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KỶ NIỆM 28 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY
(7/9/1989 – 7/9/2017)

T

hành lập ngày 7/9/1989, trải
qua 28 năm hình thành và
phát triển, Tổng Công ty Tín
Nghĩa từ một doanh nghiệp nhỏ ban
đầu, nay trở thành Tổng Công ty lớn
của tỉnh Đồng Nai, với tổng tài sản
lên hàng nghìn tỷ đồng. Trong đại gia
đình Tín Nghĩa hiện nay hơn 20 đơn vị
trực thuộc, công ty con, công ty liên
doanh, liên kết.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được
qua quá trình sản xuất kinh doanh,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã góp phần
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng
Nai. Trong nhiều năm liền, Tổng Công
ty Tín Nghĩa được bình chọn top 200
doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam,
với hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực
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như: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp; 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.
Kết quả đạt được qua 28 năm được
đóng góp từ những thành tích của
mỗi cá nhân trong ngôi nhà Tín
Nghĩa. Mọi người đã nỗ lực, cống
hiến hết mình vì sự nghiệp chung
của Tín Nghĩa. Ngày 7/9/2017 Tổng
Công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm
thành lập nhằm ôn lại những thăng
trầm, những truyền thống tốt đẹp
trong quá trình xây dựng, phát triển.
Qua đó tạo sự đoàn kết gắn bó, phát
huy thành tích đã đạt được, CBCNV
Tín Nghĩa tiếp tục phấn đấu, học tập,

rèn luyện, lao động, sáng tạo, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần
đưa Tổng Công ty phát triển lên một
tầm cao mới.
Trong dịp mừng kỷ niệm 28 năm
ngày thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa (7/9/1989 – 7/9/2017), các
tổ chức Đoàn thể: Công đoàn cơ
sở, Đoàn cơ sở, Hội cựu chiến binh
Tổng Công ty đã tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, đồng loạt các
đơn vị treo bangrol khẩu hiệu “Thi
đua lập thành tích hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm
28 năm thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa (7/9/1989 - 7/9/2017)”. Tuyên
truyền trên website, trên bản tin nội
bộ chào mừng 28 năm thành lập
Tổng Công ty. Khai trương Trạm xăng
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dầu Tín Phát 2, tổ chức cuộc
thi "Tín Nghĩa Trong Tôi", cuộc
thi hùng biện "Thanh niên
phát huy sáng kiến, sáng tạo";
giải bóng đá "Thanh niên Tín
Nghĩa". Phát hành Bản tin nội
bộ số đặc biệt; Kỷ yếu Công
đoàn và thực hiện Tờ Báo ảnh
chào mừng.
Đặc biệt, nhân dịp này, CBCNV
Tổng Công ty cũng đã tài trợ,
ủng hộ cho công tác từ thiện
xã hội như xây dựng 19 căn
nhà tình thương, tình nghĩa và
phát hơn 1.000 phần quà cho
người mù, người nghèo tại các
Huyện trong tỉnh Đồng Nai,
tổng trị giá cho đợt từ thiện
này gần 1,2 tỷ đồng.
Kỷ niệm 28 năm thành lập
Tín Nghĩa, niềm kỳ vọng của
toàn thể cán bộ, nhân viên,
người lao động Tổng Công ty
trong 5 năm, 10 năm kế tiếp
Tín Nghĩa sẽ trở thành một
tập đoàn kinh tế mạnh hàng
đầu Việt Nam; thương hiệu Tín
Nghĩa không chỉ có ở phạm vi
quốc gia mà còn vươn ra quốc
tế; văn hóa Tín Nghĩa tiếp tục
được bảo tồn và phát huy.
Ngoài ra, để nói về sự trưởng
thành hôm nay khi Tín Nghĩa
tròn 28 tuổi, điều mà Ban Lãnh
đạo Tổng Công ty và cán bộ,
nhân viên, người lao động
ghi trong tâm khảm của mình
chính là sự giúp đỡ, quan tâm
của các vị lãnh đạo Tỉnh Nhà
qua các thời kỳ trong từng
bước đi suốt cả quá trình hình
thành và phát triển. Đã khởi
dựng, chung vai, sát cánh
cùng Tín Nghĩa để hình thành
nên một doanh nghiệp kinh
tế Đảng đầu tiên nay là Tổng
Công ty mang tên “Tín Nghĩa”.
Hồng Châu
P. TTTT

TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG QUÁCH VĂN ĐỨC
– CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
TẠI LỄ KỶ NIỆM 28 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA (7/9/1989 – 7/9/2017)

N

ăm nay là năm thứ 2 Tổng
Công ty hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần, chúng
ta đã trãi qua hơn một năm trong giai
đoạn phát triển mới với những kết quả
bước đầu đáng khích lệ. Sau cổ phần
hóa thành công, tổ chức và bộ máy Tổng
Công ty tiếp tục ổn định, quy mô và nhịp
độ tăng trưởng được duy trì, tình hình
tài chính lành mạnh hơn, hoạt động
kinh doanh có hiệu quả, cổ tức vượt chỉ
tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông, đời
sống CBNV tiếp tục được duy trì và cải
thiện. Nhìn lại hơn một năm qua, chúng
ta thấy vui mừng với những kết quả đã
đạt được và phấn khởi hơn trước những
chuyển biến thuận lợi trong quá trình
phát triển của Tổng Công ty.
Trong năm 2017, mặc dù doanh thu có
giảm thấp do xuất khẩu cà phê và kinh
doanh hàng nguyên liệu TACN gặp khó
khăn nhưng chúng ta vẫn phải đảm
bảo khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế
hoạch lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
Điều này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực,
cố gắng nhiều hơn nữa, mọi người phải
làm việc với quyết tâm và tinh thần trách
nhiệm cao hơn nữa. Chúng ta phải phấn
đấu để sao cho sinh nhật công ty mỗi
năm một vui vẻ hơn, phấn khởi hơn và
thật sự trở thành một ngày hội của đại
gia đình Tín Nghĩa. Bên cạnh đó, để sinh
nhật Tổng Công ty thêm phần ý nghĩa,
cùng với các hoạt động chào mừng và
phong trào thi đua nội bộ, hàng năm
chúng ta đều tổ chức công tác xã hội từ
thiện. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 này,
từ nguồn vận động đóng góp của CBNV,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tặng 19 căn
nhà tình nghĩa, tình thương cho các hộ
nghèo, gia đình chính sách tại các huyện
trong Tỉnh Đồng Nai cùng với hơn 1.000
phần quà cho người nghèo, người mù.
Tổng trị giá đóng góp và trao tặng gần
1,2 tỷ đồng.

Đúng hai năm nữa Tổng Công ty Tín
Nghĩa sẽ tròn 30 tuổi. Tôi tin rằng tất cả
chúng ta, ai cũng đều nôn nao, mong
đợi sớm tới ngày ấy. Ban Lãnh đạo Tổng
Công ty cũng đã có dự liệu cho việc tổ
chức Sinh nhật lần thứ 30 của Tín Nghĩa
sao cho thật tốt đẹp, thật ý nghĩa và
phải thật sự là một ngày hội lớn. Do vậy,
chúng ta cần làm tốt công tác chuẩn
bị ngay từ bây giờ, mọi hoạt động phải
được tính toán, lập kế hoạch chi tiết và
chắc chắn là không thể thiếu hoạt động
xã hội từ thiện. Nhân đây, tôi muốn kêu
gọi sự đóng góp về ý tưởng, về trí tuệ
và công sức của tất cả CBNV Tín Nghĩa
để làm sao cho sự kiện sinh nhật lần thứ
30 của chúng ta thật ấn tượng và đầy ý
nghĩa.
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Ngày hôm nay, nhiều anh chị em
là cựu thành viên của gia đình Tín
Nghĩa đã cùng về đây chúc mừng
sinh nhật công ty. Điều này thể hiện
tình cảm quý mến và gắn bó của
anh chị em với Tổng công ty. Đây
là một nét đẹp trong văn hoá Tín
Nghĩa. Mặc dù không còn làm việc
ở Tổng công ty nữa và mỗi người
cũng có những nổi lo riêng, nhưng
tôi biết rằng các anh chị em vẫn
thường xuyên quan tâm thăm hỏi
và luôn dõi theo những bước thăng
trầm của Tín Nghĩa. Tôi thật sự cảm
kích và rất vui khi đón nhận những
tấm chân tình đó. Nhân dịp này,
thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty tôi
xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết
ơn đối với những đóng góp quý báu
và những tình cảm tốt đẹp của các
anh chị em đã dành cho Tín Nghĩa.
Đối với các anh chị em đang công
tác tại Tổng Công ty, trong năm qua
các anh chị đã nỗ lực, cố gắng nhiều
trong công việc, đã có những đóng
góp đáng kể cho thành tích chung
của Tổng Công ty. Tôi xin ghi nhận
và đánh giá cao những đóng góp đó
của các anh chị và mong rằng các
anh chị em sẽ tiếp tục làm việc với
tinh thần hăng say hơn, trách nhiệm
hơn, tạo ra năng suất, hiệu quả cao
hơn trong công việc. Tổng Công ty
luôn hoan nghênh và có chính sách
đãi ngộ thoả đáng đối với những cá
nhân, tập thể có tâm huyết, có năng
lực, làm việc tốt, cống hiến hết mình
cho sự nghiệp của Tín Nghĩa, vì Tín
Nghĩa.
Mỗi năm một lần, cứ đến ngày này
chúng ta lại quây quần về đây để
chúc mừng sinh nhật công ty và
thăm hỏi, chia sẻ nhau những điều
tốt lành nhất. Trong ngày vui hôm
nay, chúng ta hãy nâng cốc chúc
mừng cho sự phát triển của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, chúc mừng cho
nghĩa tình của chúng ta, của tất cả
các thành viên trong đại gia đình Tín
Nghĩa, luôn luôn bền chặt.
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“CÙNG CÁC CHÁU VUI TẾT TRUNG THU” NĂM 2017

T

rên bước đường 28 năm
hình thành và phát triển,
Tổng Công ty Tín Nghĩa
luôn đồng hành với công tác xã hội,
từ thiện, chia sẻ cùng cộng đồng
những khó khăn, mất mát, bất hạnh,
… Chương trình “Cùng các cháu vui
Tết Trung thu” với kinh phí vận động
đóng góp từ CBCNV, các Công ty
con, khách hàng, đối tác và bạn bè
thân thiết của Tín Nghĩa để tổ chức
hàng năm ngày Tết Trung thu thật ý
nghĩa cho các cháu.
Ngày 01/10/2017, chương trình
“Cùng các cháu vui Tết Trung thu”
được tổ chức tại Trung tâm huấn
luyện và thi đấu Thể dục Thể thao
tỉnh Đồng Nai. Chương trình năm
nay, ngoài các tiết mục biểu diễn văn
nghệ, xiếc, ảo thuật thật vui nhộn do
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch, đội xiếc,
đội văn nghệ thiếu nhi TP.HCM,…

Ban tổ chức còn trao nhiều phần quà
có ý nghĩa thiết thực như tài trợ học
bổng, hỗ trợ nuôi dưỡng hơn 1.000
cháu có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi,
khuyết tật đang được nuôi dưỡng ở
các trường, viện, trại mồ côi trong
tỉnh Đồng Nai. Trao hơn 1.000 phần
quà, bánh Trung thu cùng với 10.000
quyển tập học sinh cho các cháu.
Các Trường, Viện, Trại chăm sóc trẻ
em mồ côi khuyết tật trong Tỉnh
được tài trợ trong năm nay gồm:
Cô nhi viện Hoa Mai; Cơ sở Bảo trợ
xã hội cô nhi Thiên Bình; Trung tâm
Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa;
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
khuyết tật; Nhà nuôi trẻ mồ côi Chùa
Diệu Pháp; Trung tâm nuôi dạy trẻ
khuyết tật tỉnh Đồng Nai.
Chương trình “Cùng các cháu vui
Tết Trung thu” là một trong rất

nhiều hoạt động hướng đến cộng
đồng của Tổng Công ty trong thời
gian qua. Ngoài chương trình này
còn nhiều hoạt động từ thiện khác
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,
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” phối
hợp với Đài Phát thanh truyền hình
Đồng Nai. Với những hoạt động
thực tế hướng đến cộng đồng, Tổng
Công ty Tín Nghĩa hy vọng sẽ góp
phần cùng xã hội làm vơi đi những
nỗi đau, những khó khăn của những
mảnh đời bất hạnh.
Hồng Châu
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 07/2017
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC CON EM
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
“Vui Tết trung thu”! Vâng, đó cũng
chính là nội dung của bài viết mà
hôm nay tôi muốn bày tỏ cảm
nhận của riêng mình về một buổi
tối thật ý nghĩa bên gia đình lớn
của tôi, đó là Công ty Cổ phần
Thống Nhất - KCN Bàu Xéo!
Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo
Công ty, Chi đoàn thanh niên phối
hợp cùng với Công đoàn cơ sở lên
kế hoạch tổ chức 1 cái Tết trung
thu dành cho các bé. Cảm giác háo
hức từ công tác chuẩn bị đến khâu
tổ chức luôn phải thật kỹ càng để
mong sao mang lại cho các bé 1
đêm trung thu thật ý nghĩa và ấm
áp.
Có ai đó đã nói rằng, ánh trăng của
Rằm tháng 8 luôn tròn trịa nhất,
sáng nhất, kỳ diệu nhất, vì ở đó
luôn gợi nhớ trong kí ức tuổi thơ
của mỗi người rằng có bóng dáng
Chú Cuội, chị Hằng bên gốc cây đa
– “Ánh trăng trắng ngà có cây đa
to, có thằng Cuội nhỏ ôm một mối
mơ,….” Nhạc cứ thế vang lên hòa
theo ánh trăng sáng, trung thu đã
đến rồi!!!
Mở đầu chương trình là tiết mục
múa lân và múa rồng của Đoàn lân
Bảo Vương Đường. Cùng hòa theo
không khí sôi động của ngày hội
là các tiết mục trò chơi dành cho
các bé, múa hát, xiếc, ảo thuật,….
Trung tâm sảnh là một khán đài
nhỏ, những ngọn đèn nhấp nháy
treo ngang dọc như hàng ngàn
ngôi sao có treo đèn nhấp nháy,
lồng đèn đủ kiểu dáng, màu sắc…
Mâm cỗ được bày biện đủ thứ
hoa quả, bánh trái đặt trang trọng

trên những chiếc bàn lớn phía sau
khán đài. Nhiều bé hào hứng góp
vui bên cạnh các tiết mục của các
bạn thiếu nhi. Chao ôi là vui!
Ngước nhìn lên bầu trời, bắt gặp
vầng trăng tròn trịa đã lên ngang
đầu. Không ai bảo ai cả, cả người
lớn xen lẫn các bé xếp hàng nối
đuôi nhau, trên tay mỗi người một
chiếc lồng đèn đi theo Đoàn Lân
rước đèn dưới trăng, cùng nhau
hát bài:
Tết Trung thu rước đèn đi chơi
E rước đèn đi khắp phố phường…..

Đêm trung thu khép lại, nhưng
đọng lại trong tôi những cảm xúc
khó tả, chúng tôi đã có những
giây phút thật tuyệt vời bên các
cháu trẻ thơ, những giây phút yêu
thương ấm áp gần gũi mà mọi
người dành cho nhau. Và bất chợt
đêm nay, dẫu mưa, thì cả bầu trời
ấy vẫn sáng vằng vặc theo ánh
trăng vàng và những vì sao sáng
lung linh trong lời ca lộng gió…
Thu Huyền
Công ty CP Thống Nhất
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CÔNG TY CPPT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN

LỄ KHAI TRƯƠNG NHÀ XƯỞNG
CÔNG TY TNHH AD-TECHNO
VIỆT NAM

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
THUÊ NHÀ XƯỞNG
CÔNG TY TNHH
SANKA VIỆT NAM

N

gày 28/08/2017, Công ty SANKA
VIỆT NAM hoàn tất buổi ký kết hợp
đồng thuê nhà xưởng với Công ty
Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC).

N

gày 1/09/2017, Công
ty AD-TECHNO VIỆT
NAM đã tổ chức lễ
khai trương nhà xưởng tại Khu
nhà xưởng cho thuê của Công ty
Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp
Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC).
Công ty AD-TECHNO VIỆT NAM
được thành lập bởi công ty mẹ
là công ty cổ phần AD-TECHNO
với tổng vốn đầu tư là 360.000
USD, chuyên sản xuất gia công
các bộ phận linh kiên điện tử cho
các tập đoàn lớn trên thị trường
Nhật Bản.
Công ty được thành lập tại Việt
Nam từ ngày 28/03/2017, là công
ty chuyên sản xuất gia công các
bộ phận linh kiên điện tử, với
mục tiêu nhận gia công các chi
tiết, bộ phận linh kiện điện tử
cho các công ty lớn tại thị trường
Việt Nam, tạo môi trường thuận
lợi thu hút các nhà đầu tư lớn
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Buổi ký kết gồm đại diện hai bên, Ông
Kaneyasu Kazuyoshi và Ông Cao Minh Chuyên
cùng ký kết thống nhất nội dung hợp đồng
thuê nhà xưởng với diện tích 1.944 m2.

trong lĩnh vực đồ điện gia dụng
đến đầu tư tại Khu Công nghiệp
Nhơn Trạch và Khu nhà xưởng
JSC.
Đến tham dự buổi Lễ khai trương
nhà máy công ty có sự tham dự
của đại diện Chi Cục Hải Quan,
các doanh nghiệp Nhật Bản và
các các cơ quan ban ngành khác.
Buổi lễ diễn ra trong không khí
trang trọng, thoải mái, Khách
hàng trao đổi lẫn nhau kinh
nghiệm đầu tư tại Việt Nam.
Buổi Lễ kết thúc trong sự hân
hoan chúc mừng của Quý quan
khách, các đơn vị chúc công ty
AD-TECHNO VIỆT NAM triển khai
dự án thành công, sớm đem lợi
nhuận về cho công ty, tạo nhiều
công ăn việc làm cho người dân
vùng này.
Hà Thái Bình
Công ty CPPT DN Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC)

Công ty SANKA VIỆT NAM được thành lập bởi
công ty mẹ là công ty cổ phần Sanka với tổng
vốn đầu tư là 400.000 USD, chuyên sản xuất
sản phẩm đồ gia dụng từ nhựa.
Công ty được thành lập tại Việt Nam từ ngày
9/08/2017, là công ty chuyên sản xuất các sản
phẩm đồ gia dụng từ nhựa như các thùng
chứa, các loại tủ để đồ với qui mô 500 tấn sản
phẩm/năm.
			
Lê Ánh Tuyết
Công ty CPPT DN Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC)
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ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH
XĂNG DẦU, LPG

T

hông tư số: 43/2014/TTBTNMT ngày 29/7/2014
của Bộ Tài nguyên và môi
trường quy định về đào tạo nghiệp
vụ bảo vệ môi trường trong kinh
doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá
lỏng quy định – đây là ngành nghề
hoạt động chính của Công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa.
Ngoài tiêu chí và phương châm
“Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn
minh lịch sự” Công ty Cổ phần xăng
dầu Tín Nghĩa luôn nghiêm túc chấp
hành đúng các quy định về bảo vệ
môi trường. Việc vừa đảm bảo yêu
cầu sản xuất kinh doanh có hiệu
quả vừa đảm bảo các yêu cầu về
môi trường, đảm bảo an toàn phòng
chống cháy nổ là trách nhiệm của
Công ty đối với Cộng đồng và Xã hội.
Theo quy định, đối tượng tham gia
đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường
là các tổ chức, cá nhân kinh doanh
xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, bao
gồm: Cán bộ quản lý, nhân viên trực
tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh
doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng
dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch
vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận

xăng dầu, vận tải xăng dầu; Cán bộ
quản lý, nhân viên làm việc tại các cơ
sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
(LPG), kinh doanh dịch vụ LPG, kể cả
người điều khiển phương tiện vận
chuyển LPG.
Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn
vị có trách nhiệm tổ chức lớp học;
phê duyệt danh sách cán bộ tham
gia giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ bảo
vệ môi trường; Tổ chức hoặc phối
hợp với các tổ chức đào tạo nghiệp
vụ bảo vệ môi trường tổ chức các
khóa đào tạo với hình thức học tập
trung; Cấp giấy Chứng nhận đào tạo
nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho
học viên có đủ điều kiện được cấp
giấy chứng nhận ngay sau khi kết
thúc khóa đào tạo.
Điều kiện được cấp giấy chứng nhận:
Học viên phải tham dự đầy đủ các
chuyên đề đào tạo bảo đảm thời
lượng tham dự đạt ít nhất 90% toàn
khóa; Học viên phải hoàn thành bài
kiểm tra kết thúc mỗi chuyên đề
theo khung chương trình đào tạo.
Giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ
bảo vệ môi trường có giá trị sử dụng

trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được
cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi
cả nước.
Mặc dù tình hình bán hàng của các đơn
vị gặp rất nhiều khó khăn khi phải bố trí
nhân viên tham gia học tập, tuy nhiên
các đơn vị vẫn cố gắng choàng gánh ca
trực để đảm bảo quân số tham gia học
nghiệp vụ. Như vậy tính từ đầu năm đến
thời điểm 30/9/2017, Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa đã phối hợp tổ
chức cho hơn 200 lượt người tham gia
đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường
trong kinh doanh Xăng dầu, LPG, đáp
ứng tốt nhất cho công tác sản xuất kinh
doanh của đơn vị, thực hiện đúng quy
định của Nhà nước.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

KHÓA HỌC
NGHIỆP VỤ
VỀ HEDGING

T

hường thì rủi ro càng cao,
lợi nhuận kỳ vọng thu được
càng lớn nhưng lại mất nhiều
hơn được. Vậy để quản trị được rủi ro?
Không ai có thể đảm bảo tránh mọi
rủi ro, nhưng lại có thể áp dụng các
phương pháp giảm thiểu rủi ro. Chính
vì thế, nhận thấy được tầm quan trọng
của việc quản trị rủi ro và nhằm giúp
cho cán bộ quản lý và CBCNV bộ phận
kinh doanh hiểu được những kiến
thức cơ bản, kỹ thuật phòng vệ rủi ro,
phương pháp giảm rủi ro để áp dụng
tốt trong hoạt động kinh doanh xuất
khẩu cà phê. Vào ngày 21/09/2017, tại
hội trường văn phòng Tổng Công ty Tín
Nghĩa, GS.TS Trần Ngọc Thơ và PGS.TS
Nguyễn Thị Ngọc Trang – Giảng viên
Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã trình
bày về “nghiệp vụ hedging”. Khóa học
này đã thu hút số lượng lớn CBCNV
phòng ban Tổng Công ty và các đơn vị
trực thuộc tham dự.
Thông tin nội bộ - Số 07/2017
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18 ha và khu vực lân cận như: nhà hàng Nhật
Bản (đầu bếp Nhật đảm trách), dịch vụ cho thuê
phòng họp với trang thiết bị hiện đại, và dịch vụ
cho thuê văn phòng xây sẵn. Ngoài ra, JSC cũng
đặt ra mục tiêu xây dựng mối quan hệ gần gũi,
gắn kết giữa các nhà quản lý trong khu nhà xưởng
và trong khu công nghiệp Nhơn Trạch nhằm hỗ
trợ hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh. Với
mục tiêu đó, Chủ nhật ngày 27/8/2017 JSC phối
hợp cùng Công ty Forval Việt Nam tổ chức giải
“JSC Golf cup - lần thứ 1”.

Buổi học đã giúp cho CBCNV hiểu thêm về những khó khăn và
rủi ro công ty có thể gặp trong quá trình quản trị hoạt động kinh
doanh như biến động bất ổn về giá hàng hóa, bất ổn về lãi suất,
bất ổn tỷ giá… Qua đó cũng giới thiệu về các công cụ phòng
ngừa rủi ro là các sản phẩm phái sinh: hợp đồng kỳ hạn, hợp
đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi mà
công ty có thể lựa chọn để phòng ngừa rủi ro phù hợp với “ khẩu
vị rủi ro” của công ty. Các học viên đều cảm thấy thú vị và thích
thú với những kiến thức mà Thầy, Cô đã mang lại, khi được tham
dự khóa học này. Thông qua khóa học này học viên có được cái
nhìn toàn diện về việc quản lý rủi ro, từ đó trang bị cho mình
những kiến thức cần thiết cho công việc.
Huỳnh Nguyễn Như Yến
Phòng KTTC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
TỔ CHỨC GIẢI JSC GOLF CUP
LẦN 1/2017

Giải JSC Golf cup lần này quy tụ 26 Golf thủ, trong
đó 15 Golf thủ là lãnh đạo, quản lý của các Công
ty đang thuê nhà xưởng tại JSC và 11 Golf thủ
là lãnh đạo, quản lý đến từ các doanh nghiệp
trong KCN Nhơn Trạch. Sau hơn 5 tiếng tranh tài
căng thẳng, chiến thắng đã thuộc về Ông Taihei
Ishikawa Giám đốc Công ty TNHH Ishikawakasei
Việt Nam. Sau cuộc thi, các Golf thủ cùng nhau
giao lưu trong không khí vui vẻ, cởi mở, thân mật
và nhận những món quà nhỏ của Ban tổ chức và
cúp lưu niệm giành cho nhà vô địch.
Lãnh đạo các Doanh nghiệp tham dự đều cảm
thấy phấn khởi, cám ơn ban tổ chức đã tạo sân
chơi lành mạnh, kết nối doanh nghiệp và mong
muốn Giải JSC Golf cup tiếp tục được duy trì trong
thời gian tới.
Cao Minh Chuyên
Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản (JSC)

C

ông ty Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC) được thành lập ngày 30 tháng 6 năm
2015. Sau hơn 02 năm hình thành và phát triển JSC đã
từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ của mình. Tính đến hết
Quý III năm 2017, lượng khách thuê nhà xưởng và văn phòng là
31 khách hàng với tổng diện tích thuê là 25.386 m2 (718 m2 thuê
văn phòng và 24.668 m2 thuê nhà xưởng), chiếm 65,8% diện tích
xưởng và văn phòng đã được xây dựng.
Bên cạnh mục tiêu tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp
nhỏ và vừa Nhật Bản, JSC cũng dần hoàn thiện các dịch vụ của
mình: tháng 8/2017 tòa nhà văn phòng đi vào hoạt động với
nhiều tiện ích hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu nhà xưởng
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Ảnh: đại diện JSC và nhà vô địch.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

SÁP NHẬP
TRONG NGÀNH LOGISTICS

T

háng 7 vừa qua,
thông tin mang tính
nổi trội trong lĩnh
vực logistics Viện nam là sự sáp
nhập giữa Samsung SDS, một
công ty con của tập đoàn điện
tử Samsung với công ty Minh
Phương, một công ty Logistics
Việt nam.

Việc liên minh trên là sự lấn
sân của một công ty chuyên
sản xuất linh kiện, sản phẩm
điện tử sang lĩnh vực logistics
cho mặt hàng điện tử và các
linh kiện đi kèm. Việc này, cũng
chứng tỏ Samsung sẽ đầu tư
lớn hơn nữa vào Việt Nam,
nơi có chi phí sản xuất tương
đối rẻ. Thương vụ cũng nói
lên xu hướng của các nhà sản
xuất bắt đầu có chiến lược sáp
nhập với các công ty Logistics
nhằm tìm kiếm sự ổn định về
chi phí Logistics, cắt giảm các
chi phí quản lý vận hành bộ
máy logistics tại đơn vị. Đồng
thời, các công ty Logistics cũng
được hưởng nhiều lợi ích từ
các thương vụ sáp nhập này,
với sản lượng ổn định và tăng
dần của Samsung SDS thì Liên
danh này sẽ giảm được rất
nhiều chi phí về Makerting,

hoa hồng ... Liên danh chỉ tập
trung khai thác mảng logistics
đúng nghĩa,
Bên Cạnh thương vụ Samsung
SDS – Minh Phương Logistics,
Đồng Nai cũng có những
thương vụ sáp nhập của các
nhà sản xuất lớn như: Tae
kwang – Gemadept, Texhong
– Tân Cảng sài gòn. Nói đến
các thương vụ liên minh là nói
đến sự phát triển cùng có lợi
của cả hai bên. Nhà sản xuất
sẽ giảm được nhiều chi phí
Logistics, cũng như có một chi
phí Logistics ổn định, đồng
thời đảm bảo an toàn về các
chính sách bảo mật về giá, mẫu
mã sản phẩm. Bên cạnh đó, với
lượng hàng sản xuất ổn định
và sản lượng lớn, nhà cung cấp
dịch vụ cũng có khách hàng
lớn mà không cần có những
chính sách về giá, hoa hồng
cũng như sự cạnh tranh từ bên
thứ 3.
Bên cạnh xu hướng sáp nhập
giữa công ty sản xuất lớn có
vốn đầu tư nước ngoài và các
công ty Logistics trong nước,
thị trường logistics cũng đang
hình thành các thương vụ sáp

nhập giữa các doanh nghiệp logistics nước ngoài
với doanh nghiệp logistics trong nước. Đây cũng là
những thuận lợi cho tất cả các bên khi thị trường
cước quốc tế ngày càng giảm, trong khi đó cước vận
tải nội địa bấp bênh do giá nhiên liệu liên tục thay
đổi. Bên cạnh đó, xu hướng của các công ty sản xuất
có sản lượng lớn, thường có nhu cầu thuê các công
ty Logistics 3PL để sử dụng, chứ không muốn thuê
nhiều bên tham gia vào chuỗi cung ứng của họ. Điều
này, các doanh nghiệp logistics Việt nam không thể
cạnh tranh giá với các doanh nghiệp nước ngoài.
Do đó, liên minh giữa doanh nghiệp Logistics ngoại
với doanh nghiệp logistics Việt sẽ được diễn ra sâu
rộng hơn. Đó cũng là những thuận lợi cho các doanh
nghiệp Logistics Việt nâng cao năng lực nghiệp vụ
cũng như học hỏi thêm những công nghệ từ khối
Logistics ngoại.
Đinh Văn Hưng
ICD Biên Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

DOANH THU, LỢI NHUẬN
ĐẠT KẾT QUẢ TỐT

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông năm 2017 và các Nghị quyết của
Hội đồng Quản trị, tình hình hoạt động
kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ
phần Thống Nhất đã đạt được một số kết quả, cụ
thể như sau:
+ Doanh thu: 61,45 tỷ đồng, đạt 90,04% kế hoạch
năm, tăng 25,29% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Lợi nhuận sau thuế: 21,51 tỷ đồng, đạt 102,81%
so với kế hoạch năm, tăng 37,88% so với cùng kỳ
năm 2016.
+ Về công tác vận động thu hút đầu tư: đã ký kết
hợp đồng thuê lại đất 01ha, ký Biên bản ghi nhớ
thuê đất với diện tích 3,1ha và ký hợp đồng sử
dụng hạ tầng với doanh nghiệp thuê đất của tỉnh
trước đây diện tích 2,7ha, góp phần vào kết quả
hoạt động kinh doanh năm 2017.
+ Hoàn tất các thủ tục pháp lý, đất đai, nộp tiền
sử dụng đất và đang triển khai xây dựng các hạng
mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của dự án
Khu Trung tâm Dịch vụ sẵn sàng đảm bảo cho việc
kinh doanh đất liên kế, biệt thự của dự án theo
đúng quy định và theo tiến độ đã đề ra.
Thông tin nội bộ - Số 07/2017
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Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, trong
hoạt động 03 tháng cuối năm 2017, Công ty sẽ
tập trung một số giải pháp sau:
- Đối với Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN
sau khi Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn
đơn vị phân phối, Công ty sẽ tập trung triển
khai xây dựng các hạ tầng thiết yếu đủ điều
kiện chuyển nhượng đất liên kế, biệt thự và
thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho đối
tác theo đúng quy định.

năm, theo đó Hội đồng quản trị
cũng đã chỉ đạo một số vấn đề
liên quan đến công tác điều hành
quản lý Công ty như công tác
tuyển dụng đáp ứng cho việc mở
rộng mục tiêu, công tác kiểm tra
kiểm soát mục tiêu, lập kế hoạch
về công tác đào tạo nghiệp vụ,
đào tạo các chứng chỉ phục vụ
yêu cầu của các khách hàng là các
doanh nghiệp FDI,…chú trọng
chất lượng dịch vụ cung ứng,
hướng đến yếu tố chuyên nghiệp.

ty đã giao nhiệm vụ cho bộ phận
kinh doanh tiếp tục phấn đấu
trong quý IV phải hoàn thành các
chỉ tiêu kinh doanh của năm 2017
mà Tổng Công ty và Hội đồng
quản trị đã giao. Đồng thời Ban
điều hành phải đảm bảo việc mở
rộng mục tiêu đi đôi với kiểm soát
chặt chẽ an toàn, an ninh tài sản,
đặc biệt chú trọng công tác phòng
chống cháy nổ tại các mục tiêu.
Nguyễn Thị Thúy
CÔNG TY CP DVBV CN Tín Nghĩa

Từ một số kết quả như trên, Công

- Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi
trường: kiểm soát chặt việc xả thải của các
Doanh nghiệp không để nước thải về Nhà
máy XLNT vượt khả năng xử lý của Trạm. Trong
mùa mưa phải thường xuyên kiểm tra hệ
thống thu gom nước thải, nước mưa của các
Doanh nghiệp đảm bảo được tách riêng biệt
không để xảy ra hiện tượng nước thải lẫn vào
hệ thống thoát nước mưa và ngược lại.
Minh Hiếu
Công ty CP Thống Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO
VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA:

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ AN
TOÀN, AN NINH
TÀI SẢN, CÔNG TÁC PCCC
TẠI CÁC MỤC TIÊU

T

heo kết quả sơ kết hoạt động kinh
doanh 09 tháng đầu năm, Công ty
Dịch vụ Bảo vệ đã phấn đấu cơ bản
đạt được các chỉ tiêu kinh doanh chính, cụ thể
doanh thu 09 tháng đầu năm: 18,8 tỷ đồng,
đạt 75% so với kế hoạch năm 2017, nộp ngân
sách 2,1 tỷ đồng bằng 84% so với kế hoạch. Số
lượng mục tiêu phát triển mới trong 09 tháng
đầu năm là 18 mục tiêu, trong đó số mục tiêu
bên ngoài là 16, đạt tỷ lệ 88%, so với kế hoạch
năm đạt 60%.
Tại cuộc họp định kỳ hàng quý vừa qua, Hội
đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu chính
mà Công ty ước đạt được trong 09 tháng đầu
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PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM
& MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NHỮNG DỰ ÁN MỚI

Q

ua 9 tháng thực hiện
Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông, kết quả
doanh số thực hiện của Công ty
CPPT KCN ước đạt 106,557 tỷ đồng
bằng 75,8% kế hoạch năm, tăng
16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận
trước thuế ước đạt 45,503 tỷ đồng,
bằng 75% kế hoạch năm và tăng
18,2% so với cùng kỳ. Nộp ngân
sách ước đạt 18,298 tỷ đổng, bằng

78,4% kế hoạch và tăng 16,1% so
vời cùng kỳ.
Ngoài việc tiếp tục duy trì các
hoạt động kinh doanh có hiệu
quả, Công ty đang tập trung triển
khai công tác đầu tư, phát triển
các dự án mới để đảm bảo sự tăng
trưởng bền vững cho những năm
tiếp theo.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Bên cạnh đó, Công ty thường
xuyên đảm bảo công tác duy tu
sửa chữa, bảo dưỡng các hạng
mục hạ tầng kỹ thuật KCN nhằm
đảm bảo công năng và tuổi thọ
của các hạng mục hạ tầng kỹ
thuật đã đầu tư. Thường xuyên
thực hiện công tác chặt tỉa cành
nhánh, chăm sóc hệ thống cây
xanh trong KCN. Bộ mặt khu
công nghiệp luôn được chỉnh
trang khang trang, sạch đẹp.
Công tác bảo vệ môi trường
luôn được đảm bảo.

- Lập các thủ tục đề nghị UBND
tỉnh Đồng Nai cấp quyết định
chủ trương đầu tư Dự án Khu
DVTM, Logistic 250 ha và Khu
dân cư phục vụ tái định cư
huyện Thống Nhất 26ha.

Công ty cũng thường xuyên rà
soát, sắp xếp nhận sự phù hợp
với năng lực công tác, yêu cầu
công việc theo hướng tinh giảm
để nhằm năng cao hiệu quả sử
dụng lao động tại đơn vị. Tổng
số lao động hiện tại là 39 người.
Thu nhập bình quân 9 tháng
của người lao động hiện nay là
11.289.310 đồng/người/tháng.
Ngoài ra, Công ty còn quan tâm
thực hiện tốt công tác chăm lo
đời sống tinh thần cho người
lao động như thực hiện đầy đủ
chế độ thăm khám sức khỏe
định kỳ, nghỉ mát, nghỉ dưỡng,
tham gia các hoạt động phòng
trào nhân dịp các ngày Lễ lớn,
Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Tết
nguyên đán hàng năm,...

- Lập quy hoạch chi tiết xây
dựng tỷ lệ 1/500 và lập thủ tục
đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai
cấp quyết định chủ trương đầu
tư dự án Dự án Khu nhà ở xã hội
Tam Phước.

Mục tiêu trong 9 tháng đầu
năm, Công ty phấn đấu sẽ cố
gắng hoàn thành tốt các chỉ
tiêu đã đề ra. Trong đó, chú
trọng các công việc cụ thể như:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư và
triển khai thi công công trình
Chợ Tam Phước.

KH năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức
15%.
Ổn định tổ chức, hoàn tất thủ tục đất đai của các
hạng mục xin chuyển đổi, đầu tư xây dựng chợ,
nhà xưởng cho thuê làm nền tảng thực hiện kế
hoạch năm 2018.
Tiếp tục thực hiện đầu tư những dự án mới, có
quy mô, nhằm tạo nguồn thu ổn định, lâu dài và
không ngừng phát triển của Công ty.

- Hoàn thành thủ tục đầu tư Trụ
sở Trung đội dân quân thường
trực KCN Tam Phước.

- Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh
Đồng Nai cấp quyết định chủ
trương đầu tư và xin thuê đất dự
án Khu Kiosk và VPTM đường 3.
- Lập thủ tục đề nghị UBND
tỉnh Đồng Nai điều chỉnh cục
bộ quy hoạch chi tiết 1/500 và
điều chỉnh Quyết định giao đất
dự án Khu dân cư và tái định cư
Tam Phước.
- Tăng cường công tác tiếp thị,
mở rộng thị trường dịch vụ tư
vấn môi trường, thu gom rác
thải ra ngoài phạm vi KCN Tam
Phước.
Mục tiêu 3 tháng cuối năm 2017
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu

Phan Thị Tú Nhi
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

TÌNH HÌNH THU HÚT
ĐẦU TƯ
ĐẾN QUÝ 3/2017
TẠI CÁC KCN TÍN NGHĨA

T

rong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản
lý các KCN Tín Nghĩa đã tiếp đón trên
180 lượt khách gồm các khách hàng
Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam
đến thăm quan, tìm hiểu các KCN Nhơn Trạch
3, An Phước, Ông Kèo, Tân Phú và mong muốn
hợp tác đầu tư tại các KCN. Trong đó có thể thấy
lượt khách hàng đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc
với ngành nghề sản xuất các sản phẩm phụ trợ
cho công nghệ Sam Sung và đây là những khách
hàng tiềm năng để các KCN có điều kiện thu hút
các ngành nghề đầu tư công nghệ cao tại KCN.
Tính đến thời điểm hiện tại, thực hiện thu hút
đầu tư của năm 2017, các KCN Tín Nghĩa đã cho
thuê trên 40ha đất công nghiệp, đạt 85% so với
mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017.
Trong thời gian đến cuối năm, BQL các KCN đang
xúc tiến thương thảo với một số khách hàng
tiềm năng (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt
Nam) cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt
chỉ tiêu kinh doanh của năm 2017.
Lê Nguyễn Trầm Vy
BQL các KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 07/2017
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CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

P

HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

hát triển bền vững đã và
đang trở thành mối quan
tâm hàng đầu của các quốc
gia trên thế giới, trong đó doanh
nghiệp đóng vai trò tích cực trong
việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển
bền vững của quốc gia.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
kinh doanh hai mặt hàng chính là
xăng dầu, gas đốt, là những ngành
hàng kinh doanh có điều kiện đòi hỏi
yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn
cháy nổ. Nhận thức rõ điều đó, ngay
từ đầu năm, Chi uỷ đã có nghị quyết
về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an
ninh, quốc phòng, tập trung vào các
biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an
toàn lao động, phòng cháy chữa cháy
(PCCC) và môi trường, gắn với mục
tiêu: Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt
đối về mọi mặt, tạo sự ổn định và phát
triển bền vững.
Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực
có nguy cơ cháy nổ cao nên công tác
PCCC của Công ty thực hiện rất bài
bản nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho con người và tài sản. Các trạm
xăng dầu đều thành lập đội PCCC cơ
sở và thường xuyên được củng cố,
kiện toàn. Hằng năm, công ty đều
phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC
tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng
cháy chữa cháy và thực tập phương án
chữa cháy tại các trạm xăng dầu cho
cán bộ nhân viên làm việc tại các trạm
xăng dầu. Các phương tiện PCCC được
trang bị đầy đủ và bố trí tại các địa
điểm hợp lý; tại các trạm xăng, trạm
chiết nạp, kho đều có nội quy, tiêu
lệnh PCCC…. Công tác an ninh trật tự
luôn được chú trọng, phân công nhân
viên trực bảo vệ 24/24, đồng thời phối
hợp tốt với chính quyền địa phương
trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại
các trạm xăng dầu.
Bên cạnh đó, Công ty cũng thường
xuyên sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật
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chất tại các trạm xăng, thay thế định
dạng bảng hiệu tạo cho bộ mặt trạm
xăng khang trang hơn. Thay thế các
trụ bơm cũ bằng trụ bơm mới hiện
đại, đầu tư máy tính, máy in, ứng dụng
các phầm mềm quản lý phục vụ kinh
doanh, sử dụng hóa đơn điện tử nâng
cao năng suất, chất lượng công việc,
đồng thời xây dựng các quy trình, quy
phạm, kỹ thuật vận hành máy móc
thiết bị tại các đơn vị.
Công tác kiểm tra và tự kiểm tra về
ATVSLĐ cũng luôn được đơn vị đề
cao. Từ nhiều năm qua, Công ty luôn
duy trì công tác kiểm tra thiết bị và
giám sát việc chấp hành quy định về
ATVSLĐ tại nơi làm việc để kịp thời
phát hiện các sự cố cũng như nguy
cơ tiềm ẩn tai nạn lao động, từ đó có
biện pháp chấn chỉnh sao cho phù
hợp. Hàng năm, tổ chức đo quan trắc
môi trường, đo đánh giá tác động của
môi trường, đo kiểm tra môi trường
lao động tại các trạm xăng dầu để
đảm bảo môi trường làm việc an toàn
cho người lao động. Công tác bảo vệ
môi trường luôn được công ty quan
tâm thông qua việc xây dựng các kế
hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại các
trạm xăng, tổ chức thu gom xử lý chất
thải theo quy định. Cán bộ quản lý và
nhân viên của Công ty đều được học
lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi
trường trong kinh doanh xăng dầu.
Trong 09 tháng đầu năm 2017 bên
cạnh công tác PCCC, ANTT thực

hiện tốt, việc phát triển kinh doanh
của Công ty ngày càng ổn định. Sản
lượng xăng dầu đạt 71%, gas đốt
đạt 89%, lợi nhuận đạt 84% so với
kế hoạch. Doanh thu trên 2.000 tỷ
đồng, nộp ngân sách Nhà nước 26 tỷ
đồng. Trong kỳ đã đưa vào hoạt động
02 trạm xăng dầu nâng tổng số trạm
xăng dầu trực thuộc lên 44 trạm được
phân bổ khắp Tỉnh. Để hoàn thành
kế hoạch năm 2017, Ban điều hành
đã chỉ đạo sát sao các phòng nghiệp
vụ và các đơn vị trực thuộc bám sát
tiến độ thực hiện sản lượng, thực hiện
nhiều biện pháp tăng sản lượng, tăng
doanh thu, tiết kiệm chi phí tối đa để
tăng lợi nhuận.
Phát triển bền vững sẽ trở thành một
lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh
người tiêu dùng ngày càng quan tâm
và ưu tiên chọn lựa sản phẩm của
những doanh nghiệp có chiến lược
hoạt động đem lại các tác động tích
cực cho môi trường, cộng đồng xã hội.
Trên con đường phát triển bền vững
dẫu còn nhiều khó khăn thử thách
nhưng với một chiến lược phát triển
đúng đắn, sự đồng lòng quyết tâm
của CBCNV, Công ty Cổ phần Xăng
dầu Tín Nghĩa sẽ luôn hướng đến
mục tiêu chung là đáp ứng tốt nhất
nhu cầu của khách hàng. Thương hiệu
“Xăng dầu Tín Nghĩa” ngày càng củng
cố vị thế vững chắc trên thị trường.
Phan Ngọc Thùy Linh
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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V

ới những ai đã từng
đồng
hành
cùng
chương trình “Chung
lòng Chung sức” chắc chắn sẽ
không khỏi xúc động trước những
hoàn cảnh, số phận nhiều khó
khăn, bất hạnh của những hộ gia
đình được thực hiện trong chương
trình. Tháng 8 này phối hợp cùng
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa –
ICD Biên Hòa và Đài phát thanh
truyền hình Đồng Nai chúng tôi
đến thăm một gia đình đơn chiếc
tại xã Ngọc Định, huyện Định
Quán. Đó là hộ gia đình bà Phạm
Thị Thuyết – sinh năm 1956, chồng
mất cách đây hơn mười năm, một
mình bà phải cáng đáng nuôi
nấng hai đứa con, trong đó người
con trai út bị nhiễm chất độc da
cam nặng. Đến khi người con trai
lớn trưởng thành và lập gia đình
bà cứ tưởng sẽ được an dưỡng ở
tuổi già nhưng chẳng may anh bị
bệnh nặng và qua đời, người vợ
của anh cũng bỏ ra đi biền biệt
để lại đứa cháu nội cho bà nuôi
nấng. Hiện nay hai mẹ con bà và
đứa cháu nội chỉ trông mong vào
một ít tiền kiếm được từ gánh ve
chai của bà và 600.000 ngàn đồng
hàng tháng từ nguồn trợ cấp của
nhà nước dành cho đứa con trai
út nhiễm chất độc da cam của bà.
Biết hoàn cảnh đáng thương của
bà, năm 2016 chính quyền địa
phương đã xây cho bà một căn nhà
tình thương và cũng thường xuyên
trao tặng cho gia đình bà các nhu
yếu phẩm cần thiết vào những

ngày lễ tết nhưng cũng thấm vào
đâu do cuộc sống bà gặp rất nhiều
khó khăn khi một mình tuổi già sức
yếu vừa chăm con bệnh vừa nuôi
cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Hoàn
cảnh gia đình bà thực sự rất đáng
thương khiến những ai chứng kiến
cũng không khỏi xót xa. Nếu lỡ như
bà không còn sức lực để chăm lo
cho 2 số phận thì có lẽ mọi chuyện
sẽ còn bi đát hơn. Đứa cháu của
bà đang học lớp 4, rất nhanh nhẹn
và thông minh. Cháu biết giúp bà
cơm nước và chăm sóc cho chú
và cố gắng phấn đấu học tập. Tuy
nhiên, ẩn sâu trong tâm hồn đứa
bé hồn nhiên ấy vẫn là một nỗi nhớ
thương về người mẹ của mình –
người đã tìm kiếm một hạnh phúc
khác khiến em thiếu vắng đi cả
tình thương của cả cha lẫn mẹ. Khi
ghi hình, em nghẹn ngào trong làn

nước mắt nói “Con….nhớ mẹ lắm”
khiến cả ekip chương trình ai cũng
xúc động trước những nỗi niềm
trẻ thơ của em. Đối với gia đình bà,
không chỉ thiếu thốn về mặt vật
chất mà còn thiếu cả một điểm tựa
tinh thần để tương lai của cháu, của
bà được tươi sáng hơn. Thấu hiểu
được nỗi niềm chất chứa trong
lòng bà, chương trình số tháng này
với sự tham gia tài trợ của Công
ty CP Logistics Tín Nghĩa đã tài trợ
cho bà số tiền 20.000.000đ để làm
sổ tiết kiệm phòng những khi trái
gió trở trời. Hy vọng rồi đây khi
người cháu của bà khôn lớn sẽ là
một điểm tựa vững chắc cho gia
đình trước những nỗi niềm còn
dang dở.
Lan Anh
Phòng TTTT
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T

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

ôi may mắn
được tham gia
nhiều chuyến
đi làm từ thiện hàng năm.
Mỗi một chuyến đi đều để
lại những nỗi niềm lắng
đọng trong tôi. Nhưng
trong tháng 7 âm lịch này
tôi được tham gia chuyến
đi từ thiện khá đặc biệt
đó là chuyến tham quan
Trung tâm nhân đạo Làng
tre còn gọi là Chùa Làng
Tre tại huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai. Mái ấm
mà chúng tôi muốn đến
thăm cách Thị xã Long
Khánh 15km, vượt qua
một đoạn đường đất đá
gập ghềnh, quanh co gần
9 cây số từ đường quốc lộ
vào sâu trong rừng cao su
mới đến nơi.
Trung tâm nhân đạo này
do nhà sư Thích Chiếu
Bổn thành lập từ năm
2007, nằm gần những
sườn đồi cao su hẻo lánh.
Chúng tôi đi vào phía
trong Trung tâm, đi
ngang qua các dãy nhà
tập thể dành cho từng
đối tượng khác nhau:
phòng cho trẻ sơ sinh, trẻ
em, người già neo đơn
nữ, người già neo đơn
nam và phòng dành cho
người bại não, khuyết tật.
Trung tâm giống như một
gia đình lớn cho cả ba thế
hệ từ trẻ nhỏ, thanh thiếu
niên và người già.
Các cô bé, cậu bé bị bệnh
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bại não ngước nhìn thẫn
thờ vào không gian
trước mắt một cách vô
hồn. Nhìn phần đầu phát
triển lớn bất thường của
các bé trông thật xót xa.
Đến phòng trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ độ tuối mẫu giáo,
các bé đều bị bỏ rơi trước
cổng chùa, được mang
vào chùa nuôi dưỡng.
Thông thường các trẻ
em không chịu người lạ
bồng bế, còn các bé ở
đây thì ngược lại, khi có
người đưa tay bé liền ngả
theo để được ẵm bồng và
cười đùa rất tươi, đến khi
khách về trả lại cô thì lại
bám lấy và khóc thật to
như muốn được bồng bế
thêm tí nữa. Ở đây các bé
tự lăn lê chơi với nhau vì
các cô các bác rất bận rộn
khi phải chăm sóc cho rất
nhiều bé. Nhìn các bé côi
cút, cô đơn, lạc lõng tim
tôi như thắt lại vì xót xa.
Các bé lớn hơn, vào độ
tuổi mẫu giáo trở lên
được Trung tâm đưa
đến các trường học mẫu
giáo……đến hết cấp 3.
Trung Tâm còn dựng vợ,
gả chồng khi các em đến
tuổi trưởng thành, các em
có thể ra ngoài sống hoặc
tiếp tục làm việc tại Trung
tâm.
Những cụ ông, cụ bà
già yếu, bệnh tật cô
đơn ngồi buồn nhớ con
cháu, hướng ánh mắt xa

xăm trông đợi điều gì đó
nhưng vô vọng,……
Ở đây không gian thanh
tịnh và không khí trong
lành, phòng ốc sạch sẽ
được nhiều nhà từ thiện
đến tình nguyện chăm
sóc và dọn dẹp.
Tôi vẫn cứ mãi không
khỏi ngỡ ngàng trước
những hoàn cảnh quá
đỗi thương tâm. Những
thân thể không lành lặn
vì chứng bệnh bại não.
Những cháu bé ngây thơ
côi cút bơ vơ thiếu thốn
tình yêu thương của cha
mẹ. Những ông bà cụ
bệnh tật mòn mỏi khắc
khoải đợi chờ người thân
trong vô vọng và héo
mòn.

Tôi sẽ đưa các con cháu tôi
cùng đến các Trung Tâm
từ thiện để các cháu nhận
ra mình quá may mắn vì
có gia đình, có một thân
thể khỏe mạnh, được cắp

sách đến trường và hơn
hết tất cả đều được ba
mẹ yêu thương. Để các
con cháu tôi biết bày tỏ
sự cảm thông, chia sẻ với
các bạn, các cụ già neo
đơn và các em nhỏ mồ
côi khi chúng còn may
mắn, hạnh phúc hơn so
với rất nhiều người. Cho
là nhận, một hành động
mang nhiều ý nghĩa, con
cháu tôi sẽ tặng quà và
nhận lại những lời cảm
ơn, những nụ cười hạnh
phúc, cái nắm tay đầy
yêu thương.Để chúng
có thể hiểu hơn về cuộc
sống của những người có
hoàn cảnh khó khăn, biết
quan tâm, chia sẻ và yêu
thương nhiều hơn, biết
trân trọng hơn những gì
mà chúng đang có. Bởi
khi trao yêu thương sẽ
nhận lại nhiều hơn thế,
phải không các bạn?
Chúng ta còn cần lắm
những tấm lòng nhân ái.
Trần Thị Minh Thi
Cty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
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ĐIỂM SÁNG
CỦA TỔNG CÔNG TY
TÍN NGHĨA

viên khích lệ, sự tận tâm chu đáo, khiến cho sự hỗ
trợ không còn mang tính “từ thiện” mà trở thành
là sự “trao tặng”. Chính những tình cảm trân trọng
và chân thành đó đã làm cho đối tượng thụ hưởng
cảm thấy được nâng lên, từ đó có thêm động lực
để vươn lên trong cuộc sống; và dưới góc độ địa
phương, chúng tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng khi
được đồng hành cùng với Tổng Công ty.
Trong thời gian tới, mong rằng Tổng Công ty Tín
Nghĩa sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa
trong sản xuất kinh doanh, xứng đáng là một
trong những doanh nghiệp lớn nhất nước, tiếp
tục cùng với chính quyền địa phương các cấp
thực hiện tốt công tác xã hội.
Thanh Lài
Huyện Tân Phú

B

ên cạnh việc tập
trung sản xuất kinh
doanh, chăm lo đời
sống của người lao động, Tổng
Công ty Tín Nghĩa còn tích
cực chia sẻ khó khăn với động
đồng; đó là nghĩa cử cao đẹp,
thể hiện tinh thần trách nhiệm
cao của Ban lãnh đạo Tổng
Công ty vì sự phát triển của xã
hội nói chung và vì dân nghèo
huyện Tân Phú nói riêng.
Tân Phú là huyện vùng sâu
vùng xa với tỷ lệ hộ nghèo
cao nhất Tỉnh và tình hình dân
từ các Tỉnh khác về nhập cư
vẫn cứ tăng hàng năm. Hiện
nay, trên địa bàn huyện còn
rất nhiều hộ nghèo gặp khó
khăn về đời sống, về nhà ở
(nhà tạm; nhà tranh, tre, nứa,
lá), do không có đất canh tác,
thiếu vốn, thiếu sức khỏe,
thường xuyên bệnh tật. Huyện
ủy, UBND huyện đã có nhiều
giải pháp chỉ đạo, kêu gọi các
nguồn hỗ trợ trong việc cải

TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG
– VÌ MỘT TƯƠNG LAI
TƯƠI SÁNG

thiện đời sống hộ nghèo, xóa
nhà tạm trên địa bàn huyện
và Tổng Công ty Tín Nghĩa là
doanh nghiệp luôn đồng hành
cùng địa phương trong suốt
thời gian qua.
Tính đến nay, huyện Tân Phú
đã nhận hàng tỷ đồng của
Tổng Công ty tài trợ qua các
chương trình xây nhà tình
thương, phát quà tết cho hộ
nghèo, cứu trợ lũ lụt, cấp học
bổng cho học sinh nghèo
hiếu học…, đem lại thêm
nhiều điều kiện, cơ hội vươn
lên mưu sinh trong cuộc sống
cho người dân. Trong những
chuyến đi song hành cùng
Tổng Công ty về với những
hộ dân nghèo nói trên, ngoài
những vật chất mà Tổng Công
ty hỗ trợ còn có những tình
cảm sâu sắc, nồng ấm, thắm
đượm tình người của Ban lãnh
đạo, cán bộ và nhân viên Tổng
Công ty thể hiện qua sự thăm
hỏi chân tình, những lời động

N

hững vất vả, thiếu thốn trong cuộc
sống hàng ngày in dấu trên vóc dáng,
gương mặt các em, nhưng sự thiệt thòi
ấy không làm mất đi nghị lực sống, quyết tâm vươn
lên trong học tập, lao động. Mỗi hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn cũng là mỗi tấm gương về nghị lực vượt
khó vươn lên.
Đó là nghị lực vươn lên của của em Lê Ngọc Anh
Vy và em Lưu Thanh Lâm, hai em là một trong
những tấm gương sáng được nhiều bạn bè, thầy
cô biết tới vì có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn
luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Trong đợt trao quà cho các em học sinh nghèo
hiếu học tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ vừa qua,
Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đã tới thăm
gia đình em Vy và em Lâm tại xã Long Giao, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Khi Vy còn nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình quá khó
khăn nên mẹ của Vy đã bỏ nhà đi, bỏ lại 3 anh em
Vy cho người bố chăm sóc. Nhà nghèo không có
đất để canh tác nên cha của em phải đi làm thuê
để giành dụm từng khoản tiền nhỏ nuôi anh em
Vy ăn học và trang trải cho mọi sinh hoạt trong
gia đình, gia đình quá khó khăn nên anh hai của
Vy đã phải nghỉ học ở nhà để phụ ba lo cho 2 em
ăn học. Thiếu tình thương của mẹ nhưng thấu
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hiểu được những nhọc nhằn của
cha và anh, Vy đã luôn cố gắng vươn
lên trong học tập, hiện nay Vy đang
là học sinh lớp 4 của trường tiểu học
Trần Quốc Toản, suốt 4 năm liền em
luôn là học sinh khá giỏi của trường
để không phụ lòng của ba.
Cũng như Vy, em Lưu Thanh Lâm
cũng có hoàn cảnh khó khăn như
vậy, cha em bỏ đi từ khi em vừa mới
lọt lòng, thiếu đi người cha là trụ cột
trong gia đình, 4 mẹ con em phải
sống nương tựa vào đồng lương
làm công nhân may ít ỏi của mẹ.
Lớn lên trong bộn bề thiếu thốn cậu
học trò nhỏ đã có ý thực tự lập, giúp
đỡ mẹ những công việc trong gia
đình. Lâm luôn tự giác và quyết tâm
trong việc học của mình và luôn là
niềm tự hào của bạn vè và thầy cô.
Hiểu được hoàn cảnh cuả Vy và
Lâm, cũng như của các em nhỏ có
gia đình khó khăn khác, với mong
muốn con đường học tập của các
em luôn rộng mở trong tương lai.
Cũng như hòa chung với không khí
hân hoan của mùa tựu trường mới.
Ngày 12/9/2017 Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa cùng với
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
đã phối hợp cùng thực hiện trương
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trình “Chung lòng- chung sức” tới
thăm và tặng 15 chiếc xe đạp cùng
35 phần quà trị giá hơn 20 triệu
đồng cho các em học sinh là con em
của các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại trường tiểu học Trần Quốc
Toản tại xã Long Giao, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai với mục đích tiếp
thêm động lực cho các em học tập
và vượt qua khó khăn để hướng
đến một tương lai tương sáng hơn.
Tuy phần quà mà Công ty Cổ phần
đầu tư Nhơn Trạch trao tặng không

nhiều nhưng chúng tôi nhận thấy
được niềm vui, sự hồ hởi, niềm
hân hoan hạnh phúc của các em
khi nhận được những món quà ấy,
chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thêm
động lực cho các em để các em
vững bước hơn trên con đường phía
trước. Buổi trao quà đầy ý nghĩa đã
làm cho tôi nhớ tới lời nhạc của cố
nhạc sỹ Trịnh Công Sơn “Sống trong
đời sống cần có một tấm lòng”.
					
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

C

“TRAO YÊU THƯƠNG, VUN ĐẮP ƯỚC MƠ”

hương trình “Chung lòng
– chung sức” có lẽ không
còn quá xa lạ với CBCNV
Tín Nghĩa, nhưng với tôi – một thành
viên mới của Công Ty Cổ Phần Dịch
Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa,
lần đầu tiên được tham gia chương
trình thì cảm xúc thật khó tả.
Kết hợp cùng Đài truyền hình Đồng
Nai, hôm nay chúng tôi đến thăm
gia đình anh Nguyễn Văn Phú, cư trú
tại phường Long Bình Tân, Biên Hòa,
Đồng Nai.
Đón tiếp chúng tôi là chị Hồng – vợ
anh Phú cùng hai đứa con gái nhỏ
của anh. Được biết anh Nguyễn Văn
Phú không may mắc căn bệnh ung
thư phổi, phát hiện bệnh cách đây
03 năm, nhưng vài tháng trở lại đây
bệnh tình của anh trở lên nặng hơn,
anh không thể lao động được nữa,
chỉ ngồi một chỗ, thậm chí không thể
nằm. Vì nếu nằm xuống anh sẽ khó
thở và ho dồn dập từng cơn, đôi bàn
chân anh sưng phù lên vì toàn bộ lực
dường như dồn hết xuống chân. “
Đau lắm, mệt lắm, buồn lắm các anh
chị” - giọng yếu ớt cũng cố gắng trò
chuyện với chúng tôi, được vài câu
thì anh quá mệt, chúng tôi để anh
nghỉ và hỏi thăm thông qua vợ anh.
Chị Hồng kể nhiều hôm anh Phú
đau cứ ngồi ôm đầu, lâu lâu ho sù sụ
chẳng thể ngủ được, thương chồng,
lo cho chồng những ngày ấy chị cũng
phải thức trắng đêm. Từ ngày chồng
đổ bệnh, chị trở thành trụ cột trong
gia đình, giờ đây kinh tế lại càng khó
khăn hơn. Một mình chị quán xuyến
mọi việc trong nhà, vừa lo cho chồng,
vừa lo cho hai đứa con, không kể
những khi bệnh hở van tim của chị
khiến chị không đủ sức. Ban ngày chị
làm công nhân may cho một công ty
tư nhân, chiều về chị đẩy vội xe bắp
rang bơ ra đầu khu dân cư bán để
kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc

sống. Chồng bệnh, con đang tuổi
ăn tuổi lớn, nên chị phải cố gắng rất
nhiều. Nhiều hôm trời mưa, bán ế ẩm
chị còn ngồi ngủ gật bên xe bắp vì
quá mệt, tôi thấy thật ngưỡng mộ
tinh thần chịu thương chịu khó, nỗ
lực và sự mạnh mẽ của chị.
Con gái lớn của anh chị tên Thơm năm nay học lớp 7, còn bé nhỏ mới
hơn ba tuổi nhưng nhà không đủ
tiền để cho bé đi nhà trẻ, phải để
ở nhà cùng với anh Phú, anh bệnh
nhưng cũng dòm chừng trông con
gái nhỏ, hai cha con chăm nhau khi
vợ đi làm, con gái lớn đi học. Nhận
thức được việc cha bệnh, hoàn cảnh
gia đình khó khăn, nên em Thơm ý
thức rất sớm về vai trò của mình là
chị hai trong nhà, phải phụ giúp đỡ
đần cho mẹ. Sau giờ tan học em chạy
về bán bắp nổ thay mẹ để mẹ lo cơm
nước xong em mới về nhà ăn uống,
dọn dẹp và đến khi lo bài vở thì cũng
rất khuya. Nhiều bạn cùng trang lứa
với Thơm chỉ phải lo học hành, nghe
lời ông bà cha mẹ, còn em kém may
mắn hơn, hoàn cảnh gia đình khó
khăn đã tạo động lực cho em phải cố
gắng hơn nữa để đạt thành tích cao
trong học tập. Chúng tôi nhận thấy
nỗ lực của em Thơm qua những tấm
giấy khen đạt danh hiệu học sinh
giỏi nhiều năm liền mà em dán trên
tường nhà.

Chúng tôi nghẹn ngào khi được hỏi
mong muốn lớn nhất của Thơm là
gì? – “ Con mong ba mau hết bệnh và
con muốn được đến trường như các
bạn, con sợ nhà con nghèo không có
tiền để đi học nữa”, em rơm rớm nước
mắt khi trả lời, khiến chúng tôi cảm
nhận được cái khao khát được đến
trường em như thế nào.
Sau khi tìm hiểu, trò chuyện và đồng
cảm với hoàn cảnh của gia đình em
Thơm, đại diện Công Ty Cổ Phần Dịch
Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa
phối hợp cùng Đài truyền hình Đồng
Nai với sự góp mặt của Chủ tịch
UBND phường Long Bình Tân đã trao
tặng suất học bổng trị giá 20.000.000
đồng cho em Thơm, mong muốn số
tiền nhỏ này sẽ giúp em được tiếp
tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ
của mình, cũng như hi vọng gia đình
anh Phú, chị Hồng sẽ bớt được phần
nào khó khăn trong thời gian này.
Mong rằng các nhà hảo tâm, những
mạnh thường quân, các nhà tài trợ sẽ
quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ cho những
hoàn cảnh khó khăn như gia đình
anh Phú chị Hồng.
Hoàng Thị Nga
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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ĐOÀN THANH NIÊN
PHỐI HỢP TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH
“CÙNG CÁC CHÁU
VUI TẾT
TRUNG THU 2017”

CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

TẾT TRUNG THU TRỌN VẸN
CHO TRẺ EM NGHÈO

S

áng ngày 01/10/2017, Đoàn
Cơ sở Tổng Công ty phối hợp
cùng Công đoàn Cơ sở, Hội
cựu Chiến binh tổ chức chương trình
“Cùng các cháu vui tết Trung thu năm
2017”. Tham gia hỗ trợ chương trình,
có gần 80 đoàn viên của các Chi đoàn
cùng phối hợp quản lý hơn 1.000 trẻ
em mồ côi, khuyết tật của 6 trung
tâm trong suốt thời gian tổ chức sự
kiện. Đây là sự kiện hàng năm của
Tổng Công ty phối hợp cùng các đơn
vị trong hệ thống thực hiện nhằm tài
trợ học bổng, hỗ trợ nuôi dưỡng cho
6 trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ
côi, khuyết tật trên địa bàn Tỉnh. Với
tinh thần, nhiệt huyết của thế hệ trẻ,
các bạn đoàn viên đã không ngại vất
vả đến nơi tổ chức từ rất sớm nhằm
hỗ trợ tối đa các công việc sắp xếp,
hướng dẫn, phân phát quà bánh để
đảm bảo các khâu của chương trình
được diễn ra suôn sẻ. Dường như
đối với các bạn trẻ, việc tham gia các
chương trình mang tính tự nguyện
như vậy đã trở thành một hoạt động
không thể thiếu nhằm phát huy khả
năng, trí tuệ và sức trẻ của Đoàn viên
Thanh niên. Mặc dù không thể tránh
khỏi những thiếu xót do nhiều bạn
trẻ mới lần đầu tham gia chương
trình, nhưng các bạn đoàn viên cũ
đã nhiệt tình truyền đạt, chia sẻ và
bám theo kế hoạch được phân công
để hoàn thành thật tốt công việc
chung. Với những hoạt động như vậy,
mặc dù phải vất vả, tất bật hơn so với
công việc chuyên môn thường ngày,
nhưng các bạn đã cố gắng thể hiện
thật tốt, thông qua đó tình bạn, tình
đồng nghiệp ngày càng gắn bó hơn,
từ đó có sự hỗ trợ nhau tốt hơn trong
công việc.
Lan Anh
Đoàn Cơ sở TCT
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hân dịp Tết trung thu 2017,
được sự chấp thuận của Chi
bộ 2, Đoàn cơ sở, Chi đoàn
Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
đến thăm và phát quà cho 61 trẻ em
nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng
có ý thức vươn lên học giỏi, sống tốt
tại Khu phố 4B, Phường Trảng Dài, Tp
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Đón tiếp đoàn là cả một không khí
trang trọng, nhưng vô cùng ấm cúng.
Ngay từ sớm, hầu hết các phụ huynh
lẫn các em thiếu nhi đã có mặt đông
đủ. Sau khi được các Bác trong Ban
lãnh đạo khu phố giới thiệu sơ nét
về tình hình kinh tế xã hội, đời sống
dân cư của Khu phố mình, Đoàn đã tổ
chức giao lưu, phát quà cho các em.
Những món quà tuy nhỏ về mặt vật

chất nhưng phần nào cũng giúp cho
các em có một cái Tết trung thu đầy
ấm áp bên gia đình. Nhìn vào những
ánh mắt ngây thơ trên gương mặt còn
rụt rè của các em, chúng tôi thấy được
niềm vui, sự háo hức của các em khi
được nhận.
Trên đường trở về, hình ảnh những nụ
cười vô tư, trong sáng của các em cứ
mãi đọng lại trong lòng mỗi chúng tôi,
tiếp sức cho chúng tôi có thêm động
lực để đi tiếp hành trình áo xanh tuổi
trẻ- hành trình của những trái tim
mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để
gắn kết yêu thương và nghĩa tình.
Nhân đây, BCH Chi đoàn VP TCT một
lần nữa xin chân thành cám ơn Ban
TGĐ cùng toàn thể cán bộ công nhân

ĐOÀN THANH NIÊN
viên của VP TCT, Công ty Cổ phần
QLDA Tín Nghĩa, Công ty CP Scafe…
đã tin tưởng và ủng hộ cho kế hoạch
từ thiện do Chi đoàn VP TCT phát
động.
Hy vọng rằng với nhiệt huyết không
mệt mỏi, thanh niên Chi đoàn VP TCT
nói riêng và Đoàn cơ sở TCT Tín Nghĩa
nói chung sẽ làm được nhiều việc có
ích cho xã hội hơn nữa, không chỉ làm
sáng mãi hình ảnh của những chiếc áo
xanh tình nguyện mà còn xướng danh
tuổi trẻ Tín Nghĩa luôn đi đầu trong
mọi hành động.
Trần Văn Thà diễn ra trong khoảng 01 tháng.
Chi đoàn VP TCT
* Giải bóng đá mini Tín Nghĩa năm 2017

ĐOÀN CƠ SỞ
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
VÀ CUỘC THI HÙNG BIỆN
“TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA
PHÁT HUY SÁNG KIẾN
SÁNG TẠO NĂM 2017”

N

ằm trong hoạt động chào
mừng kỷ niệm 28 năm
thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa, 72 năm Cách mạng tháng 8
thành công và Quốc khánh 2/9. Được
sự đồng ý của Đảng ủy TCT và Ban
Tổng Giám đốc, Đoàn cơ sở đã triển
khai song song hai cuộc thi Giải bóng
đá mini Tín Nghĩa năm 2017 và cuộc
thi hùng biện Tuổi trẻ Tín Nghĩa phát
huy sáng kiến sáng tạo năm 2017

Giải bóng đá mini với sự tham gia của
tám đội bóng đến từ các chi đoàn trực
thuộc Đoàn cơ sở Tổng Công ty. Nét
mới trong giải bóng đá năm nay đó
là sự tham gia nhiệt tình của Chi đoàn
Thẩm định giá Đồng Nai. Giải đấu
được tổ chức thành 16 trân đấu với sự
tham giá nhiệt tình của các vận động
viên, cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của
các cổ động viên đã đem đến những
bàn thắng đẹp, tính thần thi đấu fairplay của các đội bóng. Chất lượng các
trận đấu được nâng cao và đảm bảo
tính công bằng của giải đấu. Kết thúc
giải đấu, Ban tổ chức cũng đã trao giải
cho các đội có thành tích thi đấu xuất
sắc cụ thể:
Giải vô địch: Chi đoàn Công ty CP Thẩm
định giá Đồng Nai.
Á Quân: Chi đoàn Công ty CP Thống
Nhất.
Giải ba: Chi đoàn Ban QL các KCN Tín
Nghĩa.
Giải phong cách: Chi đoàn Công ty CP
Xăng dầu Tín Nghĩa

* Cuộc thi hùng biện “Tuổi trẻ Tín Nghĩa phát
huy sáng kiến, sáng tạo năm 2017”
Bên cạnh sự sôi nổi của giải bóng đá,
Đoàn cơ sở cũng đã tổ chức thành
công cuộc thi hùng biện “Tuổi trẻ Tín
Nghĩa phát huy sáng kiến, sáng tạo
năm 2017” Cuộc thi hùng biện là sân
chơi để cán bộ công nhân viên Công
ty, đặc biệt là Đoàn viên thanh niên
tập dợt, rèn luyện bản lĩnh và phong
cách tự tin trong công việc, khơi dậy
sự sáng tạo, khắc phục tính tự ti của
Đoàn viên – thanh niên, tạo điều kiện
để giao lưu, thắt chặt mối đoàn kết
giữa các đơn vị, cá nhân trong toàn
Tổng Công ty. Cuộc thi cũng là môi
trường để cán bộ công nhân viên
Tổng Công ty tiếp xúc với lãnh đạo,
trình bày và trao đổi trực tiếp những
quan điểm của bản thân đối với Tổng
Công ty trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ được giao tại đơn vị.
Cuộc thi được chia làm hai vòng sơ
khảo có 10 đề tài và chung kết 06 đề
tài. Tại vòng chung kết, được tổ chức
vào ngày 5/9/2017, thông qua việc
nhận xét cũng như điểm số của Ban
giám khảo cuộc thi cũng đã chọn ra
nhưng đề tài xuất sắc:
Giải nhất: Chi đoàn Công ty CP Phát
triển KCN Tín Nghĩa.
Giải nhì: Chi đoàn Ban QL các KCN Tín
Nghĩa.
Giải ba: Chi đoàn Công ty CP Thẩm
định giá Đồng Nai.
Giải KK: Chi đoàn Văn phòng TCT, Chi
đoàn Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch,
Chi đoàn Công ty CP Logistics Tín
Nghĩa.
Cáp Trọng Biên
Đoàn Cơ sở TCT
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CUỘC THI HÙNG BIỆN” TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO”

Giải Nhất:
CHI ĐOÀN CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG SÂN PHƠI BÙN PHÁT SINH TỪ HỆ THỐNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

Q

Phần I: Sự cần thiết đầu tư dự án

uá trình hoạt động của hệ
thống xử lý nước thải tập
trung KCN Tam Phước có
phát sinh một lượng bùn dư (khoảng
1,5 tấn/ngày). Từ năm 2009, lượng
bùn này được Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Đồng Nai xác định là bùn
thải thông thường và từ năm 2011
bùn phát sinh từ quá trình xử lý sinh
học được phép tưới cây. Do đó lượng
bùn phát sinh từ hệ thống được Công
ty sử dụng để tưới cây xanh, toàn bộ
cây xanh của khuôn viên Trạm XLNT
rất tươi tốt. Tuy nhiên căn cứ Thông
tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/06/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ
01/09/2015, bùn thải phát sinh từ
hệ thống xử lý nước thải của Công
ty phải quản lý theo dạng chất thải
nguy hại. Do đó Công ty phải giao
toàn bộ bùn thải cho đơn vị xử lý chất
thải nguy hại, với chi phí rất lớn.
- Công ty đã và đang sử dụng máy
ép bùn băng tải để tách nước ra khỏi
bùn, tuy nhiên biện pháp này chỉ
tách nước được khoảng 12 – 18%,
dẫn đến khối lượng bùn sau ép còn
rất cao, gây tốn kém chi phí thuê đơn
vị có chức năng xử lý.
- Để giảm thiểu khối lượng bùn phát
sinh cần phải giảm độ ẩm của bùn.
Hiện nay để giảm khối lượng, trọng
lượng bùn phát sinh Công ty đã thực
hiện ép bùn thông qua máy ép, tuy
nhiên vẫn chưa giảm triệt để khối
lượng này, sau quá trình thử nghiệm
phơi bùn sau ép, Nhóm nhận thấy
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biện pháp khử nước thông qua sân
phơi tự nhiên tiết kiệm chi phí hoạt
động và đem lại hiệu quả cao (bùn
sau ép được phơi khô có thể giảm
50% khối lượng). Do đó, Nhóm đề
xuất biện pháp “Xây dựng sân phơi
bùn” nhằm giảm khối lượng và chi
phí xử lý bùn thải.
Mục tiêu đầu tư:
- Tạo khu vực phơi bùn đúng quy
định, giảm khối lượng bùn phát sinh,
giảm áp lực xử lý chất thải nguy hại
cho môi trường.
- Tiết kiệm chi phí xử lý bùn thải phát
sinh.
Địa điểm đầu tư và hiện trạng

- Quá trình phát sinh bùn thải:
Bùn thải là chất thải ở thể rắn hoặc
sệt được thải ra từ sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các
hoạt động khác (theo Khoản 1 Điều 3
Nghị định 38/2015/NĐ-CP).
Bùn thải là một sản phẩm phụ của
một quá trình xử lý nước thải, và để
xử lý bùn thải sau khi đã xử lý nước
thải còn khó khăn, phức tạp bội phần
bởi hầu hết các chất ô nhiêm trong
nước thải, đặc biệt là kim loại nặng
đã lắng đọng trong bùn thải. Bùn thải
công nghiệp có chứa kim loại nặng là
một chất thải nguy hại cần phải được
xử lý triệt để và thải bỏ an toàn nhằm
ngăn chặn nguy cơ lan truyền, phát
tán ô nhiễm trong môi trường.

I. Khái quát dự án:
Vị trí thực hiện: tại phần diện tích đất
trống trong khuôn viên Trạm xử lý
nước thải tập trung KCN Tam Phước.
Quy mô: 500m2.
Cơ sở pháp lý: Công ty đã bổ sung xin
phép việc xây dựng sân phơi bùn vào
báo cáo kết quả thực hiện công trình
bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn
vận hành của Dự án “Đầu tư xây dựng
và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu
công nghiệp Tam Phước”, báo cáo đã
được hội đồng thẩm định thông qua.
* Giới thiệu bùn thải phát sinh và và các
phương pháp giảm khối lượng bùn sau ép:

Tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung
KCN Tam Phước với tổng công suất là
7.000m3/ngày đêm (công suất thực
tế khoảng 3.500m3/ngày đêm), bùn
thải phát sinh từ công đoạn xử lý hóa
lý và xử lý sinh học của hệ thống,
lượng bùn thải phát sinh từ quá trình
xử lý của hệ thống khoảng 1,5 tấn/
ngày.
Nếu bùn sau xử lý đạt độ khô cao thì
khối lượng bùn phát sinh thấp, theo
đó chi phí thuê đơn vị có chức năng
vận chuyển, xử lý giảm tương ứng, đó
là mục đích của việc loại nước ra khỏi
bùn thải.
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- Các phương pháp giảm khối lượng bùn sau ép:
PHƯƠNG PHÁP

SỬ DỤNG SÂN PHƠI BÙN

SỬ DỤNG MÁY SẤY BÙN
Bùn tách nước thông qua nhiệt năng.
Nhiệt năng hình thành thông qua quá trình
đốt nhiên liệu như than, củi, gas, dầu, điện....

NGUYÊN LÝ HOẠT
ĐỘNG

Bùn tách nước thông qua sự thoát hơi nước
dưới tác dụng của trọng lực và sự bốc hơi trong
không khí

CHI PHÍ ĐẦU TƯ
BAN ĐẦU

743.862.000 đồng

Trung bình khoảng 1.500.000.000 đồng

- Vận hành không yêu cầu công nhân lành nghề;
- Chi phí vận hành thấp;
- Chí phí duy tu, bảo dưỡng thấp;
- Tận dụng nguồn năng lượng thiên nhiên;
- Tuổi thọ công trình cao;
- Chi phí đầu tư thấp.

- Công nhân vận hành phải có tay nghề cao;
- Tốn ít diện tích xây dựng.
- Cơ chế vận hành không phụ thuộc vào
thời tiết;
- Chi phí đầu tư cao.

ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

- Tốn diện tích xây dựng;
- Không phơi được khi mưa.

- Chi phí vận hành cao vì cần nhiên liệu cho
quá trình;
- Phát sinh khí thải do đốt nhiên liệu.
- Phát sinh khí thải là các hợp chất hữu cơ
bay hơi khi làm nóng bùn ở nhiệt độ cao.
- Chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao.

Quan phân tích ưu, nhược điểm của hai phương pháp trên, nhóm nhận thấy sử dụng sân phơi bùn là biện pháp
thích hợp với tình hình thực tế của Công ty, do Công ty có sẵn khu đất trống khoảng 500m2, thích hợp làm sân phơi,
ngoài ra để khắc phục nhược điểm phơi khi mưa, thì sân phơi sẽ được làm mái che di động, khi trời mưa, mái che sẽ
được kéo ra, che toàn khu vực sân phơi, tránh nước mưa chảy vào.
- Giới thiệu về sân phơi bùn:
Sân phơi bùn là khu vực được xây dựng có kết cấu bêtông chống thấm, xung quang có gờ bao và rãnh thu gom
nước thải phát sinh (nước rỉ bùn) về hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục xử lý đúng theo quy định (đạt quy chuẩn
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9), trên có mái che nhằm hạn chế nước mưa chảy vào khu vực này và
tránh làm ướt bùn sau quá trình phơi. Mái che được thiết kế dạng bạt che di động, bạt che chỉ được sử dụng để che
sân phơi khi trời mưa.

MẶT BẰNG CHI TIẾT SÂN PHƠI BÙN
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II. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
Hiện trạng cơ sở vật chất:

- Thuê đơn vị bên ngoài thực hiện thi
công, xây dựng theo thiết kế.

- Nhân công thực hiện quy trình phơi
bùn sẵn có;

- Hiện tại, Công ty đã đầu tư máy ép
bùn băng tải nhằm giảm khối lượng
bùn thải phát sinh, tuy nhiên bùn sau
ép chỉ tách nước được khoảng 12 –
18%.

III. Đánh giá chung:

- Công ty đã bổ sung xin phép việc
xây dựng sân phơi bùn vào báo cáo
kết quả thực hiện công trình bảo vệ
môi trường phục vụ giai đoạn vận
hành của Dự án “Đầu tư xây dựng và
kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công
nghiệp Tam Phước”, báo cáo đã được
hội đồng thẩm định thông qua.

- Trong khuôn viên Trạm xử lý nước
thải có khu đất trống 500m2 gần khu
vực máy ép bùn, thuận lợi cho việc
xây dựng sân phơi bùn.
Nhân lực thực hiện:
- Công ty có đội ngũ thiết kế (trực
thuộc phòng Kinh doanh – hạ tầng)
thực hiện thiết kế và giám sát quá
trình xây dựng sân phơi bùn.

Việc xây dựng sân phơi, làm giảm thể
tích, khối lượng bùn thải phát sinh,
giảm đáng kể chi phí xử lý chất thải
cho Công ty, tuy nhiên, việc xây dựng
có một số khó khăn và thuận lợi như
sau:
* Thuận lợi:
- Công ty có sẵn khu đất trống
(500m2) thích hợp cho việc làm sân
phơi bùn;
- Công ty có nguồn nhân lực có thể
thiết kế, giám sát thi công xây dựng
sân phơi;

* Khó khăn:
Việc phơi bùn chỉ thực hiện vào mùa
nắng, tuy nhiên với diện tích 500m2
đủ để phơi lượng bùn phát sinh
trong 15 ngày, đảm bảo tách nước
đạt 60 -70%.

PHẦN II: Kinh phí thực hiện
STT

CHI PHÍ

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi phí vật liệu

2

GIÁ TRỊ (đ)

KÝ HIỆU

(A1 + CLVL) * 1

493,021,822

VL

Chi phí nhân công

B1 * 1

76,247,488

NC

3

Chi phí máy xây dựng

C1 * 1

14,842,613

M

4

Chi phí trực tiếp khác

(VL+NC+M) x 2.5%

14,602,798

TT

5

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

598,714,720

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x 6%

35,922,883

C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T+C) x 5.5%

34,905,068

TL

1

Chi phí xây dựng trước thuế

T+C+TL

669,542,672

G

2

Thuế VAT

G x 10%

66,954,267

GTGT

3

Chi phí xây dựng sau thuế

G+GTGT

736,496,939

GXD

IV

CHI PHÍ XÂY NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở
VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
Tổng cộng
LÀM TRÒN
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Gx1%x(1+10%)

7,364,969

GXD+GXDNT

743,861,908
743,862,000

GXDNT

CUỘC THI HÙNG BIỆN” TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO”

PHẦN III: Tính khả thi của đề tài
Ước chi phí xử lý bùn thải sau ép (không phơi) trong
01 tháng (30 ngày) khoảng:
1,5 tấn/ngày x 30 x 3.800.000 đồng/tấn = 171.000.000
đồng/tháng.
Sau khi phơi bùn, khối lượng bùn giảm khoảng 50%,
khi đó chi phí xử lý bùn là:
1,5 (tấn/ngày) * 50% x 30 x 3.800.000 đồng/tấn =
85.500.000 đồng/tháng.

Bùn sau phơi có thiể tiết kiệm 85.500.000 đồng/
tháng, tương đương 1.026.000.000 đồng/năm.
Theo bảng dự toán kinh phí thực hiện thì, chi phí xây
dựng sân phơi bùn là 743.862.000 đồng.
Như vậy, có thể thấy việc xây dựng sân phơi bùn là
biện pháp hữu ích cho việc xử lý bùn thải phát sinh,
tiết kiệm chi phí xử lý, giảm áp lực xử lý chất thải nguy
hại và góp phần bảo vệ môi trường.

PHẦN IV: Quy trình giảm khối lượng bùn phát sinh

BÙN THẢI PHÁT SINH
TỪ HỆ THỐNG XLNT

ÉP BÙN
THÔNG QUA MÁY ÉP BĂNG TẢI

PHƠI BÙN THÔNG QUA SÂN PHƠI

CHO BÙN
VÀO BAO CHỨA

GIAO CHO ĐƠN VỊ
CÓ CHỨC NĂNG XỬ LÝ

Thuyết minh quy trình:

vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định.

Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý hóa lý và xử
lý sinh học của hệ thống XLNT tập trung KCN Tam
Phước được thu gom và ép thông qua máy ép băng
tải, tách nước khoảng 12-18%.

PHẦN V: KIẾN NGHỊ

Bùn sau ép tiếp tục được phơi trên sân phơi đến
khi bùn tạo thành bánh, ở thể rắn, khô (tách nước
khoảng 60 - 70%) được công nhân thu gom, cho vào
bao chứa, lưu trữ tại kho chứa trước khi giao cho đơn

Nhận thấy đây là một sáng kiến có tính khả thi cao,
sáng kiến không những đem lại nguồn lợi nhuận
lớn mà còn góp phần bảo vệ môi trường, Nhóm thi
hùng biện xin đề xuất triển khai giải pháp “Xây dựng
sân phơi bùn”, nhằm giảm khối lượng bùn phát sinh,
giảm chi phí xử lý và áp lực xử lý chất thải nguy hại
cho môi trường.
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Giải Nhì

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

T

ĐỀ TÀI:
WEBSITE QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

ừ ngày 07/04/2016 Website
quản lý thông tin khách hàng
của BQL các KCN Tín Nghĩa có
địa chỉ http://tinnghiaips.ddns.net vừa
chính thức đi vào hoạt động. Đây là
website quản lý thông tin khách hàng
thuê đất, thuê xưởng, thuê văn phòng
của BQL Các KCN Tín Nghĩa.
• Ý nghĩa:
Trước khi website ra đời, việc quản lý
thông tin thuê đất, thuê xưởng, thuê
văn phòng, thuê mặt bằng bảng hiệu
và thông tin khách hàng làm việc tại
BQL các KCN Tín Nghĩa bằng các file
excel. Khi có yêu cầu cung cấp thông
tin từ lãnh đạo về diện tích thuê, vốn
đầu tư, … tại các KCN Tín Nghĩa thì
công việc thống kê phải làm thủ công,
mất nhiều thời gian và độ chính xác
không cao. Nhân viên bộ phận KDTT
khi có công việc phải đi ra ngoài gặp
gỡ khách hàng thì không thể xem hồ
sơ, thông tin thuê đất, thuê xưởng của
các doanh nghiệp. Mặt khác việc lưu
trữ bằng file cứng cũng dễ bị thất lạc,
xuống cấp theo thời gian. Từ những bất
cập trong việc tra cứu thông tin thống
kê thuê đất, thuê xưởng bằng file excel
và quản lý hồ sơ bằng file cứng. BQL
các KCN Tín Nghĩa đã tự thiết kế và viết
website để quản lý thông tin tập trung.
• Hiệu quả:
Lãnh đạo cũng như nhân viên tại Ban
quản lý các KCN Tín Nghĩa đều có thể sử
dụng website xem thông tin thuê đất,
thuê xưởng, thuê văn phòng thống kê
theo thời gian, ngành nghề, quốc gia,
…. Chỉ sau vài thao tác đơn giản trên
website là thông tin được lấy một cách
chính xác, nhanh chóng và có thể trích
xuất thông tin ra file định dạng word,
excel, pdf,… . Dữ liệu trong hệ thống
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luôn luôn được cập nhật mới nhất. Khi người sử dụng có việc phải đi ra ngoài thì
vẫn có thể xem được thông tin hồ sơ doanh nghiệp một cách nhanh chóng, bằng
việc tìm hồ sơ theo số công văn, ngày tháng năm, nội dung tóm tắt của công văn,
ghi chú. Tính năng bảo mật tài khoản và tính năng phân quyền cũng được chú
trọng phát triển.
• Những điểm chưa đạt được:
Do thời gian phát triển website trong thời gian tương đối ngắn (chỉ có một
tháng), BQL các KCN Tín Nghĩa tự lên thiết kế và lập trình giao diện trang web, cơ
sở dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và kiểm tra tất cả mọi thứ
nên phần giao diện chưa được bắt mắt và không thể tránh khỏi những lỗi trục
trặc có thể xuất hiện trong quá trình chạy thực tế và còn thiếu một số tính năng
hữu ích nữa như xuất báo cáo tháng, quý, … sẽ phát sinh trong quá trình sử dụng
• Hướng phát triển website trong thời gian tới:
Website sẽ vẫn được phát triển thêm các tính năng mới như xuất ra báo cáo
tháng, báo cáo quý, tăng cường độ bảo mật, ……. và được áp dụng trong toàn
BQL KCN cho tất cả các bộ phận chức năng.
Các tính năng chính của website:
1. Quản lý và phân quyền tài khoản người dùng
2. Quản lý thông tin dùng để thống kê trên báo cáo
3. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp
4. Xem báo cáo
Chi tiết các tính năng
1. Quản lý và phân quyền tài khoản người dùng

Quản trị viên có thể thêm, sửa, xoá thông tin tài khoản người dùng, và có thể
phân quyền cho từng tài khoản người dùng trong hệ thống
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BẢNG PHÂN QUYỀN CHO TỪNG NHÓM NGƯỜI DÙNG
QUYỀN

QUẢN TRỊ VIÊN

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU NGƯỜI DÙNG THÔNG THƯỜNG

QUẢN LÝ VÀ PHÂN QUYỀN TÀI
KHOẢN NGƯỜI DÙNG

X

QUẢN LÝ THÔNG TIN DÙNG ĐỂ
THỐNG KÊ TRÊN BÁO CÁO

X

X

QUẢN LÝ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

X

X

X

XEM BÁO CÁO

X

X

X

KHÁCH

X

2. Quản lý thông tin dùng để thống kê trên báo cáo
Nhân viên nhập liệu có thể thêm, sửa, xoá thông tin của một doanh nghiệp, để từ đó những thông tin thay đổi
này sẽ được lưu vào trong CSDL và sẽ được hiển thị trên các báo cáo. Tài khoản nhân viên nhập liệu chỉ được cấp
ở mức hạn chế nhất để đảm bảo tính toàn vẹn và tính chính xác của dữ liệu hiển thị trên báo cáo.
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CUỘC THI HÙNG BIỆN” TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO”
3. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp:
Người dùng thông thường có thể xem, chỉnh sửa, xoá hồ
sơ. Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm hồ sơ (MOU, hợp
đồng thuê đất, biên bản làm việc, …..) bằng việc cung
cấp theo tên doanh nghiệp, số công văn, ngày công văn,
nội dung tóm tắt, ghi chú
4. Xem báo cáo
Báo cáo danh sách khách hàng: có thể xem nhanh dạng danh
sách khách hàng đang thuê đất, xưởng, thuê văn phòng

vốn đầu tư hàng tháng, hàng quý, 6 tháng đầu năm, 6
tháng cuối năm, cả năm của một năm so với một năm
bất kỳ.
Báo cáo xếp hạng: Xem nhanh dữ liệu xếp hạng quốc gia,
ngành nghề theo diện tích, tổng vốn đầu tư, số lượng
nhà đầu tư.
Báo cáo lao động: Xem nhanh dữ liệu lao động của các
doanh nghiệp tại các KCN Tín Nghĩa.
Báo cáo Chỉ Tiêu: Xem nhanh tiến độ đạt chỉ tiêu thuê đất
tại các KCN Tín Nghĩa.

Báo cáo so sánh 2 năm: Xem nhanh diện tích cho thuê, tổng

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong công tác kinh doanh tiếp thị hàng ngày, bộ phận Kinh doanh Tiếp thị tại BQL các
KCN Tín Nghĩa đã phát triển ra website này với mong muốn website sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác báo cáo
thống kê của BQL các KCN Tín Nghĩa nói chung và tại các KCN Tín Nghĩa nói riêng. Do thời gian phát triển website tương
đối ngắn nên trong quá trình sử dụng sẽ không thể tránh khỏi trục trặc và lỗi có thể xảy ra. Website vẫn sẽ luôn được
bảo trì và được phát triển thêm các tính năng mới để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.
Nguyễn Thanh Sơn
BP Kinh doanh Tiếp thị BQL các KCN Tín Nghĩa
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An Toàn Giao Thông
Khi đi mẹ có dặn dò
Chạy xe cẩn thận từ từ mà đi
Giấy tờ bằng lái đem đi
Trình khi xét hỏi thì cũng có ngay
Rượu bia không được uống say
Tịnh tâm tốc độ đổi thay an toàn
Vạch đường phân biệt rõ ràng
Đường ai nấy chạy chở cùng người theo
Vòng xuyến ngã bảy ngã ba
Vững vàng tay lái chớ mà lãng quên
Ra đường tuổi trẻ đừng quên
Chấp hành pháp luật làm nên an bình
Thương mẹ nhớ nghĩ chút tình
Chạy xe cẩn thận thương mình nhé con
Mẹ già chẳng ở mãi với con
Chỉ mong con trẻ sống còn yên vui
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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NHỮNG THAY ĐỔI
NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT TỪ 1/1/2018

ước sang năm 2018, hàng
loạt chính sách mới về lao
động - tiền lương như: Tăng
mức lương tối thiểu vùng; Thêm đối
tượng bắt buộc tham gia BHXH; Tăng
tiền lương tháng đóng BHXH;.... bắt
đầu có hiệu lực thi hành. Nội dung chi
tiết mời các bạn tham khảo.
1. Tăng mức lương tối thiểu vùng
• Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng
230.000 đồng so với quy định hiện
hành là 3.750.000 đồng/tháng)
• Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng
210.000 đồng so với quy định hiện
hành là 3.320.000 đồng/tháng).
• Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng
190.000 đồng so với quy định hiện
hành là 2.900.000 đồng/tháng).
• Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng

180.000 đồng so với quy định hiện
hành là 2.580.000 đồng/tháng).
Căn cứ pháp lý: Nghị định 153/2016/
NĐ-CP.
2. Thêm đối tượng bắt buộc tham gia BHXH
Bao gồm:
- Người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động có thời hạn từ đủ 01
tháng đến dưới 03 tháng.
- Người lao động là công dân nước
ngoài vào làm việc tại Việt Nam có
giấy phép lao động hoặc chứng chỉ
hành nghề hoặc giấy phép hành nghề
do cơ quan có thẩm quyền của Việt
Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã
hội bắt buộc theo quy định của Chính
phủ.
Điều này đồng nghĩa với người lao
động làm việc bán thời gian hoặc thời
vụ mà có thời hạn từ đủ 01 tháng đến

KHOẢN TÍNH ĐÓNG BHXH
1. Mức lương
2. Phụ cấp lương
Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều
kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện
sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa
thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến
hoặc tính chưa đầy đủ như:
- Phụ cấp chức vụ, chức danh;
- Phụ cấp trách nhiệm;
- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
- Phụ cấp thâm niên;
- Phụ cấp khu vực;
- Phụ cấp lưu động;
- Phụ cấp thu hút
- Các phụ cấp có tính chất tương tự.
Căn cứ pháp lý:
• Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
• Quyết định 595/QĐ-BHXH
4. Kéo dài thời gian tính mức lương hưu hằng tháng
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dưới 03 tháng và người lao động nước
ngoài bắt buộc phải tham gia BHXH.
Quy định trên văn bản là vậy, tuy
nhiên, vừa rồi, tại buổi tập huấn về
chính sách mới BHXH, BHYT, BHTN
của cơ quan BHXH thì có thông báo
rằng, từ 01/01/2018, người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động
có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới
03 tháng thuộc đối tượng tham gia
BHXH bắt buộc, chờ đến khi BHXH
Việt Nam có hướng dẫn mới.
Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội
2014
3. Tăng tiền lương tháng đóng BHXH
Tiền lương tháng đóng BHXH từ ngày
01/01/2018 trở đi bao gồm: mức
lương, phụ cấp lương và các khoản
bổ sung khác theo quy định của pháp
luật về lao động.

KHOẢN KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH
1. Các khoản chế độ và phúc lợi khác:
- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao
động,
- Tiền thưởng sáng kiến;
- Tiền ăn giữa ca;
- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở,
tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
- Khoản hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, người lao
động có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp
cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLĐ, BNN và
các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong
hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định
05/2015/NĐ-CP.

Đối với nam:
Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền
lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm (nếu nghỉ
hưu vào năm 2018), 17 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2019),
18 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2020), 19 năm (nếu nghỉ
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hưu vào năm 2021), 20 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2022
trở đi) + 2% cho mỗi năm.
Đối với nữ:
Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền
lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm (nếu nghỉ
hưu từ năm 2018 trở đi) + 2% cho mỗi năm.
Mức tối đa = 75%
Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014
5. Sa thải trái pháp luật đối với NLĐ, cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ
phải thôi việc có thể bị phạt đến 03 năm tù
Cụ thể, sa thải trái pháp luật đối với NLĐ, cưỡng ép, đe dọa
buộc NLĐ phải thôi việc có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100
triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc
phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm
Nếu sa thải trái pháp luật, cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ phải
thôi việc thuộc một trong các trường hợp sau, có thể bị
phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01
năm đến 03 năm:
• Đối với 02 người trở lên;
• Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
• Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;
• Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;
• Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm
trọng khác
Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015
6. Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ có thể bị phạt tù đối với cá
nhân, phạt tiền đối với pháp nhân
Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ
mà gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để không đóng
hoặc không đóng đầy đủ từ 06 tháng trở lên, đã bị phạt
hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 đến 200
triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc
phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
• Trốn đóng bảo hiểm từ 50 đến 300 triệu đồng;
• Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 NLĐ.
Nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 200 đến dưới
500 triệu đồng;
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06
tháng năm đến 03 năm:
• Phạm tội 02 lần trở lên;
• Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đến 01 tỷ đồng;
• Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;
• Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ
của NLĐ quy định trên.
Nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến
dưới 1 tỷ đồng;

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng hoặc bị phạt tù
từ 02 năm đến 07 năm:
• Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;
• Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;
• Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ
của NLĐ quy định trên.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 01 đến 03 tỷ
đồng;
Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015
7. Vi phạm quy định về sử dụng NLĐ dưới 16 tuổi có thể bị phạt đến
12 năm tù
Người nào sử dụng NLĐ dưới 16 tuổi làm công việc nặng
nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh
mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường
hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng, phạt
cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06
tháng đến 03 năm:
• Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã
bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
• Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người
khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
• Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02
người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những
người này từ 31% đến 60%.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
• Phạm tội 02 lần trở lên;
• Làm chết người;
• Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người
khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
• Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02
người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những
người này từ 61% đến 121%.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
• Làm chết 02 người trở lên;
• Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02
người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những
người này 122% trở lên.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu
đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm.
Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015
(Tổng hợp)
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C

KHỞI NGHIỆP

ổ nhân có câu “cái nghề là
cái nghiệp”, lựa một nghề
cũng khó khăn như chọn
vợ chọn chồng bởi ngoài việc có
một đầu óc tỉnh táo, còn cần có
cả sự đam mê và một chút nhân
duyên đưa đẩy. Và đối với tôi, thực
sự là tôi đã gặp được “nhân duyên”
của mình một cách như thế…
Với suy nghĩ đơn giản của một cử
nhân mới “ra ràng”, thậm chí là chỉ
vừa thi xong tốt nghiêp, lúc đó, tôi
nghĩ được vào làm việc cho Công
ty chỉ đơn giản là môi trường cho
cái “nghiệp” của bản thân thôi, là
nơi được làm việc, được trả lương
đúng với ngành mình được đào tạo
trong những năm tháng đi học. Cứ
vậy rồi tôi cuốn theo công việc và
con người nơi đây với những trải
nghiệm và niềm đam mê thực sự
từ lúc nào không hay. Cứ như thế,
tôi chưa bao giờ chùn bước trước
những gian nan, thử thách của
công việc và ngày càng gắn bó sâu
sắc thêm với nơi này.
Chỉ mới 6 tháng gắn bó cùng công
ty, thời gian không dài nhưng
cũng đã giúp tôi thêm định hướng
về ngành nghề mà mình đã và
đang theo đuổi. Là một nhân
viên của CTCP TM & XD Phước
Tân (PHUTACO), tôi đã được sự chỉ
bảo tận tình của các anh chị em
đồng nghiệp, ban lãnh đạo công
ty để nâng cao nghiệp vụ và kinh
nghiệm trong ngành. Được đào
tạo, bồi dưỡng thông qua những
buổi tập huấn, thảo luận hữu ích
đã giúp tôi thêm củng cố kiến thức,
kỹ năng và mong muốn được gắn
bó lâu dài cùng Công ty. Với tinh
thần làm việc cao độ và phối hợp
chặt chẽ của toàn công ty, tôi tin
rằng tôi cũng như tất cả anh chị em
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nơi đây sẽ cống hiến toàn tâm toàn
ý để PHUTACO sẽ ngày càng phát
triển bền vững và thịnh vượng hơn
trong tương lai.
Chia sẻ thêm về những cảm nhận
về Công ty, tôi cho rằng trong giai
đoạn mà cả nền kinh tế đang trong
thời kì khủng hoảng, khó khăn và
cạnh tranh khốc liệt ảnh hưởng
đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, Công
ty chúng ta - với ngành nghề kinh
doanh thương mại và xây dựng bất
động sản, cũng chịu sự ảnh hưởng
không nhỏ của kì biến cố này. Vậy
sức mạnh của chúng ta là gì để
tham gia cuộc chơi này? - Đó chính
là nguồn nhân lực chất lượng cao,
năng động của toàn thể anh chị
em nơi đây và chất lượng dịch vụ
chuyên nghiệp, am hiểu chuyên
môn, am hiểu khách hàng sâu sắc.
Cùng với định hướng chuyên môn
hóa ngày càng cao, việc phân cấp
rõ ràng và giao trách nhiệm đi cùng
với phúc lợi tương xứng đã và đang
đưa Công ty vững bước tiến xa.
Dưới định hướng phát triển đúng
đắn của ban lãnh đạo, Công ty từng
bước vượt qua thời kì khó khăn và
ngày càng phát triển hơn nữa. Bên

cạnh đó, xu hướng phát triển của
ngành kinh doanh bất động sản
ở Việt Nam, sân chơi sẽ đón nhận
thêm những gã khổng lồ đến từ
các quốc gia phát triển với tiềm lực
mạnh mẽ về tài chính và trang thiết
bị, cơ sở vật chất. Tất cả chúng ta
giờ đây đang cùng nhau trên một
con tàu ra đại dương hội nhập. Sân
chơi đó sẽ có nhiều cơ hội và đầy
thách thức…. Do đó chính ngọn
lửa đam mê cống hiến, sự đồng
lòng của tập thể ban lãnh đạo cũng
như anh chị em nhân viên với tinh
thần đoàn kết mạnh mẽ, với định
hướng về phục vụ khách hàng cao
độ, luôn luôn tìm hiểu nhu cầu
của khách hàng, luôn lắng nghe
khách hàng, đề cao tính hiệu quả
trong công việc để tạo niềm tin
cho khách hàng tin tưởng gắn bó
hợp tác lâu dài với công ty. Điều
này chính là sức mạnh của Công ty
và cũng chính là sứ mệnh của tôi,
của chúng ta sẽ cùng đưa con tàu
Công ty đi thật xa và cống hiến thật
nhiều tạo ra những giá trị vững bền
cho xã hội và cho đất nước.
Nguyễn Lê Trường Hải
CTCP TM & XD Phước Tân
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CẢNG CÁI MÉP – THỊ VẢI

gày 29 tháng
9 vừa qua,
UBND
tỉnh
Bà rịa – Vũng tàu đã tổ
chức hội thảo với chủ đề “
Phát triển việc giao nhận
trực tiếp tại các Cảng
Cái Mép – Thị Vải”, mục
đích của hội thảo nhằm
tìm giải pháp để các chủ
hàng giao nhận trực tiếp
tại cảng Cái Mép, thay
vì nhận tại các Cảng và
ICD tại Thành Phố Hồ Chí
Minh.

Thành phần được UBND
mời tham dự đã nói lên
sự quan tâm cũng như
nỗ lực của các cấp Chính
quyền Trung ương và địa
phương, nhằm phát triển
hệ thống Cảng Cái mép
là Cảng trung chuyển của
khu vực. Đặc biệt, mong
muốn của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu và các nhà
đầu tư cảng (Tân Cảng Sài
Gòn, tập đoàn AP Moller)
là các chủ hàng có hàng
nhập và xuất Châu Âu,
Châu Mỹ giao, nhận hàng
trực tiếp tại Cái mép. Tất
cả các ban ngành của
tỉnh Bà rịa – Vũng tàu,
Cục Hàng Hải, Tổng cục
Hải Quan, các nhà đầu
tư cảng đều nỗ lực hết
mình nhằm hỗ trợ các chủ
hàng giao nhận trực tiếp
tại đây, thay vì phải đưa từ
Cái mép về Cảng TP.HCM
phát sinh nhiều chi phí và
thời gian vận chuyển.
Hội thảo cũng đưa ra

nhiều vấn đề, phương
hướng nhằm hỗ trợ các
chủ hàng giao nhận trực
tiếp tại các cảng Cái Mép.
Tổng Công ty Tân Cảng
Sài Gòn hỗ trợ giảm chi
phí nâng hạ, lưu bãi tại
cảng, đại diện hãng tàu
phát lệnh giao hàng thay
vì hãng tàu phải cử đại
diện tại Cảng. UBND Tỉnh
cũng đề nghị về máy soi
phục vụ kiểm hóa, các
cơ quan kiểm dịch, kiểm
định cũng như nhiều
ban ngành khác phải tập
trung tại khu vực cảng
Cái Mép – Thị Vải để giải
quyết kịp thời cho các chủ
hàng khi làm thủ tục.
Hiệp hội Logistics Việt
Nam ( VLA ), Các doanh
nghiệp Logistics đóng
trên địa bàn Tỉnh Đồng
Nai cũng đã có nhiều ý
kiến đóng góp cho sự
phát triển trên. Hội thảo

đã hoàn toàn nhất trí với
ý kiến: Chủ hàng sẽ giao
nhận trực tiếp tại Cảng
Cái Mép – Thị Vải khi chi
phí vận chuyển và các chi
phí liên quan bằng với
việc giao nhận tại TP.HCM.
VLA, Cục hàng hải và các
nhà kinh doanh vận tải đã
chỉ ra rằng, muốn giảm
chi phí vận chuyển về Cái
Mép – Thị Vải thì các hãng
tàu phải cho nhận và trả
rỗng tại những depot rỗng
dọc quốc lộ 51, để xe vận
chuyển có thể hạ và nhận
rỗng tại đây, tránh trường
hợp xe nhận container tại
Cái Mép và trả rỗng tại
TP.HCM hoặc ngược lại.
Chính những yếu tố này
đã làm chi phí vận tải tăng
từ 45 – 65% khi hãng tàu
không chấp nhận cho trả
và nhận container rỗng tại
các depot rỗng dọc quốc
lộ 51.

Kết thúc hội thảo, UBND
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ
trình Chính phủ đề xuất
đặt văn phòng các Cơ
quan Ban ngành (cơ quan
Kiểm dịch, kiểm định, Văn
phòng Bộ Công thương
cấp các giấy phép nhập
khẩu tự động, ...) tại gần
khu vực Cảng Cái mép,
Cục Hàng hải sẽ làm việc
với các hãng tàu cho trả
rỗng về các depot dọc
quốc lộ 51. Tổng cục Hải
quan sẽ lắp đặt máy soi
tại Cảng Cái Mép. Hy vọng
những giải pháp trên sẽ
thúc đẩy cho việc đơn
giản hóa thủ tục, phát
triển hệ thống cảng trung
chuyển Cái Mép – Thị Vải,
thúc đẩy phát triển khu
trung tâm Logistics tại
tỉnh Đồng Nai.
Đinh Văn Hưng
ICD Biên Hòa
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TIỀM NĂNG CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC ĐÚNG MỰC

T

hủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định
số 11/2017/QĐ-TTg về
cơ chế khuyến khích phát triển
các dự án điện mặt trời tại Việt
Nam và đây được coi là động lực
để loại năng lượng tái tạo này
khơi dậy tiềm năng lớn của nước
ta.
Theo quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) có trách nhiệm
mua toàn bộ lượng điện từ các
dự án điện mặt trời nối lưới. Giá
mua điện tại điểm giao nhận
điện là 2.086 đồng/kWh (chưa
bao gồm thuế GTGT, tương
đương 9,35 cent/kWh). Giá bán
điện được điều chỉnh theo biến
động của tỷ giá USD/VND và giá
này chỉ áp dụng cho các dự án
nối lưới có hiệu suất của tế bào
quang điện (solar cell) lớn hơn
16% hoặc module lớn hơn 15%.
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Việt Nam là một
trong những
quốc gia có
ánh nắng
mặt trời
nhiều
n h ấ t
trong
biểu đồ
bức xạ
mặt trời
thế giới.
Tại các tỉnh
Tây Nguyên
và Nam Trung
bộ, số giờ nắng
đạt từ 2.000 - 2.600
giờ/năm. Bức xạ mặt trời
trung bình 150 kcal/m2, chiếm
khoảng 2.000 - 5.000 giờ/năm.
Tiềm năng rất lớn để phát triển
điện mặt trời nhưng chưa được
khai thác.
Đại diện Chương trình năng
lượng của Cơ quan Phát triển
quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam
(USAID) cho biết, tính đến hết
tháng 7/2017, đã có hàng trăm
dự án điện mặt trời được đăng ký
đầu tư với tổng công suất nguồn
lên tới 17.000 MW. Đáng chú ý,
EVN cũng đang tiến hành đầu tư
gần 20 dự án với tổng công suất
đặt khoảng 2.000 MW tại các
tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh
Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai…
Ông Trần Quốc Điền – Trưởng
phòng Kế hoạch kinh doanh,
Công ty Cổ phần Tư vấn xây
dựng Điện 3 – cho hay: Doanh
nghiệp đang phối hợp với các

đối tác đến từ Đức tìm hiểu,
nghiên cứu dự án ở khu vực phía
Nam và cho chạy thử nghiệm mô
hình năng lượng điện mặt trời
ngay trên mái nhà tại trụ sở công
ty. Liên quan đến vấn đề công
nghệ - yếu tố then chốt, quyết
định sự thành bại của dự án - các
chuyên gia đến từ Đức cho rằng,
vòng đời của công nghệ theo
nghiên cứu có tuổi thọ từ 15-20
năm, nhưng khi đưa vào khai
thác thực tế, có thể kéo dài tới
25 năm. Ngoài ra, việc xử lý các
tấm pin sau khi không sử dụng
cũng khá đơn giản: Tấm pin sẽ
được phân tách các thành phần
để tái tạo lại, không gây tác hại
đến môi trường.
Đánh giá về Quyết định 11/2017/
QĐ-TTg, nhiều chuyên gia kinh
tế cho rằng, đây là minh chứng
cho cam kết của Chính phủ Việt
Nam trong việc khai thác nguồn
năng lượng mặt trời nhằm đạt
các mục tiêu về công suất lắp
đặt (850MW vào năm 2020, 4
GW vào năm 2025 và 12 GW vào
năm 2030). Mặt khác, Quyết định
này tạo nền tảng pháp lý cho
việc thu hút đầu tư của khu vực
tư nhân vào hai phân khúc thị
trường điện mặt trời tiềm năng
nhất ở Việt Nam, gồm: Dự án nhà
máy điện nối lưới và ứng dụng
trên mái nhà tại các đơn vị công
nghiệp, thương mại tiêu thụ điện
năng cao.
Ngọc Hân
Báo Công Thương
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DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
“CHEN CHÂN” VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

M

ặc dù doanh
nghiệp (DN)
Việt Nam đã
hội nhập chuỗi giá trị toàn
cầu kahs lâu nhưng chủ
yếu là hoạt động gia công
lắp ráp nên giá trị gia tăng
thấp. Một trong những
nguyên nhân được chỉ ra
là do chưa có sự liên kết với
các DN đầu tư nước ngoài
(FDI).
Thời gian qua nhiều tổ
chức quốc tế, các tập đoàn
lớn cũng cam kết hỗ trợ Việt
Nam xây dựng chiến lược
mới để thu hút nguồn vốn
đầu tư nước ngoài. Đồng
thời, thực hiện chương
trình kết nối DN FDI - DN
Việt Nam để nâng cao giá
trị gia tăng sản phẩm của
DN nội trong chuỗi cung
ứng toàn cầu. Hỗ trợ Chính
phủ Việt Nam thuận lợi hóa
logistics và hải quan để đẩy
nhanh phát triển kinh tế
trong thời gian tới.
Theo thống kê công bố gần
đây của Ngân hàng Thế
giới (World Bank) hiện chỉ
có 9% DN Việt Nam đạt tiêu
chuẩn quốc tế tham gia
được vào chuỗi cung ứng

toàn cầu. Những sản phẩm
mà DN nội đang cung ứng
trong chuỗi toàn cầu chỉ là
sản phẩm giản đơn, giá trị
gia tăng không cao.
Là DN có chuỗi sản xuất
quy mô toàn cầu, ông
Kim Dohyung, Chủ tịch
Samsung Electronics Việt
Nam - cho biết, số lượng
DN Việt tham gia được vào
chuỗi cung ứng toàn cầu
cho Samsung hiện vẫn
còn hạn chế. Tại TP. Hồ Chí
Minh tính đến nay mới có
khoảng 26 DN đủ điều kiện
tham gia chuỗi cung ứng
cho Samsung.
Sau thời gian hỗ trợ, tiếp
xúc với các DN Việt, ông
Dohyung đã chỉ ra những
điểm yếu mà DN gặp phải
hiện nay là dự đoán thị
trường yếu kém nên tiêu
thụ hàng chậm, thời gian
lưu kho lâu do đó cần phải
cải tiến quản lý lưu kho. Về
chất lượng sản phẩm các
DN cần phải hoàn thiện
quy trình quản lý chất
lượng đo lường; Cải tiến
nâng cao sản xuất thông
qua việc cải tiến phương
pháp quản lý.
Theo ông Dohyung, thực tế

cho thấy cách tính toán chỉ
số KPI (chỉ số đánh giá hiệu
quả công việc) của DN Việt
Nam và Samsung có khác
nhau nên việc đánh giá,
tính toán phải tính lại cho
đúng chuẩn. DN phải thiết
lập mục tiêu, đặc biệt phải
giảm lỗi tại công đoạn sản
xuất. Vì tỷ lệ lỗi từ 5 - 30%
là rất cao và DN không thể
đảm bảo được hiệu quả
kinh doanh. Do vậy, vấn đề
quan trọng là DN phải tìm
và khắc phục nguyên nhân
gây nên lỗi trong toàn bộ
quy trình sản xuất.
Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng
Ban Quản lý Khu Công
nghệ cao TP. Hồ Chí Minh
(SHPT) - nhận xét, điểm
yếu của nhiều DN Việt Nam
là lúc đầu sản phẩm làm
ra đạt chất lượng rất tốt,
nhưng sau đó chất lượng
dần không được coi trọng
nên bị giảm sút và không
ổn định. Đây là điều các tập
đoàn lớn trên thế giới tối kị
bởi với các tập đoàn nước
ngoài chất lượng và năng
suất không chỉ được duy trì
mà phải cải tiến nâng cao
mỗi ngày.
Theo ông Lê Hoài Quốc,
đối với các DN đã và đang
đầu tư tại SHTP, Ban Quản
lý thúc đẩy nâng cao năng
suất, năng lực cạnh tranh
và hoạt động nghiên cứu
triển khai của DN; hỗ trợ
hoạt động đổi mới, sáng
tạo và kết nối tham gia các
chương trình phát triển
khoa học công nghệ quốc
gia, thành phố. SHTP tiếp
tục phối hợp với Samsung,
Intel, ITPC, JETRO... thực

hiện tìm kiếm nhà cung
ứng nội địa nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của DN
công nghệ trong nước để
tham gia chuỗi cung ứng
của Samsung, Intel...
Về phía Samsung cũng
khẳng định: Từ nay đến
cuối năm 2017, đoàn
chuyên gia của Tập đoàn
Samsung sẽ hỗ trợ 3 DN
của TP. Hồ Chí Minh là Công
ty TNHH SXTM in ấn Minh
Mẫn, Công ty TNHH Thiết
kế chế tạo Nhật Minh và
Công ty Vinavit để các DN
này nâng cao năng lực sản
xuất, cạnh tranh để có thể
tham gia vào chuỗi cung
ứng toàn cầu nói chung
cũng như của Samsung nói
riêng.
Theo đó, Samsung sẽ hỗ trợ
Công ty Minh Mẫn lập lại
tiêu chuẩn cho công đoạn
từ nhận đơn hàng đến lập
kế hoạch sản xuất để khắc
phục điểm yếu về vận hành
kế hoạch. Chọn mô hình
tổ chức hiện đại (KPI) theo
từng quy trình và xây dựng
vận hành quản lý, quản trị
theo mục tiêu (MBO)…
Còn Công ty Nhật Minh
cũng sẽ được hướng dẫn
theo tiêu chuẩn phải lập
kế hoạch cho từng công
đoạn và chọn KPI cho từng
quy trình. Cải tiến hiệu suất
sản xuất 1 tuần/lần. Lập kế
hoạch đào tạo nhân lực để
nâng cao chất lượng sản
xuất nhằm giảm hàng lỗi,
tránh lãng phí công suất
máy...
Dương Thảo
Báo Công Thương
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V

QUÀ TẾT TRUNG THU

ới mỗi người Việt, Trung
thu không chỉ là ngày lễ
hội mà còn là dịp sum
họp gia đình cũng như gắn kết mọi
tình cảm thâm giao ngoài xã hội.
Việc bày tỏ lòng thành dành cho
nhau là một điều đáng quý, nhất
là trong các dịp lễ, tết. Chúng ta có
thể tặng bánh Trung thu từ rất sớm
để mỗi gia đình có thể chủ động tổ
chức những buổi tiệc tại nhà phù
hợp với thời gian và thói quen sinh
hoạt. Không chỉ tặng bánh, mỗi
món quà còn kèm theo những câu
chúc tốt đẹp gởi gắm tấm chân tình
dành cho người thân hay thầy cô,
bạn bè; đối tác, khách hàng…
Dù tặng cho bất kỳ ai, điều quan
trọng nhất chính là tấm lòng và sự
chăm chút của người tặng dành cho
món quà. Với đối tác, khách hàng,
những người thân quý…, những
dòng sản phẩm cao cấp với hương
vị thượng hạng và thiết kế sang
trọng, là một lựa chọn phù hợp.
Khi chọn bánh để biếu người lớn
tuổi như bố mẹ, ông bà, nên chọn
những loại bánh nướng, bánh dẻo
được cải tiến với công thức giảm
ngọt, hoặc dòng bánh xanh được
chế biến từ 100% thành phần thực
vật tự nhiên, thanh đạm, tinh tế. Với
trẻ con, nên chọn những chiếc bánh
có tạo hình đáng yêu như hình heo,
hình cá sẽ là món quà rất được ưa
thích của các em.
“Của cho không bằng cách cho!”
Bạn cần lưu ý cách trao gửi món
quà, sao cho người nhận hiểu được
thành ý của người tặng. Quà tặng
phải trang nhã, lịch sự. Nên ưu tiên
những hộp bánh có mẫu mã tinh
tế, được in ấn sắc nét. Những thông
điệp, lời chúc, thiệp chúc gửi kèm
món quà cũng cần được chăm chút
kỹ lưỡng. Các thương thiệu bánh
Trung thu uy tín sẽ đáp ứng tốt các
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tiêu chí này, thông qua việc đầu tư
cho chất lượng, mẫu mã.
Ở các doanh nghiệp, việc chọn món
quà dành tặng nhân viên trong dịp
Tết Trung thu luôn được quan tâm,
chăm chút. Bởi lẽ món quà ấy không
chỉ gửi gắm mối thân tình mà là sự
quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo
đối với nhân viên. “Của cho không
bằng cách cho", làm sao để hộp
bánh trao đi thể hiện được cả tấm
lòng của người trao đối với người
nhận. Vì thế, tiêu chí hàng đầu của
các doanh nghiệp là hộp bánh Trung
thu chọn làm quà phải thơm ngon,
hợp vệ sinh, thương hiệu uy tín, chất
lượng và bao bì tinh tế…Mùa trung
thu lại về, Công ty cổ phần dịch vụ
bảo vệ đã chọn thương hiệu bánh
trung thu Kinh Đô làm quà tặng đến
nhân viên.

Lựa chọn thời điểm tặng quà phù
hợp, cũng giúp món quà trở nên ý
nghĩa hơn. Nên chọn những thời
điểm để người tặng và người nhận
đều cảm thấy thoải mái, tự nhiên.
Năm nay, dịp nghỉ lễ 2/9 khá gần
với rằm tháng 8, đây cũng là một
dịp thuận lợi để tặng quà Trung thu.
Thêm một hộp bánh được lựa chọn
kỹ lưỡng trong hành trang về quê
chơi lễ, làm quà biếu cha mẹ, ông là
hay khi sang thăm chơi nhà bạn bè,
đồng nghiệp, sẽ khiến cho món quà
của bạn đến với người nhận theo
cách tự nhiên nhưng lại đầy ắp thân
tình.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa
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