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S

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG CÔNG TY

áng ngày 21/4/2017 tại Văn
phòng Tổng Công ty đã diễn
ra Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường
niên năm 2017 của Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Đây là lần thứ hai Tổng Công
ty tổ chức ĐHCĐ sau khi tổ chức đấu
giá thành công cổ phiếu lần đầu
ra công chúng (IPO) vào đầu năm
2016. Tham dự Đại hội cổ đông có
ông Trần Trung Nhân – Chánh Văn
phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Phạm
Thị Tuyến – Trưởng Phòng Tài chính
VPTU Đồng Nai; - Ông Bùi Văn Thảo
– Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công
ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Đại
diện Cổ đông chiến lược - Công ty Cổ
phần Đầu tư Thành Thành Công; Đại
diện cổ đông - Quỹ đầu tư Dragon
Capital và 86 cổ đông sở hữu và đại
diện sở hữu 154.829.270 cổ phần có
quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các Cổ
đông đã nghe, góp ý và thông qua
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
của Tổng Công ty và hoạt động của
HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt
động năm 2017 của Tổng Công ty;
Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm
soát; đồng thời biểu quyết thông
qua các vấn đề sau:
1. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm
2016 là 7%, vượt 40% so với chỉ tiêu
nghị quyết ĐHCĐ 5%.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh
2017 với mức doanh thu 8.600 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế 165 tỷ
đồng và cổ tức dự kiến 10 – 12%.
3. Thông qua 6 tờ trình:
a) Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài
chính năm 2016 đã được kiểm toán.
b) Tờ trình về phương án phân phối
lợi nhuận năm 2016.
c) Tờ trình về phương án phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ
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nhất năm 2017 từ 1.558tỷ đồng lên
2.000 tỷ đồng bằng hình thức phát
hành thêm cổ phiếu phổ thông với
mệnh giá 10.000đ/cổ phần.
d) Tờ trình về việc thông qua mức
thù lao, tiền lương, tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2016 và Dự trù chi phí thù lao,
tiền lương, tiền thưởng của Hội
đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm
2017.
e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017.
f ) Tờ trình về uỷ quyền của Đại hội
đồng cổ đông cho Hội đồng quản

trị thực hiện các nội dung theo quy
định của pháp luật và Điều lệ Tổng
Công ty.
Đại hội cổ đông thường niên năm
2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã thành công tốt đẹp nhờ sự nhất
trí cao của tất các cổ đông tham dự.
Năm 2017 là một năm hứa hẹn nhiều
thành công nhờ định hướng chiến
lược rõ ràng, kế hoạch phát triển với
các dự án tiềm năng đã được Đại hội
cổ đông thông qua.
Lan Anh
Phòng TTTT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

SẼ TẬN DỤNG TỐT CÁC THỜI CƠ
ĐỂ KHAI THÁC TỐT NHẤT TIỀM NĂNG CỦA DỰ ÁN

N

gày 29/04/2017 vừa
qua, Công ty Cổ
phần Đầu tư Nhơn Trạch
đã tổ chức thành công Đại
hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017. Đến tham
dự Đại hội có đại diện của
các cổ đông tổ chức như
Tổng Công ty Tín Nghĩa,
Ngân hàng Phát triển nhà
Thành phố Hồ Chí Minh
(HDBank), Ngân hàng Dầu
khí Toàn cầu (GPBank) và
các cổ đông cá nhân, số cổ
đông tham dự trực tiếp và
thông qua ủy quyền chiếm
tỷ lệ 92% số cổ phần được
quyền biểu quyết.
Tại Đại hội, Hội đồng Quản
trị đã báo cáo tổng kết tình
hình hoạt động SXKD năm
2016 và phương hướng,
nhiệm vụ kế hoạch năm
2017. Theo đó, trong năm
2016 hoạt động SXKD của
Công ty có nhiều chuyển
biến tích cực. Doanh thu
trong năm 2016 là 56,73
tỷ đồng, đạt 116% so với
kế hoạch và gấp hơn 5 lần
so với cùng kỳ. Tổng lợi
nhuận kế toán trước thuế
năm 2016 là 0,65 tỷ đồng,
đạt 18% so với kế hoạch,
giảm thấp hơn so với cùng
kỳ. Trong năm tài chính
2016, Công ty cũng đã nỗ
lực cân đối nguồn tài chính
trả nợ gốc và lãi trái phiếu
cho các ngân hàng tổng
cộng 190 tỷ đồng. Đại hội
đồng cổ đông thông qua
nhiệm vụ trọng tâm cần
đạt được trong năm 2017,
đó là đẩy nhanh công tác
bồi thường, thu hồi đất;
nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư

CÔNG TY CP LOGISTICS
TÍN NGHĨA – ICD BIÊN HÒA

MỨC CHIA CỔ
TỨC 2016 VỚI
TỶ LỆ 12%

V

có uy tín, có kinh nghiệm
và năng lực tài chính để
cùng hợp tác đầu tư nhằm
giải quyết vấn đề về vốn
cho dự án Đông Sài Gòn.
Mục tiêu kế hoạch doanh
thu và lợi nhuận trước
thuế năm 2017 lần lượt là
133,68 tỷ đồng và 9,3 tỷ
đồng.
Các báo cáo tại Đại hội
cũng đã chỉ rõ những
khó khăn hiện tại đã ảnh
hưởng đến kết quả hoạt
động của Công ty. Thứ
nhất, Đông Sài Gòn là một
dự án có quy mô và vốn
đầu tư rất lớn, do vậy cần
nhiều thời gian để triển
khai đầu tư và khai thác.
Thứ hai, do tình hình suy
thoái của ngành BĐS kéo
dài, Công ty cũng đang
trong giai đoạn đầu của
công tác triển khai xây
dựng dự án. Các vấn đề
về thủ tục pháp lý đầu tư,
bồi thường đền bù đất,…
là những việc ưu tiên mà
Công ty đã và đang nỗ lực
hết mình để hoàn thành.
Thứ ba, Công ty chỉ mới
ghi nhận doanh thu một
phần từ việc kinh doanh
bất động sản (do bán hàng
theo phương thức trả góp

trong 02 năm). Do vậy,
hiện tại trong ngắn hạn tỷ
suất sinh lợi trên vốn chủ
sở hữu là tương đối thấp
so với kỳ vọng của các cổ
đông. Tuy nhiên về dài
hạn, dự án Đông Sài Gòn
chắc chắn sẽ mang lại lợi
ích to lớn cho các cổ đông.
Mặc dù còn nhiều khó
khăn, HĐQT và Ban Tổng
Giám Đốc cam kết sẽ làm
việc hết mình, cố gắng
phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ kế hoạch đã
đề ra trong năm 2017 và
phấn đấu mức chi trả cổ
tức cho năm 2017 dự kiến
10%.
Kết thúc Đại hội, các cổ
đông đã biểu quyết thông
qua Nghị quyết đại hội với
những vấn đề quan trọng
trong kế hoạch 2017.
Các cổ đông bày tỏ sự tin
tưởng vào HĐQT sẽ tận
dụng tốt các thời cơ để
khai thác hết tiềm năng
dự án Đông Sài Gòn nói
riêng, tiềm lực Công ty nói
chung, từ đó làm tối đa
hóa giá trị lợi ích của các
cổ đông.
Đặng Bửu Kiếm
Công ty CPĐT Nhơn Trạch

ừa qua vào ngày
22/04/2017 ICD Biên
Hòa đã tổ chức họp đại hội
cổ đông thường niên năm
2017. Đại hội đã thống nhất
biểu quyết báo cáo của
HĐQT nhằm đánh giá công
tác điều hành với mục tiêu
năm 2016. Với kết quả hoạt
động sản xúât kinh doanh
năm 2016 doanh thu đạt
158.249 tỷ đồng lợi nhuận
trước thuế đạt 20.650 tỷ
đồng vượt 14,72% so với kế
hoạch và tăng 6,75% so với
cùng kỳ. Căn cứ vào kết quả
kinh doanh năm 2016. Đại
hội đồng cổ đông đã thông
qua mức chia cổ tức năm
2016 với tỷ lệ 12%. Đại hội
đã thống nhất kế hoạch kinh
doanh năm 2017 và chọn
đơn vị kiểm toán là AASC.
Năm 2017 là một khó khăn
và thách thức lớn cho HĐQT
và ban lãnh đạo công ty với
chỉ tiêu lợi nhuận được giao
là 22 tỷ đồng. Bên cạnh sự
đầu tư và mở rộng dịch vụ,
kho bãi Hội đồng quản trị
sẽ tập trung mọi tiềm lực
vào những hoạt động kinh
doanh sẵn có, tiết giảm
các chi phí trong SXKD, rút
ngắn thời gian thi công dự
án, bên cạnh đó HĐQT, BGĐ
chú trọng lợi ích của cổ đông
cũng như quyền lợi, thu
nhập và điều kiện làm việc
của CBCNV.
Ngô Đình Trọng
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa
ICD Biên Hòa
Thông tin nội bộ - Số 04/2017
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

N

gày 28/4/2017 tại Hội
trường Tổng Công ty Tín
Nghĩa tiến hành Hội nghị đại biểu
Người lao động năm 2017
Hội nghị đã diễn ra trình tự và biểu
quyết 100% nhất trí thông qua những
nội dung sau:
1. Hội nghị nghe đại diện Ban Tổng
giám đốc Báo cáo kết quả hoạt
động, sản xuất kinh doanh năm
2016 và Kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo việc thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở theo Nghị định số
60/2013 ngày 19/6/2013 của Thủ
tường chính phủ, xây dựng cơ
quan, đơn vị có đời sống văn hóa
tốt.
3. Đại diện Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Báo cáo
tổng hợp Hội nghị người lao động
năm 2017 ở các Công ty con, đơn
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vị phòng ban.
4. Hội nghị thảo luận, đóng góp ý
kiến về các các nội dung đã trình
bày.
5. Đoàn Chủ tịch tiếp thu giải đáp
các ý kiến, kiến nghị.
6. Hội nghị nghe dự thảo sửa đổi,
bổ sung Thỏa ước lao động tập
thể.
7. Thảo luận và biểu quyết thông
qua Thỏa ước lao động tập thể.
8. Hội nghị chứng kiến, đại diện
Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
và chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty ký Thỏa ước lao động tập
thể 2017.
9. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
công đoàn Tổng Công ty đã phát
động phong trào thi đua với chủ

đề “đoàn kết, sáng tạo, thi đua
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu,
nhiệm vụ năm 2017, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho người
lao động, đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống cháy nổ, an toàn vệ
sinh lao động”.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ
sở kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn
viên, người lao động trong toàn
Tổng Công ty tích cực hưởng ứng
phong trào thi đua năm 2017. Căn
cứ nội dung Hội nghị Đại biểu
người lao động năm 2017, Lãnh
đạo Tổng Công ty, Giám đốc các
đơn vị, phòng ban, Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty có
trách nhiệm quán triệt đến toàn
thể cán bộ, công nhân viên Tổng
công ty thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh năm 2017 đã đề ra.
Phùng Phượng Tâm
Phòng TCNS

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TỪ NGÀY 23/5/2017

CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN
THỰC PHẨM DẦU GIÂY BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

N

gày 23-5-2017, Công ty cổ
phần bất động sản Thống
Nhất (đơn vị quản lý chợ đầu mối
nông sản thực phẩm Dầu Giây)
phối hợp với Công ty TNHH MTV
Proton (đơn vị phát triển chợ) tổ
chức khai trương hoạt động Chợ
đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây.
Chợ có quy mô 216 ô, vựa, ki-ốt
với diện tích từ 16-32m2 nằm
trên mặt tiền đường nội bộ rộng
từ 17-19m, cơ sở hạ tầng hoàn
thiện, điện ngầm, nước máy,
đầy đủ trang thiết bị PCCC và
hệ thống đèn chiếu sáng. Chợ
đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây đi vào hoạt động là cơ
hội cho sản phẩm nông nghiệp
từ khắp nơi có thêm điểm đến
và đây cũng là nơi tập kết, cung
cấp, trung chuyển và xuất khẩu
các mặt hàng nông sản trái cây,
rau, củ quả an toàn trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai cũng như trong cả
nước.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây được khởi công xây
dựng vào tháng 11-2016 trên diện
tích khoảng 2ha với tổng kinh phí
đầu tư gần 50 tỷ đồng. Giai đoạn
2, chợ sẽ mở rộng thêm hơn 7ha
trong tổng số 48ha đã quy hoạch,
quy mô tăng thêm 500 điểm kinh
doanh, cùng với khu sơ chế, chế
biến các mặt hàng nông sản, hệ
thống kho lạnh,... để bảo quản
và có cả trung tâm kiểm nghiệm,
khu chiếu xạ với tổng vốn đầu tư
khoảng 172 tỷ đồng.
Triệu Quyên
Báo Đồng Nai

Ký thỏa thuận hợp tác cung cấp và tiêu thụ hàng nông sản

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân nêu ý kiến với Ban quản lý chợ
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CHỢ ĐẦU MỐI DẦU GIÂY:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

TUYỂN DỤNG NHÂN
SỰ ĐỂ ĐÁP ỨNG
NHU CẦU
THỊ TRƯỜNG

T

heo Báo cáo tài chính Quý I
năm 2017, Công ty Dịch vụ
Bảo vệ đã cơ bản hoàn thành kế
hoạch kinh doanh quý I với một số
chỉ tiêu chính doanh thu thực hiện:
6,1 tỷ đồng, đạt 24% so với kế hoạch
năm 2017, lợi nhuận trước thuế 566
triệu đồng, đạt 28% kế hoạch năm.

Chuẩn bị sản phẩm để tiếp thị trực tiếp

Số lượng mục tiêu phát triển mới
trong Quý I là 08 mục tiêu, trong
đó số mục tiêu bên ngoài là 07, đạt
tỷ lệ 81%, so với kế hoạch năm đạt
27%.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị vừa
qua đã thông qua các chỉ tiêu chính
mà Công ty đã đạt được trong Quý
I, theo đó Hội đồng quản trị cũng đã
chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến
công tác điều hành quản lý Công ty
như công tác tuyển dụng đáp ứng
cho việc mở rộng mục tiêu, công
tác kiểm tra kiểm soát mục tiêu,
công tác đào tạo nghiệp vụ, đào
tạo các chứng chỉ phục vụ yêu cầu
của các khách hàng là các doanh
nghiệp FDI,…

Các đầu mối thương lái kết nối trực tiếp với người sản xuất
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Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng
đã giao nhiệm vụ kinh doanh cho
Ban điều hành trong Quý II năm
2017 cũng như trong thời gian tới
cần phải bám sát Nghị quyết Đại hội
cổ đông và các chỉ tiêu Tổng Công
ty giao để lãnh đạo thực hiện và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh
doanh trong năm 2017.
Nguyễn Thị Thúy
CTCP DVBV CN Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

KHÁNH THÀNH NHÀ XƯỞNG CÔNG TY FUKUDA GLOVE TẠI NHÀ XƯỞNG
CHO THUÊ CỦA CÔNG TY CPPT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN

SẢN PHẨM GĂNG TAY NỔI TIẾNG
CỦA NHẬT BẢN, SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM

N

gày 11/04/2017, Công ty
FUKUDA GLOVE VIỆT NAM
đã tổ chức khánh thành nhà
xưởng tại Khu nhà xưởng cho
thuê của Công ty Cổ phần Phát
triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhật Bản (JSC).
Công ty FUKUDA GLOVE VIỆT NAM
được thành lập bởi công ty mẹ là
công ty cổ phần Fukuda Glove với
tổng vốn đầu tư là 350.000 USD,
chuyên sản xuất sản các sản phẩm
may mặc và găng tay các loại có
tiếng trên thị trường Nhật Bản.
Công ty được thành lập tại Việt

Nam từ ngày 31/10/2016, là công
ty sản xuất các sản phẩm găng
tay đầu tiên đầu tư vào Khu nhà
xưởng JSC, tạo môi trường thuận
lợi thu hút các nhà đầu tư trong
lĩnh vực may mặc đến Khu nhà
xưởng JSC.
Đến tham dự buổi Lễ khánh thành
nhà máy có sự tham dự của đại
diện Ban Quản lý các Khu Công
Nghiệp Đồng Nai (DIZA); Chi Cục
Hải Quan Nhơn Trạch, các doanh
nghiệp Nhật Bản và các các cơ
quan ban ngành khác. Buổi lễ diễn
ra trong không khí trang trọng,

thân mật, khách hàng cùng trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm với công
ty FUKUDA GLOVE VIỆT NAM.
Buổi Lễ kết thúc với nghi thức
cắt băng khánh thành, các đơn
vị chúc mừng Công ty FUKUDA
GLOVE VIỆT NAM triển khai dự án
thành công, tạo ra nhiều việc làm
và sớm mang lại hiệu quả như
mong đợi.
Hà Thái Bình
Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp
Nhỏ và Vừa Nhật Bản

Thông tin nội bộ - Số 04/2017
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ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017
– 2020 CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA

TIẾP TỤC NỖ LỰC,
CỐ GẮNG ĐỂ HOÀN
THÀNH NHIỆM VỤ

N

gày 18/5/2017, Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa đã tổ chức Đại
hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn
Văn Liễu - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa. Cùng các đồng chí là Bí thư, phó
Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng Công
ty về tham dự.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của
Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2017 và
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017
– 2020. Theo Báo cáo chính trị do đồng chí
Trần Trung Tuấn - Bí thư Chi bộ trình bày tại
Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2017 Chi bộ Công
ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo
hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo Nghị
quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ VII.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn
Văn Liễu đã nêu những điểm mạnh của Chi
bộ đồng thời cũng đưa ra những điểm yếu
cần khắc phục để hoàn thành tốt hơn nữa
Nhiệm kỳ VIII. Đồng chí ghi nhận các kết
quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Công ty
cũng như nỗ lực, cố gắng của tập thể cán
bộ, đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp
hành Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020
gồm 05 đồng chí; đồng chí Trần Trung Tuấn
được BCH tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí
thư Chi bộ Nhiệm kỳ VIII; đồng chí Giang Thị
Kim Phụng tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư
Chi bộ.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/2017

KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017
VÀ TRAO GIẢI TÀI NĂNG NHÍ

N

hập dịp Kỷ niệm ngày Quốc
tế Thiếu nhi 1/6/2017, sáng
ngày 03/06/2017 Tổng Công ty Tín
Nghĩa tổ chức lễ phát thưởng Học
sinh giỏi năm học 2016-2017, tổ
chức vui chơi cho các cháu thiếu
nhi là con CBCNV Tổng Công ty
Tín Nghĩa; Công diễn và trao giải
Hội thi Tài năng nhí năm 2017
tại Nhà Khách 71, Phường Quyết
Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Từ hiệu ứng của những chương
trình họp mặt, biểu dương khen
thưởng thành tích học tập, cũng
như những họat động vui chơi
những năm qua đã tạo nên không
khí vui tươi, phấn khởi cho các
cháu. Các cháu rất háo hức được
cùng cha mẹ vui chơi trong dịp
kỷ niệm Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Số lượng cháu đạt thành tích học

giỏi tăng đều trong những năm
qua, năm nay cao hơn năm trước,
số cháu tham dự thi và đạt thành
tích trong những cuộc thi cấp
Thành phố, cấp Tỉnh cũng tăng
khá nhiều.
Buổi lễ phát thưởng với sự tham
dự của gần 400 em học sinh giỏi
là con CBCNV thuộc Tổng Công ty.
Mỗi em học sinh được nhận quà
và 1 phần thưởng gồm 1 bộ sách
giáo khoa và 10 quyển tập. Ngoài
ra sau khi nhận thưởng các em sẽ
được tham gia các trò chơi phát
triển trí tưởng tượng, vẽ sáng tạo,
sáng tác tranh Acrylic, vui cùng
Fuzzy, đất nặn kì diệu, được tích
điểm đổi quà và thưởng thức
các tiết mục văn nghệ vui tươi
từ chính các tài năng nhí là con
CBCNV Tổng Công ty biểu diễn.

Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc
tế Thiếu nhi 1/6 là hoạt động
truyền thống của Tổng Công ty
Tín Nghĩa được duy trì trong suốt
28 năm qua, đây cũng là nét văn
hoá riêng của Tổng Công ty, đồng
hành cùng với gia đình CBCNV,
chia sẻ, động viên các cháu,
mong các cháu ngày càng tiến
bộ trong học tập. BCH Công đoàn
cơ sở Tổng Công Ty Tín Nghĩa
tiếp tục phát động phong trào
thi đua “Học Giỏi Sống Tốt” năm
học 2017-2018 trong toàn thể
các cháu thiếu nhi con CBCNV,
thành tích học tập của các cháu
cũng là tiêu chí thi đua của Đoàn
viên Công đoàn Tổng Công ty Tín
Nghĩa hàng năm.
Hồng Châu
P. TTTT
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HỘI THI TÀI NĂNG NHÍ 2017

SÂN CHƠI TỎA SÁNG TÀI NĂNG CHO CON EM
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TÍN NGHĨA

N

hằm chào mừng kỷ niệm
Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2017,
Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty phối
hợp cùng Hội cựu chiến Binh và
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty tổ chức Hội
thi “Tài năng nhí” 2017. Hội thi hướng
tới việc tạo sân chơi vui tươi, bổ ích
và ươm mầm cho những tài năng
nhí là các cháu con em cán bộ công
nhân viên Tổng Công ty Tín Nghĩa
phát triển và ngày càng vươn xa. Đây
là lần đầu tiên chương trình được
tổ chức nhưng đã thu hút nhiều “tài
năng nhí” từ các đơn vị, công ty con

tham dự với số lượng lên đến 27
tiết mục bao gồm 20 tiết mục biểu
diễn trên sân khấu và 7 tài năng thi
vẽ tranh. Chiều ngày 31/5/2017 tại
Hội trường Văn phòng Tổng Công
ty đã diễn ra hội thi với sự tham gia
của đông đảo các cháu cùng ba mẹ
là CB CNV Tổng Công ty. Năng khiếu
và tài năng được các bé thể hiện hết
sức phong phú bao gồm nhiều thể
loại như: hát, múa, nhảy, kể chuyện,
biểu diễn nhạc cụ, thuyết trình tiếng
Anh, biểu diễn võ thuật và vẽ. Với sự
hồn nhiên, trong sáng trong cách

thể hiện các tiết mục, các cháu đã
để lại những ấn tượng sâu sắc, đáng
yêu mà bất cứ ai cũng cảm thấy
hạnh phúc khi được xem các cháu
biểu diễn. Bên cạnh đó, mặc dù độ
tuổi các cháu còn rất nhỏ nhưng các
cháu biểu diễn rất tự tin và chuyên
nghiệp tiết mục mình thể hiện. Kết
thúc Hội thi đã có 16 tiết mục đoạt
giải bao gồm: 03 giải nhì, 03 giải ba
và 10 giải khuyến khích. Ban tổ chức
đã lựa chọn 10 tiết mục xuất sắc nhất
để biểu diễn trong ngày Kỷ niệm
Quốc tế thiếu nhi 1.6.2017
Thông tin nội bộ - Số 04/2017
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KẾT QUẢ

HỘI THI TÀI NĂNG NHÍ NĂM 2017
STT

HỌ VÀ TÊN BÉ

TIẾT MỤC THỂ HIỆN

GIẢI NHÌ: 03
1

Nhóm nhảy Lí Lắc

Nhảy hiện đại Bống bống Bang bang

2

Trần Ngọc Hân

Đàn Organ: Marriage De Amour

3

Phạm Yến Nhi

Múa võ cổ truyền: Múa kiếm

GIẢI BA: 03
1

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Múa: Temptation

2

Trần Nguyễn Thảo Nghi

Đánh trống bài: "Trống cơm"

3

Nguyễn Thái Bảo Trân

Vẽ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 10
1

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Nhảy hiện đại Suger Free

2

Phạm Hoàng Kim Ngân

Thể dục nhịp diệu:Em bé giải phóng quân

3

Quách Gia Phúc

Xoay rubik

4

Phan Minh Phát

Violon: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

5

Lư Trần Gia Phát

Kể chuyện:”Cáo, thỏ và Gà Trống”

6

Trần Nguyễn Thiên Hảo

Kể chuyện: “Cáo, thỏ và gà trống”

7

Nhóm kể chuyện Ti Ti

Kể chuyện "Dê và Sói"

8

Lê Minh Hoàng

Thuyết trình tiếng Anh: 77 phương pháp giúp bé trưởng thành

9

Nguyễn Nhật Phương

Vẽ

10

Nguyễn Lê Trúc Anh

Vẽ
Lan Anh
Phòng TTTT
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CÔNG TY CPDV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG AN NINH
CHỐNG KHỦNG BỐ CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

N

gày 06/05/2017, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tổ chức lớp học
Đào tạo hệ thống an ninh chống khủng bố (C-TPAT)
cho nhân viên bảo vệ.
C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
là Chương trình an ninh phối hợp giữa Cơ quan Hải
quan và Bảo vệ biên giới Mỹ nhằm thiết kế để xây
dựng, tăng cường chuỗi cung ứng và an ninh biên
giới. C-TPAT là một sáng kiến chung của chính phủ và
doanh nghiệp Hoa Kỳ được giới thiệu vào năm 2001
sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001. Nó được thiết
kế để tăng cường an ninh biên giới, chống khủng bố
và chuỗi cung cấp toàn diện bởi việc quan hệ hợp
tác với các thành viên chủ chốt của chuỗi cung cấp –
những nhà nhập khẩu, các hãng vận tải, những người
môi giới, các nhà điều hành kho bãi và các nhà sản
xuất.

Tiêu chuẩn an ninh C-TPAT là những yêu cầu được lập
thành đề cương để công ty có thể xây dựng thành
một quy tắc thực hành về An ninh hữu hiệu. Lớp đào
tạo này rất có ích cho việc chuyên nghiệp hoá công
tác bảo vệ tại các doanh nghiệp FDI- nơi có yêu cầu rất
khắc khe từ phía các khách hàng bên ngoài.
Năm vững những thông tin về C-TPAT sẽ có lợi cho
việc thực hiện công tác bảo vệ, giảm thiểu các rủi ro
về mất mác, trộm cắp và buôn hàng lậu mà có khả
năng bị quy ra tội khủng bố và bị áp dụng các biện
pháp đối với chủ nghĩa khủng bố cho chuỗi cung ứng
toàn cầu.
Thông qua lớp học này, Công ty CP dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa đang dần nâng cao chất
lượng dịch vụ, đáp ứng các quy định ngày càng cao từ
các đối tác khách hàng.
Nguyễn Thị Thu Hằng
Công ty CPDV BV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

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

CÔNG ĐOÀN TIẾP NỐI CÁC HOẠT ĐỘNG
VÌ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

N

gày 20/4/2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tổ chức Đại
hội Đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV)
nhiệm kỳ 2017 – 2022, với sự tham gia của Ban lãnh
đạo Công ty, Ban chấp hành CĐCSTV nhiệm kỳ 2015 –
2016 và 55 đại biểu đại diện cho 230 công đoàn viên.
Tại Đại hội, Ban chấp hành CĐCSTV nhiệm kỳ cũ đã
báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, theo đó báo
cáo đã nêu ra những việc đã làm được và những tồn
tại hạn chế để Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp nối
công việc và có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu
quả hơn trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động.
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Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05
đồng chí:
Đ/c Nguyễn Thị Thúy;
Đ/c Nguyễn Xuân Hoàn;
Đ/c Phạm Đức Giáp;
Đ/c Ngô Đức Hường;
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy.
Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua mục tiêu và
phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2017 –
2022 với phương châm thực tế và hiệu quả. Ban chấp
hành nhiệm kỳ mới đã thể hiện quyết tâm cùng với
Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.
Nguyễn Thị Thúy
Công ty cổ phần DVBVCN Tín Nghĩa

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

THAM GIA TỔ CHỨC
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

HƯỞNG ỨNG
CUỘC VẬN ĐỘNG
“HỌC TẬP LÀM
THEO TƯ TƯỞNG,
PHONG CÁCH, ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH

N

C

ông đoàn cơ sở thành viên
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
(Công đoàn CSTV) đã tổ chức thành
công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ
2017– 2022. Tham dự Đại hội có Bà
Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa;
Ông Khương Nguyễn Đức Huy –
Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Đầu tư Nhơn trạch.
Công đoàn Cơ sở thành viên Công
ty CP Đầu tư Nhơn Trạch là một
trong những thành viên của Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, Ban
chấp hành Công đoàn CSTV đã thực
hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục đoàn viên quán triệt về quan
điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước. Tổ chức công đoàn
cũng đã cùng với Ban điều hành
Công ty chăm lo đời sống của cán
bộ, công nhân viên, bảo vệ quyền
lợi của người lao động, phát động
các phong trào thi đua, các hoạt
động sáng tạo nhằm nâng cao năng
suất và hiệu quả làm việc; tham gia
tích cực các hoạt động đền ơn đáp

gày 11/5/2017, CĐCSTV
Công ty Cổ phần Phát triển
KCN Tín Nghĩa đã tiến hành Đại hội
nhiệm kỳ (2017-2022). Tại Đại hội,
các đại biểu đã thảo luận và thống
nhất các nội dung sau:

nghĩa, công tác xã hội và nhiều hoạt
động khác.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà
Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã biểu dương những kết quả mà
Công đoàn CSTV Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch đã đạt được. Bà cũng
bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự nỗ
lực hết mình của đội ngũ Ban chấp
hành, tổ chức công đoàn Công ty sẽ
thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò
của mình trong các hoạt động của
Công đoàn.
Đại hội cũng đã tổ chức bầu cử
nhân sự cho Ban chấp hành mới
nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ban chấp
hành Công đoàn mới được bầu sẽ
tiếp nối những kết quả của nhiệm
kỳ trước, quyết tâm cùng Ban lãnh
đạo Công ty hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ SXKD và phấn đấu hết
mình để xứng đáng là tổ chức tin
cậy và luôn đồng hành cùng người
lao động tại Công ty.
Nguyễn Thanh Minh
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

* Báo cáo tổng kết hoạt động
CĐCSTV nhiệm kỳ (2013 – 2017)
* Báo cáo kiểm điểm của BCH
CĐCSTV nhiệm kỳ (2013 – 2017)
* Mục tiêu, phương hướng, nhiệm
vụ hoạt động của CĐCSTV nhiệm
kỳ (2017– 2022)
Đại hội đã bầu BCH CĐCSTV Công ty Cổ
phần Phát triển KCN Tín Nghĩa nhiệm kỳ
(2017-2022) như sau:
1. Ông Lê Đình Sơn
2. Bà Phan Thị Tú Nhi
3. Bà Khổng Thị Thu Trang
4. Ông Huỳnh Quốc Cường
5. Ông Nguyễn Quốc Hùng
Tại Đại hội, BCH CĐCSTV Công ty
Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
nhiệm kỳ (2017-2022) đã phát
động thi đua hoàn thành tốt nhiệm
vụ SXKD lập thành tích chào mừng
các ngày lễ lớn trong năm và hưởng
ứng cuộc vận động “Học tập và làm
theo tư tưởng, phong cách, đạo
đức Hồ Chí Minh”.
Phan Thị Tú Nhi
BCH CĐCSTV Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 04/2017
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ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA

H

THAM GIA XÂY DỰNG CÁC NỘI QUY,
QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG, THƯỞNG

oạt động Công đoàn không
cần trọng tính hình thức mà
cần đi vào thực tế. Phải làm sao khi
nhắc đến hai chữ “ Công Đoàn” là
người lao động cảm thấy ấm lòng.
Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn,
quan tâm, thăm hỏi lúc ốm đau,
tạo điều kiện và môi trường làm
việc phấn khởi… là những việc
làm thiết thực của tổ chức Công
đoàn, thể hiện sự quan tâm, chăm
lo nâng cao đời sống cho người
lao động. Đó cũng chính là động
lực thúc đẩy họ vươn lên hăng say
trong lao động sản xuất, đóng góp
vào thành tựu chung của doanh
nghiệp.
Cũng với tinh thần như thế, ngày
24 tháng 05 năm 2017, Công đoàn
cơ sở thành viên Công ty Cổ phần
Losgistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa
đã tiến hành tổ chức Đại hội Công
đoàn nhiệm kỳ III ( 2017-2022). Đại
hội nhằm đánh giá kết quả hoạt
động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề
ra phương hướng nhiệm vụ trong
nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp
hành có đủ năng lực, phẩm chất
để lãnh đạo hoạt động Công Đoàn
công ty khóa mới.
Dự đại hội có Bà Đặng Thị Thanh Hà
– Chủ tịch Công Đoàn Cơ Sở, Phó
Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Về phía ICD Biên Hòa có Bà
Nguyễn Thị Kiều Trang - Bí thư Chi
bộ - Giám Đốc ICD Biên Hòa, Ông
Văn Thanh Nghị - Chi ủy viên Chi
bộ ICD Biên Hòa - Phó Giám Đốc, Bà
Huỳnh Thanh Thủy – Chủ tịch Công
Đoàn Cơ Sở thành viên ICD Biên Hòa,
Cùng 43 đoàn viên đại diện cho 86
công đoàn viên ICD Biên Hòa.
Phát biểu báo cáo tại Đại hội, đại
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diện BCH Công Đoàn Cơ Sở thành
viên – ICD Biên Hòa đã điểm qua các
thành tích nổi bật của Công Đoàn
trong nhiệm kỳ II ( 2013 - 2017),
trong đó các hoạt động chăm lo đời
sống đoàn viên lao động đặc biệt
được chú trọng như thực hiện tốt
chức năng đại diện người lao động
tham gia với người sử dụng lao động
xây dựng các nội quy, quy định, quy
chế về tiền lương, tiền thưởng, thang
bảng lương, định mức lao động,
đơn giá tiền lương, khen thưởng ,
kỷ luật… ; các chương trình thi đua
được triển khai rộng khắp; các hoạt
đồng tình nguyện thắp nến tri ân
các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, tham gia các
hoạt động thể thao tại Tổng Công
ty, tổ chức trồng cây hưởng ứng
ngày môi trường thế giới… và hỗ trợ
cộng đồng tham gia công tác xã hội,
chăm lo, tặng quà các gia đình chính
sách, các hộ nghèo, trẻ em nghèo,
hội người mù trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai…
Cụ thể, trong các năm 2013-2016
Công đoàn đã ủng hộ cho công
đoàn viên gặp khó khăn tại đơn vị

với số tiền 60.930.000 đồng. Về các
hoạt động cộng đồng Công Đoàn
Cơ Sở thành viên – ICD Biên Hòa
đã tham gia đóng góp với số tiền là
961.862.709 đồng.
Bên cạnh đó những thắc mắc của
người lao động như xem xét chuyển
đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu
theo công văn của Bảo hiễm xã hội;
tiền làm thêm ngoài giờ; tổ chức
nghỉ mát du lịch cho CBCNV được
sớm hơn phù hợp với thời điểm con
em các đoàn viên được nghỉ hè cùng
tham gia với bố mẹ gia đình... Với
tinh thần tất cả vì người lao động, tổ
chức Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc
ICD Biên Hòa đã giải đáp thắc mắc
cũng như động viên tất cả anh em
lao động cố gắng nỗ lực duy trì phát
huy tinh thần đoàn kết tương thân
tương ái lẫn nhau, tạo nên khối đoàn
kết trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ chung toàn Công ty.
Phát biểu tại Đại hội, Bà Đặng Thị
Thanh Hà – Chủ tịch Công Đoàn Cơ
Sở Tổng Công ty Tín Nghĩa chia sẻ
nhiệm vụ chính của Công Đoàn là
cùng Ban lãnh đạo Công ty làm tốt

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
nhiệm vụ SXKD, song song đó phải
chăm lo đời sống người lao động.
Tiền lương, tiền thưởng phải được
cân đối, nâng cao sao cho người lao
động cảm thấy những đóng góp
của họ được ghi nhận xứng đáng.
Tuy nhiên cũng đòi hỏi tinh thần
trách nhiệm mỗi người lao động
phải được cải tiến, phải nhiệt huyết
tích cực trong công việc. Mạnh
dạn hướng đến việc khoán lương
theo năng suất lao động, v.v. Bước
sang năm 2017, cùng với những
yêu cầu và nhiệm vụ mới, Chủ tịch
Công Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa đề nghị Các Công Đoàn
Cơ sở thành viên - đoàn viên Công
Đoàn phải hoàn thành tốt công tác
chuyên môn và tích cực hơn trong
công tác Công đoàn như từ thiện,
giúp đỡ anh em đồng nghiệp gặp
khó khăn ngay tại đơn vị của mình.
Vì một đơn vị vững mạnh thì không
thể thiếu những công tác vì cộng
đồng.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất
cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp
hành Công Đoàn nhiệm kỳ III (
2017-2022) gồm 5 đồng chí và cũng
đã bầu ra 10 đồng chí đi dự Đại hội
Công Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa (nhiệm kỳ 2017 -2022)
Để thực hiện thắng lợi phương
hướng hoạt động kinh doanh tại
đơn vị, Ban chấp hành Công Đoàn
Cơ sở thành viên nhiệm kỳ III (
2017-2022) phải là hạt nhân của
sự lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết,
gương mẫu và tiên phong trong
mọi công tác.
Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc,
thẳng thắn, đại hội Công Đoàn ICD
Biên Hòa nhiệm kỳ III ( 2017-2022)
đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu
gọi toàn thể CBCNV Công ty cổ
phần Logistics Tín nghĩa – ICD Biên
Hòa, phát huy những thành tích đã
đạt được bằng những việc làm cụ
thể và thiết thực			
Trần Ngọc Hiền
ICD Biên Hòa

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

N

NỖ LỰC HOÀN THÀNH
XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

gày 17/5/2017 Công đoàn cơ
sở thành viên Văn phòng Tổng
Công ty tổ chức đại hội nhiệm kỳ III
(2017-2022).

1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm
kỳ II (2013-2017) và phương hướng,
nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ III
(2017-2022);

6. Thông qua nghị quyết của Đại hội.
Thành công tốt đẹp của Đại hội là kết
quả của sự quan tâm lãnh đạo của
Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty trong thời
gian qua đã chỉ đạo, tạo điều kiện
để Công đoàn cơ sở thành viên Văn
phòng Tổng Công ty hoàn thành tốt
nhiệm vụ, là nguồn khích lệ động
viên rất lớn để tất cả công đoàn viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao.

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp
hành nhiệm kỳ II (2013-2017);

Danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ III
(2017-2022)

3. Các tham luận đóng góp ý kiến cho
hoạt động công đoàn vững mạnh;

1. Trần Thị Diễm Chi
2. Huỳnh Kim Dung
3. Trần Văn Tâm Em
4. Dương Thị Minh Hồng
5. Nguyễn Thị Lan Hương
6. Nguyễn Quốc Kỳ
7. Đỗ Hải Linh
8. Lê Giang Nam
9. Trần Lệ Hạnh Nguyễn Phúc

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông
qua các nội dung sau:

4. Bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III
(2017-2022) gồm 9 đồng chí có đủ
phẩm chất và năng lực để gánh vác
trọng trách của công đoàn giao phó;
5. Bầu đại biểu tham dự đại hội công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.
13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu
dự bị;

Phùng Phượng Tâm
P. TCNS
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

TÍN HIỆU CHUYỂN MÌNH TẠI KCN ĐẤT ĐỎ 1

T

hời gian qua công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông
triển khai hoàn thiện hạ tầng và
thu hút đầu tư tại KCN Đất Đỏ I.
Tính đến thời điểm hiện nay KCN
Đất Đỏ I đã thu hút được 4 nhà đầu
tư thứ cấp với tổng diện tích 31,06
ha dự kiến tiến hành triển khai
xây dựng cuối tháng 5/2017. Với
những nỗ lực đưa các Dự án sớm đi
vào hoạt động, Công ty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông luôn cùng
đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư thứ
cấp trong các thủ tục xin cấp giấy
chứng nhận đầu tư, đăng kí kinh
doanh, xin cấp con dấu và Tư vấn
lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường.
Đến nay, công ty đã hoàn tất xin
chủ trương đầu tư cho 3 công ty:
Công ty TNHH Dongjin Global,
Công ty CP DIC Đồng Tiến và
Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà
trong đó Công ty TNHH Dongjin
Global đã được BQL các KCN cấp
giấy Chứng nhận đầu tư. Sáng
ngày 15/05/2017 tại văn phòng
Công ty, ông Nguyễn Khắc Thanh
- Tổng Giám đốc Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông đã tiến
hành trao giấy chứng nhận đầu tư
cho người đại diện Dự án Nhà máy
sản xuất cụm dây điện ô tô của
công ty TNHH DONGJIN GLOBAL.
Nhà máy dự kiến hoạt động với
công suất 490.000 bộ dây điện/
năm và tổng vốn đầu tư 4 triệu
USD. Với Dự án đầu tiên của KCN
Đất Đỏ I được cấp giấy chứng nhận
đầu tư đã mang đến những tín
hiệu tích cực và hứa hẹn sự chuyển
mình mạnh mẽ của KCN Đất Đỏ I
và trở thành điểm đến hứa hẹn
cho các nhà đầu tư.
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Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất cụm dây điện ô
tô của công ty TNHH DONGJIN GLOBAL
KCN Đất Đỏ I nằm trong quy hoạch
tổng thể 2.000ha đất công nghiệp
trên địa bàn huyện Đất Đỏ, gần
Trung tâm Hành chính Chính trị
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, KCN Đất Đỏ
I được đánh giá là có vị trí thuận lợi
trong việc kết nối hạ tầng với các
vùng phụ cận, các trung tâm kinh
tế lớn tại khu vực Đông Nam bộ.
Hơn nữa, khoảng cách từ KCN Đất
Đỏ I tới cụm cảng biển nước sâu là
30km sẽ giúp các nhà đầu tư tiết
kiệm được chi phí cũng như thời
gian vận chuyển nguyên liệu hàng
hóa khi đầu tự dự án vào KCN Đất
Đỏ I. Bên cạnh đó, nhà đầu tư thứ
cấp còn nhận được sự hỗ trợ hết
mình của BQL KCN Đất Đỏ I trong
các thủ tục ban đầu trong quá
trình đưa dự án đi vào hoạt động
nên KCN Đất Đỏ I là điểm đến ưu
tiên hàng đầu của các nhà đầu

tư. Ngoài các lợi thế của KCN, sự
quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo
Tổng công ty Tín Nghĩa cũng như
nỗ lực hết mình của toàn thể cán
bộ, nhân viên công ty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông cũng góp
phần đẩy mạnh sự phát triển của
KCN Đất Đỏ I.
Tương lai mục tiêu Khu công
nghiệp và Khu Dân cư Đất Đỏ I sẽ
được quy hoạch, phát triển thành
loại hình Khu Công nghiệp mới,
được quy hoạch đầu tư phù hợp
với chính sách của chính phủ và xu
hướng trên thế giới, dự án đầu tư
vào KCN Đất Đỏ I sẽ đạt được hiệu
quả cao, qua đó kì vọng KCN Đất
Đỏ I sẽ trở thành tâm điểm thu hút
đầu tư trong thời gian tới.
Hồ Chí Hưng
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NGƯỜI TIÊU DÙNG CHƯA MẶN
MÀ VỚI XĂNG E5

X

ăng E5 có nhiều mặt lợi nhưng
nhiều người tiêu dùng vẫn chưa
mặn mà với loại nhiên liệu sinh học
này mặc dù các doanh nghiệp (DN) đã
cố gắng mở rộng phạm vi kinh doanh.
TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa
phương thực hiện thí điểm phân phối
xăng E5 trên thị trường nhưng sau hai
năm thực hiện mức độ tiêu thụ xăng
E5 vẫn còn rất yếu. Ông Phạm Thành
Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TP.
Hồ Chí Minh - cho biết, hiện tại TP. Hồ
Chí Minh có 533 cửa hàng bán lẻ xăng
dầu, trong đó 180 cửa hàng thuộc các
doanh nghiệp (DN) đầu mối, tổng đại
lý và 353 đại lý bán lẻ của các công ty
và DN tư nhân. Hệ thống kho dự trữ
xăng dầu của thành phố có công suất
chứa khoảng 1.232.129m3 (trừ các
đơn vị quận đội), tổng sản lượng tiêu
thụ xăng dầu trên địa bàn bình quân
đạt 130.100 m3/tháng.
Trong số DN tham gia thị trường
xăng dầu, có 15 DN đầu mối, tổng
đại lý phân phối, trong đó có 3 đơn
vị chủ lực phối chế và cung ứng xăng
sinh học E5. Theo đó sản lượng xăng
E5 của ba đơn vị này (Công ty Xăng
dầu KV II: 30.000 m3/tháng; Công ty
Saigon Petro: 40.000 m3/tháng và
Tổng công ty dầu Việt Nam: 96.000
m3/tháng) cung ứng ra thị trường
đạt 166.000 m3/tháng, đủ để cung
ứng xăng E5 cho 533 cửa hàng trên
địa bàn khi triển khai đồng loạt kinh
doanh xăng E5.

Theo lộ trình triển khai thí điểm
bán xăng E5 tại thành phố, từ ngày
1/12/2014 có 58 cửa hàng xăng dầu
trên địa bàn, chiếm 11,19%, đến ngày
31/12/2015 phấn đấu 100% (518) cửa
hàng xăng dầu trên địa bàn phân
phối xăng E5. Tuy nhiên, hiện tại chỉ
có 240/533 cửa hàng xăng dầu tham
gia phân phối xăng E5 (tỷ lệ 45%),
sản lượng tiêu thụ bình quân đạt
8.053 m3/tháng, chiếm 6,2% tổng sản
lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn
thành phố, tăng 78% so thời điểm
triển khai thí điểm và giảm 3,3% so
thời điểm tháng 10/2016.
“Sản lượng tiêu thụ có chiều hướng
giảm do người tiêu dùng không có
thói quen thay đổi chuyển qua tiêu
dùng xăng E5. Đồng thời, chênh lệch
giá bán giữa xăng E5 và xăng A92 là
270 đồng/lít, không hấp dẫn người
tiêu dùng, mặt khác người tiêu dùng
vẫn còn tâm lý e ngại khi được giới
thiệu và khuyến khích dùng thử”, ông
Phạm Thành Kiên khẳng định.
Việc triển khai tiêu thụ xăng E5 trên
địa bàn thành phố gặp nhiều khó
khăn cả khách quan lẫn chủ quan. Sở
Công Thương TP. Hồ Chí Minh đánh
giá, do các cửa hàng kinh doanh xăng
E5 doanh thu thấp so với xăng A92,
A95; sản lượng tiêu thụ chậm, tồn kho
nhiều ngày, tỉ lệ hao hụt rất cao (thẩm
thấu), ảnh hưởng đến lợi nhuận. Hiện
tại đã có một số DN có văn bản đề
nghị Sở Công Thương tạm ngưng

kinh doanh xăng E5 do sản lượng bán
ra rất thấp, mức chiết khấu không cao,
không bù đắp được chi phí hoạt động.
Chưa hết, do tỷ lệ chiết khấu xăng E5
tương đương (1.000 -1.600 đồng/lít)
hoặc thấp hơn xăng A92, A95 (280
đồng/lít), không thật sự hấp dẫn để
các DN kinh doanh xăng dầu tự giác
chuyển đổi.
Đại diện một cửa hàng xăng dầu lớn
trên đường Trường Chinh (quận Tân
Bình) cho biết, cửa hàng tham gia
bán xăng E5 ngay từ ngày đầu nhưng
lượng xăng E5 tiêu thụ ngày càng
giảm. Hiện nay mỗi tháng cửa hàng
nhập về 600.000 lít xăng dầu, trong
đó xăng E5 chiếm 20.000 lít. Trước
đây, bình quân 10 người vào đổ xăng
có 2-3 người dùng xăng E5 nay chỉ
1-2 người dùng loại nhiên liệu này.
Nguyên nhân xăng E5 tiêu thụ giảm,
đại diện cửa hàng này giải thích,
những ngày đầu bán xăng E5, báo đài
và DN truyền thông liên tục nay hầu
như không còn, mức giá chênh lệch
giữa xăng E5 so với xăng A92 thấp
không đủ hấp dẫn người mua. Trước
đây do giá xăng E5 thấp hơn cả nghìn
đồng/lít so với xăng A92 nên xe taxi,
xe du lịch đều sử dụng nhưng hiện tại
các loại phương tiện này ít dùng.
Để thay xăng A92 bằng xăng E5 bắt
đầu từ 1/1/2018 trên toàn địa bàn
thành phố, Sở Công Thương kiến nghị
Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ
có chính sách hỗ trợ đối với DN đầu
mối, tổng đại lý, cửa hàng trong việc
thực hiện cải tạo, sửa chữa để tiếp
nhận và phân phối xăng E5. Các Bộ
ngành, tổ chức liên quan nghiên cứu
và công bố rộng rãi kết quả nghiên
cứu chứng minh lợi ích, hiệu quả của
xăng E5 để tạo niềm tin cho người
tiêu dùng. Các cơ quan hữu quan ban
hành các quy định, chế tài thay thế
toàn bộ sản phẩm xăng khoáng bằng
xăng sinh học để các địa phương có
cơ sở, căn cứ triển khai đồng bộ thay
cho khuyến khích thực hiện như hiện
nay.
Thái Mỹ
Báo Công Thương
Thông tin nội bộ - Số 04/2017
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HỌC TẬP ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ, KHIÊM TỐN CỦA BÁC

C

hủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh
tụ vĩ đại và nhà văn hoá kiệt
xuất của dân tộc ta, một trong
những vĩ nhân của thế kỷ XX.
Cuộc đời và sự nghiệp của Người
gắn liền với lịch sử hiện đại của
dân tộc ta và phong trào đấu
tranh giải phóng dân tộc trên thế
giới. Người là tượng trưng cho
tinh hoa của dân tộc Việt Nam
như Điếu văn của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu
Người đã viết: “Dân tộc ta, nhân
dân ta, non sông đất nước ta
đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính
Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta,
nhân dân ta, non sông đất nước
ta”.
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác đã
trở thành di sản lớn lao của dân tộc
ta. Vì thế, việc học tập và làm theo
tấm gương Bác Hồ có ý nghĩa vô
cùng quan trọng đối với toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là
đối với thế hệ trẻ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người
vĩ đại. Người để lại cho mỗi chúng
ta bao điều cần học tập. Một trong
những đức tính ấy là sự giản dị,
khiêm tốn. Có thể khẳng định,
phong cách khiêm tốn, giản dị của
Hồ Chí Minh là kết tinh của văn hoá
tốt đẹp của người Việt Nam bao thế
hệ, thừa hưởng đạo đức, lối sống
thanh bạch giản dị của gia đình,
được thể hiện sống động qua từng
cử chỉ hành động trong cuộc đời và
sự nghiệp cách mạng của Người từ
khi còn nhỏ đến lúc giữ cương vị
cao nhất của dân tộc Việt Nam. Biết
bao vần thơ, áng văn bất hủ ca ngợi
về phong cách khiêm tốn, giản dị
của Hồ Chí Minh, bởi phong cách
khiêm tốn, giản dị của một con
người là một trong những đức tính
quan trọng nhất của con người.
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“Bác sống như trời đất của ta,
Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa”
(Tố Hữu)
Với bao thế hệ Việt Nam, thì Hồ Chủ
tịch gần gũi thân thương, đáng
kính “Người là Cha, là Bác, là Anh”
và vô cùng khiêm tốn giản dị. Bác
của chúng ta là một tấm gương
sáng ngời về đức tính giản dị. Mặc
dù là Chủ tịch nước, là nguyên thủ
của một quốc gia nhưng Bác Hồ
lại có một cuộc sống hết sức giản
dị. Nơi làm việc cũng là nơi ở của
Người chỉ là một ngôi Nhà sàn đơn
sơ với các đồ đạc đủ dùng ở mức tối
thiểu và cần thiết nhất. Hàng ngày,
Người thường dùng bữa với vài ba
món ăn dân dã, đơn giản. Trang
phục Người thường mặc nhất là bộ
bà ba nâu, bộ ka ki vàng và đôi dép
cao su… Sự giản dị của Người còn
thể hiện ở trong từng lời nói luôn
luôn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nói
về chủ nghĩa xã hội, Người nói một
cách thật dễ hiểu là “ai cũng có cơm
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành,
ốm đau được chữa bệnh”.

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là
minh chứng sống động cho đức
khiêm tốn, giản dị của Người thể
hiện qua nhiều câu chuyện mà
những người may mắn được sống
và làm việc bên cạnh Người kể lại.
Mỗi khi gặp gỡ đồng bào, Bác coi
như những người ruột thịt nên câu
chuyện thân tình, không có khoảng
cách trên dưới, bởi thế những điều
Người nói như những lời gợi mở,
khuyên nhủ thật dễ nhớ để làm
theo. Trong bữa ăn, thấy có món
ngon, món lạ là Bác hỏi. Nếu anh em
phục vụ bảo nơi này, nơi kia biếu là
Bác nhắc: Bác có phải là vua đâu mà
cung với tiến, rồi Người đem chia
đều thức ăn cho mọi người.
Khi thăm viếng những nơi tôn
kính cũng như khi tham gia giao
thông trên đường Bác luôn thể
hiện phong cách khiêm tốn đáng
nể phục như một lần Bác đi thăm
một ngôi chùa vào hôm chính lễ
nên khách thập phương rất đông.
Trước cửa chùa mọi người đều cởi
giày dép, vị sư trụ trì khẩn khoản xin
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Bác đừng tháo dép, Bác vẫn dừng lại
để dép ở ngoài như mọi người. Lúc
trở ra đến ngã tư đường thì đèn đỏ,
xe Bác phải dừng lại, nhưng anh em
cùng đi sợ dân chúng phát hiện thấy
Bác mà ùa ra đường thì khó bảo vệ,
các anh định chạy lại nói với cảnh
sát giao thông bật đèn xanh cho xe
Bác đi ngay, liền bị Bác ngăn lại và
bảo: "Các chú không được làm như
thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật
lệ giao thông, không nên bắt người
khác nhường quyền ưu tiên cho
mình".
Nhiều lần đi thăm các địa phương,
Bác bảo anh em phục vụ chuẩn bị
cơm mang theo, lúc nào thuận tiện
thì dừng lại ăn cơm. Theo Bác, xuống
thăm các địa phương, cơ quan, đơn vị
là để nắm tình hình thực tế và góp ý,
nhắc nhở về các công việc, chứ không
phải xuống dự tiệc tùng, gây tốn
kém, Bác còn nói vui: “Để tỉnh chiêu
đãi thì họ cho mình ăn một nhưng sẽ
hết cả con bò. Nếu Bác đến thăm 4
tỉnh như vậy kinh tế sẽ lạm phát”. Có
tỉnh nọ mặc dù đã được báo trước là
Bác có mang cơm theo, nhưng vẫn
sắm sửa cỗ bàn thịnh soạn. Khi được
mời, Bác kiên quyết không ăn mà còn
phê bình rất nghiêm khắc.
Ðồng thời, Bác cũng nhắc nhở mọi
người rằng, nước ta còn nghèo, mà
cái nghèo thì không phải dễ dàng
nhanh chóng khắc phục, còn phải
chịu đựng nó lâu dài, vậy thì sống
giản dị, tiết kiệm là thói quen tốt, cần
rèn luyện thường xuyên. Sự giản dị,
phong thái ung dung ấy của Bác bắt
nguồn từ một thế giới quan và nhân
sinh quan cách mạng. Nó kết hợp
nhuần nhị những nét cao đẹp của
tính cách dân tộc với đạo đức cộng
sản. Nó có sức thu hút mạnh mẽ tình
cảm mọi người và qua đó Bác càng
trở nên vĩ đại.
Nhận xét về nếp sống giản dị của
Bác, một tờ báo Pháp đã viết: "Sự ăn
ở giản dị đến cực độ, như một nhà
ẩn sĩ, đó là một đức tính rõ rệt nhất
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một tuần

lễ ông nhịn ăn một bữa, không phải
là để hạ mình cho khổ sở, mà là để
nêu một tấm gương dè xẻn gạo cho
đồng bào đặng làm giảm bớt nạn
đói trong nước. Hết thảy mọi người
chung quanh đều bắt chước hành
động đó của ông...".
Như vậy, nếp sống giản dị của Chủ
tịch Hồ Chí Minh không chỉ đơn
thuần là tiết kiệm mà mang ý nghĩa
rất cao đẹp. Ngày 15-7-1969, Charles
Fournio - nhà báo Pháp cuối cùng
được phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chứng kiến và kể rằng: "Khi
nghe nói đến những dự kiến tổ chức
mừng thọ Người 80 tuổi (vào ngày
19-5 sang năm), Hồ Chủ tịch đã tỏ ý
không tán thành tất cả mọi biểu hiện
chú ý đặc biệt đến Người và nói rõ là
không được bày vẽ gì nhân dịp này,
chừng nào còn cần thêm tiền để làm
nhà trẻ, trường học, bệnh viện và thư
viện".
Sự khiêm tốn cũng là một đức tính
nổi bật của Bác Hồ. Là lãnh tụ nhưng
Người khiêm tốn với tất cả mọi người,
cả người già và người trẻ. Đối với
những người giúp việc thường xuyên
bên mình, Bác thường gọi hết sức
thân mật và trân trọng là cô, chú như
những người trong gia đình. Đối với
các vị nhân sĩ, trí thức khi tiếp chuyện
Bác luôn thưa gửi rất lễ độ và đúng
mực. Khi Quốc hội đề nghị tặng Bác
Huân chương cao quý nhất của Nhà
nước là Huân chương Sao Vàng. Biết
tin ấy, Bác Hồ rất cảm động.
Bác nói: “Tôi vừa nhận được một tin
tức làm tôi rất cảm động và sung
sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định
tặng cho tôi Huân chương Sao vàng Huân chương cao quý nhất của nước
ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội.
Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi
chưa nhận Huân chương ấy. Vì sao?
Vì Huân chương là để thưởng người
có công huân, nhưng tôi tự xét chưa
có công huân xứng đáng với sự tặng
thưởng cao quý của Quốc hội”.

đang sống khổ cực dưới chế độ dã
man của đế quốc Mỹ và tay sai, đang
anh dũng kiên quyết đấu tranh thắng
lợi và Bác nói tiếp "miền Nam thật là
xứng đáng với danh hiệu "Thành
đồng Tổ quốc" và xứng đáng được
tặng Huân chương cao quý nhất, vì
những lẽ đó, tôi xin Quốc hội đồng
ý thế này: Chờ đến ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà
bình thống nhất, Bắc Nam sum họp
một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng
bào miền Nam trao cho tôi Huân
chương cao quý. Như vậy thì toàn
dân ta sẽ sung sướng vui mừng".
Năm 1967, Đảng, Chính phủ và nhân
dân Liên Xô quyết định tặng Bác
Huân chương Lênin - Huân chương
cao quý nhất của Nhà nước Xô viết nhưng Bác cũng đã từ chối, hẹn đến
ngày đất nước Việt Nam thống nhất,
Bắc Nam sum họp một nhà.
Suốt cả cuộc đời, Bác Hồ luôn là một
tấm gương mẫu mực về sự giản dị,
khiêm tốn. Điều quan trọng hơn, tư
tưởng của Người không chỉ thể hiện
bằng lời nói mà luôn đi đôi với việc
làm. Đức tính giản dị, khiêm tốn, của
Người mãi mãi là tấm gương sáng
cho các thế hệ sau noi theo, nhất là
trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực,
tham nhũng, lãng phí hiện nay.
Học tập đạo đức của Bác Hồ chính là
học tập và rèn luyện cho được đức
tính khiêm tốn, giản dị của Người.
Điều này vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi
đó không phải là những gì quá cao
siêu. Khó bởi phải thật sự có một tấm
lòng thật trong sáng thì mỗi người
mới có thể vượt qua các cám dỗ của
quyền lực, danh vọng… luôn diễn ra
trong cuộc sống thường ngày. Do đó,
mỗi người cán bộ, đảng viên chúng
ta phải học tập, tu dưỡng và rèn
luyện mình một cách tự giác, thường
xuyên các đức tính quý báu ấy.
Theo trang điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch
Hồ Chí Minh (http://www.bqllang.gov.vn)

Bác nhắc đến đồng bào miền Nam
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CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHUNG LÒNG CHUNG SỨC SỐ THÁNG 4/2017

HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN ĐẦY Ý NGHĨA

T

hực hiện tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ
trương, đường lối của Đảng về xóa
đói, giảm nghèo, phát huy truyền
thống đoàn kết, tương thân tương
ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau
của dân tộc Việt Nam. Các năm
qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
tổ chức chương trình “Chung lòng
chung sức” nhằm giúp đỡ các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn. Công
tác thiện nguyện đã không còn
xa lạ với những người con Việt,
thể hiện đạo lý tốt đẹp“Thương
người như thể thương thân”, “Lá
lành đùm lá rách” của ông cha ta
từ ngàn đời xưa, nhưng đối với tôi,
mỗi một chuyến đi từ thiện đều là
những kỷ niệm khó quên.
Ngày 11/4/2017, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã phối hợp với Đài truyền
hình Đồng Nai tổ chức chương
trình “Chung sức chung lòng lần 1
năm 2017”. Đoàn chúng tôi do anh
Lê Đình Sơn – Phó Giám đốc Công
ty CP PT KCN Tín Nghĩa là trưởng
đoàn, xuất phát từ Tổng Công ty Tín
nghĩa đi về Phường Hòa Bình, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – nơi
gia đình anh Nguyễn Văn Phương
– sinh năm 1965 và Lê Thị Tuyết
Mai sinh năm 1971 hiện cư ngụ để
thăm và đã trao tặng số tiền tài trợ
20.000.000đ để gia đình anh chị có
số vốn làm ăn, thực hiện mong ước
của mình, cải thiện cuộc sống.
Đây là gia đình được chính quyền
địa phương giới thiệu và được Đài
Phát thanh truyền hình tỉnh Đồng
Nai khảo sát, đề xuất là là gia đình
có hoàn cảnh khó khăn cần được
giúp đỡ: chị Mai bị ung thư tử cung
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nhưng do không có điều kiện chạy
chữa, nên căn bệnh đã di căn sang
phổi, sắp phải nghỉ làm; đứa con
trai duy nhất của anh chị bị rối loạn
tăng động thần kinh (một dạng tự
kỷ quấy phá); anh Phương cũng đã
nghỉ làm do anh đang bị giãn tĩnh
mạch ở chân, đi đứng rất khó khăn,
và phải túc trực ở nhà để chăm sóc
vợ con. Nguồn sống chính của gia
đình hiện nay là từ sự hỗ trợ của
chính quyền địa phương và công ty
chị Mai trợ giúp. Mong ước của anh
Phương là có 1 số vốn để bán vé số
trước nhà, vừa có thêm nguồn thu
nhập vừa thuận tiện chăm sóc vợ
con.
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ là ngôi
nhà cấp 4 lợp tôn diện tích chưa
đầy 20m2, chỉ khi tiếp xúc, tận mắt
chứng kiến và nghe anh chị kể về
cuộc sống hiện tại, chúng tôi mới
có thể cảm nhận được sự bất hạnh,
khổ cực, nỗi đau mà gia đình anh chị
đang gồng gánh chịu đựng. Nhìn

những nụ cười và giọt nước mắt
hạnh phúc trên gương mặt của anh
chị, đặc biệt là nụ cười em nhỏ khi
nhận đựợc phần quà này, tôi tin và
mong rằng gia đình anh chị có đủ
sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh
và trở thành những con người có ích
cho xã hội.
Có thể những món quà mà chúng
tôi mang đến cho họ không thấm
thía là bao so với nhu cầu thiết yếu.
Nhưng tôi tin rằng, nó sẽ là nguồn
động viên, khích lệ để họ cố gắng
vươn lên vì bên họ luôn có cả xã hội
quan tâm. Tôi cũng cảm ơn họ vì
nhờ họ mà tôi biết tôi là người may
mắn, ít ra tôi may mắn hơn họ rất
nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Để
rồi, tôi biết trân trọng, yêu thương
cuộc đời mà ta được ban tặng, để
sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.
Nguyễn Trần Thảo Vy - Chi đoàn Công ty
CP PT KCN Tín nghĩa
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ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2017-2022

S

Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV ra mắt trước đại hội

au 2 ngày làm việc tích cực,
đến trưa ngày 27-4, Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã
thành công tốt đẹp.
Tham dự Đại hội, 160 đại biểu đại
diện gần 6.300 đoàn viên khối
doanh nghiệp đã tập trung thảo
luận, đánh giá lại kết quả công tác
Đoàn và phong trào thanh niên
trong khối nhiệm kỳ 2012-2017;
xây dựng phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20172022. Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa có 7 đại biểu đại diện cho
hơn 305 đoàn viên tham dự xuyên
suốt đại hội.

nỗ lực to lớn của các cấp bộ Đoàn
và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh
niên, công tác Đoàn và phong trào
thanh niên của Khối đã có những
chuyển biến tích cực trên tất cả các
lĩnh vực. Đoàn khối doanh nghiệp
đã được Tỉnh đoàn đánh giá 4 năm
liền là “Đơn vị xuất sắc”.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí
Trương Văn Vở, Bí thư Đảng ủy Khối
doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Đoàn
khối doanh nghiệp trong nhiệm kỳ
tới cần tập trung tổ chức các phong
trào, các hoạt động thiết thực, phù
hợp với thanh niên doanh nghiệp;
tạo môi trường để đoàn viên, thanh
niên cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí nhắc nhở đoàn viên,
thanh niên cần phát huy tinh thần
xung kích, đi đầu trong tiếp thu,
ứng dụng khoa học công nghệ
mới, góp phần nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây
dựng tổ chức Đoàn vững mạnh...
Đại hội đã bầu 15 đại biểu tham
gia Ban chấp hành Đoàn khối
doanh nghiệp khóa IV nhiệm kỳ
2017-2022, trong đó có đồng chí
Cáp Trọng Biên – Bí thư Đoàn Cơ
sở Tổng Công ty được bầu vào Ban
chấp hành nhiệm kỳ này.
Lan Anh
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty

Theo đó, trong 5 năm qua, với sự
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MỘT NGÀY ẤM TÌNH

V

ừa qua, ngày 21/4/2017,
Tổng Công ty Tín Nghĩa
phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ
tỉnh Đồng Nai tổ chức phát 300
phần quà tặng bà con xã Sông
Nhạn, huyện Cẩm Mỹ. Ngoài
việc trao quà cho các hộ nghèo,
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong xã, Đoàn còn tổ chức thăm
khám, cấp thuốc miễn phí cho bà
con nơi đây.
Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài
khuôn mặt bị chai sần vì nắng
gió, lấm tấm đồi mồi và hằn nét
chân chim, chúng tôi hiểu rằng
bà con ở đây còn khó khăn lắm,
đó có thể chỉ là những bác nông
dân, hằng ngày chỉ biết cấm mặt
cho đất bán lưng cho trời; đó có
thể là những bác cựu chiến binh,
những cô du kích mà tuổi xuân
họ gắn liền với những năm tháng
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đấu tranh ác liệt nhất của đất
nước; đó có thể là những mẹ Việt
Nam anh hùng đã hy sinh những
đứa con thân yêu của mình cho
nền độc lập tự do của Tổ quốc…
và còn đâu đó những mảnh đời
mà cái nghèo khó vẫn luôn đeo
bám họ.

nấy đều vui khi biết mình đã đem
niềm vui đến với bà con.

Với ánh mắt háo hức chờ đến
lượt mình được khám và nhận
quà nên dù trời nắng gắt, bà con
vẫn đợi đến lượt mình. Thế mới
biết, những viên thuốc, những
món quà mà Đoàn mang đến
hôm nay tuy giản đơn, nhưng đó
lại là cả niềm vui lớn đối với bà
con nơi đây.

Có một câu nói “Cho đi là còn
mãi”. Vâng, cái chúng ta cho đi
hôm nay đã mang đến niềm vui,
nụ cười cho biết bao hoàn cảnh,
âu cũng xứng đáng. Hy vọng
rằng, sắp tới sẽ có nhiều chuyến
đi như vậy để chúng tôi - những
đoàn viên trẻ được đến gần với
bà con, để hiểu và chia sẽ khó
khăn cùng bà con; giúp chúng
tôi sống tốt hơn và có ích hơn.

Đoàn chúng tôi kết thúc buổi
tặng quà khi đồng hồ đã điểm
12h trưa. Tất cả mọi người đều
ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng ai

Kết thúc chuyến đi, ký ức đọng lại
trong lòng chúng tôi là nụ cười
chân chất của bà con và câu nói”
Cảm ơn quý Công ty và các bác
sỹ”.

Lan Hương
Chi đoàn VP TCT
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TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TỔNG CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CĐCSTV
VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ (2017-2022)

H

ôm nay, tôi rất vui mừng cùng
một số đồng chí trong Ban
Thường vụ tham dự Đại hội Công
đoàn cơ sở thành viên Văn phòng
Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ
(2017- 2022), là Công đoàn giàu
thành tích về xây dựng đơn vị vững
xuất sắc mạnh nhiều năm liền; là nơi
tập trung phần lớn các đoàn viên
công đoàn đồng thời cũng là cán bộ
lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty
Tín Nghĩa.
Vì vậy, Công đoàn cơ sở thành viên
Văn phòng Tổng Công ty là tổ chức
của những người “lao động”, mà sản
phẩm của họ có ý nghĩa quan trọng,
quyết định đến hoạt động của toàn
hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Trong những năm qua, CĐCSTV
Văn phòng Tổng Công ty phát huy
truyền thống, liên tục nhiều năm
liền là đơn vị Vững mạnh xuất sắc,
góp phần xứng đáng vào thành tích
chung của Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Thay mặt Ban
Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty, tôi nhiệt liệt chào mừng và
chúc sức khoẻ các đồng chí cán bộ,
đoàn viên công đoàn, các đại biểu
ưu tú thay mặt 145 đoàn viên về dự
Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên
Văn phòng Tổng Công ty nhiệm kỳ
(2017- 2022).
Qua nghe Báo cáo chính trị và theo
dõi tình hình, tôi cơ bản nhất trí
với Báo cáo chính trị của Ban Chấp
hành Công đoàn cơ sở thành viên
Văn phòng Tổng Công ty nhiệm kỳ
(2013- 2017) trình bày. Trong hơn 5
năm qua, trong bối cảnh tình hình
quốc tế, trong nước có nhiều khó

khăn, thách thức, đan xen, nhưng
cán bộ, đảng viên, người lao động
Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã phát huy truyền thống, vượt qua
khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt
các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm
kỳ I đề ra. Những thành tựu đạt được
của Công đoàn cơ sở thành viên Văn
phòng Tổng Công ty là quan trọng
và khá toàn diện, góp phần tích cực
vào sự phát triển chung của phong
trào CNLĐ và Công đoàn Tổng Công
ty Tín Nghĩa.

doanh nghiệp nhiều giải pháp quan
trọng, giúp tháo gỡ khó khăn bảo
đảm vốn cho sản xuất kinh doanh,
vốn đầu tư và vốn trả nợ các khoản
tín dụng đến hạn.

- Công đoàn cơ sở thành viên Văn
phòng Tổng Công ty đã bám sát
chức năng, nhiệm vụ tổ chức các
phong trào thi đua yêu nước, tham
gia quản lý doanh nghiệp, nâng cao
năng suất, chất lượng và hiệu quả
kinh doanh, góp phần hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ
CNLĐ công tác ở bộ phận xuất khẩu
cà phê hơn 3 năm, xuất khẩu hơn
341.000 tấn cà phê, với kim ngạch
hơn 622 triệu USD, tạo ra doanh thu
lớn, góp phần vào tăng trưởng quy
mô của Tổng Công ty.

Công tác đầu tư, với đầu dự án và
khối lượng công việc rất lớn, trong
bối cảnh, tình hình khó khăn về vốn,
con người và việc thực hiện các thủ
tục theo quy định. Cán bộ CNLĐ
bộ phận Đầu tư có nhiều nỗ lực,
vượt qua khó khăn, đã hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao. Qua hơn 3
năm, nhiều dự án đầu tư trọng điểm
đã hoàn thành và đi vào hoạt động.
Qua đó, đã mang lại hiệu quả kinh tế
và góp phần vào việc thực hiện chủ
trương tái cơ cấu doanh nghiệp.

Công tác kế toán luôn tuân thủ theo
quy định của Nhà nước. Thực hiện
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi
phí, cung cấp số liệu phục vụ quản
trị, điều hành của Lãnh đạo doanh
nghiệp; phối hợp thực hiện tốt công
tác cổ phần hoá. Công tác tài chính,
bám sát chủ trương, nhiệm vụ của
doanh nghiệp, vận dụng linh hoạt
các công cụ tài chính, khắc phục
khó khăn, nhất là ở những thời điểm
căng thẳng về vốn do ảnh hưởng
của suy thoái kinh tế tài chính toàn
cầu, đã tham mưu cho Lãnh đạo

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội
bộ được thực hiện định kỳ, thường
xuyên, đột xuất, kiểm soát tính tuân
thủ, chấn chỉnh việc chấp hành nội
quy, quy chế, phòng ngừa sai phạm.
Trong hơn 3 năm, đã tổ chức và phát
hành 71 báo cáo kiểm toán.

Công tác tổ chức nhân sự, pháp chế,
thực hiện tốt vai trò tham mưu cho
lãnh đạo trong công tác tổ chức,
nhân sự, lao động tiền lương và
pháp chế. Thực hiện tốt chính sách
đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm,
luân chuyển các bộ; tham mưu xây
dựng và ban hành kịp thời Nội quy,
Quy chế, thực hiện tốt chức năng
kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền lợi
ích chính đáng của người lao động.
Thông qua việc tham mưu xây dựng
các Nội quy, Quy chế và thực thi
nhiệm vụ về các quyền, lợi ích hợp
pháp chính đáng của người lao
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động, như: BHXH, BHYT, BHTN…, và
một số lợi ích khác có lợi cho người
lao động, qua đó định hướng cho
các đơn vị thành viên vận dụng thực
hiện, góp phần tạo thành một chỉnh
thể thống nhất, đồng bộ trong toàn
hệ thống Tín Nghĩa.
Công tác hành chính, quản trị phục
vụ, truyền thông, tiếp thị được duy
trì thực hiện, làm tốt chức năng bảo
đảm, phục vụ hoạt động thường
xuyên, liên tục của Lãnh đạo Tổng
Công ty và các phòng ban, đơn
vị; duy trì thực hiện tốt công tác
đối ngoại, truyền thông, xây dựng
thương hiệu Tổng Công ty Tín Nghĩa
ngày càng phát triển.
- Công đoàn cơ sở thành viên Văn
phòng Tổng Công ty là đơn vị đầu
tầu trong việc vận động cán bộ,
CNLĐ tham gia tích cực công tác xã
hội, từ thiện. Với nhiều hình thức,
đã vận động đông đảo cán bộ,
CNLĐ tham gia nhiều chương trình
do Công đoàn các cấp, Mặt trận Tổ
quốc tỉnh, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh
phát động, trong đó nhiều đồng
chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham
gia đóng góp với số tiền lớn. Hơn 3
năm, cán bộ, CNLĐ Văn phòng Tổng
Công ty đóng góp hơn 706 triệu
đồng cho công tác xã hội, từ thiện.
Với những thành tích xuất sắc trên,
Công đoàn cơ sở thành viên Tổng
Công ty được tặng 02 Cờ thi đua,
01 Bằng khen của Công đoàn Công
thương Việt Nam; có nhiều cán bộ,
đoàn viên Văn phòng Tổng Công
ty nhận được những phần thưởng
cao qúy của Đảng, Nhà nước: Huân
chương lao động hạng 2, Hạng 3,
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ,
Bằng khen của Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Nhân
dân tỉnh, của Tổng Liên đoàn và Liên
đoàn lao động tỉnh; 487 lượt cán bộ,
đoàn viên được công nhận “Đoàn
viên xuất sắc”.
Vui mừng, phấn khởi trước những
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thành tựu và những kết quả đã đạt
được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội
cũng cần thẳng thắn và nghiêm túc
nhìn nhận những hạn chế, yếu kém
đã nêu trong dự thảo Báo cáo Chính
trị và đặc biệt quan tâm đề ra các
biện pháp khắc phục. Tôi lưu ý thêm
một số điểm sau:
- Công đoàn cơ sở thành viên Văn
phòng Tổng Công ty cần tăng cường
biện pháp tuyên truyền, giáo dục về
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm
của tổ chức công đoàn và của quyền
lợi, trách nhiệm của đoàn viên công
đoàn, từ đó vận động đoàn viên,
nhất là những đoàn viên “chưa hội
nhập”, ít tham gia vào các hoạt động
do Công đoàn tổ chức.
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
thành viên Văn phòng Tổng Công ty
cần xây dựng các Quy chế phối hợp
giữa Công đoàn với các chi bộ phạm
vị Văn phòng Tổng Công ty, nhất là
Quy chế phối hợp giữa Công đoàn
cơ sở thành viên với các phòng ban,
đơn vị, nhằm tạo cơ sở pháp lý để
đoàn viên công đoàn tham gia
vào các hoạt động do Công đoàn
tổ chức, đồng thời hoàn thành tốt
nhiệm vụ chuyên môn.
Với tinh thần trách nhiệm cao trước
tập thể người lao động Văn phòng
Tổng Công ty, là một tổ chức có vai
trò đặc biệt quan trọng trong hệ
thống tổ chức các đoàn thể chính
trị, các đại biểu tập trung trí tuệ
tham gia đóng góp vào Báo cáo
chính trị do Đoàn Chủ tịch trình bày.
Tôi đề nghị các đồng chí cần liên
hệ với tình hình thực tế ở phòng
ban, đơn vị mình, tập trung phân
tích kỹ, sâu sắc nguyên nhân, nhất
là các nguyên nhân chủ quan dẫn
tới những hạn chế, yếu kém, nêu rõ
trách nhiệm, kiến nghị các giải pháp
khắc phục.
Một trong những nhiệm vụ quan
trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp

hành nhiệm kỳ (2017- 2022). Các
đồng chí đại biểu cần quán triệt
sâu sắc Kế hoạch số 09/KH-CĐN,
ngày 03/3/2017 của Ban Thường vụ
Công đoàn Ngành Công thương;
Kế hoạch số 23/KH-CĐCS, ngày
08/5/2017 của Ban Thường vụ Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
về tổ chức Đại hội Công đoàn các
cấp về công tác nhân sự Đại hội,
trong đó, đặc biệt quan tâm tiêu
chuẩn chung của uỷ viên ban chấp
hành Công đoàn các cấp, với tinh
thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa
chọn bầu ban Chấp hành Khoá II,
đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp
lý, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở
thành viên Văn phòng Tổng Công ty
Tín Nghĩa lần thứ II, nhiệm kỳ (20172022) và bầu đoàn Đại biểu, tiêu
biểu của Công đoàn cơ sở thành
viên Văn phòngTổng Công ty dự Đại
hội đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa lần IX, nhiệm kỳ
(2017- 2022).
Phát huy truyền thống của một đơn
vị có bề dày thành tích của Công
đoàn bộ phận Văn phòng Tổng
Công ty, nay là Công đoàn cơ sở
thành viên Văn phòng Tổng Công
ty với những kinh nghiệm và thành
tựu đạt được trong thời gian qua,
với không khí phấn khởi, tin tưởng
của Đại hội, tôi tin tưởng Công
đoàn cơ sở thành viên Văn phòng
Tổng Công ty tiếp tục tăng cường
đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách
thức, hoàn thành xuất sắc mục tiêu,
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ
II, nhiệm kỳ (2017- 2022) đề ra; thực
hiện thắng lợi Nghị quyết hằng năm
của Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội
lần thứ V của Đảng bộ Tổng Công ty
Tín Nghĩa, nhiệm kỳ (2015- 2020);
lập thành tích chào mừng Đại hội
lần thứ IX Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ (20172022).
Nguyễn Văn Liễu
PCT CĐCSTCT
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BÀI THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CĐCSTV VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ (2017-2022)

C

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN VỮNG MẠNH

ông đoàn là tổ chức đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng người lao động. Ý thức
được điều đó, Công đoàn cơ sở thành
viên VP TCT đã luôn quán triệt tinh
thần, thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
luôn là nơi trực tiếp đại diện, chăm lo,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính
đáng của người lao động, cụ thể là các
cán bộ, công nhân viên đang làm việc
tại VP TCT, Cty CP Scafe, Trạm dừng Tân
Phú, Trạm dừng Xuân Lộc, Chi nhánh
Bảo Lộc. Việc xây dựng công đoàn cơ
sở vững mạnh là điều mong muốn của
tất cả công đoàn viên. Do đó, mỗi cán
bộ công đoàn luôn tìm tòi, nghiên cứu
các biện pháp thích hợp nhằm mục
đích đem lại hiệu quả và chất lượng
cho hoạt động công đoàn, góp phần
đưa chất lượng hoạt động của công
đoàn ngày một đi lên.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, tổ
Công đoàn P.KD xin đưa ra một số giải
pháp như sau:
Thứ nhất: Xây dựng kế hoạch hoạt động
Công đoàn cơ sở thành viên cần quán
triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ
đạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
Công đoàn cơ sở. Tổ chức xây dựng
được kế hoạch và nội dung hoạt động
từng thời kỳ sát, đúng với chủ trương,
Nghị quyết của công đoàn cấp trên
đồng thời phải phù hợp với thực tiễn
hoạt động cũng như đặc điểm nơi
mình sinh hoạt.
Thứ hai: Bồi dưỡng năng lực cho cán bộ làm
công tác công đoàn
Tổ chức công đoàn cơ sở thành viên
cần phải xây dựng được một bộ máy
Ban chấp hành (BCH) có năng lực. BCH
nên có những đồng chí ngoài năng

lực tổ chức các hoạt động công đoàn,
năng lực chuyên môn còn có năng
khiếu trong văn nghệ, thể dục thể
thao… điều đó rất thuận lợi trong tổ
chức hoạt động phong trào. Để có đội
ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng được
yêu cầu và nhiệm vụ, cần tổ chức cho
các đồng chí trong BCH tham gia các
lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công
đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức.
Đồng thời mỗi cán bộ công đoàn cần
nêu cao ý thức học tập kinh nghiệm từ
thực tiễn công tác. Qua đó, giúp cho
các đồng chí trong BCH vững vàng về
nghiệp vụ công tác công đoàn, tự tin
thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán
bộ công đoàn cơ sở
Thứ ba: Xây dựng các quy chế hoạt động
BCH công đoàn CSTV, phối hợp cùng
CĐCS cấp trên các tổ chức đoàn thể
trong TCT như Hội Cựu chiến binh,
Đoàn cơ sở để thực hiện chương trình,
công tác. Bên cạnh đó, BCH công đoàn
CSTV cần xác định rõ trách nhiệm
cũng như mối quan hệ công tác để
từng bộ phận hoàn thành tốt chức
trách, nhiệm vụ của mình, phối hợp
cùng chính quyền tổ chức Hội nghị
người lao động nhằm phát huy tính
dân chủ trong mọi hoạt động của TCT.

Thứ tư: Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, hội
họp
BCH CĐ cơ sở thành viên VPTCT đứng
đầu là đồng chí Chủ tịch công đoàn có
kế hoạch tổ chức sinh hoạt công đoàn
theo quy định. Định kỳ, BCH cần đánh
giá kết quả phong trào thi đua và hoạt
động Công đoàn, tổng kết công tác
thi đua khen thưởng, chọn những việc
trọng tâm cần tổ chức triển khai trong
từng tháng, từng kỳ hoặc vào dịp các
ngày kỷ niệm lịch sử của đất nước.
Thứ năm: Tuyên truyền giáo dục, nâng cao
trình độ nhận thức của CBCNV
Tổ chức đầy đủ các đợt sinh hoạt
chính trị và phổ biến sâu rộng đến
các đoàn viên công đoàn các nội
dung văn bản pháp luật, quán triệt
Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp
trên. Tổ chức sinh hoạt văn hóa thể
thao, chăm lo đời sống tinh thần cho
người lao động. Bên cạnh đó, BCH
công đoàn cần quan tâm đến công
tác tuyên truyền giáo dục nhất là đối
với các công đoàn viên nữ , góp phần
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới,
về hôn nhân gia đình, dân số kế hoạch
hóa gia đình…
Nguyễn Thị Lan Hương
Ban KTNB
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ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN,
LỢI ÍCH HỢP PHÁP,
CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI
LAO ĐỘNG

T

ừ trước tới nay, các văn bản
có liên quan của nhà nước
đều quy định Công đoàn có chức
năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng cho
người lao động nên có thể nói từ
khi thành lập đến nay, đại diện,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng cho người lao động
đã trở thành chức năng “bẩm
sinh” của tổ chức Công đoàn.
Đối với Tổng Công ty Tín Nghĩa,
việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của người
lao động trong toàn Tổng Công
ty nói chung và Văn phòng Tổng
Công ty nói riêng cũng được xác
định là một nhiệm vụ quan trọng
của Công đoàn, nó không những
đảm bảo tính đặc trưng của Công
đoàn, mà còn tạo sức mạnh đoàn
kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
Thực tế, trong những năm qua
CĐCS thành viên Văn phòng Tổng
Công ty phối hợp cùng Công
đoàn Tổng Công ty đã và đang
thực hiện có kết quả rất thiết thực
chức năng đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng cho
người lao động, thể hiện qua một
số nội dung tiêu biểu như:
- Hướng dẫn, tư vấn cho người
lao động về quyền, nghĩa vụ của
người lao động khi giao kết, thực
hiện hợp đồng lao động.
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- Đại diện cho tập thể người lao
động thương lượng, ký kết và
giám sát việc thực hiện thoả ước
lao động tập thể một cách có hiệu
quả.
- Đại diện người lao động tham
gia với Tổng Công ty xây dựng
và giám sát việc thực hiện thang,
bảng lương, định mức lao động,
quy chế trả lương, quy chế
thưởng, nội quy lao động.
- Đối thoại với lãnh đạo Tổng
Công ty để giải quyết các vấn đề
liên quan đến quyền lợi và nghĩa
vụ của người lao động.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn
pháp luật cho người lao động.
- Cùng với Ban thanh tra nhân dân
làm tốt công tác giám sát, kiểm
tra, thanh tra việc thực hiện các
chế độ chính sách có liên quan
đến quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người lao động.

ánh, kiến nghị với Tổng Giám đốc
xem xét, giải quyết đồng thời thực
hiện thông tin cho người lao động
biết kết quả giải quyết của người
có thẩm quyền.
Kết quả của những việc làm nêu
trên của CĐCS thành viên Văn
phòng Tổng Công ty là trong
những năm vừa qua, quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của
người lao động luôn được bảo
đảm. Mối quan hệ giữa người sử
dụng lao động và người lao động
luôn được duy trì ổn định, tốt đẹp,
chưa có bất kỳ vụ việc tranh chấp
nào liên quan đến quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của người
lao động phát sinh buộc phải có
sự can thiệp, giải quyết của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.

- Kiến nghị và tham gia cùng
với lãnh đạo Tổng Công ty tăng
cường công tác quản lý, công tác
an toàn, vệ sinh lao động; góp ý
bổ sung các chính sách đối với
người lao động phù hợp với đặc
thù của doanh nghiệp.

Tuy nhiên để thực hiện chức năng
đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người lao
động trong Tổng Công ty nhằm
xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn
định, tạo động lực nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh, tôi xin kiến nghị
Ban chấp hành CĐCS thành viên
Văn phòng Tổng Công ty nhiệm
kỳ mới với vai trò là CĐCS thành
viên chủ đạo, đầu tàu trong các
CĐCS thành viên thực hiện tốt
hơn nữa một số nội dung sau:

- Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của
người lao động để kịp thời phản

1. Chủ động tham mưu, đề xuất
với lãnh đạo Tổng Công ty các vấn
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đề có liên quan đến quyền
lợi hợp pháp, chính đáng
cho người lao động trên cơ
sở tuân thủ các quy định của
pháp luật.
2. Mỗi cán bộ công đoàn cần
có ý thức quan tâm đến đời
sống của tập thể công đoàn,
xây dựng Công đoàn thực
sự trở thành tổ ấm thứ hai
của mỗi đoàn viên. Người
cán bộ Công đoàn thực sự là
người đồng chí, người đồng
nghiệp, người bạn gần gũi
thấu hiểu hoàn cảnh, tâm
tư của các đồng chí mình.
Có kế hoạch bồi dưỡng giúp
đỡ giới thiệu đoàn viên ưu tú
vào Đảng.
3. Tham mưu với lãnh đạo
Tổng Công ty trong việc
phân công, sắp xếp công
việc hợp lý, đảm bảo đúng
người đúng việc, phù hợp,
tạo điều kiện thuận lợi để
đoàn viên vừa hoàn thành
tốt việc chuyên môn đồng
thời có điều kiện chăm lo
việc gia đình. Có như vậy thì
đoàn viên mới yên tâm công
tác tốt.
4. Tiếp thu, ghi nhận những ý
kiến, nguyện vọng của công
đoàn viên về các vấn đề liên
quan đến quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người
lao động để kịp thời xử lý
hoặc kiến nghị lên lãnh đạo
Tổng Công ty xem xét.
5. Phối hợp với lãnh đạo Tổng
Công ty tạo một môi trường
làm việc cởi mở, thân thiện
cùng nhau phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ được
giao. Phân công những đoàn
viên có nhiều kinh nghiệm
trong công tác để kèm cặp,
hướng dẫn và hỗ trợ những

đoàn viên mới.
6. Đại diện cho đoàn viên,
công nhân viên chức lao
động tham mưu, phối hợp
với lãnh đạo Tổng Công ty và
các cơ quan nhà nước, chính
quyền địa phương chăm lo
và bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người
lao động.
7. Mọi chủ trương có liên
quan đến quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của
đoàn viên, công nhân viên
chức lao động đều cần được
đưa ra bàn bạc, thống nhất
những biện pháp thực hiện.
8. Tổ chức tốt về công tác tư
tưởng, đánh giá đúng mức
tình hình tư tưởng của đoàn
viên, công nhân viên chức
lao động nhằm sớm nhận
định ra ưu, khuyết điểm,
những tồn tại phải khắc
phục.
9. Tuyên truyền, vận động
đoàn viên, công nhân viên
chức lao động không ngừng
học tập nâng cao trình độ,
kỹ năng nghề nghiệp, chấp
hành pháp luật, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
10. Tìm hiểu, nghiên cứu,
nắm bắt các quy định mới
để kịp thời vận dụng một
cách đúng, đầy đủ, chính xác
nhằm hoàn thiện và phát
huy hơn nữa vai trò, vị trí của
mình, đặc biệt là thực hiện
tốt hơn nữa chức năng đại
diện, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của
người lao động được quy
định tại Luật Công đoàn.
Nguyễn Quốc Kỳ
Ban Pháp chế

CHÍNH THỨC GIẢM MỨC
ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT
BUỘC TỪ 01/6/2017
ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG
LAO ĐỘNG

C

hính phủ vừa ban hành Nghị định
44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 Quy
định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/06/2017
Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định
44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo
hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ Bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo đó, mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của
người sử dụng lao động được điều chỉnh như
sau:
- Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền
lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao
động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ
và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối
tượng là người giúp việc).
- Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên lương cơ
sở đối với người lao động quy định tại điểm e
khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014.
Đối với người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 đến dưới
03 tháng sẽ thực hiện quy định nêu trên kể từ
ngày 01/01/2018.
So với quy định của pháp luật hiện hành thì
mức đóng này đã giảm 0.5 % (mức hiện hành
là 1%). Quy định này phần nào sẽ giúp doanh
nghiệp giảm bớt chi phí để thuận lợi hơn
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phùng Phượng Tâm (tổng hợp)
Ban Pháp chế
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH
01/2017 NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
LUẬT ĐẤT ĐAI
(Kỳ cuối - Việc cho thuê tài sản
gắn liền với đất thuê trả tiền
thuê đất hàng năm)
Việc cho thuê tài sản gắn liền
với đất thuê trả tiền thuê đất
hàng năm. Theo quy định tại
Điều 175 Luật Đất đai 2013 thì
người sử dụng đất được Nhà
nước cho thuê thu tiền thuê
đất hằng năm có các quyền
sau đây:
1. Thế chấp tài sản thuộc sở
hữu của mình gắn liền với đất
thuê tại các tổ chức tín dụng
được phép hoạt động tại Việt
Nam;
2. Bán tài sản thuộc sở hữu của
mình gắn liền với đất thuê khi
có đủ điều kiện quy định tại
Điều 189 của Luật này; người
mua tài sản được Nhà nước
tiếp tục cho thuê đất theo mục
đích đã được xác định;
3. Góp vốn bằng tài sản thuộc
sở hữu của mình gắn liền với
đất thuê; người nhận góp vốn
bằng tài sản được Nhà nước
tiếp tục cho thuê đất theo mục
đích đã được xác định;
4. Cho thuê lại quyền sử dụng
đất theo hình thức trả tiền
thuê đất hàng năm đối với đất
đã được xây dựng xong kết
cấu hạ tầng trong trường hợp
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được phép đầu tư xây dựng
kinh doanh kết cấu hạ tầng đối
với đất khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, khu kinh
tế.
Theo quy định trên thì pháp
luật đất đai chưa quy định việc
cho thuê tài sản gắn liền với đất
thuê trả tiền hằng năm. Ngoài
ra, theo quy định tại Điều 19,
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP
ngày 10-11-2014 của Chính
phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đất đai lại
quy định: “Phạt tiền từ 10-20
triệu đồng đối với tổ chức kinh
tế, tổ chức sự nghiệp công lập
có hành vi tự ý cho thuê tài sản
gắn liền với đất được Nhà nước
cho thuê thu tiền thuê đất
hàng năm”.
Tuy nhiên, trên thực tế thị
trường có rất nhiều doanh
nghiệp mong muốn cho thuê thuê nhà xưởng (là tài sản gắn
liền với đất thuê trả tiền hàng
năm) nhưng không thể thực
hiện do pháp luật còn vướng
mắc. Để tháo gỡ những khó
khăn trên, Nghị định 01/2017/
NĐ-CP đã bổ sung Điều 38a
cho Nghị định 43/2014/NĐ-CP
hướng dẫn thi hành Luật Đất
đai 2013, theo đó:
“Điều 38a. Cho thuê tài sản gắn

liền với đất thuê, đất thuê lại
trả tiền thuê đất hàng năm
1. Tổ chức kinh tế, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài,
doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, hộ gia đình, cá
nhân thuê đất của Nhà nước
trả tiền thuê đất hàng năm;
thuê đất, thuê lại đất trong khu
công nghiệp, khu chế xuất,
cụm công nghiệp, làng nghề
trả tiền thuê đất hàng năm và
đã được cấp Giấy chứng nhận
thì được cho thuê tài sản gắn
liền với đất đã được tạo lập hợp
pháp theo quy định của pháp
luật nếu đáp ứng đủ các điều
kiện theo quy định của pháp
luật về kinh doanh bất động
sản. Người thuê tài sản phải sử
dụng tài sản trên đất theo mục
đích đã được xác định trong
quyết định cho thuê đất của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền
hoặc trong hợp đồng thuê đất,
thuê lại đất đã ký.”
Như vậy, pháp luật hiện hành
đã cho phép người thuê lại đất
thuê đất trả tiền hàng năm
được cho thuê tài sản gắn liền
với đất nhưng phải đáp ứng
các nhu cầu pháp luật về kinh
doanh bất động sản.
Huỳnh Thị Luận (tổng hợp)
Ban Pháp chế
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B

uổi trưa, tại sân ga của một
thành phố lớn, một người
phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang
mướt mồ hôi để vác lên vai túi
hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên
khuôn mặt của người phụ nữ ấy
hằn lên sự vất vả, cực nhọc của
một người lao động từ xa đến
tỉnh này.
Trên sân ga, người qua lại tấp nập.
Ai đi qua người phụ nữ ấy đều
ném về phía chị những cái nhìn ái
ngại và thương cảm. Không ai có
ý định dừng lại để giúp đỡ chị.
– Xin chào… xin…
Quả nhiên người phụ nữ tiến lại
gần đám đông đang đứng đợi tàu.
Nhưng dường như không đợi chị
nói hết câu, mọi người đều xua tay
và lắc đầu và nhanh chóng lảng ra
chỗ khác. Đi đến toa nào chị cũng
mang một khuôn mặt như muốn
cầu cứu, trông thật đáng thương
và câu duy nhất thốt ra từ miệng

CÁI
TÂM
CỦA
CON
NGƯỜI
người phụ nữ đáng thương này
là: “Xin mọi người giúp đỡ cho tôi”

quanh một lúc rồi nhìn người phụ
nữ nông thôn nọ:

Những người ngồi trên tàu tỏ ra
rất khó chịu với người phụ nữ
này. Có người thì xua tay ra hiệu
xua đuổi, có người vừa thấy bóng
dáng chị ở đầu toa vội lấy tờ báo
che mặt giả vờ ngủ. Trên khuôn
mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ
thất vọng, chán nản. Đúng lúc đó,
chị nhìn thấy một chàng trai có
dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi
đọc báo. Chàng trai đang đọc báo
rất chăm chú và dường như cậu
ta không để ý đến mọi thứ xung
quanh.

– Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ?
Người phụ nữ gật đầu.
– Xin anh giúp đỡ tôi với, tôi lên
thành phố để tìm người bà con,
nhưng tìm không ra, tiền bạc lại
bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về
quê nhưng không biết làm thế
nào, cậu có thể mua giúp một
tấm vé để tôi về quê không?

– Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ
tôi được không?

Sau khi nghe xong người phụ
nữ đáng thương nói xong, nét
mặt chàng thanh niên trông rất
lưỡng lự. Sau một thời gian im
lặng, chàng trai bèn đưa tay vào
túi quần của mình, khó khăn lắm
mới móc ra được một đống tiền
lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ
nữ.

Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn

– Chị cầm lấy đi. Tôi… tôi chỉ còn

Nhẹ nhàng đi về phía chàng
thanh niên, người phụ nữ cất
tiếng nói.
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có chừng này, không biết đủ
hay không. Tôi cũng vừa mua
vé để về quê nên không còn
nhiều. Tôi lên thành phố này
để kiếm việc, hy vọng tìm được
một công việc kiếm được kha
khá, nhưng khi lên thành phố,
với tấm bằng trung cấp trong
tay thì tôi không thể tìm ra
được một việc gì để làm. Chị
cầm tạm vậy.
Người phụ nữ rưng rưng cầm
lấy những đồng tiền lẻ của
chàng trai, khó khăn lắm chị
mới thốt lên được hai tiếng
“Cám ơn”.
Vừa quay gót đi về phía cuối
toa thì chị nghe tiếng gọi với
theo của chàng thanh niên nọ.
Cậu ta hớt hải đi về phía chị và
nói:
– Như thế này vậy, chị cùng
quê với em, hay chị lấy tấm vé
của em đi vậy.
– Thế còn cậu thì sao? Người
phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
– Số tiền em vừa đưa cho chị
có thể mua đủ tấm vé xuống
ga thứ ba xuất phát từ ga này,
như vậy cách nhà em cũng
không xa lắm, em có thể đi bộ
mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em
là con trai, thế nào mà chẳng
được. Còn phụ nữ như chị thì
không thể đi bộ về nhà trong
đêm tối được. Thôi, chúc chị
thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa
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cho em đống tiền lẻ nào!
Nói xong, không kịp để người
phụ nữ phản ứng gì, chàng trai
vội cầm lại số tiền lẻ trong tay
người phụ nữ và đưa lại cho chị
tấm vé của mình. Sau đấy anh
vội vàng đi ra khỏi tàu và đến
quầy bán vé.
Rất nhanh sau đó, chàng thanh
niên lại lên tàu. Người phụ nữ
tiến lại gần phía chàng trai và
cất tiếng hỏi:
– Sao cậu lại làm như thế, cậu
không hối hận à?
Chàng trai lắc đầu:
– Không, chị ạ.
Trong ánh mắt của người phụ
nữ đáng thương nọ ánh lên
một niềm vui khôn xiết. Chị
cầm tay chàng trai và nói:
– Anh bạn trẻ, xuống đây với
tôi một lát.
Người phụ nữ kéo chàng trai ra
khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi,
tự động mở cửa xe và quay lại
nhìn chàng trai:
– Cậu lên xe đi. Hôm nay cậu
chính thức là nhân viên của tôi.
Hoá ra, người phụ nữ này là con
gái của một ông chủ tập đoàn
sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để
đi tìm một người trợ lý đáng để
tin cậy, chị đã phải hoá trang và
đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua.

Chị nói rằng: “Các bạn cho rằng
tôi thật ngốc nghếch khi phải
làm khổ mình như thế, nhưng
thật ra nó thật sự xứng đáng.
Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày
đó, tôi mới nhận ra rằng: Tìm
được một người thực sự tốt
trong cuộc sống xô bồ này quả
là khó.
Có thể, chàng thanh niên đó
không có trình độ, hiểu biết
nhiều như những người tốt
nghiệp đại học hoặc cao hơn
nữa. Nhưng điều đáng quý
nhất và đáng trân trọng nhất là
cậu ấy có cái ‘tâm’. Có cái ‘tâm’
trong cuộc sống thì mới có cái
‘tâm’ trong công việc được.
Đấy là thứ mà công ty tôi cần”.
Các bạn thấy đấy, một tấm vé
để đổi lấy cả một sự nghiệp
sáng lạn. Có thể nhiều người
nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên,
nhưng thực ra trong sự ngẫu
nhiên đó lại có tính tất yếu của
nó. Rất nhiều người đã có mặt
ở trên sân ga, nhưng chỉ có
chàng trai đó mới nhận được
niềm hạnh phúc bất ngờ như
vậy. Không phải ngẫu nhiên
mà anh ta có được một cơ hội
tốt đẹp đến như thế mà điều
quan trọng là anh đã biết chia
sẻ chữ ‘tâm’ của mình cho mọi
người xung quanh.
"Tâm hạnh bao dung _ Phước
tự nhiên thành"
Sưu tầm

QUẢNG CÁO

VƯỢT MỌI GIỚI HẠN

K

hởi đầu cho một năm kinh doanh thắng lợi và hoạt động phong trào sôi nổi, Đoàn thanh niên
công ty xăng dầu Tín Nghĩa đã ra quân thực hiện chương trình quảng bá rộng rãi đến người tiêu
dùng sản phẩm nhớt Revotec, đã ra mắt từ tháng 7 năm 2016.
Cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Chi bộ công ty, Đoàn thanh niên đã thực hiện thành
công, mang lại hiệu quả mong đợi trên hầu hết các địa điểm triển khai trong thời gian qua như Trạm
Tân Tiến, trạm Ngã 3 Vũng Tàu, Trạm Nhơn Trạch, Trạm Vĩnh An, Trạm Xuân Thạnh, TXD 34, TXD 97 và
sắp tới sẽ là các trạm thuộc địa bàn huyện Tân Phú.
Đây là hoạt động mang tính thiết thực, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, gắn bó và
giao lưu học hỏi giữa các Đoàn viên trong chi đoàn, nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ tiếp
thị trong kinh doanh, quan hệ ứng xử với khách hàng…ngày càng đưa sản phẩm Revotec đến gần với
người tiêu dùng hơn, thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa ngày càng phát triển và bền vững trong lòng
khách hàng.
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