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T

hực hiện Thông tri số 28/
TT-TU ngày 02/07/2014
của Tỉnh ủy Đồng Nai; Chỉ
thị số 25/CT-UBND ngày
24/10/2014 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc tiếp tục đổi mới công tác
thi đua, khen thưởng; Công văn số
2656/UBND-KGVX ngày 20/03/2018
của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng
Nai về việc thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm về công tác thi đua, khen
thưởng trong năm 2018.
Nhằm phát huy những kết quả đã
đạt được, tiếp tục khẳng định vị trí
và vai trò của Tổng Công ty Tín Nghĩa
trong việc đóng góp vào sự phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai
và cho cả nước, Tổng Giám đốc Tổng
Công ty đề nghị các Phòng ban, đơn
vị trực thuộc, các Công ty thành viên
của Tổng Công ty Tín Nghĩa tập trung
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
chủ yếu sau:

1

. Động viên toàn thể CBCNV Tổng
Công ty phát huy tinh thần đoàn
kết, năng động sáng tạo, hăng hái
trong lao động sản xuất và công tác
với mục tiêu “Kỷ luật, Sáng tạo, Năng
suất, Hiệu quả - Phát triển bền vững”,
tạo không khí sôi nổi, rộng khắp
trong CBCNV, trong các Phòng ban,
đơn vị, Công ty thành viên của Tổng
Công ty với mục tiêu phấn đấu hoàn
thành thắng lợi kế hoạch sản xuất,
kinh doanh và đầu tư phát triển năm
2018.

2

. Tập trung thi đua đổi mới sáng
tạo trong thực tiễn sản xuất, kinh
doanh, tận dụng thời cơ, vượt qua
khó khăn, thử thách, đẩy mạnh tăng
trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất,
kinh doanh và năng lực cạnh tranh,
vươn tới thành công.
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Đẩy mạnh phong trào học tập nâng
cao trình độ, phong trào thi đua lao
động giỏi, lao động sáng tạo, thực
hành tiết kiệm, đảm bảo an toàn lao
động, phong trào hoạt động xã hội
từ thiện đến các phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể dục, thể thao.

3

. Năm 2018, Tổng Công ty và các
Công ty thành viên xác định tập
trung tái cơ cấu thành công về cơ cấu
tổ chức, thị trường, phương thức kinh
doanh; hiện đại hóa công tác quản trị
doanh nghiệp; chuyên nghiệp hóa
bộ máy sản xuất kinh doanh, quản trị
điều hành và phát triển văn hóa lấy
khách hàng làm trung tâm.
Với mục tiêu trở lại vị thế doanh
nghiệp hàng đầu, Tổng Công ty sẽ
thực hiện đồng bộ một loạt các giải
pháp trong năm 2018 nhằm khắc
phục mọi khó khăn, tận dụng tối đa
nguồn lực hiện hữu để mở rộng, phát
triển thị trường và nâng cao hiệu quả
kinh doanh: Phối kết hợp các đơn vị

thành viên để cung ứng các gói sản
phẩm dịch vụ tích hợp các lĩnh vực
hoạt động cốt lõi là kinh doanh xăng
dầu, kinh doanh xuất khẩu nông sản,
kinh doanh hạ tầng KCN và dịch vụ
Logistics; gia tăng năng lực cơ sở hạ
tầng trong lĩnh vực kinh doanh sản
phẩm cà phê và kinh doanh bán
buôn, bán lẻ xăng dầu.
Cùng với đó, tiếp tục triển khai tái cơ
cấu tài chính đối với các đơn vị kinh
doanh nông sản, dịch vụ; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát tình hình
hoạt động của các đơn vị. Cương
quyết xử lý dứt điểm các lĩnh vực
hoạt động kinh doanh không hiệu
quả, góp phần hoàn thành các mục
tiêu kế hoạch của năm 2018.

4

. Tổ chức thực hiện.

a) Căn cứ vào nội dung phát động
phong trào thi đua và tình hình, điều
kiện thực tế tại Đơn vị, Lãnh đạo các
Phòng ban, đơn vị, Công ty thành
viên phối hợp với các tổ chức Đoàn
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thể (Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở, Hội
cựu chiến binh) thực hiện:
- Xây dựng và đăng ký các chương
trình, sự kiện tham gia các phong trào
thi đua do Tỉnh phát động chào mừng
Kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng
Nai hình thành và phát triển, các
hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Bác
Hồ ra lời kêu gọi ái quốc (11/06/1948
- 11/06/2018), phong trào thi đua
“Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập
và phát triển” và tổ chức các hoạt
động để tiến tới chào mừng Kỷ niệm
30 năm thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa theo Kế hoạch số 07/KH-TCT
ngày 01/02/2018 của Tổng Công ty,
với mục tiêu phải khơi dậy và phát
huy những thành tích đã đạt được
trong chặng đường 30 năm xây
dựng và phát triển của Tổng Công ty.

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt,
nâng cao tinh thần trách nhiệm và
cụ thể hóa các nội dung thi đua để
phát động phong trào thi đua phù
hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực
tiễn của từng đơn vị và cá nhân, đảm
bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng
phí, tránh phô trương hình thức, tạo
bước chuyển biến mạnh mẽ về chất
trong phong trào thi đua.
- Định kỳ cuối mỗi quý, các đơn vị,
Công ty thành viên báo cáo tình hình
tổ chức, kết quả thực hiện về Phòng
Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty để
tổng hợp, báo cáo Ban Tổng giám đốc
và đề xuất sơ kết, biểu dương, khen
thưởng và nhân rộng các điển hình
xuất sắc trong phong trào thi đua của
Tổng Công ty.
b) Giao Phòng Tổ chức Nhân sự chủ
trì, phối hợp với các Phòng ban, đơn
vị thuộc Tổng Công ty và các Công
ty thành viên theo dõi, đôn đốc việc
tổ chức thực hiện; báo cáo Ban Tổng
giám đốc Tổng Công ty kết quả thực
hiện nội dung Thông báo này.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Quách Văn Đức

Sáng ngày 20/04/2018, tại văn phòng
Tổng Công ty đã diễn ra Đại hội Cổ
đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018
của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tham dự
Đại hội Cổ đông có Bà Đỗ Ngọc Mai
– Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bà
Phạm Thị Tuyến – Trưởng phòng Tài
chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Ông Bùi Văn
Thảo – Phó Tổng Giám đốc, đại diện
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
Bà Huỳnh Bích Ngọc – Cố vấn cấp
cao Ban Tổng Giám đốc Công ty CP
Đầu tư Thành Thành Công, Ông Thái
Văn Chuyện – Tổng Giám đốc Công
ty CP Đầu tư Thành Thành Công; Bà
Vũ Phương Mai – Giám đốc phân
tích tài chính, đại diện các cổ đông
thuộc Quỹ Đầu tư Dragon Capital và

102 cổ đông sở hữu và đại diện sở
hữu 155.386.750 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, hoạt động của HĐQT
năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của
Tổng Công ty; Báo cáo thẩm định của
Ban Kiểm soát; đồng thời biểu quyết
thông qua các vấn đề sau:

1
2

. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm
2017 là 10%.

. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh
2018 với mức doanh thu 6.500 –
7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220
tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10 – 12%.
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3

. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021) đối với Bà
Huỳnh Bích Ngọc và Ông Thái Văn Chuyện.

4

. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu
cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
nhiệm kỳ I (2016 – 2021).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN
NGÀNH CÔNG THƯƠNG LẦN X
(NK 2018-2023)

5

. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng
Công ty Tín Nghĩa đối với Ông Huỳnh Phú
Kiệt và Bà Nguyễn Hải Tâm theo nguyện
vọng;

6

. Thông qua 8 tờ trình:

a. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm
2017 đã được kiểm toán;
b. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công
ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
c. Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty Cổ
phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
d. Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán bổ
sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập
trung;
e. Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền
thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền
lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát;
f. Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi
nhuận năm 2017;
g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2018;
h. Tờ trình về việc Đại hội đồng Cổ đông
ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện
các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng Cổ đông;
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thành công tốt
đẹp với sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông
tham dự. Năm 2018 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.
Hồng Long
P. TTTT
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Đ

ại hội đại biểu Công
đoàn ngành Công
thương lần X (NK 2018 2023) được tổ chức vào
ngày 22 và 23/03/2018, với khẩu
hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ
- Đoàn kết -Trách nhiệm”.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng
chí Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch
Công đoàn Công thương Việt Nam,
đồng chí Tăng Quốc Lập - Phó Chủ
tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng
Nai và Đồng chí Dương Minh Dũng
– Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở
Công thương Đồng Nai.
Tham dự Đại hội còn có các đồng
chí trong Ban Chấp hành Công
đoàn Công thương Đồng Nai lần
IX (NK 2013 - 2018) cùng 170 đại
biểu đại diện cho trên 5.500 đoàn

viên thuộc 8 Công đoàn cơ sở trực
thuộc Công đoàn ngành Công
thương Đồng Nai. Đoàn đại biểu
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín
Nghĩa gồm 29 đồng chí, do đồng
chí Đặng Thị Thanh Hà - Phó Tổng
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ
sở Tổng Công ty làm Trưởng đoàn.
Đại hội đã tiến hành tổng kết
phong trào CCVCLĐ và hoạt động
Công đoàn lần IX (NK 2013 -2018);
thông qua mục tiêu, phương
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2018
- 2023); kiểm điểm công tác lãnh
đạo, điều hành, kết quả những việc
đã làm được và chưa được của Ban
Chấp hành khóa IX.
Để ghi nhận thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua lao động
giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn

TIN TỨC - SỰ KIỆN
vững mạnh nhiệm kỳ (2013 - 2018), Đại
hội tiến hành công bố Quyết định khen
thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh
Đồng Nai đối với các tập thể và cá nhân.
Tập thể Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa và đồng chí Đặng Thị Thanh Hà
được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch
Liên đoàn Lao động Tỉnh.
Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa X (NK
2013 - 2018) gồm 15 đồng chí và bầu
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn
tỉnh Đồng Nai lần thứ X gồm 10 đồng chí
và đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn
Công thương Việt Nam lần III gồm 01 đại
biểu chính thức và 01 dự bị. Đồng chí Ngô
Thị Hồng Châu và Đồng chí Lê Đình Sơn
- Ủy viên Thường vụ CĐCS Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã trúng cử vào Ban chấp hành
Công đoàn ngành Công thương Đồng Nai
khóa X (nhiệm kỳ 2018 – 2023).
Ban chấp hành Công đoàn ngành Công
thương Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2018
– 2023) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu
Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy
ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra. Kết quả bầu Ban Thường vụ gồm 5
đồng chí, đồng chí Lê Văn Lộc – Phó Giám
đốc Sở Công Thương Đồng Nai giữ chức
Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Văn Nhịn được
bầu chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn
ngành Công thương Đồng Nai khóa X
(nhiệm kỳ 2018 – 2023).
Hồng Long
Phòng TTTT

TÍN NGHĨA ĐẠT
TOP 10 DOANH NGHIỆP
CÓ DỊCH VỤ,
THƯƠNG HIỆU VIỆT
XUẤT SẮC NĂM 2017

S

áng 17/03/2018 tại Hà Nội, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phối hợp với Bộ Công
thương đã tổ chức Lễ tôn vinh
và trao giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ
Thương hiệu tiêu biểu, hưởng ứng từ Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” lần thứ II, 2017. Tại buổi lễ,

cùng với các doanh nghiệp lớn khác
như Saigon Co.op, Vincommerce,
VietinBank, Sữa TH,… Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã được vinh danh trong
danh sách Top 10 Doanh nghiệp có
Dịch vụ, Thương hiệu Việt xuất sắc
năm 2017.
Theo Ban Tổ chức giải thưởng, đây
là giải thưởng động viên, tôn vinh
các doanh nghiệp sản xuất, thương
mại dịch vụ Việt Nam thực hiện tốt
cuộc vận động. Giải thưởng được
khởi động từ tháng 10/2017 sau khi
có Công văn số 11100/VPCP-TCCV
ngày 18/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ truyền đạt ý kiến của
Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình về việc cho
phép Bộ Công Thương tổ chức Giải
thưởng. Bộ Công Thương đã Quyết
định thành lập Hội đồng xét tặng
và Ban tổ chức với các thành viên
là cán bộ quản lý các Bộ, ngành,
chuyên gia kinh tế… Ban Thư ký
Giải thưởng là các Nhà báo, cán
bộ thuộc Báo Công Thương và Văn
phòng Bộ Công Thương.
Sau 4 tháng triển khai, Ban Thư ký
đã nhận được gần 300 đề cử từ
hơn 30 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam, Sở Công Thương các
địa phương, Hiệp hội ngành hàng,
ngành nghề và tự ứng cử. Qua
công tác sơ loại gồm 2 vòng, công
tác thẩm định thực tế tại doanh

nghiệp, Ban tổ chức đã quyết định
96 doanh nghiệp đạt Giải. Trong
đó có 10 Doanh nghiệp đạt Top 10
Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất
sắc hưởng ứng cuộc vận động; 10
Doanh nghiệp đạt Top 10 Doanh
nghiệp có Dịch vụ Thương hiệu Việt
xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động;
76 Doanh nghiệp đạt Giải Doanh
nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu
hưởng ứng cuộc vận động - Đây
là những Doanh nghiệp không
ngừng nỗ lực vươn lên trong sản
xuất kinh doanh để chiếm lĩnh thị
trường nội địa, tạo hiệu ứng lan tỏa
rộng rãi trên cộng đồng.
Phát biểu tại buổi trao giải, Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ cho biết:
“Phát huy kết quả đạt được, cộng
đồng DN và đội ngũ doanh nhân
Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh, ý
chí, sức sáng tạo của người Việt,
phấn đấu vươn lên hơn nữa, vượt
qua khó khăn thách thức, năng
động sáng tạo, tăng cường ứng
dụng công nghệ mới, phương pháp
quản lý hiện đại, đổi mới thiết kế,
đa dạng hóa sản phẩm… để hàng
Việt Nam không chỉ chinh phục
người tiêu dùng Việt Nam mà còn
chiếm lĩnh thị trường trong nước và
ngày càng thâm nhập sâu rộng vào
thị trường quốc tế, khu vực”.
Hồng Châu
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 02/2018
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T

KẾT QUẢ HỘI THI CẮM HOA,
LÀM BÁNH MỨT, BÁO TƯỜNG, TIỂU PHẨM
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

rong không khí hân hoan của ngày Xuân về, như một truyền thống được duy trì bao lâu nay nhằm tăng cường mối
quan hệ đoàn kết gắn bó, giao lưu giữa các thành viên của Đại gia đình Tín Nghĩa, vừa qua, vào dịp Tết Nguyên đán,
Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Hội cựu chiến binh và Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức hội thi Cắm
hoa, Làm bánh mứt, Báo tường và Tiểu phẩm mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Với sự tham gia của 16 Công đoàn cơ sở
thành viên và 1 Công đoàn cơ sở Công ty CP Thống Nhất, Hội thi đã diễn ra tốt đẹp trong không khí vui tươi, sôi nổi và ấm áp
của toàn thể CBCNV tại văn phòng Tổng Công ty trong ngày 12/02/2018.
Hồng Long
P. TTTT

GIẢI 1

KẾT QUẢ
HỘI THI
CẮM HOA

CĐCS Công ty CP
Thống Nhất

KẾT QUẢ
HỘI THI CĐCSTV Công ty
LÀM BÁNH CP Donafoods
MỨT

KẾT QUẢ
HỘI THI
BÁO
TƯỜNG

CĐCSTV Văn phòng
Tổng Công ty

KẾT QUẢ CĐCSTV Ban Quản
HỘI THI lý các KCN Tín
TIỂU PHẨM Nghĩa
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GIẢI 2

GIẢI 3

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

CĐCSTV Công ty
CP Đầu tư Nhơn
Trạch

• CĐCSTV Văn phòng Tổng Công ty
• CĐCSTV Công ty CP Phát triển KCN
Tín Nghĩa – Tín Khải – BĐS Thống Nhất
CĐCSTV Công
• CĐCSTV Công ty CP Tín Nghĩa – Phương Đông
ty CP Quản lý dự
• CĐCSTV Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
án Tín Nghĩa
• CĐCSTV Công ty CP Donafoods
• CĐCSTV Công ty CP Thương mại & Xây dựng
Phước Tân

CĐCSTV Công ty
CP Đầu tư Nhơn
Trạch

• CĐCSTV Công ty CP Cảng Container
(ICD Đồng Nai)
• CĐCSTV Công ty CP Tín Nghĩa Lào
• CĐCSTV Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa
• CĐCSTV Công ty CP Tín Nghĩa – Phương Đông
• CĐCS Công ty CP Thống Nhất

• CĐCSTV Công ty
CP Xăng dầu Tín
Nghĩa

CĐCSTV Văn
phòng Tổng
Công ty

• CĐCSTV Công
ty CP Phát triển
KCN Tín Nghĩa

• CĐCSTV Công
ty CP Tín Nghĩa
Phương Đông

• CĐCSTV Công
ty CP DVBV
Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa

CĐCSTV Công
ty CP Tín Nghĩa
Phương Đông

CĐCSTV Công
ty CP DVBV
Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa

• CĐCSTV Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
• CĐCSTV Công ty CP Donafoods
• CĐCSTV Công ty CP Logistics Tín Nghĩa
(ICD Biên Hòa)
• CĐCSTV Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa
• CĐCSTV Công ty CP Tín Nghĩa Lào
• CĐCS Công ty CP Thống Nhất

• CĐCSTV Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
• CĐCSTV Công ty CP Logistics Tín Nghĩa
(ICD Biên Hòa)

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÁC HÌNH ẢNH VỀ KẾT QUẢ HỘI THI
* HỘI THI CẮM HOA

Giải 1: CĐCS Công ty CP Thống Nhất

Giải 2: CĐCSTV Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Giải 3: CĐCSTV Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa

* HỘI THI LÀM BÁNH MỨT

Giải 1: CĐCSTV Công ty CP Donafoods

Giải 2: CĐCSTV Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Giải 3: CĐCSTV Văn phòng Tổng Công ty
Thông tin nội bộ - Số 02/2018
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* HỘI THI BÁO TƯỜNG

Giải 1: CĐCSTV Văn phòng Tổng Công ty

* HỘI THI TIỂU PHẨM

Giải 1: CĐCSTV Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa
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CẢM NHẬN VỀ HỘI NGHỊ
NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Đ

ất nước Việt Nam
không những được
biết đến phong cảnh,
thiên nhiên hữu tình,
sông núi hùng vĩ, thời tiết khí hậu
ôn hòa và đa dạng mà chúng ta
còn thấy sự nhạy bén, hiếu khách,
cần cù, kiên cường, bất khuất của
những con người trên đất nước
Việt Nam. Tôi là một công dân của
đất nước Việt Nam, tôi thích làm
việc ở những nơi có những Ban
Lãnh đạo luôn sống vì dân và ước
mơ của tôi đã được thực hiện. Tôi
đã chọn được một công việc mà
tôi yêu thích đó cũng chính là cơ
duyên mà tôi đến làm việc tại Công
ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ chuyên
nghiệp Tín Nghĩa. Trong suốt một
năm làm việc tại đây. Tôi cảm nhận
được đây chính là mái nhà tình
thương thứ hai, những anh chị em
đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi. Họ
là những con người đầy nghị lực
và vô vàn tình thương, làm việc ở
đây tôi học hỏi được rất nhiều kinh
nghiệm trong công việc, cũng như
cuộc sống. Công ty luôn tạo điều
kiện cho tôi cũng như các anh chị
em đồng nghiệp có các lớp học
khác nhau để chúng tôi có thể
học hỏi, phát huy hết năng lực của
mình. Như lớp học võ, lớp học giao
tiếp, lớp học nghiệp vụ v.v... Vừa
qua vào ngày 06 tháng 4 năm 2018
Công ty cũng đã tổ chức Hội nghị
người lao động năm 2018. Đây
chính là lần đầu tiên trong cuộc đời
mà tôi mới được tham dự, đối với
tôi đó là một niềm vui và vinh dự.
Buổi hội nghị diễn ra vào lúc 8 giờ
30 trong buổi Hội nghị mọi người
ai nấy cũng hớn hở khi mình được
đóng góp ý kiến. Và chúng tôi cũng
đã được Chủ tọa Hội nghị lắng

nghe, chia sẻ và giải thích từng câu
hỏi. Cái cảm giác lúc ấy Tôi rất vui
mừng và tự tin hơn vì sự lựa chọn
của tôi đã đúng. Sau buổi Hội nghị
chúng tôi cũng được dùng bữa
cơm thân mật nhằm giao lưu và
học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ
các anh chị đồng nghiệp đi trước.
Đối với tôi không gì quý bằng tình
cảm, được sống trong vòng tay
che chở của các anh chị em đồng
nghiệp được học hỏi và trau dồi
kiến thức từ Ban lãnh đạo và các
bậc tiền bối. Sau buổi Hội nghị
người lao động năm 2018 đã tiếp
cho tôi thêm rất nhiều động lực để

tôi cũng như các anh chị em đồng
nghiệp có thể sẵn sàng tiếp tục
công việc và hoàn thành tốt nhiệm
vụ mà Ban Giám đốc đã giao và
chúng tôi sẽ đặt tiêu chí về phía đối
tác và khách hàng “vui lòng khách
đến vừa lòng khách đi” và một lần
nữa cũng mong Công ty cổ phần
dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa ngày càng phát triển hơn
được nhiều khách hàng và đối tác
biết đến.
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2018
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C

JSC GOLF CUP LẦN 2

ông ty Cổ phần Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ và
Vừa Nhật Bản (JSC) được
thành lập ngày 30 tháng
6 năm 2015. Sau hơn 02 năm hình
thành và phát triển JSC đã từng
bước khẳng định chất lượng dịch
vụ của mình. Tính đến hết Quý IV
năm 2017, lượng khách thuê nhà
xưởng và văn phòng là 32 khách
hàng với tổng diện tích thuê là
29.885m2 (481m2 thuê văn phòng
và 29.404m2 thuê nhà xưởng),
chiếm 73,54% diện tích xưởng và
văn phòng đã được xây dựng.

Bên cạnh mục tiêu tạo môi trường
sản xuất kinh doanh thuận lợi của
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc
biệt là các doanh nghiệp nhỏ và
vừa Nhật Bản, JSC cũng dần hoàn
thiện các dịch vụ của mình: tháng
8/2017 tòa nhà văn phòng đi vào
hoạt động với nhiều tiện ích hỗ
trợ các doanh nghiệp trong khu
nhà xưởng 18 ha và khu vực lân
cận như: nhà hàng Nhật Bản (đầu
bếp Nhật đảm trách), dịch vụ cho
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mục tiêu đó và tiếp nối thành công
lần đầu tổ chức, Chủ nhật ngày
28/01/2018 JSC phối hợp cùng
Công ty Forval Việt Nam tổ chức
giải “JSC Golf cup - lần thứ 2”.

thuê phòng họp với trang thiết bị
hiện đại, và dịch vụ cho thuê văn
phòng xây sẵn. Đến tháng 02/2018
hạng mục cổng và hàng rào toàn
khu cũng dần hoàn thiện tạo môi
trường an ninh giúp khách hàng an
tâm, tin tưởng hơn. Ngoài ra, JSC
cũng đặt ra mục tiêu xây dựng mối
quan hệ gần gũi, gắn kết giữa các
nhà quản lý trong khu nhà xưởng
và trong khu công nghiệp Nhơn
Trạch nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn
trong hoạt động kinh doanh. Với

Giải JSC Golf cup lần 02 này quy tụ
26 Golf thủ, trong đó 17 Golf thủ là
lãnh đạo, quản lý của các Công ty
tại JSC và 09 Golf thủ là lãnh đạo,
quản lý đến từ các doanh nghiệp
trong KCN Nhơn Trạch. Sau hơn 5
tiếng tranh tài căng thẳng, chiến
thắng đã thuộc về Ông Tetsuo
Inagaki Lãnh đạo Công ty SG
Sagawa Việt Nam. Sau cuộc thi, các
Golf thủ cùng nhau giao lưu trong
không khí vui vẻ, cởi mở, thân mật
và nhận những món quà nhỏ của
Ban tổ chức và cúp lưu niệm giành
cho nhà vô địch.
Lãnh đạo các Doanh nghiệp tham
dự đều cảm thấy phấn khởi, cám
ơn Ban tổ chức đã tạo sân chơi lành
mạnh, kết nối doanh nghiệp và
mong muốn Giải JSC Golf cup tiếp
tục được duy trì trong thời gian tới.
Cao Minh Chuyên
Công Ty Cổ Phần Phát Triển
Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Nhật Bản

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2018

T

ổ chức khám sức khỏe định
kỳ cho người lao động là
nghĩa vụ của người chủ sử
dụng lao động đã được quy
định trong Điều 152 Bộ luật Lao động
2012. Sức khỏe người lao động được
xem là nguồn sức mạnh của doanh
nghiệp. Từ năm 2007, Bộ Y tế đã ra
Thông tư số 13/2007/TT-BYT quy
định về việc tổ chức khám sức khỏe
cho người lao động nhằm phát hiện
sớm các vấn đề về sức khỏe trước khi
chuyển thành bệnh. Đồng thời chẩn
đoán sớm các loại bệnh nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho việc điều trị
hiệu quả, giảm chi phí y tế, nâng cao
chất lượng cuộc sống…
Sáng ngày 17/3/2018, Công ty CP
Đầu tư Nhơn Trạch đã phối hợp
cùng Phòng Khám DHA -Công ty CP
Y tế Việt Anh tổ chức buổi khám sức
khỏe định kỳ năm 2018 cho người lao
động của 2 đơn vị là Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch và Công ty CP cây xanh
Nhơn Trạch tại văn phòng Công ty CP
Đầu tư Nhơn Trạch.
Hơn 130 CB.CNV của cả hai đơn vị đã
được khám tổng quát bao gồm: răng
hàm mặt, tai mũi họng, khám mắt,
xét nghiệm máu, nước tiểu, đường…
Bên cạnh đó, với những thiết bị hiện

BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA

KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG
QUÝ I
NĂM 2018

T
đại mà bệnh viện mang đến tận công
ty, các nhân viên còn được chụp X
quang phổi, siêu âm bụng… một
cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Khám sức khỏe định kỳ mang ý nghĩa
tầm soát hơn là điều trị bệnh, tầm soát
giúp phòng ngừa các bệnh lý thường
gặp có nguy cơ mắc phải như thiếu
máu, tăng huyết áp, tim mạch, tiểu
đường, tăng cholesteron… Do đó,
trong quá trình khám bệnh, CB.CNV
còn được các Bác sỹ tư vấn về những
yếu tố mang đến nguy cơ mắc bệnh ở
các lứa tuổi khác nhau, các Bác sỹ còn
tư vấn chuyên sâu cho các CB.CNV có
bệnh ở các mức độ khác nhau về việc
thay đổi thói quen trong làm việc và
sinh hoạt nhằm cải thiện sức khỏe và
điều trị bệnh hiệu quả.
Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ
cho người lao động thể hiện sự quan
tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng đối với mỗi
người lao động, giúp cho người lao
động theo dõi tốt hơn tình trạng sức
khỏe và có chế độ rèn luyện, chăm
lo, bảo vệ sức khỏe tốt hơn để hoàn
thành tốt công tác và chăm lo cho gia
đình.
Lê Thị Thúy
Phòng HCNS -Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

rong quý I năm 2018 đã
có 45 đoàn khách trong
nước và quốc tế đến
tham quan, tìm hiểu
môi trường đầu tư và thuê đất,
nhà xưởng tại các KCN của Tín
Nghĩa, đa số các doanh nghiệp
tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt
Nam.
Việc tham gia ký kết chính thức
Hiệp định đối tác toàn diện và
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
của Việt Nam và 10 nước thành
viên vào tháng 3/2018 được dự
báo sẽ là tác nhân rất tích cực
trong việc thu hút đầu tư nước
ngoài trong thời gian sắp tới đặc
biệt là trong những ngành mà
Việt Nam có thế mạnh như may
mặc, giầy da, sản xuất linh kiện
điện tử,…
Về kết quả thu hút đầu tư thì tại
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa đã
cho thuê được 96.146 m2, bằng
22,4% kế hoạch năm. Tại Công ty
TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa đã
cho thuê được 20.756 m2, bằng
13,8% kế hoạch năm. Ngoài ra đã
có một số khách hàng tiến hành
thương thảo và sẵn sàng ký Biên
bản thỏa thuận thuê đất vào đầu
tháng 4/2018. Với những tháng
khởi động thuận lợi nêu trên thì
hy vọng năm 2018 sẽ tiếp tục là
một năm thành công nữa của
mảng Kinh doanh cho thuê hạ
tầng khu công nghiệp.
Lê Sơn Tùng
Ban Quản lý KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2018

11

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÂNG CẤP
HỆ THỐNG KHO TẠI
ICD BIÊN HÒA

CÔNG TÁC KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG
CHÁY NỔ TẠI ICD BIÊN HÒA

H

iện nay, trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai lĩnh vực cho thuê
kho đang có sự cạnh tranh
lớn giữa các đơn vị có cùng
lĩnh vực. Khách hàng luôn quan tâm đến
hệ thống cơ sở vật chất, các trang thiết
bị cho nhà kho và hơn hết là chất lượng
các loại hình dịch vụ đi kèm…
Để nâng cao tính cạnh tranh, hiện nay
ICD Biên Hòa đã mua bản quyền phần
mềm quản lý kho và hệ thống quét mã
vạch cho hàng hóa nhằm hiện đại hóa
kho hàng, việc truy xuất sản lượng nhập
xuất tồn hàng hóa trong kho được dễ
dàng, kịp thời, khách hàng có thể tra cứu
hàng hóa tồn kho ngay trên hệ thống và
không phải đến tận nơi.
Song song đó, để tiết kiệm chi phí và
thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ,
ICD Biên Hòa đã tiến hành đầu tư lắp
đặt các Dock leveler tại các kho hàng.
Trang bị Dock leveler đã góp phần tiết
kiệm chi phí nâng hạ Container hàng
và cont rỗng, thời gian xuất nhập hàng
hóa trong kho giảm 15 phút/container,
tiết kiệm chi phí nhân công thủ công…
rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa
cho khách hàng, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh của ICD.
Nguyễn Quốc Huy
ICD BIÊN HÒA
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T

rong những năm gần đây
cùng với sự phát triển
kinh tế - xã hội, tốc độ đô
thị hóa nhanh, nhiều khu
dân cư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh
doanh nhanh chóng được hình
thành và phát triển nguy cơ về
cháy, nổ xảy ra cao. Mặc dù đã có
nhiều biện pháp thông tin, tuyên
truyền và sự hỗ trợ của các cấp,
các ngành chỉ đạo thực hiện công
tác an toàn phòng chống cháy nổ
nhưng vẫn còn một số đơn vị, cơ
sở sản xuất, cá nhân còn chủ quan
trong công tác phòng chống cháy
nổ, vì vậy đã xảy ra nhiều vụ cháy,
nổ không kiểm soát được, gây
hậu quả nghiêm trọng đến người
và tài sản. Nhằm chủ động ngăn

ngừa kịp thời các sự cố cháy, nổ
xảy ra. Hàng năm ICD Biên Hòa đã
phối hợp cùng với đội Công An
Phòng cháy chữa cháy Tỉnh Đồng
Nai tổ chức lớp huấn luyện, diễn
tập nghiệp vụ PCCC cho Cán bộ
công nhân viên. Mặt khác công tác
tuyên truyền Phòng chống cháy
nổ đã được các CBCNV luôn ý thức,
chấp hành. Bên cạnh đó tổ PCCN
của đơn vị đầu giờ hàng ngày luôn
kiểm tra các hệ thống PCCN tại các
kho, bãi, văn phòng, nơi làm việc
an toàn và hoạt động tốt, đảm
bảo tài sản chung của Công ty, của
khách hàng không bị thiệt hại khi
xảy ra sự cố.
Nguyễn Thị Lan
ICD BIÊN HÒA

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ISO 9001:2015 LEASING OF FACTORY

N

hằm nâng cao chất lượng dịch
vụ chăm sóc khách hàng, tăng
cường hiệu quả trong lĩnh vực
quản lý khu nhà xưởng cho

thuê. Từ đầu tháng 8/2017, JSC đã tổ chức
thực hiện đào tạo qui trình ISO 9001:2015
cho cán bộ công nhân viên, xây dựng hệ
thống qui trình tài liệu quản lý theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2015. Đến đầu
tháng 2/2018, JSC đã nhận
được chứng nhận đánh giá
ISO được công nhận bởi tổ
chức UKAS.
Với việc thực hiện qui trình
ISO vào việc quản lý công việc
hiện tại, JSC mong muốn từng
bước đạt được các kết quả như
sau:
+ Khách hàng đánh giá cao
chất lượng dịch vụ đối ứng
khách hàng
+ Khách hàng đánh giá cao
chất lượng hạ tầng nhà xưởng
+ Giảm thiểu tối đa các rủi ro
phát sinh trong quá trình vận
hành nhà xưởng
+ Tăng cao hiệu quả quản
lý, giảm thiểu thắc mắc của
Khách hàng thuê nhà xưởng
+ Hệ thống hóa các qui trình
làm việc trong một bộ phận,
giữa các bộ phận.
Việc duy trì hệ thống quản lý
theo tiêu chuẩn ISO liên tục và
đều đặn, sẽ hình thành “thói
quen” quản lý sắp xếp công
việc hiệu quả cho cán bộ công
nhân viên trong JSC; làm tiền
đề để triển khai mô hình quản
lý theo tiểu chuẩn ISO trong
lĩnh vực cho thuê nhà xưởng
đến các dự án mở rộng trong
tương lai.
Thái Bình
Công ty JSC
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

ĐẨY MẠNH KINH DOANH,
PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH
VÀ BỀN VỮNG

N

gày 16/03/2018 Công ty cổ phần
Thống Nhất tiến hành tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2018. Tại Đại hội đã thông qua các
nội dung: Báo cáo đánh giá thực trạng công
tác quản lý của Công ty năm 2017 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo thẩm
định tình hình hoạt động kinh doanh năm
2017 của Ban Kiểm soát, thống nhất tỷ lệ chia
cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20% và kế
hoạch chi cổ tức năm 2018 sẽ cố gắng duy trì
ở mức 20%.
Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2018 sẽ
còn gặp nhiều khó khăn do đó trong kế hoạch
kinh doanh năm 2018, Công ty cổ phần Thống
Nhất đã đề ra một số giải pháp: đẩy nhanh
công tác bồi thường thu hồi đất để có đất
sạch cho thuê, tăng cường công tác thu hút
đầu tư, ngoài ra tập trung triển khai xây dựng
hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu giai đoạn 1
của dự án Khu Trung tâm Dịch vụ đủ điều kiện
chuyển nhượng trong Quý II/2018 và hoàn tất
điều chỉnh thiết kế để triển khai xây dựng 200
căn hộ chung cư nhà ở cho công nhân, đồng
thời triển khai tiếp giai đoạn 2 của Dự án nhằm
góp phần vào kết quả hoạt động kinh doanh
của Công ty năm 2018 và các năm tiếp theo.
Sau 01 năm niêm yết 8.200.000 cổ phiếu lên
Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) cổ phiếu của
Công ty cổ phần Thống Nhất (MCK: BAX) với
mức giá chào sàn ban đầu là 17.000 đồng/cổ
phiếu thì hiện nay giá giao dịch trên thị trường
bình quân 22.000 đồng/cổ phiếu. Có được kết
quả nêu trên là do chiến lược đầu tư của Công
ty luôn chú trọng và tập trung theo hướng
phát triển bền vững và tăng trưởng ổn định,
chính vì điều đó đã tạo được niềm tin cho các
cổ đông và các nhà đầu tư tiềm năng quan
tâm, tìm hiểu và đầu tư vào cổ phiếu của Công
ty, một mặt khẳng định được thương hiệu và
vị thế của Công ty cổ phần Thống Nhất trên thị
trường chứng khoán.
Minh Hiếu
Phòng Đầu tư Kinh doanh
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BAN QUẢN LÝ KCN TÍN NGHĨA

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2018

V

ào ngày 27 tháng 03
năm 2018 vừa qua,
Công đoàn cơ sở
thành viên Ban quản lý
Các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
phối hợp cùng chính quyền đã
tổ chức Hội nghị người lao động
năm 2018 tại Văn phòng huyện
Nhơn Trạch 3.
Với đặc thù là Công đoàn sinh
hoạt ghép bao gồm các đơn vị:
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa,
Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín
Nghĩa, Công ty CP doanh nghiệp
nhỏ và vừa Nhật Bản, Dự án Đại
Phước, Phú Hữu và số lượng đoàn
viên 57 người nên Hội nghị người
lao động năm 2018 đã diễn ra
trong không khí sôi nổi.
Tại Hội nghị, đại diện người sử
dụng lao động đã thông báo về
kết quả hoạt động của các đơn vị
năm 2017 và kế hoạch năm 2018,
đại diện BCH công đoàn báo cáo
công tác thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở tại nơi làm việc; thông
báo Nội quy lao động, Quy chế
Hội nghị người lao động, Quy chế
đối thoại định kỳ và thảo luận
đóng góp ý kiến thoả ước lao
động tập thể năm 2017.

Hội nghị cũng đã tổ chức đối
thoại, nghe các ý kiến, đề xuất
từ người lao động về bổ sung
phương tiện, tuyển dụng nhân
sự cho các vị trí tại P. KDTT, KTHT,
Trạm XLNT và nhận được trả lời
các thắc mắc từ đoàn chủ tịch,
người sử dụng lao động. Đồng
thời, ghi nhận các ý kiến CBCNV
vào biên bản Hội nghị chuyển
cấp trên. Bên cạnh đó, hội nghị
cũng đã bầu đại biểu dự Hội
nghị người lao động Tổng Công
ty 2018 với danh sách 6 người và
đại diện người lao động đã phát
động thi đua năm 2018.
Với phương châm: phát huy dân
chủ, tập trung trí tuệ tập thể,
nâng cao trách nhiệm cá nhân,
phát huy sức mạnh đoàn kết,
phấn đầu hoàn thành kế hoạch
sản xuất kinh doanh Tổng Công
ty giao năm 2018 chào mừng
kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng
Công ty. Hội Nghị người lao động
năm 2018 Ban quản lý các KCN
Tín Nghĩa đã kết thúc tốt đẹp với
biểu quyết đồng thuận, nhất trí
100% các nội dung thông qua tại
Biên bản và Nghị Quyết của Hội
Nghị.
BCH Công đoàn CSTV BQL KCN Tín Nghĩa

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CHỢ ĐẦU MỐI
NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
DẦU GIÂY –
“AVATAR CỦA
ĐỒNG NAI”

C

hợ đầu mối nông sản thực
phẩm Dầu Giây (giai đoạn
1) do Công ty cổ phần
bất động sản Thống Nhất
(thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa) làm
chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV
Proton là đơn vị khai thác phát triển.
Chợ nằm gần ngã 3 Dầu Giây thuộc
xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất,
Tỉnh Đồng Nai, giao giữa QL20 và
QL1A, kết nối với đường cao tốc
TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Ngày 28/06/2017 chợ đã được khánh
thành và chính thức đi vào hoạt
động. Đây là chợ đầu mối nông sản
trọng điểm lớn nhất ở Đồng Nai từ
trước đến nay. Chợ sẽ là nơi cung
cấp, tiêu thụ các loại nông sản sạch,
chất lượng của Đồng Nai và các Tỉnh
lân cận.
Với quy mô hơn 2ha, giai đoạn 1 chợ
đã hình thành được 216 vựa trái cây,
rau, củ, quả và hoa tươi. Ngoài ra, khu
chợ còn có 317 căn nhà phố. Chợ
đầu mối nông sản thực phẩm Dầu
Giây hoạt động cả ngày lẫn đêm, có
camera giám sát. Tính đến thời điểm
hiện tại đã có khoảng 60% số ô vựa
đi vào hoạt động ổn định. Chủ đầu
tư (Công ty CP BĐS Thống Nhất) đã
miễn phí các chi phí như điện, nước,
rác...của 3 tháng 5, 6, 7 nhằm thu hút
và khuyến khích tiểu thương đến

kinh doanh tại chợ. Các hợp tác xã,
nhà vườn được ban quản lý chợ kết
nối đều là những đối tác có uy tín, ý
thức cao về sự cần thiết phải sản xuất
sản phẩm đạt tiêu chuẩn để có thể
đưa nguồn hàng vào chợ bán. Tất cả
hàng hóa vào chợ đều có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, đảm bảo kiểm soát
chặt chẽ và quan trọng nhất là “sạch”.
Hiện có rất nhiều khách tới tham
quan, người dân địa phương cũng
tới mua hàng. Chợ khá đẹp và bố trí
khoa học nên tiểu thương rất ưng ý.
Theo quy định, nông sản vào chợ
phải “sạch”, đạt các tiêu chuẩn
VietGap, GlobalGap và có thể truy
xuất được nguồn gốc. Để đảm bảo
các quy định trên, các cơ quan chức
năng đã tổ chức nhiều đợt kết nối
cung cầu tiêu thụ rau, củ, quả, trái
cây an toàn vào chợ với sự tham gia
của hàng chục doanh nghiệp, trang
trại, HTX trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.
Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp
HTX, trang trại, tổ hợp tác trên địa
bàn Tỉnh Đồng Nai tăng cường tiêu
thụ sản phẩm nông sản, hình thành
chuỗi liên kết bền vững trong hoạt
động sản xuất - tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp an toàn giữa nhà sản
xuất và nhà tiêu thụ tại Đồng Nai
với các tỉnh thành khu vực Đông
Nam bộ và các vùng miền trong cả

nước. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tổ
chức các lớp học và cấp chứng chỉ vệ
sinh an toàn thực phẩm cho bà con
tiểu thương, giúp họ có thể yên tâm
buôn bán hơn, và khách hàng cũng
có thể an tâm khi mua thực phẩm tại
chợ đầu mối.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây cũng sẽ góp phần tăng
cường kết nối đa chiều, nâng cao
hiệu quả lưu thông, phân phối, thúc
đẩy giao thương hàng hóa, sản phẩm
nông sản, đặc sản, đặc trưng vùng
Đông Nam bộ và các tỉnh thành lân
cận, phát triển thành chợ đầu mối
trung chuyển sản phẩm nông sản
tập trung trong cả nước và xuất khẩu.
Chính nhờ những điều kiện tốt như
vị trí đẹp, giao thông thuận lợi,...chợ
sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nơi
đây sẽ là điểm đến của khách du lịch.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây đã được UBND Tỉnh Đồng
Nai phê duyệt mở rộng giai đoạn 2
với quy mô diện tích 48ha. Theo đó,
chợ sẽ có khu bán thực phẩm sạch,
gồm thịt lợn, gà… và các loại thủy,
hải sản, có kho lạnh và kho mát, bãi
xe container…
Trần Thị Hải Yến
Công ty CP BĐS Thống Nhất
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HƯỚNG ĐẾN TIÊU DÙNG BỀN VỮNG
THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0

N

hằm hưởng ứng ngày
Quyền của Người tiêu
dùng Việt Nam và thế
giới (15/3), sáng ngày
(15/3/2018), Sở Công Thương tỉnh
Đồng Nai, chi cục QLTT, Hội Tiêu
chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng,
Đồng Nai và công ty Vina CHG đã
phối hợp tổ chức hội thảo “Kinh
doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền
vững và giải pháp truy xuất nguồn
gốc sản phẩm ứng dụng công nghệ
4.0”, nhằm hướng tới phổ biến,
tuyên truyền rộng rãi hơn về ngày
quyền của người tiêu dùng Việt
Nam và tăng cường nhận thức về
các quyền lợi được pháp luật bảo
vệ của người tiêu dùng.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ThS
Phạm Gia Hải, Chủ tịch Hội Tiêu
chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
Đồng Nai cho biết, hiện có nhiều
người tiêu dùng không biết và nắm
rõ về các quyền của mình, do đó các
tổ chức xã hội và cơ quan báo đài
cần phải phát huy hơn nữa trong
việc tuyên truyền các thông tin
về quyền lợi của người tiêu dùng,
đồng thời các doanh nghiệp cũng
không được đứng ngoài cuộc trong
công tác giúp người tiêu dùng nắm
rõ những quyền lợi mà mình đang
được luật pháp bảo vệ.
Theo ThS Phạm Gia Hải, tiêu dùng
bền vững là điều mà nhiều nước
tiên tiến trên thế giới đang hướng
tới, đây là khái niệm cho thấy vai
trò quan trọng của người tiêu dùng
trong việc định hướng việc sản
xuất, kinh doanh của các công ty,
doanh nghiệp. Người tiêu dùng cần
phải biết lựa chọn, ủng hộ sử dụng
các sản phẩm chất lượng, phù hợp
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Ông Phạm Gia Hải, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ Người tiêu dùng Đồng Nai phát biểu khai mạc Hội thảo
với nhu cầu của mình, đồng thời
đảm bảo không gây hại cho môi
trường, giảm thiểu tối đa sự lãng
phí tài nguyên thiên nhiên. Chính
sự lựa chọn sản phẩm để tiêu dùng
của người tiêu dùng sẽ định hướng
cho các nhà kinh doanh làm ra các
sản phẩm chất lượng, sử dụng tối
ưu nguồn tài nguyên thiên nhiên
và dẫn đến phát triển kinh tế bền
vững.
Đặc biệt, phát biểu tại Hội thảo,
ông Nguyễn Viết Hồng, TGĐ Vina
CHG đã đưa ra nhiều giải pháp
nhằm giúp người tiêu dùng có
thể dễ dàng tiếp cận những sản
phẩm, hàng hóa chính hãng, bảo
vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Các giải pháp chống hàng giả áp
dụng công nghệ thông tin mà ông
Hồng đưa ra không chỉ giúp doanh
nghiệp bảo vệ thương hiệu trước
cuộc chiến hàng giả, hàng nhái,
giúp người tiêu dùng truy xuất
nguồn gốc hàng hóa chính xác,
mua sắm an toàn hơn mà còn tích

hợp nhiều công cụ giúp chủ doanh
nghiệp quản trị doanh nghiệp,
quản lý hàng hóa, kênh phân phối,
quảng bá thương hiệu và chăm sóc
khách hàng… Tất cả những giải
pháp trên được tích hợp đồng bộ
trong một giải pháp chung được
Vina CHG gọi là Vinacheck 4.0.
Theo ông Hồng, hiện nay số lượng
người tiêu dùng tiếp cận công
nghệ thông tin và sử dụng các
thiết bị thông minh đang ngày một
gia tăng, các DN cần phải thay đổi
tư duy trong cách tiếp cận khách
hàng, mở rộng thị phần, quản trị
doanh nghiệp hay chăm sóc và giữ
chân khách hàng trong thời kỳ hội
nhập sâu rộng các doanh nghiệp
Việt đang cạnh tranh khốc liệt.
“Công nghệ đang tạo ra cuộc cách
mạng trong cuộc sống của chúng
ta, việc bảo vệ, phát triển thương
hiệu và chăm sóc người tiêu dùng
cũng vì vậy mà thay đổi, mở ra
hướng quản trị hiện đại hơn, dễ
dàng hơn và thuận tiện hơn.”

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

THU HÚT ĐẦU TƯ
QUÝ I NĂM 2018 TẠI KCN ĐẤT ĐỎ I

Ông Phạm Gia Hải, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai kiểm
tra sản phẩm chính hãng thông qua giải pháp tem Vinacheck 4.0
Tại Hội thảo, ông Hồng cũng
giới thiệu những sản phẩm
tem chống hàng giả được tích
hợp công nghệ thông tin và
các công nghệ chống hàng
giả hiện đại như SMS, QR
Code.. Theo ông Hồng, đây
không chỉ là những “lá chắn”
giúp bảo vệ thương hiệu
doanh nghiệp, bảo vệ quyền
lợi NTD mà còn giúp cho việc
quản trị và phát triển doanh
nghiệp hiệu quả hơn, bền
vững hơn.
Nói về sử dụng giải pháp truy
xuất nguồn gốc, ông Lê Văn
Lộc, PGĐ Sở Công Thương
Đồng Nai cho biết hiện Sở
Công Thương đang phối hợp
với các cơ quan, ban ngành
liên quan trên địa bàn tỉnh xây
dựng đề án áp dụng truy xuất
nguồn gốc vào sản xuất, kinh
doanh các sản phẩm, hàng
hóa, đặc biệt là áp dụng trong
nông nghiệp, chăn nuôi và
hướng đến quản lý xuất khẩu
sản phẩm ra nước ngoài.
Cũng tại Hội thảo, ông Huỳnh
Kim Hóa, Trưởng phòng
Nghiệp vụ tổng hợp Chi cục
Quản lý thị trường Đồng Nai
cũng chia sẻ về tình hình công
tác thị trường, cung cầu giá
cả hàng hóa dịp Tết Nguyên

Đán 2018, qua đó cho thấy
lực lượng QLTT trên địa bàn
tỉnh đã có nhiều kết quả
đáng khích lệ trong việc nỗ
lực phát hiện, xử phạt những
vi phạm hàng giả, gian lận
thương mại ở Đồng Nai. Theo
đó, tính từ ngày 1/1/2018 đến
12/2/2018, lực lượng QLTT
Đồng Nai đã tiến hành kiểm
tra 376 trường hợp, phát hiện
340 vụ vi phạm, xử phạt thu
ngân sách hơn 1,62 tỷ đồng.
Định Quán
Báo Công Thương

N

gày
10/7/2015,
Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành
QĐ số 1035 về
ngày Quyền của người
tiêu dùng Việt Nam và lấy
ngày 15/3 hằng năm làm
ngày của người tiêu dùng
Việt Nam. Năm 2016 là
năm đầu tiên tổ chức các
hoạt động trên phạm vi
cả nước với chủ đề Quyền
được an toàn của người
tiêu dùng. Năm 2017, Bộ
Công Thương đã chính
thức phát động chủ đề
ngày quyền của người tiêu
dùng Việt Nam là “Doanh
nghiệp vì người tiêu dùng”.

V

ới tổng diện tích gần 500ha, Khu dân cư và tái
định cư 100ha, KCN Đất Đỏ I xây dựng theo
hướng đa ngành nghề, tập trung thu hút các
dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án có công nghệ
kỹ thuật cao, sử dụng ít lao động, không gây ô nhiễm môi
trường. Hiện KCN đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng KCN
để phục vụ nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư thứ cấp. KCN
Đất Đỏ được quy hoạch tại khu vực có vị trí địa lý thuận
lợi, kết cấu địa chất ổn định, gần cụm cảng nước sâu và
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thuận lợi
cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án tại KCN Đất Đỏ I. Bên
cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ luôn được quan tâm cải thiện
nên thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư khi muốn
tìm hiểu triển khai Dự án tại Việt Nam.
Trong quý I năm 2018, Công ty đã đón tiếp 18 đoàn khách
đến tham quan và khảo sát tại Khu Công nghiệp Đất Đỏ I,
trong đó chiếm đa số là các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn
Quốc…Vừa qua ngày 16/03/2018 tại văn phòng Công ty,
ông Nguyễn Khắc Thanh – Tổng Giám đốc Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông và ông Bùi Văn Tú đã tiến hành
ký kết Hợp đồng cho thuê lại đất nhằm thành lập Dự án
Công ty Cổ Phần Thép Bà Rịa – Vũng Tàu sản xuất thép
hình tại KCN Đất Đỏ I. Dự án được đánh giá phù hợp với
quy hoạch của KCN, khi Dự án đi vào hoạt động sẽ góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn.
Với những sự khởi động mạnh mẽ của KCN Đất Đỏ I trong
thời gian qua, Chúng tôi tin chắc rằng năm 2018 sẽ là một
năm bùng nổ và gặt hái được nhiều thành công.
Hồ Chí Hưng
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
Thông tin nội bộ - Số 02/2018
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NHÀ HÀNG
HANAKARUTA
NHƠN TRẠCH

C

ách đây hơn 20 năm kể từ khi được thành
lập theo Nghị định số 51/CP của Chính phủ,
Huyện Nhơn Trạch đã được định hướng và
quy hoạch phát triển là Thành phố công
nghiệp với diện tích các khu công nghiệp được phê
duyệt lên tới 3.500 ha. Trải qua một thời gian dài khó
khăn do phát triển chưa đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng,
dịch vụ, lực lượng lao động… trong những năm gần
đây những khó khăn này dần được khắc phục.
Với vị trí giao thông kết nối thuận lợi khi nằm trong
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng với sự hình
thành đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long
Thành - Dầu Giây, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 51, xây
dựng cây cầu huyết mạch nối Nhơn Trạch và quận 9
và cao tốc Long Thành - Bến Lức dự kiến thông xe
năm 2018, huyện Nhơn Trạch cũng đã hình thành
nhiều dự án dân cư lớn như: khu đô thị Đông Sài
Gòn, khu đô thị Đại Phước Center City, khu đô thị
Đại Phước Lotus, khu đô thị Detaco Nhơn Trạch, khu
đô thị Eco Sun, khu đô thị King Bay, khu đô thị Long
Thọ, khu đô thị Nhơn Trạch, khu đô thị Orchid City,
khu đô thị Phước An, khu đô thị Richland City, khu
đô thị Sông Đà IDC, khu đô thị Swan Bay, khu đô thị
Sweet Home Nhơn Trạch, khu đô thị Sun Flower City...
Ngoài ra, việc Chính phủ thống nhất đẩy nhanh tiến
độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành giúp cho
Nhơn Trạch trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà
đầu tư.
Nắm bắt xu thế đó, các Công ty dịch vụ, nhà hàng
trong và ngoài nước cũng bắt đầu đầu tư vào Nhơn
Trạch. Một trong số đó phải kể đến Chuỗi nhà hàng
khách sạn Hanakaruta đầu tư tại Khu nhà xưởng
cho thuê Nhật Bản (JSC). Với kinh nghiệm Quản
lý chuỗi nhà hàng (08 nhà hàng tại Nhật, 02 nhà
hàng tại Thái Lan và 02 nhà hàng tại Việt Nam), Nhà
hàng Hanakaruta mang món ăn phong cách từ tỉnh
Nagoya Nhật Bản đến gần hơn với khách hàng làm
việc tại khu vực Nhơn Trạch. Các đầu bếp Nhật Bản
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Một số món ăn và hình ảnh tại nhà hàng Hanakaruta
Nhơn Trạch.
tại Nhà hàng Hanakaruta không chỉ trực tiếp nấu các món ăn
truyền thống phục vụ tại chỗ mà còn cung cấp các dịch vụ
như Delivery- giao cơm trưa văn phòng, đặt tiệc liên hoan,
sinh nhật. Đây là loại hình dịch vụ cần thiết nằm trong chuỗi
dịch vụ mà JSC kêu gọi đầu tư.

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ QUÝ I/2018 TẠI JSC

C

ông ty Cổ phần Doanh
nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật
Bản (JSC) được thành lập
ngày 30/6/2015 do 03 cổ
đông là: Tổng Công ty Tín Nghĩa
(59,07%), Công ty Forval (35,00%)
và Công ty Cổ Phần Cảng Container
Đồng Nai (5,93%). Tình hình thu hút
đầu tư trong năm 2017, JSC đã thu
hút thêm 9 nhà đầu tư (06 nhà đầu tư
Nhật Bản, 02 nhà đầu tư Hàn Quốc và
01 nhà đầu tư Việt Nam), nâng tổng
số doanh nghiêp đang đầu tư hoạt
động tại khu Nhà xưởng cho thuê
của JSC là 32 doanh nghiệp, trong đó
24 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.
JSC đã hoàn thành đạt chỉ tiêu về
doanh thu và giảm lỗ so với Kế hoạch
năm 2017.
Đánh giá những yếu tố khách quan
trong năm 2017, mối quan hệ
ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản
được đánh giá đang ở giai đoạn tốt
nhất trong lịch sử, với nhiều sự kiện
quan trọng: ngày 16-17/1/2017,
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và
phu nhân đến thăm Việt Nam; ngày
28/2-5/3/2017, lần đầu tiên Nhà vua
Akihito và Hoàng hậu Michiko đến
thăm Việt Nam; ngày 4/6/2017, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có
chuyến thăm và làm việc tại Nhật
Bản. Tình hình chính trị và chính
sách vĩ mô được Chính phủ điều tiết
theo hướng ổn định đẫ được các nhà
đầu tư đánh giá cao. Theo thống kê
của JICA, trong năm 2017, số lượng
khách hàng Nhật Bản quan tâm đầu
tư ra nước ngoài tại Việt Nam chiếm
đa số so với các nước trong khu vực.
Bên cạnh đó JSC cũng có được những
thế mạnh của riêng mình trong việc
thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt các
nhà đầu tư Nhật Bản như: tháng

Ngày 29/01/2018: JSC ký MOU cùng Công ty Action Composite Technology
8/2017 Tòa nhà văn phòng đi vào
hoạt động với nhiều tiện ích hỗ trợ
như: Dịch vụ Một cửa do người Nhật
phụ trách, nhà hàng Nhật Bản do
đầu bếp Nhật phụ trách, dịch vụ cho
thuê phòng họp với trang thiết bị
hiện đại, dịch vụ cho thuê văn phòng
xây sẵn, xe bus điện tham quan nhà
xưởng,…. Ngoài ra JSC cũng tích cực
tham gia các cuộc thăm hỏi đối với
các tổ chức như JICA, JETRO, KOTRA,
các Lãnh sự quán, Công ty môi giới,
Công ty quảng cáo, khách hàng thuê
nhà xưởng và đối thủ cạnh tranh để
tìm kiếm khách hàng mới. Đặc biệt,
từ ngày 19 đến ngày 26/11/2017,
JSC đã phối hợp cùng với DIZA, JICA,
Forval tổ chức thành công chuyến
xúc tiến đầu tư thông qua tổ chức 02
cuộc hội thảo tại Takamatsu, Tokyo
và các chuyến thăm trực tiếp đến các
khách hàng tiềm năng. Đối với các
khách hàng hiện hữu, JSC luôn thể
hiện sự quan tâm, hỗ trợ và là cầu nối
gắn kết khách hàng đang thuê trong
khu nhà xưởng với việc tổ chức thành
công giải JSC Golf Cup mở rộng trong
tháng 8/2017 và tháng 1/2018.

Với những kết quả đạt được trong
năm 2017, năm 2018 ngoài việc duy
trì các hoạt động thu hút đầu tư và
tìm kiếm khách hàng, JSC tiếp tục
cải thiện chất lượng dịch vụ chuẩn
ISO 9001:2015 và chất lượng Nhật
Bản. Tiến tới chào mừng kỉ niệm 30
năm ngày thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa, JSC đăng ký hoàn thành các
hạng mục xây dựng Cổng và hàng
rào toàn khu, Phân khu B nhà xưởng
số 5, Nhà xưởng số 7, Nhà xưởng số
10 và nhà để xe tập trung trong năm
2018.
Về tình hình thu hút đầu tư trong
Quý I, JSC đã ký kết Biên bản ghi nhớ
(MOU) với 04 khách hàng thuê xưởng
và 01 khách hàng thuê văn phòng với
tổng diện tích đạt 18.214m2 và phấn
đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
2018 theo nghị quyết của Đại hội
đồng Cổ đông.
Cao Minh Chuyên
Công ty JSC
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VĂN HÓA TÍN NGHĨA

NIỀM VUI NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

N

gày Quốc tế phụ nữ 8/3
hay còn gọi là Ngày Liên
Hiệp Quốc vì Nữ quyền
và Hòa bình Quốc tế được
Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào
năm 1977. Đây là thành quả đấu
tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu
phụ nữ trên thế giới.
Không ai có thể phủ nhận vai trò và
trách nhiệm to lớn của người phụ nữ
thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ,
vừa tham gia lao động xã hội, đóng
góp sức lực của mình vào sự phát
triển của đất nước, không những thế
họ còn giữ một thiên chức cao cả là
một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra
những đứa con và nuôi dạy chúng
thành người. Phụ nữ ngày nay đang
dần khẳng định mình là phái đẹp chứ
không còn là phái yếu như trước kia.
Để thể hiện sự tôn vinh và ghi nhận
những đóng góp của chị em phụ nữ
trong Công ty, ngày 8/3 hàng năm
Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín
Nghĩa đều tổ chức cho các chị em
Công ty buổi họp mặt thân mật với
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những lời chúc tốt đẹp, hoa và bánh
trái.
Năm nay cũng không ngoại lệ, mặc
dù Công ty đang nỗ lực tập trung cố
gắng hoàn thành các nhiệm vụ, mục
tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận, ý
tưởng kinh doanh hay đầu tư dự án
mới,… Công ty vẫn không quên tổ
chức họp mặt 8/3 cho chị em phụ
nữ và chị em chúng tôi lại được vui
vẻ quây quần thưởng thức những lời
chúc từ lãnh đạo Công ty, Công đoàn
Công ty và ăn những món ăn quen
thuộc nhưng chất chứa tình cảm.
Buổi họp mặt được tổ chức tại hội
trường Công ty, tham dự buổi họp
mặt có Lãnh đạo Công ty, Tổ chức
Công đoàn, cùng cán bộ nhân viên
Công ty.
Mở đầu buổi họp mặt Ông Lê Đình
Sơn – Phó Giám đốc Công ty, Chủ
tịch Công đoàn Công ty đại diện cho
Công ty cũng như thay mặt cho “phái
nam” dành những lời chúc tốt đẹp
đến chị em phụ nữ lời chúc sức khoẻ,

gia đình hạnh phúc và thành công
trọn vẹn trong cả hai vai “việc nước”
cũng như “việc nhà” và gửi tặng lẵng
hoa tươi thắm đến các chị em.

Hòa chung trong niềm vui ngày
8/3, trên khuôn mặt mỗi chị em đều
không giấu niềm vui sum họp. Dù
buổi họp mặt diễn ra trong khoảng
1 tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ để
khích lệ tinh thần chị em chúng tôi
tiếp tục làm việc, cống hiến, tiếp tục
cố gắng học hỏi để hoàn thành các
nhiệm vụ được giao.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám
đốc Công ty, tổ chức Công đoàn
Công ty đã quan tâm, tổ chức buổi
họp mặt này và hy vọng những hành
động đẹp đó được duy trì ở những
năm tiếp theo, xin chúc Công ty luôn
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ
đề ra, phát triển bền vững.
Mai Thị Sáng
Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa
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CĐCS TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC VỀ NGUỒN
NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

N

hân ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3, Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã tổ chức thành công
chuyến về nguồn và thăm các di tích
lịch sử tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chuyến đi có sự tham gia của toàn
thể chị em phụ nữ của các Công
đoàn cơ sở thành viên thuộc Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty.
Xuất phát từ lúc sáng sớm, nhưng
chị em phụ nữ đều rất hào hứng. Địa
điểm đầu tiên đoàn dừng chân là nhà
tưởng niệm anh hùng Võ Thị Sáu, tại
đây chúng tôi đã dâng hương để bày
tỏ lòng biết ơn đến Chị. Khi chúng
tôi bước vào đền, hình ảnh trước mắt
hiện ra là bức tượng Chị Sáu đứng
hiên ngang, sừng sửng giữa trời, kèm
theo bài hát “Biết ơn Chị Võ Chị Sáu”
cũng được vang lên trong không khí
trang nghiêm. Sau khi đoàn thắp
hương xong thì chúng tôi được nghe

giới thiệu về cuộc đời, quá trình hoạt
động cách mạng và tấm gương hy
sinh anh dũng, kiên cường của nữ
anh hùng Võ Thị Sáu cũng như được
thực tế nhìn thấy các hình ảnh, bài
thơ, vật dụng mà gia đình Chị đã
sử dụng, các bài viết về lịch sử cuộc
đời của Chị cùng những tư liệu về
vùng đất, con người Đất Đỏ,… Nhắc
đến Chị Võ Thị Sáu là nhắc đến hình
ảnh một người con gái trẻ nhưng
vô cùng dũng cảm, gan dạ, với tấm
lòng yêu nước sắt son, đầu ngẩng
cao bất khuất ngay trong lúc hi sinh
đang ở cái tuổi vừa chớm đôi mươi,
cái tuổi đẹp nhất của đời người con
gái. Được nghe những câu chuyện về
Chị Võ Thị Sáu, ai cũng xúc động và
thấy khâm phục tinh thần thép của
nữ anh hùng.
Rời khỏi Đài tưởng niệm Chị Võ
Thị Sáu chúng tôi lại xuôi theo con
đường để đến với vùng biển Long
Hải. Tại đây, các chị em được hòa

mình với không gian mênh mông
thoáng đãng, gió mát, cát vàng và
biển xanh. Về đến đây, chị em đã tạm
gác lại những suy nghĩ, lo toan của
công việc để cùng nhau hòa mình
vào những trò chơi tập thể vui nhộn,
năng động. Không chỉ được tham gia
các hoạt động tập thể, chúng tôi còn
được thưởng thức những món hải
sản tươi sống do ngư dân nơi đây
đánh bắt mang về.
Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã để lại
rất nhiều kỷ niệm cho các chị em.
Chuyến đi này không chỉ thể hiện
nét văn hóa “Uống nước nhớ nguồn”
mà qua những chuyến đi như vậy sẽ
giúp tập thể ngày một đoàn kết hơn,
đây cũng là cơ hội để mọi người giao
lưu chia sẻ, gắn kết và xứng đáng là
phụ nữ Tín Nghĩa trong thời đại mới
“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm
đang”.
Nguyễn Thị Ly
CTCP TM & XD Phước Tân
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CÙNG
GÓP PHẦN
XÂY DỰNG
VĂN HÓA
TÍN NGHĨA
– MỘT ĐIỀU
GẦN GŨI

K

hi nhắc đến văn hóa
doanh nghiệp, có thể mỗi
cá nhân chúng ta có suy
nghĩ đây là điều vĩ mô
và việc xây dựng văn hóa doanh
nghiệp không phải việc của nhân
viên mà là việc của ban lãnh đạo
của Công ty. Thế nhưng việc xây
dựng văn hóa doanh nghiệp lớn
mạnh lại phụ thuộc rất nhiều vào
mỗi cá nhân trong một tập thể.
Văn hóa doanh nghiệp tạo nên sự
thành công hay thất bại của một
doanh nghiệp. Tại các cường quốc
về kinh tế trên thế giới, văn hóa
doanh nghiệp được quan tâm và
xây dựng ngay từ thời kỳ đầu xây
dựng kinh tế bởi văn hóa doanh
nghiệp lớn mạnh là điều tiên quyết
để doanh nghiệp trường tồn và
phát triển. Minh chứng như: Honda,
Coca Cola, KFC, Toyota…Họ là
những doanh nghiệp rất chú trọng
vào những hoạt động xây dựng
thương hiệu, nâng cao đời sống
nhân viên, hoạt động từ thiện, ủng
hộ các công tác hướng đến cuộc
sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.
Đến đây nghĩ đến Tín Nghĩa. Chúng
ta đã và đang khẳng định văn hóa
doanh nghiệp của mình và xây
dựng theo đúng như tuyên ngôn
giá trị bằng những hoài bão góp
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phần nâng cao niềm tự hào và giá trị
thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu,
với Sứ mệnh đem lại sự an tâm và
lợi ích cộng hưởng cho khách hàng,
góp phần kiến tạo một xã hội văn
minh, phát triển bền vững và theo
một triết lý kinh doanh xuất phát từ
một chữ Tín.
Những người đi trước đã xây dựng
được văn hóa doanh nghiệp của Tín
Nghĩa đơn giản đó là những buổi
chào cờ đầu tuần, chia sẻ những
trang, những quyển thông tin nội
bộ để toàn thể cán bộ CNV đều
được quyền lợi thông tin như nhau,
là những khóa đào tạo mang tâm
huyết nâng cao trình độ cho cán bộ
CNV của công ty. Rồi những chuyến
du lịch hàng năm, ngày Hội thao
Tín Nghĩa, cuộc thi Nếu tôi là lãnh
đạo, … và đặc biệt hơn cả đó là việc
thanh toán lương đúng lịch hàng
tháng dù có những lúc tài chính
Công ty bị ảnh hưởng. Những điều
đơn giản nhưng đây chính là một
văn hóa mà không phải công ty nào
cũng xây dựng và duy trì được.
Chúng ta là hàng ngũ kế thừa phải
giữ gìn nét văn hóa Tín Nghĩa xưa

nay có được và nỗ lực phát huy, cải
tiến chúng theo thời đại. Hiện nay,
Tổng Công ty Tín Nghĩa với một lực
lượng nhân sự đông đảo với trình
độ Đại học và trên Đại học. Đây
chính là nguồn lực chính và quan
trọng nhất để góp phần xây dựng
văn hóa Tín Nghĩa hướng tới mục
tiêu trở thành tập đoàn kinh tế phát
triển bền vững và chung tay trên
hành trình tiến đến mục tiêu “Tín
Nghĩa trở thành công ty hàng đầu –
Tin Nghia number one”.
Với góc nhìn của một người đủ
trưởng thành được có cơ hội đứng
vào hàng ngũ nhân viên của Tín
Nghĩa, bản thân cảm nhận mỗi
ngày làm việc tại Tổng Công ty Tín
Nghĩa là một ngày để được học tập
và trau dồi, nâng cao nghề nghiệp
và học làm người, văn hóa Tín Nghĩa
có vô vàn mảnh ghép đáng nhớ,
ghép nên câu chuyện cuộc sống và
sự trưởng thành của chính bản thân
tôi. Tôi cảm thấy tự hào để cùng
góp sức nhỏ bé của mình mang đến
hình ảnh thương hiệu Tổng Công ty
Tín Nghĩa.
Hoàng Thảo
BQLCKCN
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CẢM NHẬN HÀNH TRÌNH THAM GIA HỘI TRẠI
TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

T

háng 03, tháng của thanh
niên, tháng của tuổi trẻ.
Hòa chung không khí nô
nức của tuổi trẻ cả nước
tích cực tham gia các hoạt động
chào mừng 87 năm ngày thành
lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh (26/3/1939 – 26/3/2018).
Được sự cho phép của Đảng ủy,
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Tín Nghĩa, 32 đoàn viên đại diện
cho 300 đoàn viên của Đoàn cơ sở
Tổng Công ty đã tham gia cắm trại
Truyền thống tại Khu du lịch Mặt
trời Buổi sáng, Hồ Cốc, Bà rịa Vũng
Tàu do Đoàn khối Doanh nghiệp

tỉnh Đồng Nai tổ chức trong hai
ngày 17&18/3/2018.
Đúng 6h00 chuyến xe được lăn
bánh từ văn phòng Tổng công ty đi
đến điểm cắm trại, điều mới mẻ năm
nay hầu hết các bạn đoàn viên của
các chi đoàn tham gia rất tích cực.
Đây là cơ hội để các đoàn viên của
các chi đoàn được giao lưu với nhau,
trao đổi cho nhau về hoạt động của
chi đoàn mình mà suốt một năm
hiếm khi được gặp mặt, rồi tìm kiếm
được những người bạn mới chung
quan điểm, chung sở thích… Trên
chuyến xe đó, các câu chuyện luyên

thuyên, hài hước, dí dỏm được các
bạn đoàn viên chia sẻ một các rất
nhiệt tình, mỗi người đều đem đến
những mảng màu mới, sức sống
mới của tuổi trẻ. Rồi 9h00 xe của
Đoàn cơ sở TCT Tín Nghĩa cũng đã
đến địa điểm cắm trại, trước mắt là
các bạn đoàn viên là khung cảnh
đẹp, sống động của bãi biển Hồ
Tràm, và dự đoán sẽ có nhiều hoạt
động, trò chơi thú vị sẽ diễn ra
trong ngày. Do là đơn vị đến sớm,
nên Đoàn cơ sở đã chọn được một
vị trí ‘đắc địa’ để dựng trại và cổng
trại, do đã có kinh nghiệm nên hoạt
động dựng trại được diễn ra nhanh
Thông tin nội bộ - Số 02/2018
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chóng, nam thì cưa tre làm cổng trại,
dựng lều trại, nữ thì trang trí các lều
trại thêm hoành tráng, điều đặc biệt
của khu trại là có mặt tiền tương đối
rộng, và thoáng phục vụ cho các
hoạt động về đêm của các trại sinh.
Sau khi hoàn tất các công tác, Đoàn
bắt đầu dùng cơm trưa và triển khai
các hoạt động sẽ diễn ra một cách
sôi nổi vào đầu giờ chiều.
14h00 chiều, trò chơi đầu tiên tham
gia đó Cuộc thi Rung chuông
Vàng tìm hiểu ngày thành
lập Đoàn, Nghị quyết Đại
hội tỉnh Đoàn và Trung
ương Đoàn. Điều thú
vị là sự nô nức, sôi
động được diễn ra
ngay lập tức, và
việc “Nhắc bài”
được diễn ra phổ
biến, khiến cho
việc chọn được
thí sinh “xuất sắc
nhất” gây khó
khăn cho Ban
tổ chức cuộc thi.
Điều rút ra được
là bên cạnh tiếng
cười sảng khoái, cũng
giúp cho các Ban đoàn
viên cập nhật được nhiều
kiến thức về tổ chức đoàn.
15h00, trò chơi vận động được
bắt đầu, do số lượng đoàn viên tham
gia quá đông, nên Ban tổ chức chỉ tổ
chức được 02/03 trò chơi vận động ở
dưới biển (nhảy bao bố tiếp sức nam
nữ, Kéo co đồng đôi nam nữ). Bằng
sự nỗ lực và tham gia tích cực của
các bạn đoàn viên: Đoàn cơ sở đã
đạt được rất nhiều thành tích: Rớt từ
“vòng gửi xe” trò chơi nhảy bao bố,
và hạng ba kéo co. Đúng 17h00, các
trại sinh được thoải mãi tắm biển tự
do, để xua đi những mệt mỏi vì tham
gia các trò chơi vận động, được hòa
mình dưới làn nước biển trong xanh
của bãi tắm, đã xua đi cái nóng nực
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lên đến 37 độ ngoài trời. Sau khi kết
thúc, việc tắm biển tự do, các trại
sinh dùng cơm tối, và chuẩn bị buổi
party ngoài trời với các món nướng
đã được chuẩn bị sẵn cho buổi cắm
trại, một lần nữa tính đoàn kết,
phân chia công việc một cách nhịp
nhàng giúp cho buổi tiệc ngoài trời
được diễn ra một cách thuận lợi, vừa
nhâm nhi những món nướng vừa kể

cũng tham gia một cách sôi nổi giúp
cho buổi party và giao lưu âm nhạc
thêm những gam màu sôi động của
tuổi trẻ, những tình khúc nhạc trẻ,
những ca khúc Bolero sâu lắng cứ
mãi cất lên thêm vào đó là những
tiếng vỗ tay, reo hò khiến không khí
càng lúc càng sôi động, lúc thăng
lúc trầm. Rồi khi màn đêm buông
xuống, cũng là lúc các trại sinh tạm
chia tay nhau, để nghỉ ngơi kết thúc
một ngày tham gia hội trại sôi nổi và
lưu giữ nhiều kỷ niệm.
Đúng 6h00 sáng, các trại
sinh của đoàn thức dậy
và chuẩn bị hành
trang để trở về. Trên
chuyến xe về ấy,
các câu chuyện
của ngày hôm
qua lại được tiếp
tục. Tuy trên
khuôn mặt các
trại sinh vẫn còn
hiện vẻ mệt mỏi
sau 01 ngày tham
gia, nhưng sự hào
hứng không bị mất
đị, họ tiếp tục kể cho
nhau nghe những
những trải nghiệm thú
vị về buổi cắm trại đáng
nhớ và nhiều kỷ niệm.

cho nhau nghe những trò chơi vận
động mình vừa tham gia vào buổi
chiều, đâu đấy vẫn còn những luyến
tiếc như muốn kéo dài thời gian của
hội trại, được chơi nhiều hơn, được
giao lưu nhiều hơn nữa với các trại
khác. Khi những câu chuyện được
kéo dài, thì để thay đổi không khí
các trại sinh hát cho nhau nghe
nhưng ca khúc để giúp vui, qua đó
phát hiện thêm những giọng hát
tiềm năng của Tổng Công ty, rồi các
bạn đoàn viên của các đoàn khác

Kết thúc chuyến đi, điều đọng lại
trong tôi và cũng như BCH Đoàn cơ
sở, đó là sẽ cố gắng xây dựng nhiều
chương trình hoạt động đoàn ngoại
khóa để cho các bạn đoàn viên của
Đoàn cơ sở có được nhiều cơ hội
được giao lưu, được nói chuyện với
nhau một cách thoải mái nhất, để
các bạn được sống với không khí
của tuổi trẻ, để những nụ cười kia,
những câu chuyện kia sẽ được đọng
lại mãi trong các bạn đoàn viên.
Cáp Trọng Biên
Bí thư Đoàn cơ sở

ĐOÀN THANH NIÊN

CHI ĐOÀN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

S

GẶP GỠ GIAO LƯU NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ

áng
ngày
20/4/2018,
Huyện Đoàn Nhơn Trạch
phối hợp cùng Hội Chiến sĩ
Cách mạng bị địch bắt, tù đày huyện
Nhơn Trạch tổ chức Chương trình
“Gặp gỡ giao lưu nhân chứng lịch
sử” với chủ đề: “Tuổi trẻ Nhơn Trạch
xung kích, sáng tạo tiếp bước truyền
thống” nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018)
nhằm tuyên truyền giáo dục về
truyền thống lịch sử vẻ vang của
dân tộc Việt Nam; nâng cao nhận
thức, bồi dưỡng, giáo dục truyền
thống yêu nước, tự hào dân tộc cho
cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên
trên địa bàn Huyện, qua đó khơi dậy
niềm tự hào trong thế hệ trẻ về hào
khí của những ngày tháng lịch sử,
với mốc son chói lọi ngày 30/4/1975
giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.
Tại buổi giao lưu có sự hiện diện của
20 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù
đày huyện Nhơn Trạch, 20 con cháu
của chiến sĩ cách mạng bị địch bắt,
tù đày huyện Nhơn Trạch và 200
cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện
Nhơn Trạch (trong đó có sự tham
dự của các bạn đoàn viên Chi đoàn
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch).
Các đại biểu, chiến sĩ cách mạng và
các cán bộ, đoàn viên thanh niên đã
cùng xem phim tư liệu về chiến dịch
Hồ Chí Minh năm 1975. Phần chính
của chương trình là buổi giao lưu,
tìm hiểu về những ngày tháng đấu
tranh gian khổ của các chiến sĩ cách
mạng bị địch bắt, tù đày trong nhà
lao đế quốc cùng đồng chí Nguyễn
Minh Hoàng – Phó Chủ tịch Hội
Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù
đày tỉnh Đồng Nai.

Tồn tại từ tháng 6/1967 đến tháng
3/1973, trại giam tù binh cộng sản
Phú Quốc đã giam giữ hơn 40.000
lượt chiến sĩ cách mạng. Nhiều chiến
sĩ đã bị giam cầm trong các nhà đá,
bị đánh đập tra tấn dã man, như
dùng que thép nung đỏ xuyên vào
bắp thịt, bẻ răng, rút móng tay…
Tuy nhiên, không khuất phục trước
những đòn tra tấn tàn bạo, những
thủ đoạn chiến tranh tâm lý nham
hiểm, các chiến sĩ cách mạng luôn
giữ vững ý chí, sử dụng nhiều hình
thức đấu tranh phong phú. Nhiều
tấm gương chiến đấu dũng cảm
trong nhà tù đã trở thành nỗi khiếp
sợ của kẻ địch, những tấm gương
kiên trung bất khuất ấy đã giúp
các tù binh chiến sĩ cộng sản vững
tin vào cách mạng, vào ngày chiến
thắng.
Sau khi Hiệp định Pari được ký kết,
các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt
tù đày tại trại giam Phú Quốc trở
về trong tâm thế của người chiến
thắng. Họ tiếp tục tham gia, có
nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng
phát triển đất nước.

Buổi gặp mặt các chiến sĩ cách mạng
bị địch bắt, tù đày tại trại giam Phú
Quốc là một trong những hoạt động
thiết thực nhằm thể hiện tình cảm,
sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân Nhơn Trạch đối
với các bác, các đồng chí-những
chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất
khuất, không lùi bước trước mọi cực
hình tra tấn dã man, sẵn sàng hy
sinh, quyết giữ vững phẩm chất, khí
tiết người chiến sĩ cách mạng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng
chí Hồ Thị Kim Ngân – Phó Bí thư
Thường trực Huyện Đoàn Nhơn
Trạch bày tỏ sự trân trọng, sự biết ơn
sâu sắc với các chiến sĩ cách mạng
bị địch bắt, tù đày tại trại giam Phú
Quốc nói riêng, với các chiến sĩ cách
mạng bị địch bắt, tù đày nói chung
đã chiến đấu anh dũng, hy sinh dâng
hiến cả cuộc đời, tuổi thanh xuân
cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng
của Đảng, của dân tộc.
Nguyễn Thanh Minh
Bí thư Chi đoàn Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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uy trì truyền thống tốt đẹp
từ hơn nhiều năm nay,
tiếp tục chia sẽ với những
mảnh đời bất hạnh trong
cuộc sống, Tổng Công ty Tín Nghĩa
và các đơn vị thành viên tiếp tục
tham gia chương trình Chung lòng
chung sức của Đài truyền hình Đồng
Nai trong tháng 02 và 03/2018.
Vào đầu tháng 02, trong không khí
nô nức đón Tết Nguyên đán của mọi
người, thì vẫn còn đâu đó những
trăn trở về những khó khăn, đau
khổ trong cuộc sống, thấu hiểu
những điều đó, Đại diện Văn phòng
Tổng Công ty đã gặp và gửi số tiền
20.000.000 đồng tới bà Lê Thị Biên
– sinh năm 1928 tại xã Xuân Tây,
huyện Cẩm Mỹ- một trong những
hộ nghèo tại địa phương. Cách đây
30 năm, sau khi chồng mất, bà Lê Thị
Biên một mình nuôi 05 con, những
tưởng khó khăn sau khi chồng mất
sẽ là những khó khăn cuối cùng
mà bà phải chịu đựng thì sau đó,
02 người con của bà cũng mất đi vì
bệnh nan y, 02 người con đã có gia
đình nhưng cuộc sống không ổn
định cũng chỉ làm thuê, làm mướn,
nay đây, mai đó cuộc sống cũng
thiếu thốn nên không giúp được gì
nhiều cho bà, còn một người con thì
bị bệnh tâm thì vẫn ở cạnh bà.

đang cư ngụ, nỗi lo của bà không
phải là về chính mình hay những
ngày tháng mà mình vẫn còn sống,
mà nỗi lo lớn nhất của bà là về người
con của mình khi bà mất đi.

Ở tuổi xế chiều, bà vẫn phải lo toan
những vất vả thường ngày của cuộc
sống. Người con trai bị bệnh tâm
thần, không giúp gì nhiều trong
cuộc sống, vẫn cần bà lo lắng trong
từng miếng cơm, manh áo. Gần đây,
do tuổi già, sức yếu, bà còn bị té gãy
chân, do không có tiền để chữa trị,
nên đến nay, việc đi lại của bà cũng
rất vất vả, cuộc sống đã khó, nay còn
khó hơn. Hiện trong căn nhà tình
thương đơn sơ nơi hai mẹ con bà

Trong tháng 03, đoàn làm chương
trình tiếp tục phối hợp với Công
ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
đến thăm hỏi và trao tặng số tiền
20.000.000 đồng cho hộ gia đình
hai em Dương Thị Hòa – sinh năm
2003 và Dương Thị Đao – sinh năm
2007 tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm
Mỹ. Trong năm 2015, mẹ của hai em
chẳng may bị bệnh và mất, người
cha của hai em vì quá thương nhớ
vợ mà cũng bị trầm cảm. Nguồn
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sống của gia đình hai em hiện nay
chỉ dựa vào một sào đất trồng hoa
màu. Mặc dù có hoàn cảnh khó
khăn, tuy nhiên, trong nhiều năm
liền, hai em luôn là học sinh giỏi của
trường. Hiện tại, do gia cảnh khó
khăn nên hai em có khả năng phải
bỏ học mặc dù nhà trường và địa
phương đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ.
Ngoài ra, trong dịp này, một mạnh
thường quân khác cũng đã tài trợ số
tiền 10.000.000 đồng cho hai em để
giúp hai em có thêm điều kiện thực
hiện ước mơ tới trường dù hoàn
cảnh hiện tại còn nhiều khó khăn
Hồng Long
P. TTTT

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG

CHUNG TAY GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO
ĐÓN TẾT MẬU TUẤT 2018

H

àng năm vào mỗi dịp tết
đến xuân về, người Việt
Nam chúng ta có truyền
thống yêu thương và
đùm bọc chia sẻ ngọt bùi với nhau,
truyền thống yêu thương con người
có từ xa xưa và mãi được lưu truyền
tới ngày nay đó là truyền thống quý
báu mà ông cha ta đã để lại cho
chúng ta, tiếp bước ông cha vào
dịp xuân về Công ty Cổ phần đầu
tư Nhơn Trạch có nhiều chương
trình từ thiện và giúp đỡ cũng như
việc tặng quà tết dành cho người
nghèo, những món quà tuy nhỏ bé
nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp
mà Công ty chúng tôi muốn lan tỏa
cho cộng đồng.
Tiếp nối truyền thống ấy, với tinh
thần lá lành đùm lá rách, ngày
02/02/2018, Công ty cổ phần đầu
tư Nhơn Trạch đã kết hợp với Ủy
ban nhân dân xã Long Tân và Ủy

ban nhân dân xã Phú Thạnh, huyện
Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai tổ chức
buổi trao quà cho các hộ gia đình
nghèo tại địa phương với 150 suất
quà tết, mỗi suất quà trị giá 400.000
đồng với tổng giá trị phần quà trị
giá 60.000.000 đồng gồm gạo và
các nhu yếu phầm thiết yếu như
mắm, muối, dầu ăn, đường, mì tôm
….. được Công ty Cổ phần đầu tư
Nhơn Trạch trao trực tiếp cho các
hộ dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân
xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là
hoạt động thiết thực, thể hiện tinh
thần trách nhiệm, sự cảm thông,
chia sẻ của Công ty chúng tôi với
các gia đình còn nhiều khó khăn
để phần nào giúp đỡ bà con nghèo
đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
đầm ấm, và hạnh phúc.

dân không khỏi xúc động, giờ thì
các hộ dân đã có cái tết tươm tất
hơn, ấm cúng hơn. Chúng tôi cũng
cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi
trong niềm vui và hạnh phúc chung
của các hộ dân.
Khi mọi người, mọi nhà đang rộn
ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của
dân tộc, thì những lời chúc, thăm
hỏi, động viên và những món quà
Tết được trao tận tay các hộ dân có
hoàn cảnh khó khăn, không chỉ thể
hiện sự quan tâm, chăm lo chung
tay hỗ trợ của cộng đồng đối với các
hộ nghèo, gia đình chính sách mà
còn thể hiện tinh thần tương thân,
tương ái, chia sẻ giúp đỡ trong mỗi
dịp tết đến xuân về.
				
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Cầm trong tay những phần quà do
Công ty chúng tôi trao tặng, các hộ
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CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA

TẾT SẺ CHIA, XUÂN ẤM ÁP

N

hân dịp xuân Mậu
Tuất 2018, với bản
sắc văn hóa đề cao
giá trị con người,
phát huy vai trò luôn đi đầu
trong công tác từ thiện –
chung tay vì cộng đồng - xã
hội và đặc biệt phát huy truyền
thống tương thân tương ái, lá
lành đùm lá rách của dân tộc;
từ ngày 29/01 đến ngày 01/02
Công đoàn cơ sở thành viên
Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa
trực thuộc Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã phối
hợp cùng Mặt trận tổ quốc 5 xã
thuộc huyện Nhơn Trạch gồm
xã Long Thọ, xã Hiệp Phước,
xã Phú Hữu, xã Đại Phước, xã
Phước Khánh và cùng phối
hợp với phụ trách Hội người
mù của huyện Long Thành và
huyện Nhơn Trạch tổ chức trao
686 phần quà, mỗi phần quà
trị giá 300 nghìn đồng với các
nhu yếu phẩm thiết thực trong
cuộc sống để vui đón xuân,
gồm gạo, mì gói, nước mắm,
dầu ăn, bột nêm, đường và cà
phê hòa tan 3 trong 1 thương
hiệu S’café Việt – Tín Nghĩa cho
các hộ gia đình có hoàn cảnh
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khó khăn với tổng giá trị hơn
200 triệu đồng, nhằm góp một
phần nho nhỏ cho các hộ này
có thêm niềm vui đón tết được
hạnh phúc.
Ngày 31/01/2018 Ông Nguyễn
Đức Thăng- Phó Giám đốc BQL
các KCN Tín Nghĩa đã trao từng
món quà đến tận tay các cô chú
bà con xã Phước Khánh, huyện
Nhơn trạch với cả tấm lòng và
chúc bà con hưởng một mùa
xuân vui tươi.
“Hy vọng với những món quà
nhỏ nhưng thiết thực chứa
đựng tình cảm và tấm lòng
của tập thể lãnh đạo và CBCNV BQL các KCN Tín Nghĩa
nói riêng và Tổng Công ty Tín
Nghĩa nói chung khi được trao
đến tận tay những người bị
khiếm khuyết và bà con cô bác
nhằm tiếp thêm động lực giúp
họ vượt lên trong cuộc sống,
đón tết Mậu Tuất ấm áp, trọn
vẹn hơn” (phát biểu của Chủ
tịch UBND xã Phước Khánh
Nguyễn Thế Phong)
Nguyễn Đức Thăng
Ban QLKCNTN

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

D

ân tộc ta luôn luôn có những phẩm chất
tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm
lá rách nó là phẩm chất đẹp và mang trong
con người những điều tốt đẹp nhất, chúng
ta cần phải học tập và phát huy nó. Với ý nghĩa sâu
sắc đó, trong những năm qua Tổng Công ty Tín Nghĩa
luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái hay được
hiểu một cách khác là sự giúp đỡ, sự yêu thuơng
và trân trọng đối với những con nguời xung quanh
chúng ta. Mỗi chúng ta đều hiểu được tinh thần tương
thân tương ái qua những câu ca dao tục ngữ của dân
tộc như: Lá lành đùm lá rách; Bầu ơi thương lấy bí
cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Để cụ thể hoá tinh thần tương thân tương ái đó và
bằng hành động cụ thể và thiết thực, Tổng Công ty
Tín Nghĩa luôn nỗ lực và ra sức làm nhiều công tác từ
thiện xã hội giúp đỡ nhiều tổ chức, cá nhân có hoàn
cảnh khó khăn. Vào cận Tết hàng năm Tổng Công ty Tín
Nghĩa đều thăm và tặng quà cho các hộ dân nghèo,
các tổ chức hội người mù tại các xã Hiệp Phuớc, Long
Thọ, Phước Khánh, Đại Phước, Hội người mù huyện
Long Thành và Nhơn Trạch. Tuy mỗi phần quà có giá
trị kinh tế không nhiều nhưng bù lại là một niềm vui,
niềm hạnh phúc đối với họ cho một cái Tết ấm lòng
và cũng hiểu được rằng trong cuộc sống này vẫn còn
nhiều sự quan tâm, động viên và chia sẽ khó khăn của
họ. Không chỉ riêng về Tổng Công ty Tín Nghĩa mà
còn rất nhiều tổ chức, Công ty, các cá nhân khác cũng
đóng góp nhiều cho công tác từ thiện xã hội nói riêng
là trên địa bàn Tỉnh và nói chung là cả nuớc.
Với niềm tin và hy vọng toàn thể cán bộ công nhân
viên trong toàn Tổng Công ty Tín Nghĩa luôn chung
tay góp sức cùng Tổng Công ty luôn tiếp tục phát huy
truyền thống cao đẹp đó góp phần làm cho cuộc sống
này ngày càng có ý nghĩa hơn.
Lê Nguyễn Diễm Hằng
Ban Quản lý KCN Tín Nghĩa

THƠ

Phút tự sự Công ty Bảo vệ
Bảo vệ Tín Nghĩa rất hay
Có Anh Giám đốc lại hay thương người
Miệng Anh luôn nở nụ cười
Anh làm lãnh đạo rạng ngời Công ty
Việc Anh đã có người ghi
Ghi công Chị Thuý Công ty của mình
Chị luôn ghi nhận tình hình
Báo cáo với Sếp tình hình cả năm
Hết giờ chị vẫn làm chăm
Chưa báo cáo hết cuối năm chưa về
Công việc thì rất bộn bề
Làm đi mới biết cái nghề đáng yêu
Anh Thái vẫn còn đăm chiêu
Lật ra xem lại còn nhiêu hợp đồng
Anh ơi Doanh nghiệp đang trông
Anh xem để ký hợp đồng sớm hơn
Nhiều lúc vội chẳng ăn cơm
Đi cùng Anh Chính sớm hơn vài giờ
Anh em Doanh nghiệp trông chờ
Mong Anh kết thúc ngày chờ tháng trông
Đất nước cùng với non sông
Anh em bảo vệ báo công với người
Giờ đây Bác đã mỉm cười
Non sông gấm vóc rạng ngời sử thi

Tín Nghĩa về thăm…
Xót xa cho mảnh đời sao bất hạnh
Tóc hai màu không bên cạnh cháu con
Dáng hao gầy đôi mắt đã mỏi mòn
Sống côi cút ngày qua ngày thiếu khó!
Chiều tối đến Người tìm về một xó
Cố thu mình tránh cái gió ngang qua
Đêm lạnh dần, không nệm ấm chăn hoa
Và giấc ngủ chập chờn bao trăn trở
Nay Tín Nghĩa về thăm Người mừng rỡ
Từng món quà như nâng đỡ đôi tay
Cảm giác như Người mong đợi bao ngày
Nguôi ngoai bớt nỗi cô đơn buồn tủi
Cuộc sống rồi đây vẫn ngày hai buổi
Khắp nẻo đường Người rông ruổi nuôi thân
Sẻ chia nhau nhân loại chốn xa gần
Chút thương xót ân cần đâu quá khó!
Nguyễn Thị Hồng
Công ty Tín Khải

Đỗ Viết Ất
Cty DVBVCNTN

TINH THẦN TÍN NGHĨA
SỨC BỀN PHƯƠNG ĐÔNG
Mừng xuân Tín Nghĩa năm nay
Vươn xa phát triển trong tay nhiều ngành
Xăng dầu chi nhánh tăng thêm
Cùng nền công nghiệp đất đai bạt ngàn
Địa bàn Đất Đỏ tương lai
Mang tên Tín Nghĩa – Phương Đông rạng ngời
Nhân viên ai cũng đồng lòng
Chung tay góp sức đẩy lùi khó khăn

Dù thất bại hay thành công
Vẫn không thể nản vẫn không thể sờn
Chẳng ngại sương gió nắng mưa
Vượt bao gian khó vẫn chung một lòng
Cùng đưa Tín Nghĩa – Phương Đông
Lên đà phát triển ngày càng vươn xa
Thúc đẩy kinh tế chúng ta
Giúp cho đời sống nhân dân đẹp giàu.
Trần Thị Thanh Duyên
Tín Nghĩa Phương Đông
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ầu giờ chiều của một
ngày cuối tháng 11 tại
Mục tiêu Công ty công
ty chế biến XNK – NSTP
Đồng Nai (Donafoods) tại địa chỉ: số
647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long bình,
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Chốt
gác cổng nằm lẻ loi giữa bốn bề là
sân bê tông xi măng và đường nhựa,
phơi mình dưới cái nắng gắt oi ả của
mùa khô phương Nam. Thỉnh thoảng
mới lại được khuấy lên bởi tiếng rít
bánh xe của cánh cổng sắt mở ra
cho những chiếc xe ô tô tải chở hàng
hóa ra, vào Công ty giao nhận hàng
hoặc có vài công nhân ra vào cổng
đỗ xe trước khoảnh sân nhỏ chốt
gác thực hiện việc kiểm tra trước khi
ra vào Công ty, mùi khói thải từ các
phương tiện thải ra một mùi khét lẹt
đến ngộp thở, tiếng sắt va chạm của
thùng xe chói tai.
Khung cảnh ấy, không khí đó có lẽ
đã quá quen thuộc với anh em nhân
viên bảo vệ của Công ty Cổ phần
Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa trong nhiều năm qua khi chốt
gác tại đây. Anh Nguyễn Xuân Hoàn
đội trưởng bảo vệ phụ trách mục tiêu
không mấy bận tâm với tác động của
thời tiết và không gian xung quanh
nhưng ánh mắt thì lia nhanh một
lượt, tay ghi chép sổ theo dõi đồng
thời hướng dẫn xe vào vị trí quy định.
Xong việc anh quay lại tiếp tôi đồng
thời cười nói “Anh em bảo vệ làm lâu
năm mắc bệnh nghề nghiệp hết cả.
Khi bất cứ người nào hay phương
tiện nào ra vào Công ty đều xuất
trình giấy tờ hợp lệ mới được đi, gặp
ai cũng quan sát cách ứng xử, cử chỉ...
Giờ có kinh nghiệm trên 12 năm gắn
bó với Công ty bảo vệ và đã từng
được tin tưởng điều động đi công tác
xa nhà gần 6 năm tại Nông trường
Cà phê (mục tiêu bên nước CHDCND
Lào) vì vậy có thể biết được cả tướng
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mạo, nhìn ai ngay, ai gian là biết liền”.
Năm nay chừng ngoại ngũ tuần
nhưng anh khá nhanh nhẹn, hoạt
bát. Không biết có phải do làm nghề
này hay không nhưng nét đặc biệt
nhất của anh là đôi mắt sáng, lanh
lẹ. Đưa mắt hướng về phía các dãy
nhà văn phòng và nhà kho nằm cuối
khuôn viên, anh chậm rãi kể: “Nghề
bảo vệ gian nan, vất vả, lại nay đây
mai đó và thường xuyên vắng nhà.
Nghề này, bất kì lúc nào cũng có thể
gặp nguy hiểm, đặc biệt khi các đối
tượng hình sự, đối tượng say rượu
trong đêm đến gây sự. Không ít lần
anh và các đồng nghiệp bị các đối
tượng chặn đường gây sự và đe doạ
sau khi ngăn cản không cho chúng
đột nhập vào mục tiêu”. Cũng theo
chia sẻ của anh Hoàn, nghề Bảo vệ
không nặng nhọc, nhưng vất vả vì
phải thức đêm không lúc nào được
rời mục tiêu “Chẳng may sơ ý để
mất mát tài sản của Công ty, anh em
trong ca trực làm cả năm không đủ
tiền đền. Mùa mưa là ướt, là muỗi.
Còn mùa khô là lạnh cắt da ”.
Cùng trực tại chốt gác với anh Hoàn,
còn có một bảo vệ nữa tên là anh
Mạnh. Trái ngược với vẻ thư sinh của
người đồng nghiệp, anh Mạnh rắn
rỏi, chắc nịch đầy phong trần. Anh
em trong đội vẫn thường trêu nghề
bảo vệ là nghề phù hợp với anh và
có khả năng sẽ là nghề “gia truyền”
vì sau nhiều năm cống hiến tuổi trẻ
trong Quân Đội rồi chuyển qua nghề
bảo vệ nên kinh nghiệm đầy mình
đồng thời lại còn biết xem tướng
người đoán tính cách, anh chỉ cười
hiền lành. Chia sẻ về nghề, anh nói
giờ gặp người xấu, bằng trực giác
nghề nghiệp là tôi biết liền. Nghề này
luôn phải cứng rắn với các đối tượng
xấu vì nếu mềm, dễ bị các đối tượng
lôi kéo, dọa dẫm khó hoàn thành

nhiệm vụ và trụ lại với nghề. Nhưng
làm nghề này cực đã đành, nhiều lúc
cũng tự ái lắm vì không ít người còn
nhìn mình không mấy thiện cảm, bị
coi thường, rồi anh lại cười. Họ cho
rằng, mình chỉ là người gác cổng. Tôi
hỏi thăm dò: “Vậy các anh trực đêm
có ngủ không”? Anh cười nói: “Trực
đến 6 giờ sáng hết ca, chạy nhanh về
nhà lăn ra ngủ bù để lấy sức chiều đi
trực chứ làm sao cho phép ngủ.” và
anh cũng vừa cười vừa nói, tụi anh
ngủ Phòng ban Công ty đi kiểm tra
thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra
phạt ngay…
Kinh doanh nghề vất vả….
Vất vả, đơn điệu và buồn tẻ, đôi khi
phải trả giá bằng cả sự an toàn, tính
mạng của mình là vậy, nhưng các
Công ty bảo vệ mọc lên như nấm
sau mưa. Chia sẻ của anh Quang Hải
Giám đốc Công ty Bảo vệ Nhất Long
có trụ sở tại Bình Dương, từ năm 2010
trở về đây, nhiều KCN và khu dân cư
Công ty … bị trộm cắp tài sản. Táo
tợn hơn, đã có nhà bị trộm dùng đến
cả xe tải, xe cẩu để chuyển hầu hết
đồ đạc trong nhà ra xe. Mỗi lần như
vậy là một lần gây thiệt hại lớn cho
các chủ nhà, chủ doanh nghiệp…. Từ
đó, nhu cầu thuê bảo vệ được nhiều
người có nhu cầu tìm đến ngày càng
nhiều. Hiện nay các khách sạn, quán
bar, nhà hàng, bệnh viện; thậm chí
cả các cơ quan, doanh nghiệp cũng
thuê dịch vụ bảo vệ. Việc thuê bảo
vệ làm công tác bảo đảm an ninh
trật tự tại các doanh nghiệp, cơ quan
được thực hiện theo hợp đồng dịch
vụ, giảm chi phí, đơn giản, thuận
tiện hơn rất nhiều lần so với việc hợp
đồng trả lương bảo vệ hàng tháng
cho nhân viên của đơn vị.
Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ
bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa,
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Văn phòng nằm tại 12C Phan Chu
Trinh thuộc phường Quang Vinh
- TP Biên Hòa. Quá trình tuyển
dụng và đào tạo, Công ty rất quan
tâm đến phần giao tiếp và ứng xử.
Kinh doanh ngành nghề này, bạo
lực, võ thuật chỉ là hình thức tự vệ
cuối cùng. Bảo vệ không những
phải hoàn thành nhiệm vụ mà
còn biết cách khôn khéo ứng phó
với các tình huống nhu cương”.
Chú Vũ Đình Chương Giám đốc
Công ty nói, để làm nghề vệ sĩ,
cần phải trung thực, thật thà có
năng khiếu, thể lực; có khả năng
quan sát, phán đoán và xử lý các

tình huống. Nghề bảo vệ không
chỉ có nam mà còn có cả phụ nữ
tham gia. Hiện Công ty có gần 300
bảo vệ và được chia theo các lĩnh
vực, mục tiêu khác nhau. Chẳng
hạn như: bảo vệ nữ được phân
công phụ trách tại các Công ty có
nhu cầu nữ làm bảo vệ và làm việc
ca ngày; còn những bảo vệ nam
khoẻ mạnh sẽ phụ trách các vị trí
nặng nhọc hơn như: Bảo vệ tại các
dự án, mỏ đá.. và làm ca đêm.
LÊ HỒNG CHÍNH
CÔNG TY CPDVBV CHUYÊN NGHIỆP
TÍN NGHĨA

SỰ TRƯỞNG THÀNH
TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ

viên Tổng Công ty để hoàn thiện năng lực
làm việc, bổ sung cho nghiệp vụ, nhiệm vụ,
xử lý các tình huống có thể xảy ra và kịp thời
hỗ trợ nếu có sự cố, giữ gìn an ninh trật tự
được đảm bảo. Phối hợp với phòng HCQT
Tổng Công ty làm tốt công tác PCCN, hướng
dẫn khách hàng tận tình khi đến văn phòng
Tổng Công ty, liên hệ công tác làm việc, ký
kết hợp đồng học tập, biểu diễn văn nghệ
và các hoạt động ngành, Tổng Công ty tổ
chức,…
Ở nhiều mục tiêu, anh em bảo vệ luôn đối
diện với những phần tử “không tốt” như: gây
rối trật tự, trộm cắp, cướp giật, đòi hỏi người
bảo vệ phải có cách xử lý khéo léo, linh động
để đảm bảo an toàn cho cả người và tài sản
tại mục tiêu.
Một năm nữa lại qua đi, biết bao sự thay đổi
bảo vệ Văn phòng Tổng Công ty luôn kề vai
sát cánh cùng các thành viên trong ngôi nhà
chung Công ty CP DVBV Chuyên nghiệp Tín
Nghĩa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên
giao. Năm tới phát huy hơn nữa trong công
việc được xuất sắc hơn.
Mai Hoàng Nam
Công ty CP DVBV Chuyên nghiệp Tín Nghĩa

NGÔI NHÀ ẤM ÁP

L

ực lượng bảo vệ văn
phòng Tổng Công ty là
những người được tiếp
xúc với các vị lãnh đạo của
Trung ương, của Tỉnh, lãnh đạo
các cấp, các ngành, các doanh
nghiệp trong và ngoài nước nên
đòi hỏi các nhân viên phải có kỹ
năng giao tiếp hết sức tế nhị, khéo
léo trong ứng xử giao tiếp, lịch sự
khi gặp mặt, luôn luôn niềm nở
để làm hài lòng mọi người. Quản
lý chặt chẽ tất cả các yêu cầu của
Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng
như các lãnh đạo phòng ban đề

ra, tiếp thu và giải quyết công việc
một cách khoa học và tinh tế, nắm
bắt sự việc chính xác để xử lý có
hiệu quả nhất.
Bảo vệ Văn phòng Tổng Công
ty luôn đưa ra tiêu chí: “Nghiêm
túc, dứt khoát, cương quyết, nhẹ
nhàng, linh động” trong công
việc cũng như giao tiếp. Dần hình
thành và phấn đấu không ngừng
nghiệp vụ đi đến chỉnh chu nhất.
Vinh dự được công ty cử đi tham
gia các lớp đào tạo, học tập, huấn
luyện cùng với cán bộ công nhân

N

gôi nhà ấm áp là nơi để các thành
viên kết nối, thông cảm, chia sẻ
những khó khăn trong cuộc sống
và Tôi rất vui là một thành viên
của ngôi nhà ấy.
Những ngày đầu vào làm việc tại Tổng Công
ty Tín Nghĩa, tôi rất vui nhưng có chút lo
lắng khi mọi thứ đều mới mẻ. Vui vì kiến
thức sau những năm tháng ngồi trên ghế
Thông tin nội bộ - Số 02/2018

31

GÓC CHIA SẺ
giảng đường nay được sử dụng vào thực tế,
lo lắng vì làm việc với đồng nghiệp mới và
môi trường làm việc hoàn toàn mới. Sau thời
gian tiếp nhận công việc và sự hướng dẫn
của các anh (chị) trong Ban QL các KCN Tín
Nghĩa, tôi nhận thấy công việc tại Trạm XLNT
KCN An Phước rất phù hợp với bản thân.
Công việc cho tôi hiểu quy trình hoạt động,
vận hành công nghệ phục vụ công tác xử lý
nước thải tại KCN An Phước nói riêng và KCN
nói chung, cũng như ý nghĩa về công tác
“Bảo vệ môi trường” là sự cần thiết của mọi
người và tất cả các Doanh nghiệp. Bên cạnh
việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, cần
chú ý xử lý khí thải, công tác phân loại và lưu
giữ tạm thời chất thải rắn, chất thải nguy hại
trước khi thu gom đến nơi xử lý… Qua đó,
bản thân nhận thấy để phục vụ tốt cho công
tác chuyên môn, cần phải cập nhật thêm các
quy định pháp luật môi trường để nắm bắt
được những quy định về phí môi trường,
quy định về các công tác môi trường… góp
phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp tại
nơi làm việc.
Qua thời gian được làm việc cùng các anh chị
và học hỏi được những bài học kinh nghiệm
trong công tác chuyên môn, bản thân nhận
thấy cần cố gắng học tập, cập nhật các kiến
thức, quy định mới để hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao để góp phần đưa Công
ty ngày càng phát triển.
Trương Đình Phước
KCN An Phước

THỬ THÁCH
MỤC TIÊU MỚI

T

rước nhu cầu hiện đại hóa thời nay
nhiều Công ty cung cấp dịch vụ bảo
vệ chuyên nghiệp đã ra đời và cạnh
tranh sôi nổi trên thị trường, nhưng
để có thể tồn tại và phát triển ngoài cái
tâm cái đức thì người đứng đầu một doanh
nghiệp phải có chuyên môn, biết nắm bắt
thời cơ, biết nhìn xa trông rộng.
So với các dịch vụ khác thì Công ty cổ phần
dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa chỉ
mới ra đời gần 3 năm. Nhưng Công ty chúng
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tôi đã không ngừng phát triển
đạt được niềm tin và lựa chọn của
nhiều đối tác khách hàng.
Vào đầu năm 2018 vừa qua thì
Công ty chúng tôi vừa ký kết thêm
được vài mục tiêu mới trong đó có
Công ty Wagon – KCN Nhơn Trạch
3, 100% vốn đầu tư nước ngoài,
đây là một trong những khách
hàng khó tính nhất mà chúng tôi
đã từng gặp, đây cũng chính là
bước ngoặc mở đầu và thử thách
cho bảo vệ chuyên nghiệp Tín
Nghĩa để chúng tôi có thể phát
huy phong cách làm việc chuyên
nghiệp của mình. Khi Công ty bảo
vệ chúng tôi vừa vào nhận mục
tiêu thì chúng tôi đã phải nhận
bao nỗi áp lực của dịch vụ bảo vệ
khác để lại. Chẳng hiểu vì sao các
chủ quản khách hàng ở đây nhìn
chúng tôi với vẻ không hài lòng
cho lắm, họ đang có thành kiến
gì đó với những con người bảo vệ.
Tôi cũng không biết rõ tại sao? lý
do gì? khiến họ lại như vậy. Tôi vừa
làm, vừa tìm hiểu! Thật ra những
con người ở đây không có gì cả họ

là những người khách hàng nhân
hậu, họ yêu thiên nhiên, yêu con
người Việt Nam, họ còn là khách
hàng có một phong cách sống
rất đặc biệt. Cấu trúc thiết kế xây
dựng nhà máy của họ rất khác và
mới lạ nhất mà trước giờ tôi mới
thấy .
Với 4 tháng được làm việc ở
Wagon chúng tôi đã dốc hết tâm
huyết, nghiệp vụ, kinh nghiệm và
niềm đam mê. Chúng tôi đã dùng
cái tâm, cái đức để hoàn thành
nhiệm vụ và kết quả mà chúng
tôi nhận được đó chính là nụ cười
thân thiện, niềm tin và sự hài lòng
của khách hàng đã dành cho anh
chị em bảo vệ Tín Nghĩa.
Ông bà ta có câu “Có công mài sắt
có ngày nên kim” quả thật là vậy.
Bởi vậy có cố gắng dốc hết sức
mình làm việc thì ắt sẽ có ngày
vinh quang.
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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7 CÁCH SẮP XẾP
NHỮNG GIẤY TỜ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BẠN
Đây là những mẹo nhỏ giúp bạn sắp xếp nhà cửa hay nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng mà đồng thời không bỏ quên tài liệu của bạn.

7

cách sau sẽ giúp bạn lưu giữ những tài
liệu vô giá trong đời như hồ sơ, tài liệu, dữ
liệu tài chính, thẻ ngân hàng và thậm chí
cả những bức vẽ đáng yêu của con bạn.

1

. Dùng màu sắc khác nhau cho các loại giấy tờ khác nhau
Đây không chỉ là cách dễ thương để lưu trữ tài
liệu, mà nó còn giúp cho việc tìm gấp giấy tờ trở
nên dễ dàng hơn.
Bạn có thể để thông tin quan trọng nhất của bạn
ở ô màu đỏ.

2

. Để riêng những ký ức về trường học của bé
Đừng để những kỷ vật mang lại nhiều cảm xúc
lẫn lộn trên bàn làm việc của bạn. Hãy có riêng một
chiếc hộp để những kỷ vật của mỗi bé nhà bạn và
phân chia từng ngăn theo cấp học của bé, từ lúc bé
học mẫu giáo cho tới khi vào lớp 1, cấp 1, cấp 2 và
thậm chí kể cả khi bé đã lên cấp 3.

3

. Ghi nhớ những giấy tờ tạm thời
Bạn cùng phòng nhờ mua sữa tắm cho con của cô
ấy, danh sách quà tặng cho bạn bè mà bạn mua ở nơi
nghỉ dưỡng để về làm quà? Bạn có thể sắp xếp một
cách rất khoa học để khỏi quên tại văn phòng hay
phòng làm việc ở nhà.

Thông tin nội bộ - Số 02/2018

33

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

4

. Phân loại thư từ/công văn
Đừng có ném hết đống giấy tờ lộn xộn vào ngăn lưu
trữ của bạn và rồi sau đó bỏ sót hay chẳng còn nhớ phải
làm gì nữa, rất có thể bạn sẽ bị bỏ lỡ việc cần làm.
Khi nhận được thư từ hay công văn, bạn hãy chia thành
các ngăn có đánh dấu: đã đọc, chưa đọc, thư/công văn
để gửi đi, tuần này, lưu trữ,... Điều đó giúp cho bạn có thể
phân chia công việc một cách khoa học. Sau đó, khi tài
liệu không còn hữu ích nữa, bạn có thể bỏ chúng đi sau
cũng được.

5

. Bỏ đi tài liệu quá cũ, không cần thiết
Làm cách nào có thể đảm bảo bạn không đánh mất
tài liệu quan trọng trong hệ thống lưu trữ của bạn chẳng
hạn? Để lưu được tài liệu quan trọng nghĩa là bạn cần bỏ
đi những tài liệu lỗi thời, không còn giá trị đối với bạn
nữa. Chẳng hạn như thông báo của ngân hàng cách đây 3
năm, chẳng có tác dụng gì nếu còn lưu chúng; ngược lại,
chúng chỉ làm chật ngăn tủ và khiến bạn khó thấy những
tài liệu mới và quan trọng hơn mà thôi.

6

. Phân loại tệp tài liệu theo màu khác nhau
Hãy phân chia các tệp lưu tài liệu theo chủ đề khác
nhau để dễ tìm kiếm khi cần, như ô tô (giấy bảo hành,
thông tin sữa chửa,... giúp bạn biết khi nào cần bảo dưỡng
định kỳ chẳng hạn), giấy tờ cá nhân, giấy tờ nhà cửa (như
đóng tiền thuê nhà, thuế đất, giấy tờ sửa nhà, đóng điện
nước,...)

7

. Lưu trữ theo kiểu toa xe lửa
Bạn có thể gắn lên tường, hay một bức vách ngăn, hoặc
một bấm bảng gỗ những ô giấy lưu tài liệu khác nhau
như các ô toa xe lửa, rất vui mắt và dễ nhìn như: chứng từ
cần lưu, chứng từ cần hoàn trả, giấy tờ thuế, hóa đơn cần
thanh toán,...

Hy vọng những mẹo nhỏ trên sẽ giúp cho bạn trở thành một người thành đạt và một bà nội trợ đảm đang, chu
toàn cho gia đình.
theo Good House Keeping
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