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KHÁNH THÀNH CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY

N

hằm mục đích mang đến một
nơi kinh doanh buôn bán
hàng nông sản thực phẩm, quy mô
lớn mang tầm khu vực, cùng hướng
mở rộng giao thương nông sản đa
dạng, đủ mặt hàng cho các mùa,
các tháng trong năm. Sau thời gian
6 tháng triển khai thi công xây dựng
Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm
Dầu Giây, ngày 28/6/2017 Công ty
Cổ Phần Bất động sản Thống Nhất
- thành viên của Tổng công ty Tín
Nghĩa tổ chức buổi Lễ khánh thành
Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây tại Trung tâm Hành chính
huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây – giai đoạn 1 có tổng vốn
đầu tư gần 50 tỷ trên diện tích 2ha;
khu nhà ở xung quanh chợ là: 4,9ha
với 317 lô nền. Bãi xe rộng, thoáng
bao gồm: 2 bãi container, 3 bãi xe 2
– 4 bánh, 4 bãi xe lôi, xe kéo, 3 khu
nhà vệ sinh, 1 sân tập kết rác. Thiết
kế chợ khoa học, hiện đại: 08 dãy ô
vựa được lắp ghép, khung kèo sắt,
vách lưới thép, mái cách nhiệt hiện
đại, tường viền bằng tôn cứng. Có
hơn 160 ô vựa thiết kế như nhau
(diện tích từ 24m2 – 32m2/ ô vựa),
nằm trên mặt tiền đường rộng từ
17m-19m thông thoáng, đường nội
bộ xe container ra vào đảm bảo việc
kinh doanh. Vị trí địa lý thuận lợi, cơ
sở hạ tầng hoàn thiện, điện âm, nước
máy, PCCC, hệ thống chiếu sáng, hệ
thống hạ tầng kết nối liên thông với
Quốc lộ 20; Quốc lộ 1A và nằm trong
tổng thể Khu Trung tâm hàng chính
huyện Thống Nhất.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây là đầu mối kinh doanh
buôn bán hàng nông sản thực phẩm:
trái cây, rau, củ, quả, hoa tươi, các sản
phẩm từ nông sản thực phẩm của

tỉnh Đồng Nai và cả nước. Nơi cho
thuê mặt bằng ô vựa, ki ốt, ký gửi
trao đổi hàng nông sản thực phẩm:
Hàng tươi, hàng khô, hàng đông
lạnh, hàng giữ mát. Dịch vụ cho thuê
kho bãi hàng nông sản thực phẩm
các loại: dài hạn, ngắn hạn, qua đêm,
bãi cho xe chờ, bãi giữ xe, kiểm tra
mẫu kiểm nghiệm nhanh trong 30
phút đến 24 giờ cho nông sản thực
phẩm, dựa trên kết quả mẫu để công
nhận nông sản sạch, nông sản an
toàn ... Kết nối giao thương, ký gửi
mua, bán hàng nông sản phục vụ
cho Đồng Nai, cả nước và hàng nông
sản thực phẩm xuất nhập khẩu.

nông sản thực phẩm sạch thân thiện,
luôn là người bạn đồng hành với
thương nhân, tiểu thương, chủ vựa,
nhà vườn,… trên phương châm “Đầu
mối nông sản sạch - Thân Thiện –
Chuyên nghiệp.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây – giai đoạn 2 đã được UBND
Tỉnh quy hoạch mở rộng với quy mô
diện tích 48ha. Dự kiến trong năm
2018, Công ty tiếp tục triển khai xây
dựng Khu chợ thực phẩm với quy mô
diện tích khoảng 7ha.
Công ty CP BĐS Thống Nhất

Xây dựng lên hình ảnh Chợ đầu mối
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TÍN NGHĨA
VÀ NHỮNG
NGƯỜI BẠN

C

ũng như hàng năm, vào ngày
23/6/2017, Tổng Công ty Tín
Nghĩa tổ chức buổi họp mặt, giao
lưu “Tín Nghĩa và những người
bạn” lần 10 nhân kỷ niệm 92 năm
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 – 21/6/2017).
Buổi họp mặt có gần 100 Lãnh đạo,
Nhà báo đến từ các cơ quan Báo
Đài, trong đó Ban tổ chức vinh dự
đón tiếp Ông Đặng Mạnh Trung Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung
Ương, phụ trách phía Nam, Ông Lê
Tấn Việt – Vụ phó Ban Tuyên giáo
Trung ương; Ông Nguyễn Bé – Phó
chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Ông
Đào Kim Phú - Trưởng Văn Phòng
Hội Nhà Báo Việt Nam phía Nam,
Ông Mai Ngọc Phước – Tổng Biên
tập Báo Pháp luật TP. HCM, Ông Trần
Huy Thanh - Tổng Biên tập Báo Đồng
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Nai; Ông Tôn Hoàn – Tổng Biên tập
Báo Lao động Đồng Nai; Ông Ngọc
Hồi - Phó Giám đốc Đài truyền hình
VTV và Lãnh đạo nhiều tờ báo và
truyền hình lớn của Trung Ương, TP.
HCM và Đồng Nai tham dự.
Thay mặt Tổng Công ty Tín Nghĩa
Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT,
Phó TGĐ Tổng Công ty đã phát biểu
gửi lời cám ơn, tri ân đến Lãnh đạo,
Anh em phóng viên Báo, Đài đã
chia sẻ, đồng hành cùng Tổng Công
ty Tín Nghĩa trong suốt thời gian
qua. Ban Tổng Giám đốc mong rằng
Tín Nghĩa sẽ có thêm nhiều người
bạn và tình cảm giữa Tín Nghĩa với
những người bạn Báo chí ngày càng
thân thiết, hữu nghị và gắn kết hơn
nữa trong thời gian tới.
Buổi họp mặt dù không tổ chức

đúng vào kỷ niệm 92 năm ngày Báo
chí Cách mạng Việt Nam, nhưng
cũng không giảm đi ý nghĩa và
những tình cảm tốt đẹp mà tập
thể Tổng Công ty Tín Nghĩa dành
cho các Anh chị em làm báo. Buổi
gặp gỡ kết thúc song tình cảm vẫn
còn đọng lại chính là lời thăm hỏi,
động viên, chia sẻ cho nhau, lời tri
ân chân tình mà chúng tôi muốn
gửi đến bạn bè, những Nhà báo đã
đồng hành nhiều năm tháng cùng
với Tín Nghĩa.
Sau buổi họp mặt, nhiều Nhà báo đã
gửi thư cám ơn và chia sẻ tình cảm
của mình đối với Tín Nghĩa, cám ơn
Tín Nghĩa với những tình cảm sâu
sắc, quý báu và rất chân tình.
Hồng Châu
P. TTTT
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
NHIỆM KỲ (2017-2022)

N

gày 25/7/2017, Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ
2017 – 2022. Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, có
Đồng chí Huỳnh Văn Nhịn - Phó Chủ tịch thường trực Công
đoàn Ngành Công thương Đồng Nai; Đồng chí Quách Văn
Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Đại hội đã nghe, thảo luận biểu quyết và thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo Tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt
động công đoàn của Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa, nhiệm kỳ 2012 - 2017
+ Phương hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2017 - 2022
+ Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
+ Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn
Việt Nam.
+ Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Công đoàn
ngành Công thương Đồng Nai lần thứ X (2018 - 2023).
+ Đại hội Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 13 đồng chí

BCHCĐCS NHIỆM KỲ 2017 - 2022
STT

HỌ VÀ TÊN

1

Đặng Thị Thanh Hà

2

Ngô Thị Hồng Châu

3

Lê Nguyễn Diễm Hằng

4

Mai Thị Loan

5

Lê Đình Sơn

6

Phan Thị Lợi

7

Dương Thị Minh Hồng

8

Nguyễn Thị Hồng

9

Nguyễn Kim Thanh Điền

10

Nguyễn Thị Minh Thùy

11

Trần Thị Thanh Hương

12

Nguyễn Thị Thúy

13

Phan Thị Tú Nhi

Đồng thời, Đại hội đã bầu ra 29 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn
ngành Công thương Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023).
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy
những truyền thống và những phong trào tốt đẹp góp phần xây dựng Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty ngày càng vững
mạnh, mang lại những lợi ích thiết thực, gắn bó với đời sống của người lao động.
Phùng Phượng Tâm
Ban Pháp chế
Thông tin nội bộ - Số 05/2017
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TRAO HUY HIỆU
30 NĂM TUỔI ĐẢNG
CHO ĐỒNG CHÍ
QUÁCH VĂN ĐỨC
– BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
TỔNG CÔNG TY

N

gày 03/7/2017, Đảng uỷ Tổng
Công Tín Nghĩa đã tổ chức “Lễ
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho
đồng chí Quách Văn Đức - Bí Thư Đảng
ủy Tổng Công ty”
Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn
Công Chính – Phó Bí thư Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp Đồng Nai, các đồng chí
trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCH
Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư 16
Chi bộ trực thuộc và đảng viên của 4
chi bộ khối Văn phòng Tổng Công ty.
Buổi lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
là sự ghi nhận những cống hiến, đóng
góp của đồng chí Bí thư trong công tác
Đảng nói chung, cũng như trong quá
trình xây dựng và phát triển Đảng bộ
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Tổng Công ty nói riêng. Trong 30 năm
qua, đồng chí đã luôn phấn đấu, tu
dưỡng, rèn luyện và tuyệt đối trung
thành với mục tiêu lý tưởng cách
mạng của Đảng, chấp hành nghiêm
chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn thành
tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công
Chính đã trao huy hiệu, tặng hoa và
phát biểu chúc mừng đồng chí Bí thư;
đồng thời đánh giá cao những đóng
góp của đồng chí cho Đảng bộ và sự
nghiệp phát triển của Tổng Công ty
Tín Nghĩa. Đồng chí Phó Bí thư Đảng
uỷ Khối tin tưởng đồng chí Quách Văn
Đức sẽ tiếp tục cống hiến hết mình

cho sự nghiệp của Đảng, góp phần
đưa Đảng bộ Tổng Công ty ngày càng
vững mạnh.
Đồng chí Quách Văn Đức – Bí thư
Đảng ủy Tổng Công ty đã bày tỏ niềm
vinh dự trước danh hiệu cao quý mà
Đảng trao tặng và gửi lời cảm ơn sâu
sắc tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Đồng Nai, Ban chấp hành Đảng bộ
Tổng Công ty, các đồng chí đảng viên
đã đồng hành cùng với đồng chí trong
suốt thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục
cố gắng để đóng góp vào sự nghiệp
xây dựng Đảng và Tổng Công ty ngày
càng phát triển.
Hồng Châu
P. TTTT
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LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2020

T

hực hiện Công văn chỉ đạo số 614-CV/ĐU ngày
30/3/2017; Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 31/3/2017
của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Tổng Công ty
đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐU về việc tổ chức Đại hội
các chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Ngày 18/5/2017 tổ chức
Đại hội điểm Chi bộ Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa;
ngày 19/5/2017 Đảng uỷ Tổng Công ty ban hành Công văn
chỉ đạo các chi bộ rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm
Chi bộ Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa. Đảng uỷ phân

công 11 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban
Chấp hành theo dõi, dự chỉ đạo Đại hội 16 chi bộ. Về tiến
độ đại hội các chi bộ, tính đến ngày 27/6/2017 đã có 16/16
chi bộ tổ chức Đại hội thành công. Về kết quả Đại hội, bám
sát Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Tổng Công ty
xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể,
các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng
quy trình, quy định, đảm bảo thời gian và chất lượng.
Phòng TTTT

Kết quả Đại hội các Chi bộ:

CHI BỘ

BÍ THƯ

Chi bộ 1

Dương Lê Ngọc Hạnh

Quách Dân Phú

Chi bộ 2

Lê Minh Chương

Dương Thị Minh Hồng

Chi bộ 3

Ngô Thị Hồng Châu

Dương Thị Loan Anh

Trần Văn Tâm Em

Chi bộ 4

Nguyễn Đức Hoành

Đặng Ngọc Toán

Trần Phạm Việt Hoàng

Nguyễn Hoàng Dũng

Trần Hữu Trung

Nguyễn Hữu Trí

Vũ Đình Chương

Nguyễn Thị Thúy

Phạm Đức Giáp

Chi bộ Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Phan Thanh Vĩnh Toàn

Khương Nguyễn Đức Huy Nguyễn Thanh Minh

Chi bộ Xí nghiệp Xây dựng Tín nghĩa

Trương Thanh Tùng

Nguyễn Thị Thu

Chi bộ Công ty CP Thống Nhất
Chi bộ Công ty CPDV Bảo vệ CNTN

Chi bộ Công ty CP Tín Nghĩa Lào
Chi bộ Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai

PHÓ BÍ THƯ

CHI ỦY VIÊN
- Thi Thị Hoa Thủy
- Võ Như Thanh Bình
- Hoàng Văn Đức

Huỳnh Tấn Dũng
Hồ Hữu Châu

Vũ Thị Hồng Lương

Huỳnh Hiếu Hạnh

Chi bộ Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Trần Trung Tuấn

Giang Thị Kim Phụng

- Trần Thị Quỳnh Tâm
- Trần Thanh Tùng
- Phan Thị Lợi

Chi bộ Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa

Nguyễn Hiếu Lộc

Lê Đình Sơn

- Đỗ Hoài Thu
- Nguyễn Quốc Hùng
- Phan Thị Tú Nhi

Chi bộ Ban QLKCN Tín Nghĩa

Nguyễn Văn Hồng

Vũ Văn Luyến

- Lê Nguyễn Diễm Hằng
- Đinh Minh Hải
- Nguyễn Khắc Thanh

Chi bộ Công ty CP Donafoods

Nguyễn Cao Nhơn

Nguyễn Quốc Nam

- Lý Trường Sơn
- Nguyễn Thị Huệ
- Đinh Thị Thu Hà

Chi bộ Công ty CP Logistics Tín Nghĩa

Chi bộ Công ty CP Dược Đồng Nai

Nguyễn Thị Kiều Trang Võ Thụy Uyên Thy

- Văn Thanh Nghị
- Quách Thảo Trang
- Nguyễn Quốc Huy

Đỗ Thị Nga

- Ngô Thị Nguyệt
- Mai Thị Thế
- Phạm Thị Thanh Thùy

Nguyễn Văn Khoa
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
“CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0”

KHÓA HỌC
VỀ “VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP”

N
S

áng ngày 04/7/2017 tại Hội
trường Văn phòng Tổng Công
ty đã diễn ra buổi trao đổi chuyên đề
“Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0” do
Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Đình Thiên
trình bày. Có hơn 120 cán bộ thuộc
các đơn vị, công ty trực thuộc và các
phòng, ban Tổng Công ty tham dự.
Đây là lần thứ hai PGS.TS Trần Đình
Thiên đến Tổng Công ty Tín Nghĩa
tham gia công tác đào tạo nhằm cung
cấp, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm
cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của
Tổng công ty.
Buổi trao đổi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn
với chủ đề “nóng hổi” Công nghệ 4.0
đang được cả thế giới quan tâm để
phát triển kinh tế cho quốc gia trong
môi trường quốc tế đang có nhiều
thay đổi về công nghệ và tư duy.
Công nghiệp 4.0 được định nghĩa là
sự tích hợp cao độ của hệ thống siêu
kết nối số - vật lý với sự đột phá của
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IoT (Internet vạn vật) và AI (Artificial
Intelligence - Trí tuệ nhân tạo). Hiện
tượng này đang trong giai đoạn
khởi phát, thông qua các công nghệ
tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không
ngừng là cơ hội quý báu mà Việt Nam
nói chung và Tổng Công ty Tín Nghĩa
nói riêng cần phải nhanh chóng đón
bắt để ứng dụng hợp lý, cải tiến quá
trình theo hướng hiện đại.
Qua buổi trao đổi, Ban lãnh đạo Tổng
Công ty và các cán bộ, nhân viên đã
được cung cấp những kiến thức, cách
nhìn nhận mới về khoa học công
nghệ trong xu thế kinh tế toàn cầu để
bước đầu chuẩn bị cho quá trình hội
nhập với định hướng kinh doanh mới.
Đây là nền tảng cho quá trình nhận
thức để dẫn dắt Tổng Công ty trở
thành tập đoàn kinh tế mạnh trong
tương lai.
Lan Anh
Phòng TTTT

hằm giúp cho CBCNV hiểu
một cách sâu sắc về “Văn
hóa doanh nghiệp” và nắm vững
các cách thức để có thể tự mình
cùng với Ban Lãnh đạo xây dựng
một nếp văn hóa “Mạnh và phù
hợp” cho Tổng Công ty. Những
phương pháp tạo động lực cho
CBCNV nhằm góp phần nâng
cao hiệu qủa trong công việc
và trong công tác quản lý điều
hành, là tiền đề cho sự phát triển
bền vững của Tổng Công ty trong
tương lai lâu dài…;
Vào ngày 08/6/2017, Tổng Công
ty đã tổ chức khóa học "Văn hóa
doanh nghiệp" do Tiến sỹ Lê
Thẩm Dương giảng dạy. Tham
dự khóa học có hơn 140 CBCNV
của Tổng Công ty và các Công ty
con, đơn vị thành viên. Tiến sỹ Lê
Thẩm Dương là một giảng viên
có nhiều kinh nghiệm trong việc
giảng dạy, đào tạo về văn hóa
doanh nghiệp cho nhiều công
ty, tập đoàn lớn. Với phong cách
giảng dạy dí dỏm, dẫn dắt vấn đề
gần gũi, Tiến sỹ đã lôi cuốn nhiều
học viên tham gia. Tham dự khóa
học, CB CNV hiểu được tầm quan
trọng của văn hóa doanh nghiệp
và cách ứng xử với nhau để đạt
kết quả tốt trong công việc và
trong cuộc sống. Bên cạnh đó,
các lãnh đạo cấp cao và các quản
lý ở cấp độ phòng/ban, đơn vị sẽ
có cơ hội để nâng cao vốn kiến
thức và kỹ năng của mình để
quản lý hiệu quả cấp dưới và xây
dựng một mối quan hệ văn minh,
gắn đó, đoàn kết.
Phòng TTTT
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DUY TRÌ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001 : 2015

V

ào ngày 07/7/2017 tại Văn phòng
Tổng Công ty đã tổ chức đánh
giá nội bộ lần 1 hệ thống quản lý chất
lượng theo phiên bản ISO 9001:2015,
giấy chứng nhận đã được cấp cho Tổng
Công ty vào đầu năm 2017. Tại cuộc
họp khai mạc, Bà Đặng Thị Thanh Hà,
Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban Chỉ
đạo ISO, đã chỉ đạo các đánh giá viên
thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh
giá quy trình thực hiện công việc của
các phòng/ban, phát hiện ra những
điểm không phù hợp với hệ thống để
điều chỉnh kịp thời nhằm duy trì hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn phiên bản mới (ISO 9001:2015).
Trong quá trình đánh giá, đa số các
phòng, ban đều tuân thủ tốt về việc cập
nhật tài liệu, vận hành chặt chẽ theo
các quy trình đã ban hành và các yêu
cầu về quản lý rủi ro/cơ hội theo phiên
bản mới. Tại cuộc họp bế mạc, các đánh
giá viên đã báo cáo về tình hình đánh
giá tại các phòng, ban. Một số lỗi nhỏ
nhắc nhở, lưu ý được nêu ra nhằm hoàn
thiện hệ thống. Trưởng ban chỉ đạo ISO
đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm
túc, trách nhiệm của các đánh giá viên.

nhiều kinh nghiệm trong việc nắm
bắt, đánh giá các vấn đề theo tiêu
chuẩn của hệ thống, góp phần
quản lý hiệu quả hệ thống quản lý
chất lượng của Tổng Công ty.
Lan Anh
P. TTTT

NÂNG CAO
KỸ NĂNG HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

N

hằm giúp CB CNV bộ phận
kế toán tài chính nâng cao
kỹ năng hợp nhất báo cáo tài chính

theo chuẩn mực kế toán
Việt Nam, Tổng Công ty đã
phối hợp với Công ty TNHH
Hãng Kiểm toán AASC tổ
chức chương trình đào tạo
“Nâng cao kỹ năng hợp nhất
báo cáo tài chính theo chuẩn
mực kế toán và các văn bản
hướng dẫn hiện hành”.
Qua hai ngày đào tạo, 12 và
13/6/2017, CB CNV kế toán
tài chính Tổng công ty cũng
như các công ty con, đơn vị
trực thuộc nắm bắt những
kiến thức cơ bản về kỹ năng
hợp nhất báo cáo tài chính
theo chuẩn mực kế toán Việt
Nam, kỹ năng giải quyết các
tình huống phát sinh thực tế,
các vướng mắc nghiệp vụ tại
Tổng Công ty Tín Nghĩa trong
hạch toán kế toán hàng năm.
Việc tham gia khóa học đã
góp phần đáp ứng nhu cầu
nắm bắt những qui định,
hướng dẫn mới; giải đáp các
vướng mắc trong quá trình
lập báo cáo tài chính hỗ trợ
cho việc hợp nhất báo cáo tài
chính của Tổng công ty được
chính xác, kịp thời.
Nguyễn Thị Thu Hằng
Ban Kiểm toán nội bộ

Trong nhiều năm qua, Văn phòng Tổng
Công ty vẫn duy trì tốt việc thực hiện
đánh giá nội bộ hàng năm, các đánh
giá viên của Tổng Công ty cũng có
Thông tin nội bộ - Số 05/2017
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TÌNH HÌNH ANTT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TẠI KCN TAM PHƯỚC

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ
GIỮA DOANH NGHIỆP
VÀ LỰC LƯỢNG BẢO VỆ
AN NINH TRẬT TỰ

T

rong 06 tháng đầu năm 2017 được sự quan tâm lãnh
đạo sâu sát của Ban chỉ huy đồn CA KCN Tam Phước,
Ban giám đốc Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp
Tín Nghĩa và Ban giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa, sự phấn đấu của tập thể và
từng cá nhân trong Đội bảo vệ đã góp phần hoàn thành
tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT và an toàn tài sản của khu công
nghiệp.

KCN Tam Phước

Đội bảo vệ khu công nghiệp Tam Phước đã phối hợp với
đồn Công an khu công nghiệp Tam Phước, Công an và dân
quân xã Tam Phước, Trung đội dân quân thường trực thành
phố Biên Hòa đã lập được một số kết quả:
Chủ động ngăn chặn 18 vụ tụ tập đông người tại khu dân
cư 18 ha, bàn giao 10 vụ tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề
đường tại nhiều địa điểm giáp ranh với khu công nghiệp,
phát hiện báo cơ quan chức năng 02 vụ vi phạm về môi
trường, ngăn chặn kịp thời 01 vụ phóng hỏa tự thiêu tại
khu dân cư 18 ha, phát hiện và bàn giao cho CA TP Biên
Hòa 01 đối tượng giả danh biệt đội rà đinh 117 sử dụng
trái phép công cụ hỗ trợ (01 còng số 8, 01 ba trắc sắt), ngăn
chặn nhiều vụ ẩu đả trước cổng các công ty thu gom 12
mã tấu, 04 tuýp sắt, 02 dao (công ty Honm Reen, Timber,
Johnson ...v.v), bảo vệ hiện trường 12 vụ tai nạn giao thông,
bàn giao 02 vụ, 02 đối tượng móc túi tại chợ tạm, tạm giữ
19 xe máy vi phạm TTATGT (trong đó bàn giao cho đội
CSGT TP Biên Hòa 04 xe máy vi phạm các lỗi như thay đổi
cấu hình xe, nẹt pô, lạng lách đánh võng…); bảo vệ ANTT
02 cuộc đình công tại 02 công ty (công ty Washi Washi tại
đường số 4 và Timber đường số 6).
Ngoài ra trong 06 tháng đầu năm 2017 Đội bảo vệ đã phối
kết hợp với các phòng ban Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
hoàn thành tốt nhiều công việc được giao, tăng cường
nhắc nhở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các hộ
tại khu dân cư 18 ha làm tốt công tác vệ sinh môi trường,
ngăn chặn buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường
và ngăn chặn treo băng rôn và phát tờ rơi trái phép trong
địa bàn KCN và các dự án giáp ranh do Công ty CPPT KCN
Tín Nghĩa đầu tư.
Ngô Đức Hường
Công ty CPDV BV CN Tín Nghĩa
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Thu gom công cụ hỗ trợ, hung khí trái phép

Dẹp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường

Phát hiện vi phạm môi trường

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐẦU TƯ, CHUẨN BỊ
KHỞI CÔNG KHU TRUNG TÂM DỊCH VỤ

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên
năm 2017, tình hình hoạt động
kinh doanh 6 tháng đầu năm
2017 của Công ty cổ phần Thống
Nhất đã đạt được một số kết quả,
cụ thể như sau:
Doanh thu: 43,11 tỷ đồng, đạt
63,16% kế hoạch năm, tăng
16,53% so với cùng kỳ năm 2016.
Lợi nhuận sau thuế: 16,47 tỷ đồng,
đạt 78,72% so với kế hoạch năm,
tăng 18,08% so với cùng kỳ năm
2016.
Về công tác vận động thu hút đầu tư:
đã ký kết hợp đồng thuê lại đất
01ha 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 6 tháng cuối năm.

Quỹ đất huyện Trảng Bom đẩy
nhanh công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng và thu hồi đất
tại KCN. Riêng đối với phương
án đợt 4 sẽ thực hiện biện pháp
cưỡng chế 03 hộ dân nhằm sớm
thu hồi đất bàn giao mặt bằng
cho Công ty theo đúng quy định.
+ 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.

+ Tập trung thu hồi công nợ của
các Doanh nghiệp thuê đất theo
hợp đồng đã ký kết và thu hút
thêm nhà đầu tư thuê lại đất từ 2
ha trở lên.
- Đối với Dự án Khu Trung tâm
Dịch vụ KCN, sau khi Hội đồng
Quản trị thống nhất thông qua
phương án kinh doanh, Công ty
sẽ tập trung triển khai xây dựng
các hạ tầng thiết yếu, bên cạnh
đó sẽ lựa chọn, tìm kiếm khách
hàng chuyển nhượng đất liên kế,
biệt thự của dự án theo đúng quy
định, dự kiến đưa sản phẩm đất
nền liên kế và biệt thự cùng với
việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội
khoảng 200 căn vào khai thác vào
cuối năm 2017.
Minh Hiếu
Phòng Đầu tư Kinh doanh

+ Hoàn tất các thủ tục pháp lý,
đất đai và xin phép xây dựng cơ
sở hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu
Trung tâm Dịch vụ sẵn sàng triển
khai xây dựng các hạng mục cơ
sở hạ tầng 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.
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ
tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông đã đề ra, trong hoạt động
6 tháng cuối năm 2017, Công ty
sẽ tập trung một số giải pháp sau:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND
huyện và Trung tâm Phát triển
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN MỚI

N

ăm 2017, bên cạnh việc tiếp
tục duy trì các hoạt động
kinh doanh có hiệu quả, Công ty
tập trung triển khai công tác đầu
tư, phát triển các dự án mới để
đảm bảo sự tăng trưởng bền vững
cho những năm tiếp theo, cụ thể
như: Dự án KCN, thương mại và
logistic 250ha và khu TĐC 24ha tại
xã lộ 25 huyện Thống Nhất; mua
cổ phần chi phối tại Công ty CP
BĐS Thống Nhất để tập trung mở
rộng và phát triển chợ đầu mối tại
ngã tư Dầu Giây; dự án KDC 92 ha
của Cty CP Tín Khải (Cty con),...
Ngay từ đầu năm, triển khai Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị đã cố gắng
nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp
nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch
đề ra. Cụ thể trong 6 tháng đầu
năm 2017, doanh số thực hiện
được 70,37 tỷ đồng đạt 50,1% kế
hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế
thực hiện được 32,49 tỷ đồng đạt
53,5% kế hoạch. Nộp ngân sách
12,44 tỷ đồng đạt 53,3% kế hoạch.
Bên cạnh đó, Công ty thường
xuyên đảm bảo công tác duy tu
sửa chữa, bảo dưỡng các hạng
mục hạ tầng kỹ thuật KCN nhằm
đảm bảo công năng và tuổi thọ
của các hạng mục hạ tầng kỹ
thuật đã đầu tư. Thường xuyên
thực hiện công tác chặt tỉa cành
nhánh, chăm sóc hệ thống cây
xanh trong KCN. Bộ mặt khu công
nghiệp luôn khang trang, sạch
đẹp. Công tác bảo vệ môi trường
luôn được đảm bảo.
Công ty cũng thường xuyên rà
soát, sắp xếp nhân sự phù hợp với
năng lực công tác, yêu cầu công
việc theo hướng tinh giảm nhằm
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nâng cao hiệu quả sử dụng lao
động tại đơn vị. Tổng số lao động
hiện tại là 43 người. Thu nhập bình
quân tháng của người lao động
hiện nay là 10,3 triệu 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 phong trào
nhân dịp nhân ngày Lễ lớn, Quốc
tế thiếu nhi, Trung thu, Tết nguyên
đáng hàng năm,...
Công ty đã thành lập và ban
hành Quy chế hoạt động của Đội
chữa cháy chuyên ngành theo
hướng dẫn và chỉ đạo của Cơ
quan CSPCCC Tỉnh Đồng Nai và
Ban quản lý các KCN Đồng Nai,
định kỳ tổ chức diễn tập cho Đội
PCCC tham gia cuộc thi kiểm tra
nghiệp vụ PCCC và Đội dân quân
tự vệ tham gia huấn luyện tự vệ
hàng năm. Trang bị xe chữa cháy
chuyên dụng, thực hiện thường
trực 24/24, sẵn sàng con người và
phương tiện khi có tình huống.

Công ty cũng tổ chức kiểm tra sức
khỏe cho CBCNV và đo kiểm môi
trường lao động định kỳ, thực hiện
chế độ phụ cấp theo qui định cho
CB-CNV làm việc tại môi trường có
yếu tố độc hại.
Phối hợp với Đồn Công an KCN,
Trung đội dân quân thường trực
và Công ty CP DV bảo vệ Chuyên
nghiệp Tín Nghĩa thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn tài sản Công ty và
Nhà đầu tư trong phạm vi KCN,
KDC 18ha, 15ha. Tình hình an ninh,
trật tự của KCN Tam Phước được
đảm bảo tốt. Định kỳ hàng tháng,
tổ chức họp giữa lãnh đạo Công
ty, Ban chỉ huy CA Đồn với Đại
diện các doanh nghiệp để thông
báo tình hình ANTT, cũng như trao
đổi, ghi nhận những phản ảnh
của doanh nghiệp, nhằm không
ngừng đảm bảo ngày càng tốt
hơn công tác an ninh trật tự, an
toàn tài sản của doanh nghiệp,
tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư.
Khổng Thị Thu Trang
Cty CPPT KCN TN
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BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

CÓ 9 DỰ ÁN ĐẦU TƯ
VÀO CÁC KCN

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

NỖ LỰC PHÁT TRIỂN
THỊ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN

T

heo kết quả sơ kết hoạt động kinh doanh 06
tháng đầu năm, Công ty Dịch vụ Bảo vệ đã cơ
bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh chính về
doanh thu và lợi nhuận thực hiện, cụ thể doanh thu 06
tháng đầu năm: 12,3 tỷ đồng, đạt 49% so với kế hoạch
năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 1,164 tỷ đồng, đạt
58% kế hoạch năm.
Số lượng mục tiêu phát triển mới trong 06 tháng đầu
năm là 14 mục tiêu, trong đó số mục tiêu bên ngoài là
10, đạt tỷ lệ 71%, so với kế hoạch năm đạt 47%.

C

ác KCN Tín Nghĩa được quy hoạch tại các khu vực có vị trí
địa lý thuận lợi, kết cấu địa chất ổn định, không ngập lụt,
gần các cảng nước sâu, kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, sắp có sân bay quốc tế Long Thành... Ngoài ra, các
dịch vụ hỗ trợ luôn được quan tâm, cải thiện tại các KCN Tín
Nghĩa nên thu hút sự quan tâm rất lớn từ các Nhà đầu tư khi
muốn tìm hiểu, triển khai dự án tại thị trường Việt Nam.
Phát huy những lợi thế trên cùng với nỗ lực của tập thể CBCNV
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2017
đã có 106 đoàn khách là các nhà đầu tư đến thăm và làm việc
tại các Khu công nghiệp Tín Nghĩa, trong đó chiếm đa số là các
doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam....
Tính đến 30/06/2017 đã có 9 dự án đầu tư vào các KCN Tín
Nghĩa với tổng diện tích 246.976 m2 (4 khách hàng ký Hợp
đồng thuê đất chính thức, 5 khách hàng ký Biên bản thỏa
thuận). Trong đó Việt Nam đứng đầu với 5 dự án, Trung Quốc 2
dự án, Hàn Quốc 1 dự án, Nhật Bản 1 dự án, tình hình thu hút
đầu tư có giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái do việc Mỹ rút
khỏi TPP đã có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp đang có
ý định đầu tư vào Việt Nam. Trên cơ sở nguồn khách hàng đã
và đang làm việc, dự kiến trong quý II sẽ tiếp tục có nhiều nhà
đầu tư (đa số từ các quốc gia Châu Á) quyết định ký hợp đồng
thuê đất tại các KCN Tín Nghĩa.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý vừa
qua đã thông qua các chỉ tiêu chính mà Công ty đã
đạt được trong 06 tháng đầu năm, theo đó Hội đồng
quản trị cũng đã chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến
công tác kinh doanh dịch vụ, điều hành quản lý Công
ty như tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ bên ngoài so với
dịch vụ nội bộ, công tác tuyển dụng đáp ứng cho việc
mở rộng mục tiêu, công tác kiểm tra kiểm soát mục
tiêu, công tác đào tạo nghiệp vụ, đào tạo các chứng
chỉ phục vụ yêu cầu của các khách hàng là các doanh
nghiệp FDI,…
Từ một số kết quả như trên, Công ty đã giao nhiệm
vụ cho bộ phận kinh doanh tiếp tục phấn đấu trong
06 tháng cuối năm 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 Dịch vụ Bảo vệ CN Tín Nghĩa

Khi đầu tư vào các KCN Tín Nghĩa, ngoài các lợi thế sẵn có, nhà
đầu tư sẽ được hỗ trợ tối đa trong việc triển khai các thủ tục
giấy phép đầu tư có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.
Nguyễn Thanh Sơn
BQL các KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 05/2017
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CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
TĂNG TRƯỞNG

H

iện nay, tình hình kinh tế
thế giới nói chung và trong
nước nói riêng vẫn đối diện với
nhiều khó khăn. Tình trạng khát
vốn, hàng tồn kho, thiếu đầu ra,
cung – cầu bất cập… vốn là bài
toán nan giải mà các DN đã và
đang phải đối mặt. Làm thế nào
vượt qua “cửa ải” trên đòi hỏi các
CEO phải “cân não” để tìm ra “con
đường mới” đưa đơn vị mình vượt
qua khó khăn, giữ vững sản xuất.
Đó cũng chính là điều mà ICD Biên
Hòa đang thực hiện trong năm
2017.
Thuận lợi tỷ lệ nghịch khó khăn
Do bị ảnh hưởng của tình hình
chung, Công ty CP Logistics Tín
Nghĩa- ICD Biên Hòa (ICD BH) cũng
đang rất khó khăn trong hoạt
động kinh doanh. Với hàng loạt
khó khăn mà ICD Biên Hòa đang
đối mặt như các tuyến đường vận
chuyển thường xuyên bị ùn tắc;

CHỈ TIÊU
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các chính sách quản lý giao thông
đường bộ siết chặt tải trọng xe đã
gây ảnh hưởng lớn đến năng suất
khai thác vận chuyển hàng hóa.
Chính sách giá dịch vụ logistics
trên thị trường có khuynh hướng
giảm do áp lực cạnh tranh trong
khi chi phí đầu vào như xăng dầu,
phí cầu đường,... lại tăng. Bên
cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng,
kho bãi tại ICD Biên Hòa đã xuống
cấp, thường xuyên cần phải nâng
cấp, sửa chữa để đáp ứng kịp thời
nhu cầu kinh doanh. Áp lực cạnh
tranh giá dịch vụ cũng gay gắt
khi một số khách hàng có nhiều
đòi hỏi như giảm giá dịch vụ khi
đàm phán tái ký hợp đồng năm
2017. Trong khi đó ICD Biên Hòa
phải gánh một số chi phí như cước
vận chuyển có xu hướng tăng, phí
nâng hạ tại cảng lại tăng, .. khi các
đơn vị kinh doanh cùng ngành
nghề như Tân Cảng-Long Bình,
Texhong-Tân Cảng … có nhiều ưu
thế về chính sách ưu đãi của Công

ty Mẹ là Tân Cảng; Thái Bình Shoes,
Sagawa, KCTC …có lợi thế về phía
tiếp xúc ngay từ các công ty mẹ ở
nước ngoài.
Thế nhưng, mặc cho đối diện với
nhiều khó khăn chồng chất nhưng
với phương châm “nâng cao chất
lượng, mở rộng thị phần” ICD Biên
Hòa đang tìm được lối đi riêng cho
mình. Được sự quan tâm và chỉ đạo
kịp thời sâu sát của Ban Tổng Giám
đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa và Hội
đồng quản trị trong quá trình triển
khai hoạt động kinh doanh, đã tạo
được uy tín về chất lượng dịch vụ
và sự tin tưởng từ phía khách hàng.
Với những khách hàng truyền
thống, thời gian thuê kho ổn định,
tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc
khai thác có hiệu quả diện tích kho
cho thuê và các dịch vụ đi kèm; Vì
vậy sau sáu tháng hoạt động ICD
Biên Hòa đã đạt được một số chỉ
tiêu cụ thể như sau:

NĂM 2017

6 THÁNG
2016
Kế hoạch

Thực hiện 6 tháng

%TH/KH

%TH/CK

1. Sản lượng

Teu

40,070

90,000

40,156

44.62%

100.21%

2. Tổng doanh thu

Trđ

47,769

150,000

52,633

35.09%

110.18%

3. Lợi nhuận sau thuế

Trđ

5,349

22,000

10,322

46.92%

192.96%
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Giải pháp 6 tháng cuối năm
Theo kết quả trên, nhìn chung trong
6 tháng đầu năm 2017 tình hình
hoạt động kinh doanh của ICD BH
chưa thật sự khởi sắc. Trong 6 tháng
đầu năm 2017 ICD BH chỉ thực hiện
doanh thu được 52,633 tỷ đồng và
lợi nhuận chỉ được 10,322 tỷ đồng.
Như vậy, để đạt được doanh thu
150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế
đạt 22 tỷ đồng theo chỉ tiêu của Đại
hội đồng cổ đông đề ra, phát sinh
thêm 09 tỷ đồng tiền thuê đất quả
là một thách thức rất lớn mà ICD
Biên Hòa phải đối mặt. Vì thế, trong
6 tháng cuối năm ICD BH đã đề ra
các phương hướng hoạt động kinh
doanh cho đơn vị như khai thác triệt
để các loại hình dịch vụ, duy trì ổn
định chất lượng dịch vụ, kho bãi,
chú trọng khai thác khách hàng và
từng loại hình dịch vụ có hiệu quả
kinh tế cao.
Qua đó, ICD Biên Hòa cần tập trung
đẩy mạnh hoạt động SXKD, cố gắng
lấp đầy 100% diện tích kho cho thuê,
tìm thêm kho ngoài để đáp ứng
như cầu thuê thêm kho của khách
hàng. Mở rộng thị trường tại các
KCN An Phước, KCN Sông Mây, TP.

Hồ Chí Minh. Hoàn thiện từng bước
dịch vụ 3PL đẩy mạnh dịch vụ giao
hàng trọn gói từ kho về nhà máy;
Forwarding; Nghiên cứu triển khai
các dịch vụ mới có liên quan đến lĩnh
vực logistics. Và đã thực hiện dịch vụ
gom hàng từ các khách hàng gỗ của
các Công ty có sản lượng lớn tại KCN
Tam Phước như thực hiện thủ tục
hải quan, gom hàng, đóng gói, vận
chuyển, xuất hàng, bán cước vận
chuyển,... tạo thành kho phân phối
hàng hóa cho khách hàng. Đây là
loại hình hoạt động kinh doanh mới
của đơn vị, nếu triển khai thuận lợi
sẽ mang lợi nhuận cao cho đơn vị.
Ngoài ra, ICD Biên Hòa tập trung
mục tiêu phát triển chi nhánh tại
KCN Nhơn Trạch thành trung tâm
kho lưu trữ, cung ứng các nguyên
phụ liệu dùng trong ngành dệt may
cho các công ty lớn như Hyosung
và Texhong, ....Thông qua các biện
pháp ưu đãi về giá và tập trung chất
lượng dịch vụ kho bãi phù hợp với
các loại hàng hóa trên.
Việc tìm kiếm khách hàng sẽ được
thực hiện thông qua việc tập trung
tiếp cận các DN, công ty Logistics

nước ngoài có nhu cầu phân phối
hàng hóa vào thị trường VN, “theo
đuổi” các khách hàng thuê kho, sử
dụng trọn gói dịch vụ tại ICD BH.
Để hỗ trợ và làm tốt hoạt động kinh
doanh của ICD BH 6 tháng cuối năm,
đòi hỏi đội ngũ “hậu mãi” phải làm
việc thường xuyên với khách hàng
một cách nhiệt tình, chu đáo, khéo
léo.
Nhìn chung, đối diện với bức tranh
nhiều gam màu tối như hiện nay để
ICD BH đạt được lợi nhuận sau thuế
22 tỷ đồng, trong 6 tháng cuối năm
nhằm mang về con số 22 tỷ đồng lợi
nhuận và 9 tỷ trả tiền thuê đất theo
chỉ tiêu đặt ra trong năm 2017 quả
là điều vượt ngoài khả năng. Tuy
nhiên, trong 6 tháng còn lại của năm
2017, tập thể CB – CNVC ICD Biên
Hòa sẽ tận lực làm hết khả năng của
mình, bản thân mỗi CB - CNV sẽ có ý
thức trách nhiệm, cố gắng hết mình
trong công việc, tránh sai sót gây
thiệt hại cho đơn vị cũng như thực
hiện tốt chính sách tiết kiệm chi phí
trong mọi hoạt động kinh doanh
của đơn vị.
		
Lê Thị Tú Anh
ICD Biên Hòa
Thông tin nội bộ - Số 05/2017
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CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA
– PHƯƠNG ĐÔNG

HOÀN THÀNH XÂY
DỰNG HẠ TẦNG
KHU TÁI ĐỊNH CƯ

K
K

GIẢM 5% CHI PHÍ
ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ
KINH DOANH

ết thúc 6 tháng đầu năm
với sự nỗ lực phấn đấu của
Ban giám đốc cùng tập thể cán
bộ công nhân viên, Công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã đạt
được nhiều kết quả đáng kể, sản
lượng và doanh thu đạt theo tiến
độ kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh xấp xỉ 70% so
với kế hoạch và tăng 19% so với
cùng kỳ.
Ngoài các mặt hàng chủ chốt
là xăng dầu và gas đốt, Công ty
cũng đẩy mạnh phát triển thị
trường nhớt Revotec, song song
với chất lượng và số lượng Công
ty đã tổ chức nhiều chương trình
khuyến mại, tiếp thị đến các khu
vực vùng sâu vùng xa như Phú Lý,
Bàu Hàm, Long Khánh, Suối Tre,…
để tiếp cận người sử dụng, nên
dù thương hiệu nhớt Revotec khá
mới mẻ nhưng đã chiếm được
lòng tin của khách hàng và được
sử dụng tại nhiều nhà máy, khu
công nghiệp, garage cũng như
người dân trên địa bàn.
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Trước tình hình biến động của thị
trường, Ban giám đốc chỉ đạo sát
sao các phòng nghiệp vụ và các
đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều
biện pháp để tăng sản lượng,
doanh thu, tiết kiệm chi phí tối đa
để tăng lợi nhuận.
Nhờ kiểm soát chặt chẽ các khoản
mục chi phí, vận dụng chính sách
lãi suất ngân hàng thuận lợi nên
Công ty đã tiết giảm chi phí kinh
doanh và tài chính, thực hiện tốt
nghị quyết Hội đồng quản trị và
đã tiết giảm 5% chi phí đơn vị
trên đầu lít xăng dầu các loại.
Với kết quả kinh doanh 6 tháng
vừa nêu, Công ty Cổ phần Xăng
dầu Tín Nghĩa hy vọng hoàn
thành tốt chỉ tiêu doanh thu,
lợi nhuận theo Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông đã thông qua
trong năm 2017.
		 Trần Thị Sinh
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

hu dân cư Đất Đỏ I (diện tích 99,26ha)
tọa lạc tại xã Phước Long thọ, huyện
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau thời
gian hoàn tất công tác đền bù, giải phóng
mặt bằng, Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông đã khởi công xây dựng công
trình khu Tái định cư với diện tích 4,96 ha.
Với mục đích sớm bàn giao đất tái định cư
cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong 02
dự án KDC và KCN Đất Đỏ I, Công ty đã nỗ
lực đẩy nhanh triển khai thi công xây dựng
công trình trên, đến nay Công trình khu
TĐC đã cơ bản hoàn thành và chính thức
bàn giao cho Công ty tiếp quản.
Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của Công ty,
Công trình đã hoàn thành theo kế hoạch
đề ra với một diện mạo khang trang, cơ sở
hạ tầng đầy đủ, an toàn và thân thiện với
môi trường. Trong đó, hạ tầng giao thông
gồm 06 tuyến đường được xây dựng hoàn
chỉnh, vững chắc từ mặt đường cho tới vỉa
hè, để tạo vẻ mỹ quan và không khí trong
lành, Khu TĐC có bố trí hệ thống cây xanh
tươi mát, 36 trụ đèn chiếu sáng, 65 tấm
chắn rác, 04 trụ cứu hỏa được thiết kế, lắp
đặt tại những vị trí khoa học tạo sự thuận
tiện trong sinh hoạt cũng như trong công
tác bảo vệ.
Với sự quan tâm sâu sắc của Chính quyền
địa phương và Chủ đầu tư là Công ty cổ
phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương
Đông, công trình Khu Tái định cư sẽ là nơi
lý tưởng để tạo sự ổn định, xây dựng một
cuộc sống an cư lạc nghiệp.
Nguyễn Hoàng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa
– Phương Đông.
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CTY CỔ PHẦN DVBV CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI CHỢ ĐẦU MỐI
LỚN NHẤT ĐÔNG NAM BỘ

N

gày 22/5/2017 tại chợ đầu
mối nông sản thực phẩm
Dầu giây nằm trên địa bàn xã
Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất,
tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần
DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
phối hợp với Công ty Cổ phần Bất
động sản Thống nhất triển khai kế
hoạch bảo vệ Chợ đầu mối nhằm
mục đích mang đến một nơi kinh
doanh buôn bán hàng nông sản
thực phẩm, quy mô lớn, an ninh
trật tự. Công ty CP Bất động sản
Thống Nhất - thành viên của Tổng
công ty Tín Nghĩa, đã tổ chức
thành công Lễ khai trương Chợ
đầu mối nông sản thực phẩm Dầu
Giây vào ngày 23/5/2017.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây là đầu mối kinh doanh
buôn bán hàng nông sản thực
phẩm: trái cây, rau, củ, quả, hoa
tươi, các sản phẩm từ nông sản
thực phẩm khác của tỉnh Đồng
Nai và các tỉnh lân cận. Chợ đầu
mối còn là nơi kết nối giao thương
buôn bán, ký gửi mua, bán hàng
nông sản phục vụ cho nhu cầu
trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và hàng
nông sản thực phẩm xuất nhập
khẩu.
Chợ đầu mối Dầu Giây có vai trò
quan trọng trong hệ thống phân
phối, trong quá trình hoạt động,
lượng người và hàng hóa (khách
hàng, chủ hàng, xếp dỡ...) ra vào
thường xuyên, lưu lượng vận
chuyển rất lớn. Tính chất hoạt động
đặc trưng và là địa bàn rất phức tạp
nên áp lực công việc cho công tác
bảo vệ tại Chợ là rất cao. Từ nhận
định trên, để đảm bảo công tác
bảo vệ an ninh trật tự về tài sản và
con người tại khu vực Chợ, Công ty

CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
(Công ty Bảo vệ Tín Nghĩa) đã chủ
động xây dựng phương án bảo vệ
để đảm bảo công tác an ninh trật
tự cho các hoạt động của Chợ:
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc
tuân thủ Nội quy Chợ như phòng
chống cháy nổ và các quy định
khác.Thường xuyên canh gác, tuần
tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi để
phát hiện và ngăn chặn kịp thời
những sự cố, những đối tượng có
hành vi tiêu cực có thể ảnh hưởng
đến an ninh trật tự trong khuôn
viên Chợ.
Đảm bảo an ninh trật tự trong mọi
tình huống mà không làm ảnh
hưởng đến các hoạt động kinh
doanh, ảnh hưởng đến uy tín của
Chợ và của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Đảm bảo mọi tài sản, trang thiết
bị, cơ sở vật chất của Chợ không
bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do

những thành phần tiêu cực hoặc
kẻ gian muốn trộm cắp, phá hoại.
Phát hiện và phòng ngừa, ngăn
chặn kịp thời mọi khả năng mất an
toàn như: Trộm cắp, gây rối, cháy
nổ,… xảy ra trong phạm vi quản lý.
Để xây dựng lên hình ảnh Chợ
đầu mối nông sản thực phẩm
sạch thân thiện, luôn là người bạn
đồng hành với doanh nghiệp, tiểu
thương, chủ vựa, nhà vườn,…là
một nơi buôn bán trao đổi hàng
hóa an toàn. Sự thành công đó có
một phần đóng góp của Công ty
cổ phần dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa
trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật
tự với phương châm “Tận tâm –
Uy tín - Chuyên nghiệp”. Đáp ứng
được yêu cầu của chủ đầu tư cũng
như tạo sự tin tưởng của các tiểu
thương.
Lê Hồng Chính
Cty cổ phần DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA VỚI CUỘC CÁCH MẠNG
CÔNG NGHIỆP 4.0 - ĐỘI NGŨ
NHÂN SỰ PHẢI CÓ KHẢ NĂNG
NẮM BẮT TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

T

ổng Công ty Tín Nghĩa đã nhận
thức được tầm quan trọng của
Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN)
4.0 tác động đến mọi lĩnh vực đời
sống kinh tế và xã hội, nhất là đến
hoạt động của doanh nghiệp. Vừa
qua, Tổng Công ty đã mời PGS. TS
Trần Đình Thiên cập nhật kiến thức về
CMCN 4.0 cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Hiểu CMCN 4.0 là vấn đề khó và khó
hơn là phải biết khai thác cơ hội để
có chiến lược kinh doanh đúng đắn,
tăng năng lực cạnh tranh, tăng trưởng
doanh thu và tăng thị phần một cách
bền vững. Chúng ta cùng tìm hiểu
Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ làm gì trước
cuộc CMCN 4.0.
Trong tiến trình lịch sử thế giới, cuộc
CMCN lần thứ nhất (thế kỷ XVIII) diễn
ra khi loài người phát minh động cơ
hơi nước, tác động trực tiếp đến các
ngành nghề như dệt may, chế tạo cơ
khí, giao thông vận tải. Động cơ hơi
nước được đưa vào ôtô, tàu hỏa, tàu
thủy, mở ra một kỷ nguyên mới trong
lịch sử nhân loại. Cuộc CMCN lần thứ
2 (thế kỷ XIX) là thời điểm loài người
phát minh ra động cơ điện, mang lại
cuộc sống văn minh, năng suất tăng
nhiều lần so với động cơ hơi nước.
Cuộc CMCN lần thứ 3 (thập niên 70
của thế kỷ XX) xuất hiện khi con người
phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử,
kết nối thế giới liên lạc được với nhau.
Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại,
Internet… là những thành quả từ
cuộc cách mạng này.
Hiện CMCN 4.0 đang diễn ra tại một số
nước phát triển như Mỹ, châu Âu, một
phần châu Á. Những yếu tố cốt lõi của
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kỹ thuật số trong CMCN 4.0 là: Trí tuệ
nhân tạo, vạn vật kết nối - Internet of
Things và dữ liệu lớn (Big Data). Trên
lĩnh vực công nghệ sinh học, cách
mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào
nghiên cứu để tạo ra những bước
nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy
sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo
vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa
học và vật liệu. Cuối cùng là lĩnh vực
vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D,
xe tự lái, các vật liệu mới (graphene,
skyrmions…) và công nghệ nano.

4.0 tác động đến doanh nghiệp trên
4 khía cạnh chủ yếu về kỳ vọng của
khách hàng, nâng cao chất lượng sản
phẩm, đổi mới hợp tác và hình thức tổ
chức sản xuất kinh doanh. Nếu Doanh
nghiệp nào tận dụng được, phát triển
đúng trọng tâm, trọng điểm sẽ vượt
lên, nếu không sẽ bị tụt lại.

So với các cuộc cách mạng công
nghiệp trước đó thì cuộc cách mạng
này có khác biệt rất lớn về tốc độ phát
triển, phạm vi và mức độ tác động;
phát triển với cấp độ số nhân, làm
biến đổi hầu hết nền công nghiệp ở
mọi quốc gia về cả bề rộng và chiều
sâu, trong cả hệ thống sản xuất và
quản trị.

Để khai thác cơ hội của CMCN 4.0,
tiếp tục theo định hướng phát triển
Định hướng mục tiêu đến năm 2021,
hướng tới năm 2030 là “giữ vững
thứ hạng Top 100 trong 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 3 trong
10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu của Việt Nam”. Định hướng
ngành nghề, sản phẩm mới: Tập trung
phát triển ổn định, bền vững bốn lĩnh
vực ngành nghề kinh doanh chính
của Tổng Công ty: Đầu tư, kinh doanh
hạ tầng khu công nghiệp; Sản xuất
và kinh doanh năng lượng (xăng dầu,
gas chất đốt, năng lượng tái tạo…
; kinh doanh xuất khẩu cà phê, gồm
xuất khẩu cà phê hạt và xuất khẩu
cà phê chế biến, các mặt hàng nông
sản khác và kinh doanh nhập khẩu
hàng hoá, nguyên liệu sản xuất; Kinh
doanh dịch vụ logistics. Trong đó, đầu
tư, kinh doanh hạ tầng KCN; sản xuất,
kinh doanh và dịch vụ năng lượng là
cốt lõi.

CMCN 4.0 có những tác động to lớn
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
kinh tế và xã hội, trên tất cả các cấp
độ – toàn cầu, khu vực và trong từng
quốc gia và các tác động rất tích cực
trong dài hạn, song cũng tạo ra nhiều
thách thức điều chỉnh trong ngắn đến
trung hạn. Công nghiệp 4.0 mở ra
cơ hội cho từng cá nhân, tổ chức và
từng dân tộc. Bên cạnh những cơ hội
mới, CMCN 4.0 cũng đặt ra cho nhân
loại nhiều thách thức phải đối mặt.
Nguy cơ cũng rất lớn với những hình
thái rất mới: chiến tranh mạng, vũ
khí sinh học, tia vũ trụ, v.v. là những
công cụ can thiệp, vũ khí phá hoại
và hậu quả luôn là thảm khốc, thậm
chí mang tính hủy diệt. Cuộc CMCN

Vấn đề đặt ra cho Tổng Công ty Tín
Nghĩa là làm gì trước vận hội và thách
thức mới của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0?

Các giải pháp ứng dụng CMCN 4.0
không ngoài mục đích tác động đến
tăng trưởng thị phần, tăng trưởng
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doanh thu vững chắc, quản lý, kiểm
soát, giảm chi phí, tăng lợi nhuận
và sở hữu đội ngũ nhân sự giỏi. Tín
Nghĩa cần phải giải quyết cùng lúc các
vấn đề liên quan là công nghệ, kinh
nghiệm điều hành, quản lý theo chuỗi
và nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Bắt đầu ngay từ hạ tầng đến các ứng dụng
CNTT.
Cần quy trình hóa, số hóa các hoạt
động sản xuất, kinh doanh quan
trọng của Tín Nghĩa, tạo ra môi trường
kết nối, an ninh, an toàn, từ đó mới áp
dụng được các ứng dụng thông minh,
tiện ích hơn của IoT, Cloud, robot. Duy
trì và phát triển bởi các hoạt động sản
xuất, kinh doanh tiết kiệm hơn, nhanh
hơn, thông minh hơn, chất lượng cao
hơn, bảo vệ môi trường và an toàn
hơn. Cần đồng bộ lộ trình triển khai
các giải pháp công nghệ thông tin
với chiến lược sản xuất kinh doanh;
áp dụng đồng bộ các giải pháp công
nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh
vực kinh doanh chủ yếu của Tổng
Công ty giai đoạn 2017-2021; nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, giá
trị doanh nghiệp; tăng tính minh bạch
thông tin, theo chuẩn mực Công ty
đại chúng.
Thiết nghĩ lĩnh vực logistics cần tiên
phong trong lĩnh vực công nghệ. Bởi
lẽ Công nghệ sẽ giúp mang lại một
chiến lược chuỗi cung ứng tích hợp.
Lợi thế cạnh tranh trong tương lai sẽ
thuộc về công ty nào chuyển từ báo
cáo tĩnh với thông tin cũ sang dữ
liệu hệ thống, theo thời gian thực với
phân tích mang tính quy tắc cho phép
họ xác định các hành động tốt nhất.
Nếu không có năng lực công nghệ
này, các công ty logistics sẽ phải tiếp
tục quản lý các mạng lưới riêng biệt
của các kênh phân phối của họ chứ
không phải là một mạng lưới tích hợp
lý tưởng, phù hợp với một chiến lược
chuỗi cung ứng thống nhất. Vì vậy
cần đẩy nhanh hơn việc phát triển cơ
sở hạ tầng công nghệ để tạo ra năng
lực: Các giải pháp đám mây, Internet
of Things (IoT) trong các vận hành
logistics và chuỗi cung ứng. Với sự gia
tăng của kinh doanh kỹ thuật số, IoT
và các máy móc thông minh, các tổ

chức chuỗi cung ứng sẽ ngày càng kết
hợp các vai trò và kỹ năng của CNTT
vào quản lý chuỗi cung ứng truyền
thống – và một cái sẽ không đủ nếu
không có cái kia. Nhà quản lý lĩnh vực
logistics phải tập trung vào 2 điều để
phát triển mạnh trong thập kỷ tiếp
theo. Thứ nhất, cần tập trung ít hơn
vào những gì mình đang giỏi (làm thế
nào để cắt giảm chi phí) mà cần nỗ lực
nhiều hơn nữa cho tương lai, tái tạo lại
hình ảnh tổ chức chuỗi cung ứng. Thứ
hai, Mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng
truyền thống và các chức năng CNTT
là rất quan trọng đối với sự tồn tại của
Tín Nghĩa trong lĩnh vực này.
Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN cũng
cần thay đổi tiêu chí lựa chọn nhà đầu
tư thời CMCN 4.0. Lĩnh vực kinh doanh
năng lượng, kinh doanh thương mại
áp dụng công nghệ 4.0. Đặc biệt cần
xem xét, thận trọng đến công nghệ
máy móc thiết bị cho các dự án đầu
tư phát triển của Tổng công ty (MMTB
chế biến cà phê hòa tan, phát triển hệ
thống trạm kinh doanh bán lẻ xăng
dầu, trạm đăng kiểm).
Nguồn nhân lực chất lượng cao:
Dù cuộc cách mạng 4.0 hay cuộc
CMCN nào đi chăng nữa, thì cuối
cùng đều do con người làm ra và
quyết định. Kể cả Robot thông minh
đến mấy, được trang bị trí tuệ nhân
tạo bao nhiêu thì con người là cốt
lõi, không thể thay thế được. Vì vậy,
người lao động buộc phải trang bị
cho mình những kiến thức, kĩ năng
mới, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công
nghệ 4.0 trong sản xuất. Đồng thời,
nhân lực trong cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đòi hỏi phải có tư duy đa
ngành, kỹ năng xã hội và các kỹ năng
kỹ thuật khác. Điều quan trọng nhất là
Tín Nghĩa phải có đội ngũ nhân sự đủ
khả năng nắm bắt được công nghệ,
đó không phải chiến lược mà là yếu tố
cốt lõi và tư duy đó phải trong trung
hạn tác động được tới kết quả và hiệu
quả hoạt động của Tổng Công ty và
các đơn vị thành viên.
Một điều cực kỳ quan trọng là Tín
Nghĩa không thể không quan tâm
phát triển ngành tự động hóa, đồng
thời đầu tư cho các nhóm nghiên cứu

sâu về các lĩnh vực kỹ thuật số, công
nghệ thông tin, năng lượng và vật liệu
mới, công nghệ sinh học... Xét đến
cùng, vấn đề quan trọng là phải đào
tạo, phát huy và sử dụng được nhân
tài, thu hút được nhiều chuyên gia có
trình độ cao tham gia làm việc, sáng
tạo.
Lúc này khi cuộc cách mạng mới bắt
đầu, không phải Chính phủ nào cũng
nói về cuộc cách mạng này nhiều như
ở Việt Nam và cuộc cách mạng này
không phải cuộc cách mạng của các
đại gia mà là cuộc cách mạng của mọi
người. Tuy nhiên, có thể có những
nhóm rất bé, chỉ có vài người nhưng
những nhóm nhỏ đó sẽ thay đổi
tương lai, diện mạo của Tín Nghĩa. Vì
vậy, cần đặc biệt quan tâm đến ý kiến
tư vấn của thầy Trần Đình Thiên, cần
nhanh chóng sở hữu nhóm nhân sự
có tính dẫn dắt này, để thay đổi diện
mạo của Tín Nghĩa thời CMCN 4.0.
Trước mắt cần thay đổi quan điểm
tuyển dụng nhân sự, ngoài việc phải
tuyển dụng được người giỏi chuyên
môn cho công việc thì nhà Lãnh đạo
phải luôn nghĩ: mình không phải là
người giỏi nhất trong Tổng Công ty về
mặt chuyên môn mà điểm giỏi nhất
của Lãnh đạo là khả năng nhìn người,
phân công công việc hợp lý, để nhân
viên cảm thấy mình luôn phải đối mặt
với thử thách và cảm nhận thích thú
với những thử thách đó, chắc chắn
họ sẽ tốt hơn và gắn bó hơn với Tín
Nghĩa.
Với cách thức chuyển mình hiện nay
của Tín Nghĩa, tin rằng Tín Nghĩa sẽ
khai thác tốt cơ hội và vượt qua những
thử thách của CMCN 4.0 để vững
bước trên con đường phát triển trong
tương lai theo đúng mục tiêu chiến
lược: “Phát triển Tín Nghĩa thành Tập
đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành,
có năng lực cạnh tranh trong nước và
quốc tế, đạt hiệu quả cao trong sản
xuất kinh doanh bằng cách tối ưu hóa
mọi nguồn lực sẵn có, giữ vững thứ
hạng trong Top 100 trong 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
Thông tin nội bộ - Số 05/2017
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA

MUỐN NÂNG CAO
NĂNG LỰC CẠNH TRANH
PHẢI QUAN TÂM
VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG LĨNH VỰC
LOGISTICS

T

rong khoảng 2 thập kỷ vừa qua,
tốc độ phát triển của công nghệ
thông tin trong mọi lĩnh vực ngày
càng lớn. Nhu cầu áp dụng công
nghệ thông tin tại nhiều ngành ngày
càng tăng. Nhằm đáp ứng nhu cầu
truy vấn, tìm kiếm cũng như cho chỉ
số thống kê chính xác, nhanh, đáp
ứng nhu cầu các bên .
Ngành Logistics là ngành có nhiều
bên tham gia vào chuỗi dịch vụ, từ
đó nhu cầu về thông tin, truy vấn tiến
trình của lô hàng là rất quan trọng. Do
đó, việc áp dụng công nghệ thông tin
vào lĩnh vực Logistics là một đòi hỏi
rất lớn. Thực tế đã chứng minh, các
doanh nghiệp Logistics lớn hoạt
động tốt đều có một chương trình
phần mềm quản lý phù hợp với hoạt
động khai thác của mình.
Hiện tại, các Công ty Logistics của Việt
nam đang thua các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài ngay sân nhà
không chỉ về kinh nghiệm, nguồn
vốn, lượng khách hàng. Điều cốt lõi
là công nghệ thông tin của các doanh
nghiệp Logistics Việt hầu như còn rất
đơn giản và không thể truy vấn các
bên liên quan.
Khi chọn lựa các chương trình quản
lý, các doanh nghiệp Logistics cần
lựa chọn các phần mềm phù hợp với
nhu cầu khai thác, có khả năng mở
rộng, kết nối khi doanh nghiệp phát
triển dịch vụ. Chương trình phải có độ
tương tác cao với các bên liên quan

20

Thông tin nội bộ - Số 05/2017

như: Khách hàng, nhà cung cấp , hải
quan…. .
Ngày nay, một số lớn các công ty
Logistics tại Đồng nai đã trang bị một
số các phần mềm, nhưng chỉ đầu tư
và khai thác mang tính nội bộ, đơn
giản để thống kê, đối chiếu. Chứ chưa
chú trọng đến tính tương tác với các
đối tác và các bên liên quan (nhà
cung cấp, khách hàng, các cơ quan
hữu quan … ).
Về mặt nhân sự phục vụ cho công
nghệ thông tin hầu như rất ít, các
doanh nghiệp thường chỉ bố trí từ 1
đến 3 nhân sự phục vụ cho công nghệ
thông tin. Với số số lượng nhân sự ít ỏi
như trên, chỉ đủ để sửa chữa các phần
cứng, sửa chữa các sự cố hệ thống
mạng, chứ chưa đủ để có thể đáp ứng
nhu cầu tối thiểu cho việc phát triển
hệ thống quản lý của công ty.
Về mặt chi phí cho công nghệ thông

tin, theo khảo sát của Trường ĐH
Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh,
các doanh nghiệp Logistics trong
nước đầu tư vào công nghệ thông
tin khoảng 0.5 % chi phí. Các doanh
nghiệp chủ yếu đầu tư vốn vào những
lĩnh vực kinh doanh trực tiếp, đó là lý
do tại sao công nghệ thông tin càng
mờ nhạt trong hoạt động Logistics.
Do đó, cần có cái nhìn thay đổi về
công nghệ thông tin, coi đó là một
chiến lược nâng cao chất lượng dịch
vụ, làm hài lòng khách hàng. Dần cải
thiện, nâng cao hạ tầng Công nghệ
thông tin, đầu tư cho phù hợp với
nhu cầu thực tế tại đơn vị nhằm thỏa
mãn các tương tác với các bên có liên
quan. Đào tạo nguồn nhân lực Công
nghệ thông tin nắm vững kiến thức
về Logistics.
Đinh Văn Hưng
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa ICD Biên Hòa
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T

VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG HOÀN CẢNH….

rong tháng 5 vừa qua Công
ty Cổ phần Quản Lý Dự án
Tín Nghĩa đã đồng hành cùng
thực hiện chương trình “Chung
lòng Chung sức” tại xã Hiệp Hòa,
Tp. Biên Hòa. Đối tượng của
Chương trình đợt này là một hoàn
cảnh hết sức khó khăn. Chủ gia
đình là chị Trịnh Thị Kim Hương,
sinh năm 1975. Người chồng bỏ
ba mẹ con chị ra đi cách đây gần
5 năm, một mình chị phải cáng
đáng nuôi hai đứa con thơ dại.
Năm 2011, đứa con gái lớn của chị
phát bệnh tâm thần (dạng nặng)
nên cháu phải nghỉ học, năm nay
đã được 13 tuổi nhưng ngây dại
không nhận thức được những
gì mình làm và cũng không biết
tự chăm sóc bản thân mình ở cái
tuổi mới lớn. Đứa con trai út hiện
đang học mẫu giáo. Không dừng
lại ở đó, cuộc sống càng khó khăn
hơn khi chẳng may năm 2015 vừa
qua chị Hương phát hiện bị ung
thư vú giai đoạn cuối. Do không
có điều kiện chạy chữa nên đến
nay căn bệnh này đã chuyển sang
di căn các vùng hạch. Do bệnh
đau nên chị đã nghỉ làm công
việc giúp việc nhà, hiện tại cuộc
sống của ba mẹ con ngày càng
trở nên khó khăn hơn. Cuộc sống
của ba mẹ con chỉ trông chờ vào
tình thương của bà con chòm xóm
và chính quyền địa phương. Mong
ước của chị là có một số tiền để
hóa trị căn bệnh ung thư theo chỉ
định của bác sỹ, để làm sao có thể
kéo dài cuộc sống có điều kiện để
chăm sóc, lo lắng cho hai đưa nhỏ
thơ dại của chị. Niềm trăn trở duy
nhất của chị là nỗi lo lắng không

ai chăm sóc các con khi chị không
còn bên cạnh.
Chia sẻ, đồng cảm với gia đình
Chị, đại diện Công ty Cổ phần
Quản lý Dự án Tín Nghĩa phối hợp
Đài truyền hình Đồng Nai và đại
diện UBND Xã hiệp Hòa đến thăm
và tài trợ cho gia đình Chị số tiền
20 triệu đồng để giúp chị có điều

kiện chữa trị bệnh và nuôi các con.
Thông qua chương trình cũng kêu
gọi sự chung tay, giúp đỡ của các
mạnh thường quân, các doanh
nghiệp giúp gia đình chị vượt qua
giai đoạn khó khăn này.
Lương Thị Cẩm Vân
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHUNG LÒNG CHUNG SỨC SỐ THÁNG 6/2017

C

“CÓ GÌ ĐẸP TRÊN ĐỜI HƠN THẾ
NGƯỜI VỚI NGƯỜI SỐNG ĐỂ YÊU NHAU”

ũng đã khá lâu rồi tôi mới có
dịp viết bản tin nội bộ của
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ngày hôm
nay, bao cảm xúc thật khó tả khi
được theo chân đoàn truyền hình
thực hiện “Chương trình chung
lòng chung sức” tại Gia đình chú
Trần Văn Nhi hiện cư ngụ tại xã
Long Giao – huyện Cẩm Mỹ.
Con đường đến nhà cô chú khá xa.
Trước mắt tôi là hình ảnh người đàn
ông chỉ gần 70 tuổi, nhưng cái vẻ
khắc khổ ấy làm cho tôi cảm nhận
như số tuổi ấy còn nhiều hơn so
với tuổi thật của chú. Dáng người
thấp bé, lại mang trong người vết
thương vẫn râm ran đau hàng
ngày do di tích chiến tranh để lại.
Việc mưu sinh hàng ngày để nuôi
sống đôi vợ chồng già ấy chỉ là
mớ rau, bó củi mà hàng ngày ông
phải đi hái trong lô cao su để kiếm
đổi bữa cơm vỏn vẹn chỉ vài chục
ngàn đồng. Tiếp xúc với ông, còn
biết thêm gia đình ông không có
người con nào, không bà con họ
hàng thân thích. Mùa mưa thì còn
có rau để đi hái, nhưng mùa nắng
phải đi lượm ve chai. Lắng nghe
những lời chia sẽ ấy, chúng tôi cảm
nhận được những tháng năm gian
khổ, những giọt nước mắt được
nén lại sau đôi mắt hằn lên nhiều
nếp nhăn. Bởi bên ông giờ đây còn
phải là điểm tựa vững chắc cho
người vợ của mình là Bà Đỗ Thị
Tuyết – Đó là người phụ nữ đang
mang trong mình nhiều thứ bệnh
không còn khả năng lao động từ
viêm khớp nặng, đến cao huyết
áp, parkinson,… Dường như mọi
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khó khăn nghiệt ngã đều dành cho
gia đình của ông. Khi được trao số
tiền 20.000.000đ, ông bà đã rất xúc
động, bao nhiêu ước mơ bấy lâu
nay chỉ để là dành dụm có tiền mua
thuốc uống để phần nào cho bệnh
tình thuyên giảm nay đã thành sự
thật. Chúng tôi – những người thực
hiện chương trình cũng như nhà
tài trợ cảm thấy đã nhẹ lòng đi rất
nhiều khi đã tiếp một phần sức lực
cho những mảnh đời gian truân
nghèo khó.
Khép lại chương trình của buổi
ghi hình, nhưng hình ảnh đôi vợ
chồng già không người thân bên
cạnh vẫn cứ khiến lòng tôi ray rứt
mãi, rồi mai đây khi tuổi ngày càng
cao, ông không còn khả năng lao
động dù chỉ là đi hái mớ rau, nhặt

từng thanh củi nuôi sống bản thân
qua ngày thì lấy ai để mà tiếp sức
cho ông bà những tháng ngày
còn lại. Thông qua chương trình
“Chung lòng chung sức” do Tổng
Công ty Tín Nghĩa phát động cùng
Đài Truyền hình Đồng Nai, mong
rằng sẽ có những tấm lòng nhân
ái, những nhà tài trợ, mạnh thường
quân sẽ cùng chia sẻ những phận
đời không may mắn như thế này,
đó cũng là phù hợp với truyền
thống tinh thần tương thân tương
ái của người Việt Nam, còn đâu đó
lời thơ của nhà thơ Tố Hữu:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau”
Đoàn Thị Thu Huyền
Công ty CP Thống Nhất

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

CÔNG ĐOÀN CSTV CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

QUAN TÂM XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
KỶ CƯƠNG, GẮN KẾT
Vận động cán bộ, nhân viên, người lao
động phục vụ khách hàng với phương
châm: “Đúng chất lượng, đủ số lượng,
văn minh, lịch sự” và làm tốt công tác
chăm lo đời sống người lao động.

C

ông ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa hiện có 358 lao động
trong đó lao động trực tiếp chiếm
70% tổng số lao động toàn Công
ty. Công ty là thương nhân phân
phối xăng dầu, có mạng lưới bán lẻ
gồm 42 trạm xăng dầu trực thuộc
trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai
và 01 trạm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
sản lượng xăng dầu bán ra trên 200
triệu lít/năm, gas đốt gần 3.500
tấn/năm. Ngoài hệ thống bán lẻ,
Công ty bán buôn cho nhiều đại
lý và các khách hàng công nghiệp
trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Trải
qua gần 20 năm hình thành và
phát triển, hoạt động kinh doanh
của Công ty ngày càng phát triển,
sản lượng xăng dầu, gas đốt bán ra
năm sau đều cao hơn năm trước.
Có được những thành quả nêu
trên là do Công ty từng bước xây
dựng thương hiệu Xăng dầu Tín
Nghĩa với phương châm bán hàng
“Đúng chất lượng, đủ số lượng,
văn minh, lịch sự”. Đến nay uy tín
thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa
đã được khẳng định, thu hút lượng
khách hàng trong Tỉnh và các tỉnh
lân cận ngày càng tăng, hiện nay
Công ty cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa là một trong những doanh
nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai.
Trong lĩnh vực kinh doanh xăng,

dầu, gas luôn có sự cạnh tranh gay
gắt. Công ty luôn xác định việc
thực hiện phương châm bán hàng
“ Đúng chất lượng, đủ số lượng,
văn minh lịch sự” là một lợi thế
cạnh tranh so với các đối thủ khác
trên địa bàn. Chất lượng xăng dầu
là tiêu chí mà Công ty luôn đặt lên
hàng đầu, xem việc đảm bảo chất
lượng là yếu tố quan trọng giúp
cho đơn vị nâng cao được uy tín
thương hiệu đối với người tiêu
dùng. Công ty đầu tư đội xe vận
chuyển xăng dầu, gas đốt nhằm
đáp ứng kịp thời việc giao hàng
cho khách hàng và để thực hiện
việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ
hàng hóa đến tay khách hàng luôn
đảm bảo chất lượng và số lượng.
Công ty xây dựng cụ thể quy trình
giao nhận hàng, bảo quản chất
lượng hàng hóa do Công ty cung
cấp.
Những năm qua cùng với phát
triển mạng lưới bán lẻ, Công ty đã
dành khoản chi phí lớn để thực
hiện sửa chữa, nâng cấp và thay

thế thiết bị trụ bơm mới hiện đại
tại các Trạm xăng dầu để đảm bảo
đo lường chính xác, tạo thuận lợi
cho công tác quản lý và bảo vệ
quyền lợi của khách hàng. Công
ty đã lắp đặt camera quan sát tại
hầu hết các trạm xăng dầu để tăng
cường quản lý bán hàng và giám
sát tình hình an ninh trật tự trong
khu vực.
Do đặc thù hoạt động kinh doanh
trong lĩnh vực xăng dầu, Công ty
tuyển dụng nhân viên bán hàng
có sức khỏe tốt, không hút thuốc
lá, được đào tạo nghiệp vụ về kinh
doanh xăng dầu, khí hóa lỏng.
Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi
dưỡng cho nhân viên bán hàng về
kỹ năng giao tiếp bán hàng, lớp
kỹ thuật sửa chữa bếp gas, lớp vệ
sinh an toàn lao động, nghiệp vụ
phòng cháy chữa cháy,... Nhân
viên được thường xuyên giáo dục
về tinh thần, thái độ phục vụ khách
hàng, thực hiện đúng các quy định
bán hàng, không bán chồng số,
đảm bảo số lượng hàng hóa bán
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ra.
Các Trưởng khu vực thường xuyên
kiểm tra, giám sát thường thường
xuyên công tác bán hàng tại các
trạm xăng dầu. Phòng Tổ chức
Hành chính thực hiện kiểm tra
định kỳ và đột xuất việc chấp hành
nội quy lao động, quy định bán
hàng, công tác vệ sinh-an toàn lao
động và phòng chống cháy nổ tại
các trạm xăng dầu.
Để nâng cao chất lượng công tác
quản lý, điều hành nhằm phục vụ
khách hàng ngày càng tốt hơn, từ
năm 2003 Công ty đã áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO, hiện nay đang áp dụng
tiêu chuẩn 9001:2015. Hằng năm
đều được Trung Tâm Quacert tái
đánh giá và xác nhận sự phù hợp.
Chính vì hiểu được tầm quan trọng
của việc xây dựng thương hiệu để
tồn tại, phát triển và phải tìm cách
thích ứng với thị trường nên trong
quá trình kinh doanh Công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa luôn
quán triệt đến tất cả cán bộ nhân
viên Công ty hiểu rõ phương châm
bán hàng của Công ty và thực hiện
các biện pháp để duy trì.
Đối với cán bộ quản lý, nhân viên
gián tiếp thái độ làm việc, sự cẩn
trọng trong công việc, uy tín với
đối tác, thực hiện văn hóa công sở,
tác phong giao tiếp, kỹ năng nói
chuyện, giao tiếp với khách hàng,
đối tác hết sức quan trọng.
Đối với nhân viên trực tiếp, trong
một đơn vị có nhiều đối tượng là
lao động phổ thông, việc định
hướng cho họ về ý thức xây dựng
thương hiệu Công ty thông qua
việc tuân thủ các quy định bán
hàng nhằm đảm bảo yêu cầu về số
lượng, chất lượng hàng hóa, nhất
là thái độ phục vụ khách hàng văn
minh lịch sự là cả một quá trình
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lâu dài và thường xuyên liên tục
và đến nay có thể nói hầu hết cán
bộ nhân viên Công ty đều hiểu rõ
và thực hiện tốt phương châm bán
hàng của Công ty.
Cán bộ nhân viên được huấn luyện
nghiệp vụ chuyên môn thôi thì
chưa đủ, mà chính sự hứng khởi
làm việc, thái độ làm việc tích cực
của họ mới tạo ra kết quả cao
trong công việc. Do vậy việc từng
bước nâng cao đời sống vật chất
tinh thần, tạo môi trường làm việc
tốt, đây là yếu tố để truyền lửa đam
mê công việc, thúc đẩy năng suất
lao động và sự trung thành của
người lao động. Bên cạnh công tác
giáo dục, Công ty thực hiện những
chính sách, chế độ đáp ứng các yêu
cầu về vật chất, tinh thần để họ an
tâm làm việc, tin tưởng vào sự phát
triển của đơn vị để cùng chung sức
hướng tới mục tiêu chung. Nhiều
năm qua, Công ty luôn bảo đảm
việc làm cho 100% người lao động,
thực hiện tốt các chế độ chính sách
về lao động, tiền lương và các quy
định về bảo hộ lao động, an toàn
lao động, các chế độ về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện nay,
tất cả cán bộ nhân viên sau khi ký
kết hợp đồng lao động đều được
Công ty trích nộp bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp theo đúng quy định. Ngoài
ra, Công ty còn mua bảo hiểm tai
nạn cho tất cả cán bộ nhân viên.
Thu nhập của người lao động được
nâng lên, thu nhập bình quân hàng
năm tăng từ 10% đến 12% . Hàng
năm, tổ chức cho người lao động
đi tham quan nghỉ mát, khám sức
khoẻ định kỳ, có chế độ bồi dưỡng
cho nhân viên làm việc trong môi
trường xăng dầu, gas, trang bị
bảo hộ lao động, trang phục, tặng
quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết
Trung thu, tặng quà, phát thưởng
cho các cháu là con cán bộ nhân
viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi,
Tết Trung thu. Tổ chức và tham gia

các họat động văn nghệ, thể thao,
làm báo tường, viết bài cho bản tin
nội bộ,…để tạo không khí vui tươi,
giao lưu đoàn kết trong toàn Công
ty. Quan tâm thăm hỏi động viên
cán bộ nhân viên ốm đau, chúc
mừng sinh nhật, cưới hỏi; thăm hỏi
người thân ốm đau, ma chay, vận
động hỗ trợ gia đình cán bộ nhân
viên có hoàn cảnh khó khăn, ...
Công ty luôn quan tâm xây dựng
môi trường làm việc thân thiện,
đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau
trong công việc, kể cả trong đời
sống, đưa đến một giá trị chung về
tình thân ái, môi trường làm việc
kỷ cương, gắn kết. Việc xây dựng
Nội quy lao động, các quy chế, quy
định và thực hiện công tác kiểm
tra, giám sát và nghiêm túc thực
hiện việc phê bình, kiểm điểm,
thi hành kỷ luật đối với người lao
động vi phạm nội quy lao động là
một trong những phương pháp để
duy trì hoạt động của bộ máy, góp
phần quan trọng vào sự phát triển
bền vững của Công ty. Lãnh đạo
Công ty luôn sẵn sàng lắng nghe
những phản hồi từ người lao động
về việc làm, điều kiện làm việc, chế
độ chính sách,… để có sự điều
chỉnh cho phù hợp.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín
Nghĩa luôn luôn hướng tới mục
tiêu chung là thỏa mãn tốt nhất
nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh
tạo thương hiệu, uy tín trên thị
trường thì việc quan tâm chăm sóc
và nâng cao đời sống nhân viên
cũng từng bước được cải thiện
và nâng cao. Năm 2017, bên cạnh
những thuận lợi, hoạt động kinh
doanh của Công ty cũng còn nhiều
khó khăn, song tập thể cán bộ
nhân viên Công ty luôn đoàn kết,
nổ lực hết mình để hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch được giao.
(BCHCĐCSTV
Công ty CP Xăng dầu TN)
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN:

M

THƯỜNG XUYÊN VẬN ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “XANH, SẠCH, ĐẸP”

ôi trường hiện nay là một
trong những vấn đề nóng
bỏng của toàn xã hội đặc biệt quan
tâm, điều này có ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc sống con người. Đặc biệt,
nhiệm vụ chuyên môn của Ban quản
lý các KCN Tín Nghĩa được Tổng Công
Ty Tín Nghĩa giao :Đầu tư và kinh
doanh, quản lý hạ tầng KCN” là một
trong những hoạt động có ảnh hưởng
đến môi trường lâu dài nếu chúng ta
không có các giải pháp kiểm soát bảo
vệ môi trường.
Môi trường bị ô nhiễm có ảnh hưởng
xấu đến sức khỏe và mọi hoạt động
sinh hoạt. Môi trường “xanh, Sạch, đẹp”
tạo hứng thú, tâm lý thoải mái cho con
người khi làm việc cũng như lúc nghỉ
ngơi. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ trọng
tâm là kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp hiệu quả, Ban Quan các KCN
Tín Nghĩa luôn chú trọng công tác vận
động CBCNV cùng tham gia hoạt động
bảo vệ môi trường.
Với mục tiêu của công tác là giúp mở
rộng hiểu biết về môi trường sống của
con người, quan hệ giữa con người và
môi trường, hiểu biết một số nguyên
nhân gây ô nhiễm môi trường và biện
pháp bảo vệ môi trường. Qua đó giúp
mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường, thói quen sống vệ sinh, ngăn
nắp, gọn gàng, tiết kiệm.
Một số việc làm mà Công đoàn CSTV
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa đã và
đang thực hiện vận động CBCNV tham
gia bảo vệ môi trường “xanh, sạch,
đẹp” KCN như sau:

tham gia trực tiếp các việc làm cụ thể
hàng ngày, hàng tuần về xây dựng
công sở ngày càng xanh sạch đẹp hơn
(như: vệ sinh chính nơi làm việc của
mình, trồng và chăm sóc cây xanh tạo
mảng xanh nơi văn phòng, KCN giữ gìn
vệ sinh, văn phòng cầu thang, nhà vệ
sinh, không khói thuốc văn phòng.
Đối với khách hàng đến văn phòng làm
việc, ngoài bản chỉ dẫn từng CBCNV
còn tuyên truyền ý thức tự giác giữ gìn
vệ sinh khuôn viên không xã rác, hút
thuốc đúng nơi qui định.
Tại Văn phòng: Công đoàn viên cùng
chung tay góp sức vào việc chăm sóc
các chậu kiểng nhỏ, chậu hoa, thay
thế các cây xanh già cổi, úa chết trong
khuôn viên nhà văn phòng.
Tại KCN: Dọc các tuyến đường KCN, các
khu cây xanh tập trung, khu đồi cây
xanh, khu cây thông Caribe, nhất là
khuôn viên Trạm XLNT được CBCNV
và đội cây xanh chăm sóc từng ngày.
Do đó KCN Tín Nghĩa luôn xanh hoá và
được nhiều đơn vị tham quan đánh giá
cao.
Các KCN luôn duy trì, đảm bảo diện
tích cây xanh tập trung của KCN đạt
tỉ lệ 10% diện tích KCN; cây xanh tại
các doanh nghiệp thuê đất trong KCN
luôn đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% diện
tích đất thuê; Công tác quản lý môi
trường, xử lý nước thải đầu ra của

doanh nghiệp và KCN luôn đảm bảo
xử lý đúng theo qui định cam kết.
Ngoài ra, CBCNV Ban quản lý cá KCN
Tín Nghĩa cũng thường xuyên phối
hợp với các tổ chức cơ quan nhà nước
như: Sở Tài Nguyên môi trường, Đoàn
khối Doanh nghiệp tỉnh, phòng Cảnh
sát môi trường tỉnh Đồng Nai trong
việc tổ chức, tham gia hoạt động các
phong trào về bảo vệ, cải thiện môi
trường tại cộng đồng: Hưởng ứng
ngày Môi trường thế giới hàng năm,
Chiến dịch “hãy làm thế giới sạch hơn”;
Hưỡng ứng “Giờ trái đất”...
Bên cạnh đó, giáo dục, tuyên truyền,
phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến
các nhà đầu tư trong KCN được gắn với
trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ
công nhân viên, đoàn viên thanh niên;
giáo dục ý thức bảo vệ môi trường,
sống thân thiện với môi trường từ hành
động cụ thể nhất hàng ngày trong sinh
hoạt, lao động, học tập nhằm nâng cao
nhận thức cho mọi người trong công
tác bảo vệ môi trường. Công đoàn
CSTV Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa sẽ
tiếp tục duy trì và phát triển tốt công
tác vận động CBCNV tham gia bảo vệ
môi trường “xanh, sạch, đẹp” nhằm
hướng đến phát triển bền vững lĩnh
vực đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN
trong tương lai.
(BCHCĐCSTV
Ban QLKCN Tín Nghĩa)

CĐ CSTV Ban Quan lý các KCN Tín
Nghĩa thường xuyên tuyên truyền
CBCNV thực hiện giữ gìn vệ sinh nơi
làm việc, văn phòng, trạm xử lý nước
thải, KCN thông qua các buổi sinh
hoạt công đoàn. Từng cá nhân và đoàn
thanh niên, công đoàn viên luôn ý thức
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THÁNG 6 - THÁNG VÌ TRẺ EM:

T

NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

háng 6- tháng gợi nhớ cho
chúng tôi về ký ức tuổi thơ đã
lâu rồi ngủ vùi trong quá khứ, tháng
của những chú ve kêu râm rang báo
hiệu mùa hè đến, tháng được cha
mẹ cho đi vui chơi, nghỉ ngơi sau
ngày đèn sách vất vả.
Tuổi thơ là chuỗi ngày được sống
ấm áp trong vòng tay cha mẹ, của
những giờ học trên lớp, của những
chiều chơi lò cò, thả diều cùng
chúng bạn.
Thế nhưng, có bao nhiêu trẻ em
được sống trong ký ức đẹp đó. Ở đâu
đó, hàng ngày vẫn còn nhiều trẻ em
phải mưu sinh kiếm sống, có nhiều
em lại bị bỏ rơi khi mới vừa chào đời.
Tất cả các em đều có chung ước mơ
về một gia đình ấm no, hạnh phúc.
Với mục đích xây dựng một chương
trình hành động tình nguyện, vừa
qua được sự chấp thuận của Chi
bộ 2, Đoàn cơ sở TCT Tín Nghĩa, Chi
đoàn VP TCT đã tổ chức một hoạt
động từ thiện mang tên“ Tháng vì
trẻ em” diễn ra trong T6/2017.
Với sự ủng hộ nhiệt tình từ Ban TGĐ
cùng toàn thể CBCNV TCT, Chi đoàn
đã gây dựng được một nguồn quỹ
để thực hiện hoạt động nhân đạo
này.
Theo kế hoạch, Chi đoàn sẽ đi 03
điểm chia làm 02 đợt:
+ Đợt 1: Trung tâm nhân đạo Làng
Tre tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
+ Đợt 2: Lớp học tình thương phường
Long Bình Tân và Mái Ấm Phúc Lâm
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
ĐỢT 1: TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO LÀNG TRE
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Đoàn chúng tôi khởi hành từ lúc 7h
sáng. Sau hơn 2 tiếng di chuyển,
chúng tôi đã đến Làng Tre. Ấn tượng
ban đầu khi vừa đặt chân xuống đây
là hàng tre xanh ngát, nằm nghiêng
mình dịu dàng giữa lối đi. Sau khi
được Chủ trì cũng là người đã sáng
lập trung tâm giới thiệu qua đôi nét,
chúng tôi xuống từng trại để tham
quan.
Trại thứ nhất: Nuôi dưỡng những em bị
bệnh bại não
Các em ở đây tay chân co quắp, lại
không biết nói, chỉ ú ớ suốt ngày,
khóc cười bất chợt. Các em đa số bị
bỏ từ khi còn nhỏ, có em vì gia đình
khó khăn, không nuôi nổi lại đem
gửi vào đây. Cuộc sống hàng ngày
của các em đều được gói gọn trên
một chiếc giường nhỏ và mọi sinh
hoạt đều dựa vào người quản lý.
Trại thứ hai: Nuôi dưỡng những em sơ
sinh
Hầu hết các em chỉ dưới 01 tuổi, có
những em chỉ mới 02 tháng tuổi- cái
tuổi mà lẽ ra được ẫm bồng trong
vòng tay yêu thương của gia đình.
Thế nhưng, các em lại được tìm thấy
ở vệ đường, hóc tre, bụi cỏ, được

thầy mang về nuôi nấng trong sự
bảo bọc, yêu thương.
Trại thứ ba: Nuôi dưỡng những em từ 1-5
tuổi
Các em vẫn may mắn hơn các bạn
ở trại 1 là được khỏe mạnh, bình
thường. Khi thấy các anh, chị ghé
thăm, các em vui mừng lắm, chạy
lon ton ra mừng đoàn và chờ được
phát quà.
Các trại sau: Nuôi dưỡng và chăm
sóc người già neo đơn, không nơi
nương tựa.
Sau hơn 01 tiếng tham quan và giao
lưu với các em trong lòng chúng tôi
đọng lại nhiều cảm xúc, cảm xúc về
những mầm non vô tội, nhưng vẫn
gắng vươn lên trong sự cưu mang
của xã hội.
ĐỢT 2: LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG PHƯỜNG
LONG BÌNH TÂN VÀ MÁI ẤM PHÚC LÂM
Sau khi chất hàng hóa lên xe, đoàn
chúng tôi xuất phát đến điểm đầu
tiên trong ngày là Lớp học tình
thương phường Long Bình Tân- nơi
dạy học cho 48 em nhỏ. Lớp học
được xây dựng dựa trên sự tài trợ
của chú Thịnh- nguyên Phó TGĐ TCT

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

Tín Nghĩa. Đều đặn hàng tháng, chú
vẫn trích thu nhập để mua bảo hiểm
cho các em, giúp các em an tâm hơn
trong cuộc sống.
Các em đến từ nhiều độ tuổi, hoàn
cảnh khác nhau. Nhưng tất cả đều
có điểm chung, đó là đều xuất thân
trong những gia đình nghèo, khó
khăn, khi mà việc kiếm cơm ngày 03
bữa đã là khó thì huống gì đến việc
học chữ. Hàng ngày, các em phải đi
bán vé số, phụ chà gỗ…nhưng đều
đặn, dù trời nắng hay mưa vẫn đến
lớp đúng giờ, để được học chữ cùng
các bạn.
Người hàng ngày vẫn đến lớp để dạy
chữ cho các em là cô Hoàn- một cô
giáo đã nghỉ hưu, hiện vẫn làm bên
Hội chữ thập đỏ phường. Cô nay đã
cao tuổi nhưng tinh thần và nhiệt
huyết vẫn dâng cao. Cô bảo” Cũng
có nhiều giáo viên đến đây dạy học,
nhưng vì không có lương nên được ít
bữa cũng bỏ lớp”. Nói đến đây Cô lại
ngậm ngùi. Cô bảo” Có nhiều bữa trời
mưa, trong người cô nhức mỏi vì căn
bệnh tuổi già, nhưng thấy các em vẫn
đội mưa mà đến lớp. các em đã nhiệt
tình học thì mình bỏ sao cho đành”
Và rồi cứ như thế, lớp học đã được
xây dựng và vun đắp, duy trì nhờ tình
thương của các nhà hảo tâm; sự tận
tụy, hy sinh của cô và sự cần mẫn của
các em.
Giao lưu với các em dù chỉ bằng một
trò chơi đơn giản, nhưng chúng tôi
đều cảm thấy vui và hạnh phúc, vì
ít nhất hôm nay, chúng tôi đã mang
đến cho các em thật nhiều tiếng cườithứ mà tuổi thơ của các em đôi khi vì
cuộc sống mưu sinh đã đánh mất.
Tam biệt Lớp học đặc biệt, với những
con người đặc biệt, đoàn chúng
tôi tiếp tục đến thăm và tặng quà
cho Mái Ấm Phúc Lâm, huyện Long
Thành- nơi nuôi dưỡng hơn 40 em
mồ côi, bị bỏ rơi. Mái ấm được sáng

lập bởi anh Nguyễn Văn Lâm.- một tu
sĩ tại gia. Anh Lâm kể, ban đầu nghe
tiếng khóc của 01 bé bị bỏ rơi trong
01 cái bịch, những tưởng là một chú
mèo con, nhưng mở ra thì mới hay
là một em bé. Anh đem về, cùng gia
đình nuôi cháu. Sau đó, lại thêm một,
hai….và giờ là hơn 40 em. Các em
đến đây từ khi chưa rụng rốn, bị bỏ
ven đường, gần đây nhất là 01 bé gái
nặng 800gr. Những ngày đầu khi nuôi
rất vất vả, phần vì nam nhi, lại không
lập gia đình, kinh tế khó khăn, nhưng
nhờ sự động viên, giúp đỡ cũng như
ủng hộ từ phía gia đình mà dần dần
anh quen với công việc chăm sóc trẻ
nhỏ. Hàng ngày, ngoài việc chăm sóc
các em, anh còn phải đi làm, tìm mọi
cách để duy trì mái ấm. Sau này, khi
vô tình được Đài truyền hình Việt
Nam đưa tin, mái ấm của anh được
nhiều mạnh thường quân biết đến,
giúp đỡ. Từ đó Anh có thêm kinh phí
cũng như động lực để nuôi dưỡng
các con, cho các con đi học. Cũng có
nhiều người thấy anh gà trống nuôi
con, muốn chia sẻ đời tư, nhưng anh
bảo “ Anh chỉ yêu các con thôi, không
ai có thể thay thế tình yêu đó”.
Các em ở đây được phân thành 02
khu: khu nuôi các em sơ sinh đến
dưới 01 tuổi gồm 16 em, khu còn lại
nuôi các em từ 01 đến 8 tuổi gồm 34
em. Các em nhỏ được cha Lâm thuê
các cô thay phiên chăm sóc, các em
lớn được cha Lâm dạy kèm chữ, học
thơ. Tất cả các em đều ngoan ngoãn,
vui tươi và được nuôi dưỡng rất sạch
sẽ . Mỗi khi có đoàn nào đến, các em
đều đọc các bài thơ Cha dạy, nào là”
Mồ côi”, “Đồng cảm”. Các em cứ như
những chú vẹt con, đọc rất hăng say,
sôi nổi, nhưng các em nào đã hiểu
từng câu từng chữ ấy ý nghĩa gì,
gắn gì với cuộc đời các em. Nghĩ mà
thương …
Kết thúc cuộc hành trình tháng 6,
chúng tôi- những chiếc áo xanh
thanh niên tình nguyện mang tên Tín
Nghĩa, lại cùng nhau trở về công việc

chuyên môn hằng ngày. Hình ảnh về
các em cứ mãi theo chúng tôi. Hai
đợt đi là hai trải nghiệm khác nhau
về số phận cũng như kiếp con người.
Không ai được chọn cho mình nơi
sinh ra, có chăng đó là do sự an bày
của số phận. Các em- những mầm
xanh tương lai của đất nước- nhưng
các em bị thiệt thòi nhiều hơn so với
các bạn đồng trang lứa: không cha
mẹ, không mái ấm, gia đình. Nhưng
các em đang được nuôi dưỡng bởi
sự chở che của xã hội. Sẽ còn bao
nhiêu em như thế nữa đây khi mà ý
thức con người còn quá hạn chế. Đó
sẽ là một câu hỏi lớn cho các cơ quan
chức năng liên quan trong việc giáo
dục nhân cách, giới tính, hôn nhân,
kế hoạch hóa gia đình cho cả một thế
hệ tương lai. Xin được khép lại cuộc
hành trình xanh bằng một bài thơ
chân chất:
“ Trẻ em như búp trên cành
Như con chim nhỏ đêm ngày
hát ca
Sinh ra cũng kiếp con người
Mà sao ai nỡ đem con vất đành
Không cha, không mẹ, không nhà
Con nào có được một ngày ấm êm
Nhờ Thầy- Nhân đạo Làng Tre
Nhờ Cha- Mái ấm Phúc Lâm
sáng chiều
Nhặt về thầy dưỡng cha nuôi
Ngày đêm sớm tối thay nhau
ẫm bồng
Nắng mưa chẳng quảng thân già
Cô Hoàn cần mẫn dạy kèm các con
Cái chữ là cái đi đầu
Giúp con thoát khỏi con đường
tối tăm
Sau này con lớn nên người
Làm sao quên được chuỗi ngày khó
khăn
Công Thầy, sức Mẹ, tình Cha
Nuôi con khôn lớn thành người hôm
nay”
Lan Hương
Chi đoàn VP TCT
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CẢM NHẬN

NHỮNG CHIẾN SĨ THẦM LẶNG
TRONG THỜI BÌNH

T

rong thời buổi kinh tế
thị trường khó khăn và
biến động, nhưng đội ngũ
nhân viên bảo vệ dịch vụ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa vẫn
luôn yêu và tận tâm với nghề.
Tuy Công ty thành lập chưa
bao lâu, còn nhiều khó khăn
nhưng được sự quan tâm của
Ban Giám đốc về mọi mặt,
các anh, em trong Công ty
luôn đoàn kết một lòng thực
hiện tốt công tác được giao.
Nhiệt huyết trong mỗi người
là rất lớn nên đã đưa Công ty
ngày một phát triển và mở
rộng hơn. Tuy có một số anh,
em xa gia đình, xa quê hương
nhưng vẫn không quản ngại
khó khăn, một lòng đi theo
con đường đã chọn đó là
công tác bảo vệ.
Thời chiến tranh có các anh
bộ đội đã anh dũng hi sinh
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân
dân giành lại độc lập cho dân
tộc, làm rạng rỡ non sông.
Còn thời bình, có những lực
lượng chiến sĩ thầm lặng trên
các mặt trận nhằm gìn giữ
hòa bình, an ninh trật tự. Có
câu: “Đi khách hàng nhớ, ở
khách hàng thương”. Không
ngại hy sinh gian khổ để đấu
tranh truy bắt những kẻ gian,
kẻ xấu xâm nhập vào mục

TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG
CỦA ĐỒNG NGHIỆP

T

rước tiên, xin thay mặt gia đình anh Nguyễn
Thanh Cường, CĐCSTV Công Ty Cổ Phần Đầu
Tư Nhơn Trạch xin gửi đến BCH CĐCS Tổng Công
Ty Tín Nghĩa, BCHCĐCSTV và toàn thể CBCNV
thuộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa lời cảm ơn chân
thành về sự đóng góp quý báu, thiết thực và tinh
thần tương thân tương ái đã giúp đỡ gia đình anh
Nguyễn Thành Cường giảm được một phần chi
phí điều trị sau tai nạn trong thời gian qua.

tiêu của chúng ta quản lý.
Từ những thành quả này
tập thể nhân viên đoàn kết
hăng say trong công tác. Dù
ca ngày hay ca đêm vẫn trực
nghiêm túc, chấp hành đúng
quy định.
Nhân kỷ niệm 70 năm
ngày Thương binh Liệt sĩ,
(27/7/1947-27/7/2017), Nhân
dân và tổ quốc tri ân và ghi
nhớ đến các gia đình có
người thân đã hy sinh. Ban
Giám đốc và Ban chấp hành
công đoàn phối hợp cùng
đoàn cán bộ Tổng Công ty Tín
Nghĩa đi viếng nghĩa trang
liệt sĩ, thăm và tặng quà cho
gia đình thương binh liệt sĩ,
người có công, Bà mẹ Việt
Nam anh hùng. Tuy quà tặng
không lớn nhưng đã chia sẻ
một phần nào nỗi khó khăn,
nỗi đau mà chiến tranh đã để
lại.
Lực lượng bảo vệ của chúng
ta thấm nhuần những công
lao của các anh hùng thương
binh liệt sĩ. Các anh mãi là
tấm gương cao cả, mãi mãi
ghi nhớ công ơn của các anh.
Danh Chưởng
Công ty CP DVBV chuyên
nghiệp Tín Nghĩa

Ngày 16/04/2017 anh Nguyễn Thanh Cường –
Công nhân thuộc công ty CP Cây Xanh Nhơn
Trạch gặp tai nạn giao thông gây chấn thương
vùng đầu, gẫy xương đòn và chất thương một số
bộ phận khác. Gia đình anh đã khó khăn nay còn
khó khăn hơn khi vợ anh cũng phải nghỉ việc để
chăm sóc anh.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành
đùm lá rách đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó
khăn CBCNV thuộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa đã
quyên góp với tổng số tiền là: 62.440.000 đồng
và đã được lãnh đạo và BCH Công đoàn Công ty
CPĐT Nhơn Trạch trao tận tay Gia đình anh Cường
ngày 05/07/2017.
Vẫn biết lời cảm ơn là chưa đủ nhưng BCH CĐCSTV
Công Ty CPĐT Nhơn Trạch xin gửi tới tất cả CBCNV
thộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa đã đóng góp và ủng
hộ gia đình anh Cường lời cám ơn chân thành
nhất.
Sự chung tay của tất cả mọi người đã gúp chúng
tôi tin hơn vào tình người, tình bác ái, vào truyền
thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, sẵn sang
nhường cơm sẻ áo với đồng nghiệp trong thời
khắc khó khăn nhất, những người đã cùng nhau
xếp những viên gạch yêu thương để xây nên một
bức tường nhân ái bền vững. Chúng tôi thay mặt
BCH CĐCSTV Công Ty CPĐT Nhơn Trạch sẽ không
bao giờ quên sự đóng góp của tất cả mọi người
đã nhiệt tình ủng hộ. Chúng tôi đã học được rằng
đằng sau mỗi con người là một lòng trắc ẩn, và
thật may mắn trên đời này còn rất rất nhiều người
như vậy.
Chúng tôi mong rằng tinh thần này sẽ được tất
cả chúng ta duy trì, nuôi dưỡng từ bây giờ và mãi
mãi về sau.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
BCH CĐCSTV Công Ty CPĐT Nhơn Trạch
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
TÍN NGHĨA

DƯ ÂM NGỌT NGÀO
KỲ NGHỈ MÁT CÔNG TY 2017

N

hư thường lệ, mỗi năm
một lần Công ty cổ phần
Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa tổ chức cho toàn thể cán
bộ và nhân viên của công ty đi
nghỉ mát. Đây là một trong những
hoạt động thường niên giúp cán
bộ, công nhân viên trong công ty
có dịp để thư giãn, giao lưu thắt
chặt tình đoàn kết, đồng thời bổ
sung thêm sức khoẻ và tinh thần
tốt hơn sau những ngày làm việc
vất vả trong cả năm. Trong năm
2017 số lượng nhân viên của Công
ty đã tăng lên trên 350 người trên
70 mục tiêu. Năm 2017, lãnh đạo
của Công ty quyết định chọn Hồ
Cốc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
là điểm nghỉ mát cho cả đoàn. Tất
cả cán bộ công nhân viên đều hào
hứng với chuyến đi khi được hòa
mình vào sóng biển cùng làn nước
trong xanh, các hoạt động ngoài
trời năng động, vui tươi. Kết thúc
chuyến đi đã để lại những dư âm
ngọt ngào đầm ấm của một gia
đình lớn, đánh dấu những bước
trưởng thành của Công ty.

Dọc theo những điểm đến Hồ Cốc
chúng tôi cảm nhận được một
không khí thoáng mát và hương
vị biển nơi đây. Toàn thể anh em
trong Công ty rất hào hứng với
vẻ đẹp tự nhiên này, và khi xuống
xe nghỉ tại bãi biển Hồ Cốc đã
không chờ đợi được thêm và ghi
lại những hình ảnh đẹp và ấn
tượng nơi đây. Sau khi xong các
công việc “checkin” thì một bữa ăn
thịnh soạn tại một nhà hàng ven
biển diễn ra trong không khí chan
hòa và ấm áp tình nghĩa. Kì nghỉ
mát vui tươi đã giúp toàn thể cán
bộ nhân viên Công ty gắn bó với
nhau hơn và tạo động lực để lao
động hăng say, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Hơn thế nữa,
để cùng chuẩn bị cho một chuyến
đi trong năm 2018 với lực lượng
đông hơn, vui hơn và thật nhiều ý
nghĩa.
Lê Hồng Chính
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa

N

THƯƠNG CHO
KHÚC RUỘT
MIỀN TRUNG

hững ngày qua nhân dân miền Trung
vừa trải qua cơn bão số 2 với những
mất mát nặng nề. Thương lắm những mảnh
đất đã nghèo lại phải oằn mình chống chọi với
bão lũ. Người dân miền Trung vốn chẳng mấy
khi được ấm no, hạnh phúc. Mẹ thiên nhiên
hiền hòa là thế khi ban tặng cho con người
biết bao điều quý giá, nhưng cũng dữ dội đến
thế khi liên tục trút xuống nhân loại những
cơn bão lũ với sức tàn phá nặng nề để lại hậu
quả nghiêm trọng mà nhân loại phải phấn
đấu một thời gian dài mới có thể hồi phục lại
như ban đầu.
Tuy không trực tiếp chứng kiến sự hoành
hành của thiên nhiên gây ra với miền Trung
quê mình, nhưng qua báo đài chúng ta có
thể thấy được những mái nhà đang chìm
trong giông bão chỉ còn cái mái là nhô lên
khỏi mặt nước, những phận đời lam lũ với
những đôi mắt suy tư không biết rồi sau này
cuộc sống của họ sẽ như thế nào khi tất cả
những của cải bao năm gom góp nay chỉ
còn sót lại là những nỗi lo lắng bộn bề.
Cơn bão đi qua thì những mất mát to lớn
nhất mà nó để lại không phải là của cải mà là
con người. Mới vài hôm trước đây thôi, ngôi
làng vốn không giàu về vật chất nhưng luôn
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tràn ngập tiếng cười thì nay
lại chìm trong đau thương và
mất mát. Những đôi mắt trẻ
thơ vốn ngây thơ và trong
trẻo là thế thì nay lại vương
vấn bao nỗi lo, con đường
đến trường của các em
dường như cũng xa hơn khi
mà đến bữa cơm hàng ngày
nay cũng trở nên khó.

TỰ HÀO NHỮNG GIA ĐÌNH CÁCH MẠNG

Chúng ta rất may mắn khi
không phải sống ở những
vùng đất thường xuyên phải
gánh chịu những tai ương
của thiên nhiên. Nhưng “Một
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”,
Mẹ Việt Nam anh hùng Diệp Thị Rông.
chúng ta không thể làm ngơ
với những mất mát to lớn mà
đồng bào mình đang phải
háng 7 về, theo đoàn công tác của khám Biên Hòa.
hứng chịu. Tôi rất tự hào khi
một số sở, ngành, tổng công ty về
được làm việc trong hệ thống
thăm người có công, các thương binh, Gặp đoàn công tác, mẹ rưng rưng xúc
Tổng Công ty Tín Nghĩa với
gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng động kể, Chiến tranh là mất mát đau
những con người giàu lòng
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều dễ nhận thương, thời chống Mỹ, mẹ hoạt động
nhân ái, hàng năm Công ty
thấy nhất là trên các bàn thờ của các gia trong tổ du kích của địa phương, chuyên
đều có những cuộc vận động
đình đều có di ảnh của liệt sĩ hay những tiếp tế vào bưng cho bộ đội đánh Mỹ, mẹ
đóng góp cho công tác xã hội
tấm bằng “Tổ quốc ghi công” và nhiều còn động viên người con gái Nguyễn Thị
từ thiện, điển hình như “Quỹ
huân chương các loại. Có những gia Hương (tức liệt sĩ Nguyễn Thị Nghĩa) và
đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì
đình, treo huân chương, bằng khen kín con trai Nguyễn Hiệp Thành (tức liệt sĩ
người nghèo”, “ Quỹ góp đá
cả bức tường. Thắng lợi hoàn toàn của Nguyễn Văn Xong) tham gia du kích và
xây dựng Hoàng Sa-Trường
sự nghiệp giải phóng đất nước đã mang cán bộ binh vận tại xã Phước Thiền. Trong
Sa”, “ Quỹ Tiếp bước cho trẻ
lại niềm hạnh phúc lớn lao cho dân tộc. một trận càn ác liệt năm 1969, chị Nghĩa
em đến trường”,.... Tuy giá trị
Còn với các bà mẹ liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam đã lọt vào ổ phục kích của địch, bị tra tấn
chúng tôi đóng góp không
anh hùng, những gia đình có công thì và hy sinh.
thể nào bù lại được với những
niềm vui, niềm tự hào xen lẫn với nỗi đau
mất mát mà bà con phải gánh
và sự mất mát không thể bù đắp. Những Không lâu sau, mẹ lại nhận tin dữ, anh
chịu nhưng “Một cây làm
chuyến thăm thăm hỏi, động viên, những Nguyễn Hiệp Thành tiếp tục hy sinh trên
chẳng nên non, ba cây chụm
phần quà nghĩa tình là những nghĩa đường đưa cán bộ về ấp vận động nhân
lại nên hòn núi cao”, chúng
cử của thế hệ con cháu đến tri ân cùng dân xây dựng phong trào. Nước mắt khóc
tôi rất mong có thêm những
những gia đình cách mạng, qua đó cũng con gái chưa khô, mẹ lại phải tự tay lập
tấm lòng vàng luôn hướng về
giáo dục truyền thống yêu nước, “ăn quả thêm bàn thờ để thờ đứa con trai yêu dấu.
quê hương đất nước, hướng
nhớ người trồng cây” cho các thế hệ trẻ Chồng mẹ ông Nguyễn Văn Xuân và các
về cội nguồn dân tộc để cùng
nối tiếp cha anh đấu tranh vì một nền độc con trai Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Ngọc
san sẻ với nhau những niềm
lập dân tộc, quyết tử cho tổ quốc quyết Tuân tham gia du kích, bị địch bắt đưa
vui nỗi buồn. “Quê hương là
vào khám tra tấn, trở nên tàn phế cho đến
sinh.
chùm khế ngọt, cho con trèo
chết. Hiện mẹ đang sống cùng người con
hái mỗi ngày…quê hương
Câu chuyện của mẹ Việt Nam Anh hùng út Nguyễn Kim Vân tại xã Phước Thiền. Với
nếu ai không nhớ, sẽ không
Diệp Thị Rông, 92 tuổi xã Phước Thiền, những thành tích đặc biệt xuất sắc của
lớn nổi thành người”.
Nhơn Trạch là cả một ký ức đẹp về thời bản thân và động viên chồng con tham
				
trẻ khi tiễn chồng, con trai, con gái lên gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, mẹ được
Nguyễn Thị Hồng Giang
đường bảo vệ Tổ quốc. Bản thân mẹ là phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam
Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
một du kích, từng bị đòn roi tra tấn trong anh hùng trong đợt 2 năm 2014.
Phương Đông
suốt 135 ngày bị địch bắt giam tại nhà tù
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Được sự kêu gọi của UBND
và Mặt trận tổ quốc Việt
Nam tỉnh Đồng Nai, Tín
Nghĩa là một đơn vị thường
xuyên đóng góp quỹ "Đền
ơn đáp nghĩa" hàng năm
để tạo nguồn vốn xây dựng
nhà tình nghĩa, sửa chữa
nhà ở, phụng dưỡng và tặng
sổ tiết kiệm tình nghĩa cho
Mẹ Việt Nam Anh Hùng,
anh chị em thương bệnh
binh, thân nhân gia đình
liệt sỹ và người có công
với cách mạng. Cũng theo
truyền thống “uống nước
nhớ nguồn” tốt đẹp của
Tổng Công ty Tín Nghĩa, vào
Tháng 7 hàng năm Công ty
Cổ phần phát triển KCN Tín
Nghĩa phối hợp cùng Ban
quản lý Nghĩa trang liệt sỹ
huyện Long Thành tổ chức
nhiều đợt dọn vệ sinh, cắm
hoa trên các phần mộ liệt sỹ
và Mẹ Việt Nam Anh Hùng
nghĩa trang huyện Long
Thành. Bên cạnh đó, Công ty
còn tổ chức thăm tặng quà
các gia đình chính sách, Mẹ
Việt Nam Anh Hùng, Vợ liệt
sỹ huyện Long Thành. Các
đoàn thể của Công ty cũng
tham gia trong các đoàn thể
Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đài
phát thanh và truyền hình
Đồng Nai, Bệnh viện Quân
dân y 7B, huyện đoàn huyện
Nhơn Trạch tổ chức thăm
và tặng quà, khám và tặng
thuốc chữa bệnh các Mẹ
Việt Nam Anh Hùng huyện
Nhơn Trạch. Đáp lời kêu gọi
của Hội Cựu chiến binh Tổng
Công ty, Tỉnh Đoàn Đồng
Nai, hàng năm Công ty tích
cực tham gia dọn dẹp vệ
sinh, cắm hoa, thắp hương
và thắp nến tri ân trên các
phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa
trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Nai.
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
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CÁC CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
I. TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN ĐƯỢC HƯỞNG KHI VỀ
HƯU TÍNH THẾ NÀO?
Theo quy định tại Điều 62 Luật BHXH
năm 2014, mức bình quân tiền lương
tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ
cấp một lần như sau:

1

. Người lao động thuộc đối tượng
thực hiện chế độ tiền lương do Nhà
nước quy định có toàn bộ thời gian đóng
BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính
bình quân tiền lương tháng của số năm
đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:
• Tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995
thì tính bình quân của tiền lương tháng
đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi
nghỉ hưu;
• Tham gia BHXH trong khoảng thời gian
từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000
thì tính bình quân của tiền lương tháng
đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi
nghỉ hưu;
• Tham gia BHXH trong khoảng thời gian
từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006
thì tính bình quân của tiền lương tháng
đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi
nghỉ hưu;
• Tham gia BHXH trong khoảng thời gian
từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015
thì tính bình quân của tiền lương tháng
đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi
nghỉ hưu;
• Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến
ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của
tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm
cuối trước khi nghỉ hưu;
• Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến
ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của
tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm
cuối trước khi nghỉ hưu;
• Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi
thì tính bình quân của tiền lương tháng
đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

2

. Người lao động có toàn bộ thời gian
đóng BHXH theo chế độ tiền lương
do người sử dụng lao động quyết định
thì tính bình quân tiền lương tháng
đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

3

. Người lao động vừa có thời gian
đóng BHXH thuộc đối tượng thực
hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy
định, vừa có thời gian đóng BHXH theo
chế độ tiền lương do người sử dụng lao
động quyết định thì tính bình quân tiền
lương tháng đóng BHXH chung của các
thời gian, trong đó thời gian đóng theo
chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
được tính bình quân tiền lương tháng
đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1
Điều này".
II. TĂNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TRỢ CẤP
HÀNG THÁNG TỪ 01/7/2017
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định
76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu,
trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.
Theo đó, kể từ ngày 01/7/2017 tăng
thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp
BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng
06/2017 đối với các đối tượng quy định
tại Điều 1 Nghị định này, đơn cử:
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên
chức, người lao động, quân nhân, công
an nhân dân và người làm công tác cơ
yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định
tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định
121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/
NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp
hàng tháng.
- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp
hàng tháng theo Quyết định 142/2008/
QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg
của Thủ tướng.
- Công an nhân dân đang chế độ trợ cấp
hàng tháng theo Quyết định 53/2010/
QĐ-TTg ngày 20/8/2010.
Chi tiết tất cả 08 nhóm đối tượng được
điều chỉnh mức hưởng tại Nghị định
76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2017.
Huỳnh Thị Luận (tổng hợp)
Ban Pháp chế
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“TRẦM TĨNH”

HÀM CHỨA SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH

C

ó năng lực cái thế nhưng không
tùy tiện phô trương, có thể giữ
tâm được trầm tĩnh, điềm đạm trong
mọi trường hợp, đó chính là sức
mạnh vô địch.
Tích xưa, có lần các vị thần trên
thiên giới muốn bầu chọn vị thần có
quyền bá chủ cõi trời. Bất kỳ vị nào
cũng cho mình là quyền lực nhất, tối
cao nhất trong vũ trụ. Họ nhất định
cử ra một người trọng tài trong cuộc
tranh tài lựa chọn. Vị trọng tài này
có khả năng phán đoán và sự ngay
chính đặc biệt, và cũng là người cao
tuổi hơn hết.
Trong các vị thần, một vị bước ra
nói: Các ngài hãy xem để thấy rõ sức
mạnh của tôi đây. Tức thì một ánh
chớp lạnh xương, liền sau đó là sấm
sét nổ vang, làm rung động không
trung, dường như cả thế gian đều
rung rinh sắp đổ… Các vị thần đều
lo lắng.
Lúc bấy giờ không ai còn nghĩ quyền
năng mình là bất khả xâm phạm nữa.
Vị thần bão tố bước ra nói: Sức mạnh
của tôi còn ghê gớm hơn, hãy xem
dưới kia, cánh đồng mênh mông
lặng lẽ…
Vừa nói dứt lời, bỗng mặt nước biển
dâng lên. Ban đầu từ từ, kế đó sóng
nổi gió tung, những cơn sóng thần
bắt đầu cuồn cuộn… chỉ còn nước
mênh mông trắng xóa. Những ngọn
núi cao, sóng cũng đánh ụp hết,
không còn thấy ngọn. Sóng càng lúc
càng cao, gió càng lúc càng lớn, lăm
le chìm ngập đến tận cõi trời. Các vị
thần đều thất sắc, xin ngưng. Thần
Bão Tố vẫy tay: sóng bỗng lặng, gió

bỗng yên. Nước biển hạ xuống.
Các vị thần chưa hết xung động thì
một giọng cất lên:
Sức mạnh không phải ở nơi phô
trương sự bạo tàn, vì nó chỉ phá hoại
mà không tạo lập. Sức mạnh ở chỗ
khuất phục được cái tâm của người
khác. Người ta cảm động vì sự dịu
dàng chứ không phải vì khủng khiếp
sợ hãi mà khuất phục.
Dứt lời, vị thần Âm Nhạc lấy ống tiêu
thổi lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái
khiến hết thảy các vị thần mê mẩn
tâm thần. Tất cả đều bị Âm nhạc lôi
cuốn như thôi miên.
Nhưng, có một vị thần, thái độ huyền
bí, dường như thản nhiên bất động.
Vị này không vì sấm sét mà lóa mắt;
sóng bủa, nước dâng cũng không
khiến gương mặt trầm tĩnh của ông
thay đổi. Và tiếng nhạc du dương
cũng không làm cảm động lòng ông
chút nào cả.
Trọng tài quay lại hỏi: Ngài có phải bị
vấn đề gì không?
– Không, tôi thấy cả và tôi nghe cả.
– Tại sao ngài không động lòng? Sấm
nổ, nước dâng không làm tim ngài
chấn động lên sao? Nhạc thần, tiêu
thánh không làm tâm hồn ngài xao
xuyến sao?
– Ngài lầm, quả tim tôi cũng đập,
tâm hồn tôi cũng nghe tiếng nhạc.
– Nhưng sao gương mặt ngài không
biểu lộ cảm xúc gì?

– Không. Tôi là Trầm Tĩnh. Tôi là kẻ
biết huấn luyện và làm chủ cảm giác
của tôi rồi. Còn các ngài, các ngài chỉ
làm nô lệ cho nó vì chính các ngài
đã không thể chế ngự nó. Có ích gì
khi đi lo áp chế những sự vật quanh
mình, khi mà một tiếng nhạc tiêu tao
cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét
kia phải rụng rời như rũ liệt? Còn nói
đến uy lực gì nữa đây?
Các vị thần cúi mặt làm thinh. Vị
trọng tài nói tiếp: Quyền bá chủ
thuộc về vị thần này, Trầm Tĩnh. Sức
mạnh thật nằm ở nơi tâm hồn trầm
tĩnh của Ngài. Hơn cả sự điều khiển
vạn vật, vị này biết chế ngự tình cảm
và dục vọng của mình.
Bất kỳ một sức mạnh nào, nếu còn
bị một thế lực khác làm gục ngã, thì
không còn gọi là sức mạnh nữa. Vị
thần này không phô trương những
thế lực vô ích như thế. Bất kỳ những
ám thị, những dẫn dụ nào, cũng
không làm nao núng tâm hồn vị này.
Trái lại, vị này đã thấy hết và đã khiến
hết thảy những dục vọng ấy trở nên
nhỏ bé dưới chân mình. Vị ấy xứng
đáng là chúa tể.
Trầm tĩnh không phải là sự nhàm
chán, không phải là trống rỗng,
không phải sự cứng nhắc, mà là sự
trật tự rành mạch phong phú trong
nội tâm, là một sự tự kiềm chế bản
thân không để việc được mất, tốt xấu
từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng
tới cách sống của bản thân. Bản lĩnh
bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh
lặng lẽ, mà là một loại thần thái, là
một loại trí tuệ.
Sưu tầm
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