôn ngữ có chút
khó khăn nên tôi đã cố gắng
nỗ lực học hỏi từ đồng nghiệp
cũng như chịu khó giao tiếp,
trò chuyện với người Lào. Hiện
nay, vốn ngoại ngữ của tôi cũng
đã được cải thiện, tôi đã có thể
nói chuyện với người bản xứ
hiền lành. Cũng nhờ đó, cuộc
sống xa nhà cũng phần nào vơi
bớt đi những nỗi nhớ, cảm giác
thân thiện, gần gũi, tự nhiên
đã dần lấp đầy những khoảng
trống.
Với không khí trong lành, mát
mẻ, cuộc sống êm đềm, không
hối hả, tất bật, nơi đây đã thành
môi trường sống lý tưởng. Mỗi
khi có đoàn công tác từ Việt
Nam qua thăm và làm việc thì
tôi có cảm giác như mình lại
được về nhà để gặp lại người

TÍN NGHĨA
– NÉT VĂN HÓA
ĐÃ THẤM NHUẦN
TRONG
MỖI CÁ THỂ

B

ản thân tôi gia nhập gia đình
Tín Nghĩa cũng như một cái
duyên, ngày 18/3/2003 tôi đã
gia nhập gia đình Tín Nghĩa.
Ngày đầu gia nhập công ty, đầy bỡ ngỡ,
nhưng bằng không khí vui vẻ, bằng sự chỉ
dẫn nhiệt tình các anh chị, mọi lo lắng nhanh
chóng được xóa bỏ. Và đó không phải là sự ưu
ái dành cho riêng tôi, mà chính là một nét văn
hóa Tín Nghĩa, đào tạo và huấn luyện là công
tác luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm,
sự phát triển của nhân viên luôn được coi
trọng và gắn liền với sự phát triển của doanh
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nghiệp. Vì thế, dù bạn gia nhập Tín
Nghĩa bao lâu bạn cũng hãy tự tin
mỗi ngày sẽ hòa nhập và tiến bộ
hơn.

Mỗi năm vào ngày kỷ niệm thành
lập Công ty, với Ban giám đốc, đây
là dịp tổng kết lại chặng đường
hình thành và phát triển, nhưng
với mỗi cán bộ nhân viên như tôi
thì cảm xúc đọng lại nhiều nhất có
lẽ là môi trường làm việc, không
khí và tinh thần tập thể mang tên
Tín Nghĩa.

Vì chỉ khi có tình yêu, có lòng yêu
nghề thì không có một sức mạnh
nào có thể cuốn hút chúng ta rời
khỏi gia đình lớn này. Bởi vì sao?
Bởi vì đây chính là gia đình, là ngôi
nhà thứ hai của chúng ta. Ở đây,
trong chính gia đình này, chúng
ta tìm thấy tiếng nói chung, được
thấy tình yêu thương đồng nghiệp,
được biết những gì ta thiếu sót,
được hiểu những gì ta làm và được
cống hiến hết mình cho sự nghiệp
chung. Chúng ta biết rằng, lâu
nay gia đình Tín Nghĩa là một đại
gia đình với giai đoạn phát triển
có những thăng trầm, khó khăn.
Nhưng, với sự đoàn kết, sự nỗ lực
phấn đấu không ngừng của toàn
thể từ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên
góp phần làm cho Tín Nghĩa ngày
càng phát triển bền vững hơn và
khẳng định được vị thế của mình
trên thị trường.

Phải nói một điều rằng, những
người đã và đang, dù lâu hay mới
gia nhập vào gia đình này tất cả
đều yêu mến Tín Nghĩa thật sự.

Không những thế, gia đình chúng
ta còn cùng với xã hội thực hiện
những chương trình từ thiện, tiếp
sức thêm nguồn sống và niềm tin

Tôi cảm thấy bản thân may mắn,
bởi gắn bó cùng tập thể đến nay
hơn 14 năm, được cùng các anh
chị đón sinh nhật hàng năm của
Tín Nghĩa. Sinh nhật Công ty, một
chút cảm xúc như được dự bữa
tiệc sinh nhật của chính bản thân
mình.

cho những hoàn cảnh khó khăn
bất hạnh, kém may mắn. Cán bộ
công nhân viên Tín Nghĩa xác
định, doanh nghiệp thành công,
phát triển bền vững phải luôn
đồng hành, gắn bó với cộng đồng
xã hội. Trong những năm qua,
phong trào từ thiện, xã hội, được
thực hiện thường xuyên trong cán
bộ, công nhân lao động, đã trở
thành truyền thống quý báu, tô
điểm thêm cho nét đẹp văn hoá
doanh nghiệp.
Cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty
đã xây dựng lên thương hiệu Tín
Nghĩa, cảm ơn tập thể cán bộ
nhân viên đã tạo nên văn hóa
doanh nghiệp và tinh thần đoàn
kết Tín Nghĩa hôm nay. Chúc cho
thương hiệu Tín Nghĩa để lại sẽ là
những giá trị tốt nhất cho khách
hàng, những sự quan tâm tốt nhất
với người lao động và những sự sẻ
chia lớn nhất với cộng đồng.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
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SỐNG
ĐỂ YÊU
THƯƠNG

T

ín Nghĩa - cái tên đã nói
lên phương châm sống
và làm việc của Công
ty và nó cũng đã lan
truyền đến từng cán bộ nhân viên.
Những trí thức trẻ năng động luôn
sống hết mình cho lý tưởng ấy. Nơi tôi
đang làm việc Công ty Cổ phần Phát
triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa là
một điển hình trong số đó. Dẫu biết
rằng hiện nay việc phát triển kinh tế
đang gặp rất nhiều khó khăn, Công
ty đang chạy đua hàng ngày để đạt
chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận nhưng
Công ty vẫn thực hiện tốt các hoạt
động mang đầy ắp tính nhân ái.
Hàng năm, Công ty đều tổ chức các
chương trình thiện nguyện, để cùng
chung tay giúp đỡ người nghèo, góp
phần động viên, khuyến khích các gia
đình vượt qua tự ti, mặc cảm để vươn
lên ổn định cuộc sống cũng như góp
phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện
nhanh mục tiêu xóa đói, giảm nghèo,
nâng cao đời sống nhân dân và rút
ngắn khoảng cách giàu nghèo trong
xã hội. Trong đó, cứ mỗi dịp cuối
năm, Công ty lại phối hợp với Ủy ban
MTTQ tỉnh Đồng Nai, Chính quyền địa
phương xã Tam Phước, các cơ quan,
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong
KCN tổ chức chương trình “Xuân nối
nhịp yêu thương” nhằm hướng tới
các gia đình chính sách, người nghèo
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
xã, các công nhân lao động làm việc
tại KCN có hoàn cảnh khó khăn. Hay
các đợt hiến máu nhân đạo mà đông
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đảo mọi người đều tham gia, mỗi giọt
máu cho đi một con người được cứu
sống. Chưa kể đến các hoạt động như
nhận chăm sóc hai khu mộ liệt sĩ ở
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành
hay như nhận phụng dưỡng bà mẹ
Việt Nam anh hùng đã hy sinh những
đứa con thân yêu cho nền độc lập
nước nhà. Đó chính là cái nghĩa với
đồng bào, quê hương, tổ quốc.
Đối với cán bộ công nhân viên Công
ty thì sao? Bên cạnh việc thực hiện
đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo
đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp,
Công ty còn luôn quan tâm môi
trường lao động cho cán bộ công
nhân viên, khám sức khỏe định kỳ, tổ
chức nghỉ mát hàng năm, triển khai
phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà”, phong trào phát huy sáng kiến
cải tiến kỹ thuật, cùng nhau nỗ lực
hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ
được giao. Trong công việc, mọi khó
khăn đều được ưu tiên giúp đỡ và giải
quyết. Đau ốm, ma chay thì Công ty
đều tổ chức thăm hỏi, chia sẻ và động
viên kịp thời. Đợt nghỉ mát hàng năm
không những là dịp để nhân viên
cùng gia đình du lịch, nghỉ dưỡng mà
còn là cơ hội gắn kết mọi người lại với
nhau hơn. Chắc không ai có thể quên
được Hội thao văn thể Tín Nghĩa, cho
đến bây giờ những kỷ niệm đó vẫn
được nhắc lại với sự hào hứng và sôi
nổi khiến những ai không thể tham
gia chỉ biết lắng nghe và hy vọng là
năm nào Hội thao cũng sẽ được tiếp

tục tổ chức.
Các anh chị đi trước luôn tạo điều kiện
để thế hệ trẻ phát huy năng lực, tiếp
thu kiến thức, giúp đỡ nhân viên mới
tìm hiểu và nắm bắt công việc nhanh
chóng, tạo mọi thuận lợi cho những
anh em muốn nâng cao trình độ
chuyên môn. Mọi người thương yêu
và đối xử với nhau như những người
thân trong cùng gia đình. Như người
ta vẫn hay nói mùa xuân là mùa của
yêu thương, con người dường như
xích lại gần nhau hơn, giao hòa cùng
đất trời. Vào những ngày gần Tết, có
chứng kiến cảnh các phòng ban sôi
nổi gửi những tâm sự cũng như hy
vọng mơ ước trong năm mới qua
những trang viết rồi cùng nhau trang
trí báo tường, từng đội chia nhau nấu
các món ăn Tết truyền thống hay việc
tặng quà cho đoàn viên thanh niên
gặp khó khăn có được cái Tết vui vẻ
và ấm áp,…mới thấy hết được sự
đoàn kết và tình cảm mọi người dành
cho nhau.
Nhiệt huyết tuổi trẻ, nhiệt huyết
thanh niên Tín Nghĩa sẽ kế thừa và
phát huy những việc làm ấy, đem trái
tim mình giúp xã hội bớt đi phần nào
những hoàn cảnh khó khăn, nâng cao
đời sống cho nhân viên trong toàn
Công ty để văn hóa Tín Nghĩa gắn liền
với câu nói “Sống trong đời sống cần
có một tấm lòng…”
			Mai Thị Sáng
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA
– NƠI GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG NGHIỆP

M

ột đêm trằn trọc,
ký ức lùa về. Còn
đúng 28 ngày
nữa, kỷ niệm 28
năm ngày thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa (07/09/1989 – 07/09/2017). Lò
dò ngồi dậy gõ lạch cạch ngẫm nghĩ
chút chút kỷ niệm sinh nhật lần 28
của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Khi học năm thứ 02 Đại học tôi đã
từng nghe đến Công ty Tín Nghĩa, cái
ngành “Đầu tư cho thuê hạ tầng Khu
công nghiệp” – ngày xưa tôi nghĩ cái
ngành gì mà lạ quá. Các Anh Công ty
Tín Nghĩa cứ xuống UBND xã Phước
Khánh hoài rồi bảo đầu tư cho thuê
Khu công nghiệp Ông Kèo? Chưa
mường tượng, hình dung được việc
đó là gì vì người dân nơi đây gọi là
khu Cá Úc mà các Anh lại bảo rằng
đó là quy hoạch KCN Ông Kèo. Nhưng
cũng chính điều đó làm tôi nhớ đến
Tín Nghĩa như một phần ký ức.
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của mình
cách đây 10 năm về trước – cái ngày
đầu tiên chính thức là nhân viên Công
ty TNHH MTV Tín Nghĩa (nay là Tổng
Công ty Tín Nghĩa). Khi ấy tôi chỉ mới

24 tuổi. Tôi vẫn là cô gái yếu ớt lắm,
chưa thể tự tin mình có thể cứng cáp
băng qua những trở ngại cuộc sống.
Mọi sự gặp gỡ đều do “duyên”. Tôi
luôn tin là như vậy!
Một cái “Duyên” khi tôi có công việc
trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi
tốt nghiệp chuyên ngành Môi trường,
trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất
tại dự án KCN Ông Kèo với vị trí nhân
viên phụ trách quản lý Môi trường và
Bồi thường. Nhớ ngày đầu mọi thứ
đều xa lạ và bỡ ngỡ, phải tập nhớ tên
các thành viên của các đơn vị trong
hệ thống Tín Nghĩa, phải làm quen
với máy photocopy, với máy in với
các đồ dùng và không gian làm việc
trong văn phòng mà hôm nay, mọi
thứ đã trở nên quá đỗi thân thuộc
đến nỗi cảm thấy thiếu vắng dù chỉ
tạm xa chúng vài ngày.
Nơi đây dạy cho tôi cách đối nhân xử
thế với những đồng nghiệp của mình,
dạy tôi cách phối hợp trong công
việc, giúp tôi giải quyết những khúc
mắc, mâu thuẫn để có thể dung hòa
những điều trong cuộc sống. Tự nhủ
thầm phải có ước mơ, có hoài bão, có

thứ để phấn đấu, bất kể nó là gì...
và Tôi mải miết đeo đuổi nhiều
năm không mỏi mệt. Rồi những
khó khăn trong công việc, những
trở ngại cuộc sống, những thứ gọi
là cơm áo gạo tiền… Tôi vật lộn
trước những băn khoăn, những
áp lực. Không vì thế mà nản lòng,
Tôi chọn phấn đấu cho công việc
của bản thân.
Nhìn lại đã 10 năm - quãng thời
gian khá dài đủ để một nhân viên
trẻ cảm nhận được sự trưởng
thành hơn qua công việc cùng
sự gắn bó giữa những thành viên
trong ngôi nhà mang tên Ban
quản lý các KCN trực thuộc Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Tôi cảm thấy
hạnh phúc. Hạnh phúc với tôi đơn
giản lắm chỉ là đôi khi được cùng
với đồng nghiệp, bạn bè ngồi ở
quán cóc ăn uống, la cà sau giờ
làm việc, nghêu ngao những bài
hát dạo mộ đoạn bài hát yêu
thích trong giờ làm việc để giải
tỏa căng thẳng, rồi khúc khích
cười khi hùa nhau chọc ghẹo ai
đó và cảm thấy ấm lòng khi nhận
được tin nhắn “Gái bệnh hả hay
có việc gì?, không thấy Gái đi làm”
Với góc nhìn của một người vẫn
còn trẻ được có cơ hội đứng
vào hàng ngũ nhân viên của Tín
Nghĩa , tôi cảm thấy đó tự hào để
cùng góp sức nhỏ bé của mình
mang đến hình ảnh Tổng Công
ty phát triển với khẩu hiệu “TÍN
NGHĨA - NỀN TẢNG CỦA THỊNH
VƯỢNG”. Với tôi, mỗi ngày làm
việc tại Tổng Công ty Tín Nghĩa là
một ngày để được học tập và trau
dồi. Nâng cao nghề nghiệp và
học làm người, văn hóa Tín Nghĩa
có vô vàn mảnh ghép đáng nhớ,
ghép nên câu chuyện cuộc sống
và sự trưởng thành của chính bản
thân tôi.
Hoàng Thảo
BQL các KCN Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA TRONG TÔI

KẾT QUẢ CUỘC THI
“TÍN NGHĨA TRONG TÔI”

H

ướng tới chào mừng kỷ niệm 28 năm
thành lập Tổng Công ty (7/9/1989 –
7/9/2017), Công đoàn Cơ sở, Đoàn Cơ
sở và Hội cựu chiến binh Tổng Công
ty đã phát động cuộc thi “Tín Nghĩa trong Tôi” nhằm
tiếp nhận những cảm xúc của CBCNV Tổng Công ty Tín
Nghĩa qua 28 năm hình thành và phát triển. Thông qua
cuộc thi góp phần tìm kiếm các tác phẩm bài viết, hình

ảnh ấn tượng về Tín Nghĩa trong 28 năm qua. Cuộc thi
đã được nhiều cán bộ công nhân viên trong toàn hệ
thống Tổng Công ty hưởng ứng và tham gia. Tổng cộng
có 21 bài viết và 3 bài thơ gửi về ban tổ chức. Ban giám
khảo đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để lựa chọn ra
những bài viết hay và ý nghĩa nói về Tổng Công ty. Các
bài viết rất giàu cảm xúc, tình cảm với những kỷ niệm
gắn bó với Công ty và đồng nghiệp.

Kết quả chấm thi như sau:
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STT

TÊN BÀI VIẾT

1

Chữ duyên gắn bó với Tín Nghĩa

Lê Nguyễn Diễm Hằng

BQL các KCN Tín Nghĩa

Giải nhất

2

Tín Nghĩa
– Lào trọn yêu thương

Phạm Danh Thuận

Công ty CP Tín Nghĩa - Lào

Giải nhì

3

Tín Nghĩa
– Giá trị nhân văn của Tổng Công Hoàng Đình Ngọc
ty

Cty CP Thẩm địnhgiá Đồng
Nai

Giải ba

4

Chặng đường hòa nhập với cuộc
sống nơi đất khách

Mai Thị Loan

Công ty CP Tín Nghĩa – Lào

Giải Khuyến
khích

5

Tín Nghĩa- Nét văn hóa đã thấm
nhuần trong mỗi cá thể

Phan Thị Tú Nhi

Cty CPPT KCN Tín Nghĩa

Giải Khuyến
khích

6

Tín Nghĩa – 28 mùa hoa

Nguyễn Minh Thùy

Công ty CP Tín Nghĩa –
Phương Đông

Giải Khuyến
khích

7

Tín Nghĩa
– Nơi gắn kết tình đồng nghiệp

Hoàng Thảo

BQL các KCN Tín Nghĩa

Giải Khuyến
khích

8

Sống để yêu thương

Mai Thị Sáng

Công ty CPPT KCN
Tín Nghĩa

Giải Khuyến
khích
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TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ

THƠ

Mừng
Tổng Công Ty Tuổi 28
Mừng Tổng Công ty thêm tuổi mới
Hai mươi tám năm một chặng đường
Bao nhiêu công sức tập thể làm
Tín Nghĩa hôm nay thêm khởi sắc
Chúc mừng sinh nhật Tổng Công ty
Chúc cho mọi sự được an lành
Nay thêm tuổi mới thành công mới
Khởi sắc vinh quang lại trở về
Chúc Tổng Công ty mãi rạng ngời
Hai mươi tám năm đầy sóng gió
Tín Nghĩa vững tin vào tương lai
Tiếp tục đi lên vững bước đều.
Tín Nghĩa trong ta thật tuyệt vời
Người người ai nấy cũng tận tâm
Góp sức chung tay xây dựng thành
Tín Nghĩa vinh quang rạng nước nhà

Nguyễn Thị Ngọc Nga
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa

TÍN NGHĨA TRONG TÔI

TÍN NGHĨA
– 28 MÙA HOA
Vừa tròn 28 mùa hoa
Tín Nghĩa Corp. chúng ta trưởng thành
Nhớ ngày xưa ấy ra quân
Khó khăn chồng chất chuông mành chỉ treo
Ngày ấy Tín Nghĩa còn nghèo
Nhưng ý chí lớn, quyết theo con đường
Dãi dầu thử thách phong sương
Chọn phương, lựa lối thương trường cạnh tranh
Người người tâm huyết, chuyên cần
Tập thể lãnh đạo đồng thanh kết đoàn
Chung lòng vượt mọi gian nan
Đạp bằng thử thách Tổng Công ty tiến lên
LO GIS TIS rất vững bền
Ngành KHU CÔNG NGHIỆP xướng tên đi đầu
XĂNG DẦU định hướng dài lâu
Kinh doanh NÔNG SẢN tốp đầu doanh thu
Tín Nghĩa công nghiệp đặc thù
Vươn mình lớn mạnh mặc dù sinh sau
Công ty Tín Nghĩa Phương Đông
Quyết tâm phấn đấu dẫn đầu thi đua
Chế biến nông sản được mùa
Đầu tư Nhơn Trạch cũng vừa được khen
Phương Đông gióng trống, thổi kèn
Cùng Lào Tín nghĩa một phen phất cờ
………

Tín Nghĩa hai chữ thân yêu
Qua bao thế hệ lớp người dựng xây
Vinh quang phấn khởi biết bao
Nhà nước khen tặng người người ngợi ca
Đi dọc từ Bắc vào Nam
Ớ đâu cũng có công trình mọc lên
Công nhân cần mẫn sớm chiều
Thức khuya dậy sớm phát huy tinh thần
Biết bao nhiêu những đổi thay
Tín Nghĩa phát triển đi vào lòng dân
Con đương in những bước chân
Những người lãnh đạo tài ba kiên cường
Niềm vui đưa đến công ty
Tô thêm danh tiếng công ty lẫy lừng
Hôm nay tôi có đôi lời
Chúc cho Tín Nghĩa ngày càng mạnh hơn
Mừng cho tuổi mới an nhàn
Cùng nhau phấn đấu dựng xây nước nhà

Tín Nghĩa là ngọn cờ đầu
Phát triển công nghệ bắc cầu tiến xa
Nhân lực trên dưới một nhà
Thương hiệu Tín Nghĩa tiến ra toàn cầu...

Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP DV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa

Nguyễn Minh Thùy
Công ty CP Tín Nghĩa – Phương Đông

******
28 năm, một chặng đường
Gian nan bền chí vấn vương bao tình
Đồng Nai nhân nghĩa địa linh
Tín Nghĩa giờ một gia đình chúng ta
28 năm, những mùa hoa
Hai chữ Tín Nghĩa sao mà đầy vơi
Hôm nay Tín nghĩa gọi mời
Chung tay xây đời, hợp tác dài lâu
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CẢM NHẬN

NHỮNG NĂM THÁNG TUỔI XUÂN

N

gày đó tôi mới
21 tuổi, vào làm
tại Ban Tài Chính
Quản trị Tỉnh uỷ đơn vị chủ quản của Công ty lúc
bấy giờ, tôi nhỏ tuổi nhất trong 7
chị em trong phòng. Phòng khá
nhiều việc, thường xuyên mọi
người phải đi công tác xuống các
huyện thị, có khi đi về đến nhà
hơn 10g đêm.
Thấy vất vả quá ba tôi nói hay mầy
kiếm việc khác làm đi con, công
việc gì mà đi tối ngày rồi làm sao
có thời gian kiếm được chồng? và
bạn Ba tôi cũng nói con muốn ế
chồng hay sao mà vào đây làm?
Tôi cười cho qua chuyện, trong
phòng tôi có 7 chị em là 7 hoàn
cảnh 1 chị vợ chồng li dị, 2 chị
chồng chết bỏ lại con thơ nheo
nhóc, chị chồng làm xa thỉnh
thoảng mới về … mỗi người một
cảnh. So ra ai cũng cũng có nổi khổ
như ai, có khi tôi lại là sướng nhất
trong phòng.
Công việc cứ trôi chảy khoảng 1
năm sau, tôi được giao nhiệm vụ
phụ trách phòng Ngân sách, công
việc cũng khó khăn vất vả, nhưng
với tinh thần cố gắng học hỏi công
việc từng bước đi vào ổn định và
cái cơ bản nhất là nhận được chỉ
dẫn của các Chú đi trước, nhất
là chỉ dẫn tận tình của Chú Ba –
trưởng Ban Tài chính Quản trị Tỉnh
uỷ lúc bấy giờ - người Cha thứ hai
trong lòng tôi với sự kính nể và biết
ơn người đã chỉ bảo cho tôi từng
chút trong công việc và trong cách
sống.
Ngày ấy cực là vậy, khổ là vậy mà có

66

Thông tin nội bộ - Số 06/2017

thời gian buông ra là chị em lại vui
hết mình. Tôi nhớ có lần Water Pack
ở Thủ Đức khai trương (Công viên
nước này bây giờ đã dẹp) mấy chị
em rủ nhau đi cho biết. Tan sở còn
đóng nguyên bộ áo dài tha thướt
là đi luôn.
Đến nơi phải mua áo thun quần
ngắn mới vào chơi được. Nhìn trò
chơi trợt máng nước từ trên cao
xuống hồ, mấy chị em thích lắm,
rủ nhau leo lên tụt. Mọi người tụt
không sao cả, riêng mình tôi khi
tụt xuống thì chìm nghỉm không
sao ngóc đầu lên được, mặc dầu tôi
biết bơi và cái hồ sâu có hơn 1 mét
nước !! Loi ngoi 1 lát có anh cứu hộ
nhảy xuống nắm đầu tôi kéo lên.
Tôi tức lắm quyết định thử lại 1 lần
nửa, kết quả vẫn loi ngoi không
ngóc đầu lên được, tức cười là lần
này vừa ngộp nước vừa bực mình
mắng anh cứu hộ thầm trong bụng
“bộ kỳ này tính cho tôi chết ngộp
luôn hay sao!!” Sau lần ấy tôi kệch
đến giờ không chơi trò này nữa.
Khi về mấy chị em quyết định để
nguyên áo thun, quần ngắn ướt

nhem đèo nhau về, dọc đường còn
ghé Lẫu Bò Bà Giáo Toàn ăn xong
mới chịu về. Giờ nhớ lại vui thiệt là
vui.
Thế rồi ngày tháng trôi qua, tôi
thăng trầm từ tỉnh xuống huyện,
từ huyện về lại tỉnh, qua bao nhiêu
vị trí công tác… đơn vị chủ quản,
Công ty mẹ, công ty con …. mọi
chuyện do duyên số, bất cứ công
việc gì tôi cũng cố gắng hoàn thành
với cái tâm của mình , có người nói
vầy, có người nói khác, có lúc vui,
có lúc buồn, nhưng tôi cũng chưa
bao giờ trách phiền ai việc gì, giờ
đây chỉ còn 6-7 năm nửa là đến tuổi
nghỉ hưu, cuộc sống thì cũng bình
thường không giàu có cũng không
nhà cửa của cải ….. như những Anh
chị em khác cùng trang lứa. Qua 28
năm nhìn lại đoạn đường đã qua
tuy không bằng phẳng, nhưng nếu
có phép mầu làm lại cuộc đời, tôi
xin gắn với Công ty của mình, nơi
tôi đã để lại những năm tháng tươi
đẹp của tuổi xuân.
Lê Ngọc Dung
BQL các KCN Tín Nghĩa

CẢM NHẬN

BỨC TRANH TÍN NGHĨA TRONG TÔI
Tín Nghĩa – mái nhà
chung, nơi những đứa
con một lòng đoàn kết
gắn bó, cùng nhau góp
sức cho sự nghiệp phát
triển bền vững của Công
ty, nơi giúp chúng tôi
ngày càng trưởng thành,
nơi tạo nguồn thu nhập
ổn định để chúng tôi
yên tâm công tác. Nơi
ấy cũng mở ra nhiều cơ
hội cho chúng tôi tiến
thân nghề nghiệp. Đó
cũng là lý do mà hầu hết
những anh em Tín Nghĩa
như tôi ra sức học tập và
rèn luyện, phấn đấu, đeo
đuổi và thực hiện những
hoài bão của mình.

M

ỗ i
năm,
vào
dịp
sinh nhật TCT, đối với tôi
đó là một sự kiện quan
trọng! Ngày để anh em
từ các nơi tụ họp về, dịp
để mỗi CBCNV hướng
về truyền thống tốt đẹp,
những thành tựu đã đạt
được, là dịp để TCT thể
hiện sự tri ân đến những
cán bộ đã đóng góp công
sức gầy dựng Công ty, tri
ân đến khách hàng, đối
tác đã hợp tác để TCT có
được thành công như
ngày hôm nay.

Đây cũng là dịp cá nhân
tôi hoài niệm lại những
chặng đường đã qua,
sau khi rời mái trường đại
học, tôi được tuyển dụng
làm việc tại Tín Nghĩa vào
ngày 01/11/1999, thấm
thoát vậy mà đã 18 năm
tôi gắn bó với Tín Nghĩa!
Khoảng thời gian đủ để tôi
cảm nhận được tình cảm
quý báu của những cô
chú lãnh đạo, của những
người anh người chị và
những đồng nghiệp đã
dìu dắt tôi trưởng thành.
Khoảng thời gian đủ dài
để tôi thấy được thương
hiệu Tín Nghĩa xoay mình
chuyển động, từng bước
vượt qua những tình thế
khó khăn để lớn mạnh
dần theo thời gian.

Thương hiệu của Tín
Nghĩa đã tiên lục khẳng
định vị thế của mình, Top
3 doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê lớn nhất trong cả
nước. Không những là
một trong những doanh
nghiệp tiêu biểu của tỉnh
Đồng Nai mà Tín Nghĩa
còn đứng vào top 100
doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam, các sản phẩm,
dịch vụ được mọi người
biết đến như: cà phê
xuất khẩu, xăng, dầu, hạ
tầng khu công nghiệp,
logistics, v.v Thật tự hào
khi được khoác lên mình
bộ đồng phục Tín Nghĩa.
Những nhiệt huyết và sự
quyết liệt không chỉ nổi
bật trong sản xuất kinh
doanh mà nét văn hóa
đặc trưng của Tín Nghĩa
còn thể hiện từ việc chăm

sóc đời sống CBCNV cho
đến các hoạt động văn
thể, hoạt động vì cộng
đồng. Hàng năm, Công ty
tổ chức vui chơi cho các
cháu thiếu nhi nhân ngày
Quốc tế Thiếu nhi, Tết
trung thu, tuyên dương
các cháu học gỏi sống
tốt; tổ chức khám sức
khoẻ định kỳ cho NLĐ,
quan tâm giúp đỡ kịp
thời người lao động trong
nội bộ có hoàn cảnh khó
khăn, tổ chức Hội thi
văn nghệ, thể thao; ủng
hộ các quỹ đền ơn, đáp
nghĩa, giúp đỡ đồng bào
vùng thiên tai, các hoạt
động hướng về ngư dân,
biển đảo; Tham gia hiến
máu nhân đạo, mổ mắt
nhân đạo, mổ tim cho trẻ
em nghèo, khám bệnh từ
thiện v.v…Tín Nghĩa còn
đến với những cụ già neo
đơn, những mãnh đời bất
hạnh bằng những mái
ấm nghĩa tình, đóng góp
cho địa phương những
trường mần non đạt
chuẩn quốc gia.
Tôi tin rằng với tâm huyết,
sự đam mê, quyết đoán và
đường hướng kinh doanh
đúng đắn, Ban lãnh đạo
TCT sẽ lèo lái con tàu Tín
Nghĩa vượt đại dương,
đưa thương hiệu Tín
Nghĩa ngày càng bay cao,
vươn xa hơn trong thời
gian tới.
Nguyễn Thị Hồng
Công ty CP Tín Khải
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đây,
rước
i
ngồ
khi còn
ghế
trên
nhà trường,
tôi đã ước mơ rất nhiều,
nhưng ước mơ lớn nhất
của tôi là sau này được
trở thành giáo viên như
mong ước của ba tôi
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khi còn sống. Nhưng cơ
duyên đã dẫn tôi đến với
cái nghiệp kế toán và nó
đã theo tôi đến ngày hôm
nay. Mười mấy năm trôi
qua không phải là dài so
với sự hình thành và phát
triển của Tổng Công Ty
(trong đó có Công ty CP

Xăng dầu), nhưng ngần ấy
năm có biết bao nhiêu sự
thay đổi từ công tác quản
lý đến nghiệp vụ chuyên
môn.
30/9/2004, tôi chính thức
vào làm tại Cty CP XD Tín
Nghĩa trước kia là Trung

Tâm TM DV DL và KS. Mô
hình lúc bấy giờ là TXD,
mỗi trạm có một trưởng
trạm và một kế toán. Theo
lời bạn bè lúc bấy giờ, tôi
cho rẳng kế toán trạm
xăng có gì đâu mà làm,
hoặc chỉ là ghi ghi chép
chép ngày bán được bao
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GIA ĐÌNH TÍN NGHĨA
TRONG TÔI TỰ HÀO VÀ ƯỚC VỌNG

rong không khí kỷ niệm
28 năm ngày thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tâm trạng của người con Tín Nghĩa
trong tôi vô cùng hứng khởi và đầy tự
hào, từ một cậu sinh viên Bách Khoa
mới ra trường với hành trang là kiến
thức trên ghế nhà trường và đầy hoài
bão đã được đại gia đình Tín Nghĩa
đón nhận đến nay đã tròn 12 năm
cống hiến và trưởng thành. Với 12
năm công tác trải qua nhiều khó khăn
và thuận lợi trong công việc, nhưng
lòng đam mê, tinh thần công hiến,
trách nhiệm trong tôi vẫn không thay
đổi, có lẽ vì cả thời gian tuổi trẻ và
khát vọng cống hiến của tôi đã dành
cho gia đình Tín Nghĩa.
Trải qua 28 năm năm hình thành và
phát triển từ một công ty nhỏ với
số vốn ít ỏi và vài cán bộ nhưng đến
nay Tổng Công ty Tín Nghĩa đã là
một Tổng Công ty lớn kinh doanh đa
ngành trong mọi lĩnh vực với doanh
thu hàng năm lên đến hàng ngàn tỉ
đồng và số lượng cán bộ công nhân
viên trên 1000 người, với thành quả
mà Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đạt
được như ngày hôm nay, với người
con của Tín Nghĩa chắc hẳn ai trong
chúng ta đều quá đỗi tự hào, và cũng
cảm nhận được sự vui mừng khi chính
mỗi chúng ta cũng đã đóng góp một
phần công sức vào sự phát triển của
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Trong không
khí vui tươi này chúng ta cũng không
thể quên công lao đóng góp và tôn
vinh các cô chú, anh chị thế hệ trước
đã gầy dựng gia đình Tín Nghĩa, mặc
dù họ có thể đang công tác hoặc nghỉ
hưu hoặc hoặc đã chia tay gia đình Tín
Nghĩa vì một lý do nào đó.
Ôi Tín Nghĩa 28 tuổi, theo biểu đồ tuổi
của con người thì đây là giai đoạn,
thời gian vàng để phát triển với đầy
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đủ sức khỏe, kinh nghiệm, bản lĩnh,
nhiệt huyết và sáng tạo, và thực tế
Tổng công ty Tín Nghĩa đã hội tụ đầy
đủ các yếu tố đó: với lợi thế địa chính
trị hết sức thuận lợi; nguồn vốn lớn;
kinh nghiệm và bản lĩnh đã được rèn
dũa qua 28 năm đầy thử thách, có
những thời điểm mà con thuyền Tín
Nghĩa đã vượt qua những con sóng
lớn để tiếp tục ra khơi; nhiệt huyết và
sáng tạo với hàng ngàn cán bộ nhân
viên có trình độ, được huấn luyện,
đào tạo bài bản và sự kế thừa từ thế
hệ này sang thế hệ khác nhịp nhàng,
khoa học và đầy trách nhiệm.
Đan xen với cảm xúc vui mừng kỷ
niệm 28 năm, trong tôi vẫn có một
cảm giác lắng đọng, vừa lo lắng và
vừa hồi hộp để tự hỏi rằng 28 năm sau
thì gia đình Tín Nghĩa sẽ thế nào? con
thuyền Tín Nghĩa sẽ đi tới đâu ở đại
dương bao la rộng lớn này? và trách
nhiệm của mình có thể làm gì cho gia
đình Tín Nghĩa ngày mai?.
Chàng thanh niên Tín Nghĩa đạt độ
tuổi 28 vào đúng thời điểm mà tình
hình đất nước Việt Nam và Thế giới
có nhiều biến động về kinh tế, chính
trị, xã hội và thay đổi liên tục diễn ra

hàng ngày, hàng giờ, đặc biệt là cuộc
cách mạng công nghệ 4.0, ở đó một
sáng kiến, một phát minh hay một
sản phẩm được phát hiện, được tạo ra
ngày hôm nay nhưng ngày mai đã là
lạc hậu, lỗi thời và sự cạnh tranh hết
sức khốc liệt. Đó là những thử thách
thực sự và hiện hữu, nhưng tôi tin
rằng chàng thanh niên Tín Nghĩa với
hành trang đầy đủ và có chiến lược
cụ thể, hoạch định rõ ràng cho từng
giai đoạn, từng thời kỳ; luôn đổi mới,
sáng tạo sẽ luôn tiến về phía trước
bằng bước đi vững chãi, dứt khoát
và hiên ngang. Và tôi tin rằng 28 năm
sau thì thế hệ con tôi vẫn sẽ tự hào khi
có người Cha, người Chú, người Dì…
đã cống hiến cho gia đình Tín Nghĩa,
và sự tự hào đó còn to lớn hơn trăm
ngàn lần của tôi vì khi đó gia đình Tín
Nghĩa là gia đình lớn toàn quốc, toàn
thế giới.
“Mọi điều đều có thể xảy ra khi chúng
ta có niềm tin và toàn tâm cho mục
đích, sự nghiệp mà chúng ta đã chọn”
Mai Trường Anh
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa
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NHỮNG NGÀY
ĐẦU THÀNH
LẬP CÔNG TY
nguồn
, nơi mình
đã phấn đấu, học
hỏi và trưởng thành hơn trong
cuộc sống.
Chỉ là một trong những thành viên
hậu duệ sau này có dịp tìm hiểu về
lịch sử hình thành và phát triển của
đơn vị mình, cảm thấy sự cống hiến
của bản thân còn quá nhỏ bé so
với sự phấn đấu nỗ lực của các bậc
tiền bối đi trước. Từ một đơn vị kinh
doanh nhân lực và đồng vốn hoạt
động ít ỏi Ban Lãnh đạo Công ty đã
huy động mọi nguồn lực có thể từ
sự hỗ trợ của Cấp Chủ quản đến sự
giúp đỡ của các mạnh thường quân
đồng thời với các chiến lược kinh
doanh của Công ty mà tập đoàn Tín
Nghĩa ngày một lớn mạnh

U

“
ống nước nhớ nguồn”
câu tục ngữ của ông bà xưa để lại
đã ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi
người dân Việt nam khi nói về cội

nguồn. Tháng 9 với những cơn mua
giữa mùa, tháng 9 của mùa tựu
trường, tháng 9 ngày trọng đại của
đất nước ngày Lễ Quốc khánh 2/9
và ngày 7 tháng 9 Tổng Công ty Tín
Nghĩa cách đây hai mươi tám năm
đã “ Chào đời “. Chúng ta hãy dành
một chút thời gian để nhớ về cội

Có được một bề dày lịch sử Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã trải qua biết
bao nhiêu thăng trầm của nền
kinh tế thị trường như con thuyền
ra khơi gặp biết bao sóng gió, khó
khăn trở ngại nhưng Ban Lãnh đạo
và các thành viên trong đại gia đình
Tín Nghĩa đã đưa con thuyền cập
bến bình yên và gặt hái được nhiều
thành quả tạo nên một thương
hiệu Tín Nghĩa như ngày hôm nay,
các đơn vị chi nhánh dần dần hình
thành và tiếp tục phát triển theo
định hướng của Tổng Công ty đã
đề ra, Chi nhánh của Tổng Công
ty đang phủ sóng khắp mọi nơi
nhằm vươn mình phát triển. “Đúng
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số lượng, Đủ chất lượng, Văn minh lịch sự “mà
Xăng dầu Tín nghĩa đã là địa chỉ quen thuộc
của người tiêu dùng hay hương vị của Scafe
Công ty kinh doanh nông sản đã để lại dấu ấn
đậm nét là những ly cà phê tươi, nguyên chất,
đậm đà mang hương vị rất riêng của cà phê Tín
Nghĩa. Hàng loạt doanh nghiệp, nhà máy đã
phủ đầy Khu công nghiệp của Tín Nghĩa, hoạt
động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN mang về
nguồn doanh thu và lợi nhuận không hề nhỏ,
đóng góp vào thành quả chung của Tổng
Công. Dù rằng việc kinh doanh không phải lúc
nào cũng thuận lợi, nhưng với sự lực bền bỉ
của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên
gắn bó qua thời gian thì Tín Nghĩa đã và đang
là một trong những đơn vị điển hình của tỉnh
về sự phát triển và tiềm lực đi lên của mình.
Từ sự phát triển ngày càng nhân rộng theo
cấp số nhân, đồng hành với sự phát triển về
kinh doanh đời sống cán bộ công nhân viên
trong Công ty ngày càng cải thiện. Bên cạnh
đó các tổ chức đoàn thể cũng hình thành và
hoạt động không ngừng đã đem lại cho Đảng
ủy những Đảng viên ưu tú, Đoàn viên xuất sắc.
Không những quan tâm đến mọi hoạt động
trong Công ty mà Đảng ủy, Lãnh đạo Công
ty còn đặc biệt quan tâm đến những Tổ chức
xã hội trong Tỉnh nhà. Cứ mỗi độ xuân về hay
những dịp lễ, tết Công ty đều có những phần
quà gửi đến cho các tổ chức dù không nhiều
nhưng cũng đã đem lại niềm vui cho những
hoành cảnh khó khăn, thăm hỏi những cán
bộ nghỉ hưu và gia đình cán bộ đã đồng hành
cùng Công ty qua năm tháng góp phần không
nhỏ vào sự phát triển của Tổng Công ty.
Hai mươi tám năm là khoảng thời gian không
ngắn và cũng không dài nhưng cũng đủ để
thấy sự hình thành, phát triển của Tổng Công
ty. Và qua một thời gian dài đồng hành với sự
lớn mạnh Công ty một số anh, chị có mặt từ
những ngày đầu thành lập Công ty đến nay đã
đến thời điểm nghỉ hưu. Là lớp hậu duệ, thế
hệ sau xin gửi đến các bậc tiền bối sự ngưỡng
mộ, lời tri ân, dù ít nhiều các anh, chị cũng đã
cống hiến và góp phần đặt những viên gạch
đầu tiên cho nền tảng phát triển của Tín Nghĩa.
Hứa với bản thân quyết tâm học hỏi cũng như
giữ gìn những thành quả những tinh hoa của
Công ty mà các anh chị đã dày công xây dựng.
Thanh Loan
Phòng Hành chính Quản trị
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CHỮ NGHĨA TRONG CHỮ
“TÍN NGHĨA”

N

gười xưa thường nói “Thức lâu mới biết
đêm dài, sống lâu mới biết lòng người dở
hay” với câu này ở một khía cạnh nào đó
nhắc chúng ta khi làm một việc gì cũng
cần phải kiên trì, nghiêm túc, nhẫn nại thì chúng ta mới có
thể đánh giá được sự việc đó đúng hay sai. Và nghiệm lại
trong cuộc sống, nếu chúng ta cứ thay đổi kế hoạch liên
tục, thay đổi công việc liên tục trong khi chưa có sự nhẫn
nại, nghiêm túc cho công việc, chưa đạt được những kinh
nghiệm nhất định cho bản thân đã từ bỏ để theo hướng
khác thì chúng ta sẽ khó đạt được kết quả mong muốn của
riêng mình.
Và nói gần hơn, khi làm một công ty nào đó với thời gian 1
năm, 2 năm hoặc còn hơn thời gian thế nữa, bạn cũng chưa
thể hiểu hết được cách thức quản lý của công ty, văn hoá
của công ty, sự kết nối giữa con người với con người trong
công ty, các bạn cần kiên trì hơn, nhẫn nại hơn, nghiêm
túc hơn trong công việc, theo thời gian mọi người sẽ “nhận
diện“ ra bạn và bạn sẽ cảm thấy “hiểu” hơn về công ty, mọi
việc xử lý sẽ cảm thấy nhanh hơn và bạn sẽ cảm thấy mình
đã thành công ở một khía cạnh nào đó, hơn thế bạn sẽ
được công ty công nhận và được đền đáp xứng đáng theo
nghĩa theo tình.
Hiện nay tôi công tác tại Tín Nghĩa đến nay cũng được gần
5 năm (nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mình đến đây từ “hôm qua”),
tôi cũng dần cảm nhận được cái “nghĩa” trong công ty và
đó cũng là một phần văn hoá của công ty làm cho các anh
chị công tác lâu năm có thể yên tâm làm việc, phấn đấu
cho công ty đến tuổi về hưu, tôi rất muốn nói lời cám ơn
đến các anh chị, đồng nghiệp đã hỗ trợ, hướng dẫn, tạo
điều kiện, khuyến khích, động viên tôi trong thời gian qua
và cũng như trong thời gian sắp tới. Tôi cũng hi vọng các
bạn trẻ khi vào công ty cũng sẽ luôn cố gắng, kiên trì, phấn
đấu nghiêm túc cho công việc và theo thời gian dần dần
các bạn sẽ cảm nhận được cái “nghĩa” của công ty đúng với
triết lý mà Ban lãnh đạo đã gửi gắm trong tên của công ty,
đó là “Tín Nghĩa”.
Hà Thái Bình
BQL các KCN Tín Nghĩa
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HÒA NHẬP TRÊN CON ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
việc thuộc chuyên môn, tôi
còn nhận được những lời
khuyên và chỉ dẫn của các
anh chị phòng ban khác.
Nhìn chung, điều quý giá
nhất tôi học được từ mọi
người là ở thái độ làm việc:
tập trung, kiên định, tinh
thần trách nhiệm cao và
quyết đoán.

C

ó những con
đường
đi
qua
không
nhớ nổi tên,
có những hành trình sẽ
không bao giờ quên.
Những năm tháng màu
xanh như mây trên bầu
trời và tự do bay lượn, đó
là tuổi trẻ. Tuổi trẻ của mỗi
người có thể đều giống
nhau ở những chặng
đường: những năm tháng
tươi xanh của học sinh,
sinh viên và những tháng
ngày đi làm để khẳng định
bản thân. Và mỗi người sẽ
có cho riêng mình những
trải nghiệm, những kỷ
niệm không thể nào quên
trên mỗi hành trình ấy.
Mọi chuyện diễn ra trong
cuộc đời đều có cái duyên,
bởi thế bạn mới có thể
được gặp gỡ người này
chứ không phải người
khác, bạn đi làm ở công ty
này chứ không phải công

ty khác. Tôi may mắn khi
vừa tốt nghiệp đã được
nhận công tác tại công ty
con của Tổng công ty Tín
Nghĩa là Công ty CP TM &
XD Phước Tân, điều đó với
tôi như một món quà đặc
biệt của tuổi trẻ.
15 tháng – không phải là
quãng thời gian quá dài
nhưng đủ để tôi – một
người trẻ cảm nhận được
sự trưởng thành hơn qua
công việc hiện tại và sự
gắn bó giữa những thành
viên trong ngôi nhà mang
tên Tín Nghĩa.
Những ngày đầu trong vai
trò một nhân viên thử việc,
tôi có chút áp lực với công
việc, một phần vì còn chưa
tích lũy đủ kinh nghiệm
cần thiết, một phần vì thái
độ làm việc nghiêm túc,
tập trung cao độ của các
anh chị. Dù vậy, tinh thần
học hỏi và khát khao cống
hiến trong tập thể là động
lực thúc đẩy tôi luôn cố
gắng theo kịp những áp
lực trong thời gian đầu.

Không giống với vẻ ngoài
nghiêm túc mà các nhân
viên đi trước thể hiện
trong công việc như ban
đầu tôi đánh giá, hầu như
mọi người đều hòa đồng
và không ngại giúp đỡ lẫn
nhau. Dường như tôi cảm
thấy thoải mái hơn nhiều
khi tiếp xúc thường xuyên
với các đồng nghiệp tại
các phòng ban. Mọi người
đều cảm thấy có trách
nhiệm chỉ bảo các nhân
viên mới nhanh chóng
hòa nhập với guồng quay
công việc, đồng thời giải
tỏa áp lực cho những
người mới như tôi. Điều
đặc trưng trong văn hóa
công sở của hầu hết các
công ty thuộc tập đoàn là
sự nhiệt tình. Dù trong giờ
hành chính, trong công
việc hay các hoạt động
xã hội mọi người đều hết
mình tham gia.

Là một phần của tập thể,
hiển nhiên tôi phải thể
hiện trách nhiệm trong
công việc và nhiệt tình
tham gia các hoạt động
ngoại khóa của công ty.
Thời gian làm việc ở đây
tôi không chỉ tích lũy
thêm kiến thức mà tôi
còn có thêm một trái tim
chứa đầy tình yêu thương
của mọi người, ai cũng
đối xử với nhau thật chân
thành, luôn quan tâm,
chia sẻ những khó khăn
trong công việc và cuộc
sống. Chắc chắn sẽ còn
mãi trong tim mọi người
những tiếng cười sau giờ
làm việc, những buổi trưa
cùng ngồi ăn cơm chung,
hay những buổi sinh nhật
– chúng ta đã cùng kề vai
bên nhau, và hòa chung
một niềm vui thật trọn
vẹn. Tôi không chỉ nghĩ
mọi người ở đây là đồng
nghiệp mà hơn hết là anhchị-em một nhà, là những
người thật sự có ý nghĩa
quan trọng trong hành
trình cuộc đời của mình.

Là thành viên của phòng
kế toán, ngoài sự giúp
đỡ tận tâm của kế toán
trưởng trong những công

Thời gian làm việc ở Tín
Nghĩa vừa qua đã đủ để
tôi tích lũy những kinh
nghiệm cần thiết cho vị
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trí hiện tại. Dù vậy tôi vẫn là một thành viên
trẻ tuổi của công ty, bề dày kinh nghiệm so
với các anh chị đi trước vẫn còn kém xa. Do
đó việc học tập tích lũy kinh nghiệm là công
việc vẫn phải thực hiện ngày qua ngày. Và đến
lúc nào đó tôi sẽ lại truyền thụ những gì mình
có cho thế hệ sau, xem như một trách nhiệm
của mình dành cho sự phát triển liên tục, bền
vững của công ty. Cảm ơn những gì ban lãnh
đạo trong nhiều năm qua đã tạo điều kiện cho
tôi cũng như rất nhiều những nhân viên khác
có cơ hội được làm việc trong một môi trường
chuyên nghiệp, giàu tính kỷ luật.
Trần Thị Thu Hà
Công ty CP TM & XD Phước Tân

VAI TRÒ
CỦA BAN PHÁP CHẾ
TRONG TỔNG CÔNG TY

L

ợi ích đầu mà Pháp chế mang lại cho
doanh nghiệp đó là bảo đảm sự tồn
tại và phát triển bền vững của doanh
nghiệp. Bởi lẽ, trong kinh doanh, mục
tiêu lợi nhuận là yếu tố hàng đầu, nhưng để đạt
được lợi nhuận một cách an toàn, hiệu quả mà
không gặp rủi ro thì yếu tố an toàn pháp lý phải
được bảo đảm.
Là bộ phận dẫn dắt doanh nghiệp trong hành
lang pháp lý an toàn, đội ngũ "gác cổng" chuyên
nghiệp này có thể giúp doanh nghiệp tự tin tiến
bước trên thương trường. Về phương diện xã
hội, họ còn giúp doanh nghiệp xây dựng được
văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần bảo đảm
pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như có ý thức
học hỏi và tôn trọng luật pháp quốc tế trong
giao dịch, làm ăn.
Doanh nghiệp khi đã xây dựng được đội ngũ cán
bộ pháp chế vững mạnh thì vị thế doanh nghiệp
được nâng lên trong những cuộc đàm phán với
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đối tác, nhất là đối tác nước ngoài.
Ðiều này còn khẳng định "tầm" là
một doanh nghiệp làm ăn đàng
hoàng, minh bạch, luôn tuân thủ
pháp luật và rất đáng tin cậy. Chủ
doanh nghiệp sẽ yên tâm về tất
cả các hợp đồng, các hồ sơ tài liệu
bởi những rủi ro pháp lý đã được
lường trước, giảm bớt và có thể
được loại bỏ bởi sự thẩm định của
cán bộ pháp chế.
Vai trò Ban Pháp chế Tổng Công ty hiện
nay:
Nhiệm vụ của Ban Pháp chế
Tổng Công ty Tín Nghĩa là thực
hiện công tác pháp chế doanh
nghiệp trong nội bộ, quản trị
rủi ro trong kinh doanh. Tổ Pháp
chế Tổng Công ty Tín Nghĩa được
thành lập theo Quyết định số 83/
QĐ-TCT ngày 20/8/2013 trên cơ
sở Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
ngày 04/7/2011 của Chính phủ
và Quyết định số 2209/QĐ-UBND
ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc ban hành Đề
án thành lập Phòng Pháp chế và
củng cố, kiện toàn tổ chức pháp
chế theo Nghị định số 55/2011/
NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính
phủ.
Khi mới thành lập Tổ Pháp chế
Tổng Công ty Tín Nghĩa là bộ phận
chuyên môn thuộc phòng Tổ chức
Nhân sự Tổng Công ty, hoạt động
theo chế độ kiêm nhiệm.
Ngày 01/01/2016 Tổ pháp chế
Tổng Công ty Tín Nghĩa được tách
ra thành Ban Pháp chế và hoạt
động độc lập chuyên trách (Quyết
định thành lập số 305/QĐ-TCT ký
ngày 25/12/2015 về việc thành
lập Ban Pháp chế Tổng Công ty
Tín Nghĩa kể từ ngày 01/01/2016).
Hiện nay cơ cấu nhân sự của Ban
Pháp chế Tổng Công ty Tín Nghĩa
là 03 người. Bao gồm: 01 Giám đốc
Pháp chế (phụ trách chung) và 02
nhân viên pháp chế. Thực hiện
công việc chuyên môn và không
kiêm nhiệm. Trong suốt thời gian
từ khi thành lập đến nay, Ban

Pháp chế đã thực hiện các nhiệm
vụ của mình như:
Ban Pháp chế Tổng Công ty Tín
Nghĩa có chức năng nhiệm vụ
tham mưu, tư vấn cho Hội đồng
quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng
Công ty, các Phòng ban, bộ phận
có liên quan về những vấn đề
pháp lý liên quan đến tổ chức,
quản lý và hoạt động sản xuất,
kinh doanh của Tổng Công ty.
Trong thời gian qua Ban Pháp chế
đã thể hiện vai trò của mình thông
qua các nhiệm vụ như:
Ban Pháp chế giúp Tổng Công ty
tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những
thay đổi về chủ trương, chính
sách pháp luật để kịp thời tránh
cho Tổng Công ty những thiệt hại
không đáng có.
Ban Pháp chế còn đóng vai trò
quan trọng trong tư vấn phòng
ngừa rủi ro pháp lý đối với các giao
dịch thông qua hợp đồng bằng
cách đưa ra ý kiến thẩm định,
tư vấn góp ý đối với các dự thảo
hợp đồng, có trường hợp trực tiếp
tham gia đàm phán với đối tác.
Ban Pháp chế không những tư
vấn trong hoạt động kinh doanh,
tư vấn trong hoạt động tố tụng,
tham gia vào công tác xây dựng
văn bản, đào tạo, nâng cao chất
lượng công tác pháp chế, hiểu
biết pháp luật trong toàn bộ hệ
thống.
Hiện nay, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đang ngày càng phát triển và
khẳng định vị trí trên thị trường
Việt Nam và quốc tế nên vai trò
Ban Pháp chế trong Tổng Công ty
cũng ngày càng có nhiều cơ hội và
thách thức. Để khẳng định vai trò
của mình hơn nữa trong thời gian
tới, Ban Pháp chế không ngừng nổ
lực hết sức mình để có thể tham
mưu thực hiện tốt chuyên môn
của mình nhằm góp phần vào sự
thành công, phát triển của Tổng
Công ty.
Nguyễn Quốc Kỳ
Ban Pháp Chế

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

KHAN HIẾM NGUYÊN LIỆU
CHO NGÀNH CHẾ BIẾN
HẠT ĐIỀU Ở VIỆT NAM

V

iệt Nam là
một trong
n h ữ n g
quốc gia
giữ vị trí xuất khẩu điều
nhân số 1 thế giới, với sản
lượng chế biến chiếm hơn
50% sản lượng toàn cầu.
Theo kế hoạch năm 2017,
toàn ngành điều Việt Nam
sẽ xuất khẩu 360.000 tấn
điều nhân, kim ngạch xuất
khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD.
Trong đó, 6 tháng đầu năm
2017 đã xuất khẩu được
khoảng 151 nghìn tấn
nhân điều, thu về 1,47 tỷ
USD, giá bán bình quân đạt
9.720 usd/tấn, tăng 26,3%
so cùng kỳ năm 2016. Hoa
Kỳ là thị trường tiêu thụ
nhiều nhất, sau đó đến Hà
Lan, Trung Quốc, Bỉ, Nga…
Tuy nhiên, việc “ khát”
nguyên liệu đã làm cản trở
vị trí xuất khẩu hạt điều ở
nước ta, khi mà những năm
gần đây nguồn nguyên liệu
trong nước chỉ đủ đảm bảo
cung cấp 30-35% cho sản
xuất chế biến tiêu thụ và
xuất khẩu, còn 65-70% là
phải nhập khẩu. Năm 2017,
ngành điều Việt Nam vẫn
tiếp tục phải đối mặt với
thực trạng thiếu nguyên
liệu phục vụ chế biến xuất
khẩu. Cũng do ảnh hưởng
của thời tiết làm mất mùa

nên giá điều thô trong
nước và trên thế giới tăng
cao nhiều nhất trong
nhiều năm qua, có những
thời điểm giá nguyên
liệu hạt điều thô đạt mức
58.000 đ/kg. Do không
chủ động được nguyên
liệu để chế biến nên ngành
điều phải nhập khẩu hầu
hết từ các nước Châu Phi
– nơi quy tắc thương mại
chưa được xem trọng, dẫn
đến rủi ro cao về thanh
toán, đối tác có thể tự ý
hủy hợp đồng, rủi ro về
kiểm soát chất lượng và an
toàn thực phẩm nguyên
liệu nhập ngoại, giá nhập
khẩu nguyên liệu tăng
cao, còn giá bán điều nhân
không tăng nhiều, vì thế
các doanh nghiệp chủ
yếu sản xuất “Lấy công
làm lãi”, lợi nhuận không
cao như mong đợi. Đầu vụ
năm 2017, cũng do thiếu
nguyên liệu trong nước,
để có nguyên liệu điều
thô sản xuất, nhiều doanh
nghiệp đã ký hợp đồng
nhập khẩu, nhưng thực tế
một số doanh nghiệp bị
đối tác không thực hiện
theo cam kết hợp đồng, trì
hoãn giao hàng hoặc giao
hàng chất lượng không
đúng theo hợp đồng…
Doanh nghiệp trong nước
theo đó phải xin chậm
giao hàng hoặc phải hủy
hợp đồng xuất khẩu điều
nhân, điều đó cũng phần
nào làm ảnh hưởng đến uy

tín của doanh nghiệp Việt
Nam.
Hiện nay thị trường tiêu
thụ nhân điều trên thế giới
vẫn có xu hướng tăng dần.
Dự kiến 6 tháng cuối năm,
toàn ngành điều phải nhập
khẩu thêm 500.000 tấn
điều thô, cùng với nguồn
nguyên liệu được chuẩn bị
từ hồi đầu năm 2017 mới
đáp ứng được nhu cầu chế
biến và giao cho các hợp
đồng đã ký. Một số doanh
nghiệp không có đủ nguồn
nguyên liệu chế biến trong
những tháng cuối năm,
hoặc có nguyên liệu nhưng
giá cả nguyên liệu, thành
phẩm lên xuống khó dự
báo, dẫn đến không cân
đối được giá thành sản
xuất, hiệu quả không cao vì
vậy sẽ phải giảm công suất
chế biến, thậm chí một số
nhà máy nhỏ lẻ sẽ phải tạm
đóng cửa.
Bài toán nguyên liệu cho
ngành chế biến xuất khẩu
điều Việt Nam cho đến nay
vẫn chưa được giải quyết
triệt để. Khi mà việc nâng
sản lượng, chất lượng
điều trên diện tích hiện
có tại Việt Nam là việc làm

rất khó, do phần lớn diện
tích trồng điều được bố trí
trên chân đất không mấy
thuận lợi. Các vườn điều
chưa được đầu tư, chăm
sóc theo đúng yêu cầu kỹ
thuật. Mặt khác, mấy năm
gần đây, thời tiết diễn biến
không thuận lợi đã phát
sinh nhiều loại sâu bệnh
gây hại ở mức độ nặng
hơn cho cây điều, làm giảm
năng suất, sản lượng.Vì
vậy để giải quyết bài toán
nguyên liệu, cung ứng tốt
nguồn nguyên liệu cho các
doanh nghiệp sản xuất chế
biến, tránh gián đoạn sản
xuất thì ngành điều Việt
Nam cần sớm có giải pháp
cho bài toán về nguồn
nguyên liệu, đặc biệt là
chú trọng nguồn nguyên
liệu trong nước, xem xét
nghiên cứu đầu tư trồng
điều với nguồn giống mới
cho năng suất cao, chất
lượng tốt, ứng phó được
bệnh trên cây trồng. Có
như vậy mới có đủ nguồn
nguyên liệu để chế biến
và không phải phụ thuộc
nguồn nhập khẩu.
Nguyễn Thị Huệ
Công ty CP XNK NSTP Đồng Nai
(Donafoods)
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