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KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN TÍN NGHĨA

C

à phê là mặt hàng nông sản
xuất khẩu có ý nghĩa và tầm
quan trọng đặc biệt, gắn liền với đời
sống của hàng triệu người dân đồng
thời cũng gắn liền với sự nghiệp kinh
doanh của hàng trăm doanh nghiệp.
Cà phê đóng góp khoảng 2% GDP của
cả nước, 30% GDP các tỉnh Tây Nguyên,
tạo công ăn việc làm cho trên 2 triệu
lao động trực tiếp và gián tiếp. Vì tính
chất quan trọng của cây cà phê nên
trong năm 2016 Hiệp hội cà phê ca cao
Việt Nam đã lập đề án “Nâng cao năng
lực cạnh tranh cà phê Việt Nam theo
hướng nâng cao giá trị và phát triển
bền vững”. Mục tiêu của đề án là “Ổn
định diện tích trồng cà phê khoảng
600.000 ha, trong đó 80% diện tích áp
dụng quy trình sản xuất cà phê bền
vững; Năng suất bình quân 2,7 tấn/ha;
Đến năm 2020, tỷ lệ sản xuất cà phê
hòa tan, cà phê rang xay đạt 25% sản
lượng xuất khẩu; Kim ngạch xuất khẩu
hàng năm đạt từ 3,8 - 4,2 tỷ USD. Tầm
nhìn đến năm 2030 là đa dạng hoá sản
phẩm theo hướng chế biến sâu, kim
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ngạch xuất khẩu hàng năm đạt từ 5 - 6
tỷ USD “.
Mặc dù là nước xuất khẩu cà phê
Robusta lớn nhất thế giới, kim ngạch
xuất khẩu hàng năm đạt từ 3-3,2 tỷ
USD, song gần 90% lượng cà phê của
Việt Nam được các doanh nghiệp
xuất khẩu ra nước ngoài dưới dạng cà
phê thô chưa qua chế biến, không có
thương hiệu và có giá trị thấp. Trong
khi đó theo đánh giá của các tổ chức
nước ngoài thì tiêu thụ cà phê hòa tan
trên thế giới tăng trưởng mạnh trong
những năm qua cũng như trong thời
gian tới. Số liệu gần đây cho thấy, Cà
phê hòa tan chiếm 14% nhu cầu tiêu
dùng cà phê trên thế giới và sẽ tiếp
tục tăng trưởng trong thời gian tới.
Việt Nam đang có cơ hội sẽ trở thành
quốc gia sản xuất cà phê hòa tan hàng
đầu thế giới do sở hữu nguồn cà phê
Robusta dồi dào là nguyên liệu chính
để chế biến Cà phê hòa tan. Tỉ trọng
xuất khẩu cà phê hòa tan của Việt
Nam so với tổng sản lượng xuất khẩu

cà phê hòa tan thế giới liên tục tăng
qua các năm: 3,18% (2011/12); 4,94%
(2012/13); 5,73% (2013/14); 7,82%
(2014/15) và 9,35% (2015/16) và theo
Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam nằm
trong top 5 các nước xuất khẩu Cà phê
hòa tan lớn trên thế giới, đứng sau
Brazil, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.
Bên cạnh yếu tố thuận lợi từ thị trường
thế giới, Cà phê hòa tan cũng được ưa
chuộng tại thị trường nội địa khi cuộc
sống hiện đại khiến mọi người không
còn nhiều thời gian thưởng thức cà
phê pha phin truyền thống.
Đẩy mạnh sản xuất cà phê chế biến
sâu, đặc biệt là cà phê hòa tan giúp
nâng cao giá trị hạt cà phê xuất khẩu,
củng cố vị thế thương hiệu cà phê Việt
Nam trên thị trường quốc tế, giải quyết
việc làm cho người lao động trong
nước là nhiệm vụ quan trọng của các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
mặt hàng cà phê tại Việt Nam trong
thời gian tới. Nhận thức được điều này,
sau một khoảng thời gian nghiên cứu
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về thị trường, công nghệ sản
xuất cà phê hòa tan và các
vấn đề liên quan đến dự án,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã
đi đến quyết định triển khai
dự án “Nhà máy sản xuất cà
phê hòa tan” trên cơ sở thành
lập Công ty CP cà phê Tín
Nghĩa với số vốn điều lệ là
200 tỷ đồng do các cổ đông
là các pháp nhân đóng góp
như Tổng Công ty Tín Nghĩa
(Đồng Nai), Công ty CP Đầu
tư Thành Thành Công, Công
ty CP Dịch vụ Phú Nhuận…
Đây là những công ty có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh
vực kinh doanh các mặt hàng
nông sản, có thương hiệu
mạnh và được bình chọn là
Thương hiệu Quốc gia trong
năm 2016, với sự tham gia
của các cổ đông nói trên sẽ
giúp cho Công ty CP cà phê
Tín Nghĩa có vị thế nhất định
trên thị trường.
Sau một thời gian chuẩn
bị các bước thủ tục đầu tư,
cũng như được sự quan tâm
hỗ trợ của lãnh đạo các cơ
quan ban ngành, Công ty CP
cà phê Tín Nghĩa chính thức
tổ chức buổi lễ khởi công
xây dựng Nhà máy sản xuất
cà phê hòa tan Tín Nghĩa
vào ngày 16/01/2017 tại
Đường số 1, KCN Nhơn Trạch
3 giai đoạn 2, xã Hiệp Phước,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng
Nai. Đến dự buổi Lễ có Đồng
chí Trần Văn Tư – Phó Bí thư
thường trực Tỉnh Uỷ, Đồng
chí Đinh Quốc Thái – Phó Bí
thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Nai, Ông Lương
Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội cà
phê ca cao Việt Nam cùng với
các Đồng chí đại diện các Sở,
Ngành, huyện Nhơn Trạch
và các Tập đoàn kinh doanh
trong lĩnh vực cà phê. Tại

buổi lễ Ông Đinh Quốc Thái
đã phát biểu chỉ đạo và trao
Giấy Chứng nhận đầu tư cho
đại diện Công ty CP cà phê
Tín Nghĩa, đồng thời ký hợp
đồng hợp tác với Ngân hàng
Vietinbank và trao 100 triệu
đồng ủng hộ Quỹ vì Người
nghèo huyện Nhơn Trạch.
Nhà máy sản xuất cà phê
hòa tan giai đoạn 1 có công
suất 3.200 tấn thành phẩm/
năm (bao gồm sấy phun và
sấy lạnh), với số vốn đầu tư
trong giai đoạn 1 khoảng
28 triệu USD, được xây dựng
trên diện tích 5,4ha, nằm
trên tuyến đường 25C nối
Thành phố HCM đi Sân bay
Quốc tế Long Thành, thuộc
KCN Nhơn Trạch 3. Đây là
một trong những khu công
nghiệp chính của tỉnh Đồng
Nai, nằm ở vị trí trung tâm
của vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, là đầu mối quan
trọng cho việc phát triển
kinh tế, xã hội, giao thông
của vùng và thành phố mới
Nhơn Trạch.
Nhà máy sản xuất cà phê
hòa tan được đầu tư theo
công nghệ tiên tiến, thiết
bị hiện đại nhất hiện nay,
đảm bảo đáp ứng các tiêu
chuẩn về chất lượng của các
khách hàng, an toàn trong
sản xuất, thân thiện với môi
trường. Sản phẩm của Công
ty phần lớn sẽ được tiêu thụ
ở thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu
và một nước thuộc Châu Á
Thái Bình Dương. Nhà máy
sản xuất cà phê hòa tan Tín
Nghĩa dự kiến khai trương
và đi vào hoạt động vào đầu
năm 2018.
Nguyễn Cao Nhơn
Phó TGĐ

TỔNG KẾT PHONG TRÀO
THI ĐUA NĂM 2016

T

hực hiện hướng dẫn số 961/HD-TĐKT ngày
3/10/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng
Tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua yêu nước
năm 2016. Khối thi đua 6 gồm 05 đơn vị: Tổng
Công ty Tín Nghĩa – Khối trưởng, Công ty Cổ phần
Đồng Tiến – Khối phó, Tổng Công ty Công nghiệp
Thực phẩm Đồng Nai, Tổng Công ty cổ phần phát
triển KCN (Sonadezi), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến
thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, đã tổ chức hội
nghị tổng kết vào ngày 17/2/2017 tại Văn phòng
Tổng Công ty Tín Nghĩa để đánh giá việc thực hiện
phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua
khen thưởng năm 2016, phát động và ký kết giao
ước thi đua năm 2017.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Bà Đặng Thanh Thủy
– Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT, Trưởng Ban Thi đua
– Khen thưởng Tỉnh đã nhận xét Khối thi đua 06
là Khối doanh nghiệp địa phương, hoạt động sản
xuất, kinh doanh đa ngành, nghề có vai trò hết sức
quan trọng và góp phần phát triển kinh tế, xã hội
của tỉnh. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình sản
xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên Khối
gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung trong năm
2016, các đơn vị thành viên Khối thi đua 06 đã triển
khai tốt nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nội dung
công tác đã đề ra. Bên cạnh việc thi đua phấn đấu
hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các
đơn vị trong Khối còn tích cực hưởng ứng, tham
gia các phong trào thi đua, các hoạt động giao lưu
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văn hóa, văn nghệ, thể thao chào
mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của
đất nước.
Tại Hội nghị các đơn vị thành viên
đã thống nhất cao báo cáo kết quả
phong trào thi đua yêu nước năm
2016 và phát động, ký kết giao ước
thi đua năm 2017 với các nội dung
chủ yếu như sau:
1. Hoàn thành và hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2017.
2. Thực hiện tốt công tác xây dựng
Đảng và hoạt động của các đoàn
thể, phấn đấu năm 2017 các tổ
chức Đảng, đoàn thể đạt trong
sạch vững mạnh và vững mạnh
xuất sắc.
3. Thực hiện tốt các chương trình
nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho người lao động. Chú
trọng đến việc đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực.
4. Tích cực tham gia các phong trào
đóng góp xã hội từ thiện do Trung
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ương và địa phương phát động.
5. Chấp hành tốt các chính sách,
pháp luật về thuế và nộp ngân sách
Nhà nước. Chấp hành tốt các chính
sách, pháp luật về lao động, tiền
lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp và các qui
định về an toàn lao động, vệ sinh
lao động. Chấp hành tốt các chính
sách, pháp luật về môi trường, các
qui định về Phòng cháy, chữa cháy,
cứu nạn cứu hộ. Tuyên truyền và
thực hiện tốt : An toàn giao thông,
công tác phòng, chống tội phạm
…
6. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt
tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua
ái quốc, đặc biệt chú trọng đổi
mới nội dung, phương pháp tổ
chức các phong trào thi đua khen
thưởng theo tinh thần Chỉ thị số
34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ
Chính trị ; Thông tri số 28-TT/TU
ngày 2/7/2014 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.

7. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số
20/CT-UBND ngày 15/07/2016 của
UBND Tỉnh về việc phát động thi
đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch
5 năm thực hiện nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ
X ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày
13/01/2016 của UBND Tỉnh Đồng
Nai về tiếp tục thực hiện phong
trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức
xây dựng nông thôn mới” trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 –
2020; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày
23/12/2016 của UBND tỉnh về việc
phát động phong trào thi đua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an
ninh năm 2017.
Để lập thành tích chào mừng các
ngày lễ lớn trong năm, phát huy
hơn nữa những kết quả đã đạt
được, tập thể Khối thi đua 6 quyết
tâm phấn đấu thi đua thực hiện tốt
các nội dung trên.
Loan Anh
Phòng TCNS
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
NHẬN GIẢI VÀNG
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
TỈNH ĐỒNG NAI
NĂM 2016

N

gày 18/01/2016,
tại Trung tâm tổ
chức Hội nghị và Sự kiện
Golden Palace, TP.Biên
Hòa, Sở Khoa học Công
nghệ đã tổ chức trao
Giải thưởng Chất lượng
tỉnh Đồng Nai năm 2016
cho các doanh nghiệp
trên địa bàn Tỉnh đạt giải.
Tổng Công ty Tín Nghĩa
và Công ty Cổ phần Xăng
dầu Tín Nghĩa vinh dự là
02 trong 8 đơn vị đạt Giải
Vàng Giải thưởng Chất
lượng tỉnh Đồng Nai năm
2016, được Chủ tịch Ủy
ban Nhân dân Tỉnh tặng
Bằng khen và được đề
cử tham dự Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia năm
2016.
Giải thưởng Chất lượng
tỉnh Đồng Nai do Chủ
tịch UBND Tỉnh thành lập
trên cơ sở tham mưu, đề
xuất của Sở Khoa học và
Công nghệ. Đây là Giải
thưởng Chất lượng địa
phương duy nhất của
Việt Nam, nhằm tôn vinh
các doanh nghiệp đạt kết

quả tốt trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, có
nhiều đóng góp cho sự
phát triển kinh tế - xã hội
cho Tỉnh.
Tham gia Giải thưởng là
cơ hội để Công ty nhìn
nhận một cách toàn diện
các hoạt động của mình,
nhận ra mặt mạnh, mặt
yếu từ đó có định hướng
phát triển tốt hơn và
thực hiện cải tiến liên
tục các hoạt động quản
lý. Đồng thời, thông qua
các thông tin giới thiệu
doanh nghiệp đạt giải
và uy tín của Giải thưởng
góp phần quảng bá
thương hiệu và nâng cao
sức cạnh tranh, uy tín của
Công ty trên thị trường
trong và ngoài nước, tạo
động lực cho Công ty tiếp
tục phấn đấu để ngày
càng phát triển, nâng cao
chất lượng phục vụ khách
hàng.
Lan Anh
Phòng TTTT

TẶNG QUÀ TẾT
CHO BÀ CON
NGHÈO, NGƯỜI
MÙ TRONG TỈNH
NHÂN DỊP TẾT
NGUYÊN ĐÁN

N

hân dịp Tết Đinh
Dậu năm 2017,
được sự chấp thuận của
Tổng Giám đốc Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Công đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
phối hợp với Hội Chữ thập
đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức
thăm hỏi, tặng quà chăm
lo cho người mù trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai nhân
dịp Tết cổ truyền của dân
tộc. Tổng số phần quà
trao cho người mù trong
Tỉnh là 1.067, tổng giá trị
320.0000.000đ. Ngoài ra,
Tổng Công ty Tín Nghĩa
cũng trao 1.733 phần quà
cho người nghèo trong
Tỉnh với tổng giá trị là
520.000.000đ. Đây là hoạt
động mang tính nhân văn
sâu sắc đã được Ban Tổng
Giám đốc, CBCNV Tổng
Công ty chung tay góp sức
thực hiện điều đặn hàng
năm, nhằm giúp bà con
hưởng một mùa xuân ấm
no, đầm thắm nghĩ tình.
Phòng TTTT
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH:

PHÁT QUÀ TỪ THIỆN CHO BÀ CON NGHÈO
NHÂN DỊP XUÂN ĐINH DẬU 2017

N

gày 12/01/2017 (tức
ngày rằm tháng chạp
năm Bính Thân), trong không
khí mừng xuân mới, Công ty CP
Đầu tư Nhơn Trạch với tinh thần
tương thân tương ái, chia sẻ
khó khăn với các gia đình chính
sách, gia đình có công và các
hộ nghèo tại xã Long Tân và xã
Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
với mong muốn mang đến một
mùa xuân ấm áp, một cái tết
thật ý nghĩa, góp phần mang
đến niềm vui cho những người
có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đợt từ thiện lần này Công
ty đã ủng hộ 100 phần quà Tết
cho các gia đình chính sách, gia
đình có công và các hộ nghèo
tại hai xã, mỗi xã 50 phần quà
trị giá 300.000 đồng/phần gồm
gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn,
hạt nêm, mì ăn liền. Những món
quà mà Công ty trao tặng cho
các hộ nghèo tại hai xã chưa
có giá trị vật chất lớn nhưng nó
chứa đựng rất nhiều tình yêu
thương, sự cảm thông chia sẻ
trước những khó khăn của bà
con nghèo. Công ty CP Đầu tư
Nhơn Trạch mong muốn bà con
có một cái tết, một mùa xuân
thật ấm tình người.
Đại diện Công ty đã gửi lời chúc
tốt đẹp đến các đồng chí lãnh
đạo địa phương đã tạo điều kiện
để Công ty hoàn thành công
tác thiện nguyện này và bà con
nghèo có một mùa xuân tươi
vui và hạnh phúc, một năm mới
an khang và thịnh vượng.
Nguyễn Thanh Minh
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
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CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA:

XUÂN
– NỐI
NHỊP
YÊU
THƯƠNG
LẦN 2
2017

H

àng năm, khi mỗi độ xuân về,
cứ vào dịp cuối năm nhiều
hoạt động chăm lo tết hướng đến
các gia đình chính sách, người nghèo
có hoàn cảnh khó khăn được các cấp,
các ngành cùng các mạnh thường
quân quan tâm thực hiện, ấm áp
nghĩa tình.
Trong dịp xuân Đinh Dậu năm 2017,
tiếp tục phát huy truyền thống tương
thân, tương ái và thực hiện lời kêu gọi
của UBMTTQ tỉnh Đồng Nai, Công ty
Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Tín Nghĩa đã vận động người lao
động trong đơn vị trích một phần
thu nhập của mình và tiếp tục đồng
hành cùng Công ty CPPT KCN Tín
Nghĩa là các cơ quan, doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng
hộ người nghèo, người già neo đơn,
trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Tam
Phước, xã Phước Tân và công nhân
làm việc tại các doanh nghiệp trong
KDN Tam Phước không có điều kiện
về quê sum họp gia đình hưởng một
mùa xuân ấm áp, vui tươi.
Năm 2016, là năm đầu tiên Công ty
CP Phát triển KCN Tín Nghĩa phối

hợp với UB MTTQ Tỉnh Đồng Nai;
Chính quyền địa phương xã Tam
Phước; Đồn CA KCN Tam Phước; Các
cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm
trong KCN, Công ty CP Winway, Công
ty TNHH Attention VN đã tổ chức
thành công Chương trình “Xuân - Nối
nhịp yêu thương ”, được lãnh đạo
MTTQ tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn lao
động tỉnh Đồng Nai, Chính quyền địa
phương và bà con đánh giá cao. Nối
tiếp truyền thống tốt đẹp trên, ngày
19/01/2017, Công ty CP PT KCN Tín
Nghĩa tiếp tục phối hợp thực hiện
chương trình “Xuân – Nối nhịp yêu
thương – lần 2”. Trong dịp này, Công
ty đã trao tặng 322 phần quà trị giá
128 triệu đồng cho người dân xã Tam
Phước, xã Phước Tân và công nhân
lao động có hoàn cảnh khó khăn làm
việc tại các doanh nghiệp trong KCN.
Tuy phần quà không có giá trị lớn
nhưng mang lại nhiều ý nghĩa đúng
dịp tết đến xuân về, nhìn vẻ mặt đầy
vui tươi của các bác, cô, chú, anh, chị
khi được nhận quà xuân, chúng tôi
những CBCNV của Tam Phước cũng
cảm thấy lòng mình được vui chung
với niềm vui của mọi người khi được

góp một chút công sức bé nhỏ của
mình để giúp cho bà con nghèo
hưởng một cái tết sung túc hơn.
Đồng thời, chương trình “Xuân – Nối
nhịp yêu thương” sẽ trở thành truyền
thống tốt đẹp hàng năm và Công ty
Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Tín Nghĩa sẽ tiếp tục đồng hành
cùng các cơ quan, doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm chung tay góp sức
để xây dựng chương trình thật tốt để
cùng sẻ chia tình cảm, tinh thần, vật
chất cho những người kém may mắn.
Ngoài chương trình “Xuân – Nối nhịp
yêu thương lần 2” CĐCSTV Công
ty CP PT KCN Tín Nghĩa còn được
CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa giao
nhiệm vụ đến thăm và tặng 76 phần
quà cho Hội người mù huyện Long
Thành, 116 phần quà cho Hội người
mù huyện Định Quán và 102 phần
quà cho Hội người mù TP Biên Hòa,
nguồn kinh phí do Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa tài trợ.
Nguyễn Thị Ly
CTCP PT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA:

TRAO QUÀ TẾT NHÂN DỊP XUÂN VỀ 2017

N

hân dịp xuân Đinh Dậu
2017, phát huy truyền
thống tương thân tương ái, lá
lành đùm lá rách của dân tộc;
phát huy vai trò luôn đi đầu
trong công tác từ thiện – chung
tay vì cộng đồng; từ ngày 12/01
đến ngày 20/01, Ban Quản lý các
KCN Tín Nghĩa được Tổng Công
ty Tín Nghĩa giao nhiệm vụ tổ
chức trao 413 phần quà, mỗi
phần quà trị giá trên 300 nghìn
đồng với các nhu yếu phẩm thiết
thực trong cuộc sống để vui đón
xuân cho các hộ gia đình khó
khăn, hội người mù thuộc các xã,
phường khó khăn trên địa bàn
Tỉnh; nhằm góp một phần cho
bà con có cái tết được ấm no,
sung túc.
Anh Vũ Văn Luyến – GĐ Ban
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quản lý các KCN Tín Nghĩa, Anh
Nguyễn Đức Thăng P.GĐ, Chị
Lê Nguyễn Diễm Hằng P.GĐ đại
diện Tổng Công ty Tín Nghĩa
cùng đại diện các đoàn thể Công
đoàn, BCH xã đoàn, Hội chữ thập
đỏ của tỉnh đặc biệt có phóng
viên báo Đồng Nai phối hợp
thực hiện đã trao quà, động viên
thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc
mừng năm mới những người
khiếm thị trong Hội người Mù
của 02 huyện gồm Nhơn Trạch
và Tân Phú; những hộ khó khăn
tại các xã của các huyện, chia sẻ
những khó khăn và chúc các gia
đình bước sang năm mới gặp
nhiều may mắn, nỗ lực vượt mọi
khó khăn để vươn lên trong cuộc
sống.
Đại diện BQL các KCN Tín Nghĩa
đã gửi lời hỏi thăm hỏi sức khỏe

đến 100 hộ nghèo xã Phước
Khánh, trực tiếp trao từng món
quà đến tận tay từng hộ. Cho
dù thời tiết khá nòng, mồ hôi
nhỏ giọt nhưng không ngăn
được niềm vui mừng, hạnh phúc
khi các hộ gia đình nhận được
những phần quà ý nghĩ trong
dịp tết đến xuân về. Ông Trần
Hoàng Điệp – Chủ tịch mặt trận
Tổ quốc xã Phước Khánh đã phát
biểu ý kiến đồng thời gửi lời cảm
ơn những tình cảm quý báu của
CBCNV Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã quan tâm, chia sẻ với các hộ
dân. Được sự quan tâm, giúp
đỡ của các ban ngành, đoàn
thể mà các hộ này từ hộ nghèo
của những năm trước nay thuộc
diện hộ cận nghèo, đó cũng là
những tình cảm và thành quả
đáng khích lệ mà Tổng Công ty
đã mang đến cho cuộc sống của
bà con nơi đây. Thay mặt UBND
xã Phước Khánh, các ban ngành,
đoàn thể của xã Phước Khánh
chúc sức khỏe lãnh đạo cùng CBCNV Tổng Công ty Tín Nghĩa vui
khỏe trong dịp tết Đinh Dậu và
thành công hơn nữa trên bước
đường kinh doanh để có điều
kiện đóng góp cho xã hội, giúp
bà con nghèo vượt khó”
Mỗi phần quà tết giá trị vật chất
giới hạn nhưng đều mang một
giá trị tinh thần lớn lao, gửi gắm
tình cảm của Ban Lãnh đạo và
toàn thể cán bộ, công nhân viên
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Lê Nguyễn Diễm Hằng
Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
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ICD BIÊN HOÀ:

NỖ LỰC ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NĂM 2016

V

ới những thông tin từ mạng
xã hội được cập nhật hàng
ngày như hiện nay, không khó
để mọi người chúng ta nhận biết,
đánh giá tình hình kinh tế, xã hội
của đất nước cũng như thế giới.
Trong bối cảnh khó khăn chung
của nền kinh tế, ICD Biên Hòa cũng
gặp áp lực cạnh tranh lớn từ các
doanh nghiệp cùng ngành, trong
đó chủ yếu cạnh tranh về giá cho
thuê kho và cung cấp dịch vụ. Với
uy tín về chất lượng dịch vụ trong
lĩnh vực logistics nhiều năm qua,
có vị trí thuận lợi trong vùng tam
giác trọng điểm khu vực phía nam:
Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình
Dương; đặc biệt là gần các khu
công nghiệp; hệ thống các kho
rộng và các phương tiện hỗ trợ
như xe nâng, xe đầu kéo đáp ứng
nhanh chóng, kịp thời nhu cầu
khách hàng và nguồn nhân lực
trẻ, năng động, có kinh nghiệm và
tận tâm với công việc. Năm 2016,
số lượng khách hàng của ICD Biên
Hòa tiếp tục tăng thêm (tổng số 15
khách hàng), qua đó, khẳng định
phần nào vị thế của doanh nghiệp
trên địa bàn Tỉnh.

khách hàng.
Năm 2017, ICD Biên Hòa đang
tiếp tục triển khai xây dựng thêm
kho C với diện tích 9000 m2 tại
Nhơn Trạch, đầu tư trang thiết bị
chuyên dùng, tăng cường dịch vụ
Forwading. Đa dạng hóa các loại
hình dịch vụ, dần hoàn thiện chuỗi
cung ứng dịch vụ Logistics. Nhất là
tập trung phát triển các hoạt động
dịch vụ cốt lõi của ICD Biên Hòa
nhằm mang lại chất lượng dịch vụ
tốt nhất đáp ứng yêu cầu khách
hàng.
Để có thể đạt được kết quả trên,
ICD Biên Hòa đã có được sự quan
tâm, chỉ đạo kịp thời sâu sát của
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Tín Nghĩa trong quá trình triển khai
các mặt hoạt động; Có mối quan hệ
tốt và được sự hỗ trợ nhiệt tình của
các Cơ quan ban ngành hữu quan

trong việc giải quyết và tháo gỡ
nhanh các nhu cầu và vướng mắc
phát sinh của khách hàng; đồng
thời, có sự đoàn kết nhất trí cao
trong Hội đồng Quản trị, Ban giám
đốc về định hướng, mục tiêu kinh
doanh, sự đồng tâm, hiệp lực của
tập thể CBNV phấn đấu hoàn thành
tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn
ở thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng
nhiều đến tình hình hoạt động
kinh doanh năm 2017, ICD Biên
Hòa đã xúc tiến kế hoạch làm việc
với khách hàng tái ký kết hợp đồng
năm 2017 và tính toán phương án
kinh doanh cho năm mới.
Huỳnh Thanh Thủy
ICD BIÊN HÒA

Về hiệu quả kinh doanh, ICD Biên
Hòa nỗ lực thực hiện vượt chỉ
tiêu kế hoạch, về doanh thu đạt
144,75% và lợi nhuận đạt 150,74%,
được Ban Tổng Giám đốc và Đại
hội đồng cổ đông giao. Trong năm,
diện tích cho thuê kho lấp đầy đạt
tỷ lệ trên 100%, về dịch vụ cung
cấp được thực hiện nhanh chóng,
kịp thời theo tiến độ yêu cầu của
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA:

TỔ CHỨC LỚP HỌC VÕ THUẬT AN NINH BẢO VỆ

N

hằm từng bước tiến tới tính chuyên nghiệp trong
cung ứng dịch vụ bảo vệ, ngày càng tạo được
niềm tin cho khách hàng, đối tác trong sử dụng dịch vụ
của Công ty, ngày 29/12/2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ
Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã khai giảng lớp 1 –
Lớp học võ thuật an ninh do giáo viên Trường Sỹ quan
Lục quân 2 huấn luyện.
Lớp học này kéo dài trong 02 tháng, nhân viên được
hướng dẫn các động tác võ thuật an ninh, tự vệ, đối
kháng. Đảm bảo cho nhân viên nắm bắt những kiến
thức về kỹ thuật đánh bắt đối tượng, phục vụ cho công
tác bảo vệ an ninh tài sản, an toàn tại các mục tiêu. Đây
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là chỉ đạo xuyên suốt của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công
ty, Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám Đốc Công ty
Dịch vụ Bảo vệ.
Do đặc thù các mục tiêu rải rác trên khắp các huyện,
thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, nên công tác
đào tạo được chia theo khu vực. Trước mắt Công ty
Dịch vụ bảo vệ tổ chức huấn luyện cho nhân viên các
mục tiêu khu vực Biên Hòa, tiếp đến Công ty sẽ tổ chức
huấn luyện cho nhân viên tại khu vực Nhơn Trạch, Long
Thành.
Nguyễn Thị Thúy
CTCP DVBV CN Tín Nghĩa
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H

KẾT QUẢ HỘI THI CẮM HOA, TIỂU PHẨM,
BÁO TƯỜNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

ằng năm vào dịp Tết Nguyên
Đán Công đoàn cơ sở phối
hợp với Hội cựu chiến binh và Đoàn
cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ
chức hội thi “Mừng Đảng, Mừng
Xuân”. Năm nay Hội thi cũng đã
được tổ chức với sự tham gia nhiệt

tình của 11 đơn vị CĐCS thành
viên. Không khí hội thi diễn ra vui
tươi, sôi nổi và ấm cúng của toàn
thể CBCNV các đơn vị về tham dự
tại Văn phòng Tổng Công ty trong
ngày 24/01/2017 vừa qua. Kết quả
hội thi Cắm hoa, Tiểu phẩm, Báo

* Kết quả hội thi Cắm hoa như sau:
- Giải 1: CĐCSTV Cổ phần Thống Nhất
- Giải 2: CĐCSTV Công ty Cổ phần Donafoods
- Giải 3: CĐCSTV Công ty Cổ phần QLDA Tín Nghĩa
- Giải khuyến khích:
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Cảng Container (ICD ĐN)
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa (ICD BH)
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
+ CĐCSTV Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
* Kết quả hội thi Báo tường:
- Giải nhất: CĐCSTV Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Giải nhì: CĐCSTV Văn phòng Tổng Công ty
- Giải ba:
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên
Nghiệp Tín Nghĩa
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Donafoods

tường mừng Xuân Đinh Dậu 2017
đã được công bố với các giải thưởng
chia đều cho tất cả các đội dự thi
càng làm cho không khí ngày Tân
Niên thêm phần vui tươi, tràn ngập
niềm vui.

- Giải khuyến khích:
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Thống Nhất
+ CĐCSTV Cty Cổ phần Tín Nghĩa-Phương Đông
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa ( ICD
Biên Hòa)
+ CĐCSTV Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa
+ CĐCSTV Ban quản lý các Khu công nghiệp Tín Nghĩa
+ CĐCSTV Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu
* Kết quả hội thi Tiểu phẩm:
- Giải 1: CĐCSTV BQL các KCN Tín Nghĩa với tiết mục: Táo
Ban Quản lý
- Giải 2: CĐCSTV Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với
tiết mục: Đừng có nóng
- Giải 3: CĐCSTV Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa với
tiết mục: Cho chữ ngày tết
- Giải Khuyến khích: CĐCSTV Công ty Cổ phần Tín Nghĩa –
Phương Đông với tiết mục: Tết đoàn viên
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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KẾT QUẢ HỘI THI CẮM HOA

Giải 1: CĐCSTV Cổ phần Thống Nhất

Giải 3: CĐCSTV Công ty Cổ phần QLDA Tín Nghĩa
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Giải 2: CĐCSTV Công ty Cổ phần Donafoods

Giải khuyến khích:
CĐCSTV Công ty Cổ phần Cảng Container (ICD ĐN)

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Giải khuyến khích:
CĐCSTV Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa

Giải khuyến khích:
CĐCSTV Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa (ICD BH)

Giải khuyến khích:
CĐCSTV Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

Giải khuyến khích:
CĐCSTV Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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KẾT QUẢ HỘI THI BÁO TƯỜNG

Giải nhất: CĐCSTV Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

Giải nhì: CĐCSTV Văn phòng Tổng Công ty

Giải ba: CĐCSTV Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa
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Giải ba: CĐCSTV Công ty Cổ phần Donafoods

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Giải ba: CĐCSTV Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ
Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa

- Giải khuyến khích: CĐCSTV Công ty Cổ phần Thống Nhất

- Giải khuyến khích: CĐCSTV Cty Cổ phần Tín Nghĩa
-Phương Đông

- Giải khuyến khích: CĐCSTV Công ty CP Tín Nghĩa
Á Châu

- Giải khuyến khích: CĐCSTV Ban quản lý các Khu công
nghiệp Tín Nghĩa

Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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TÍN NGHĨA KHỞI ĐỘNG ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU – 2017
KHÁT VỌNG CHINH PHỤC VÀ NIỀM TIN THẮNG LỢI

H

oà chung không khí cả nước
mừng Đảng, mừng xuân
Đinh Dậu - 2017, sáng thứ năm,
ngày 02 tháng 02 năm 2017 (tức
sáng mồng 6 tết), Công ty cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức
gặp gỡ đầu Xuân mới tại Hội trường
của Tổng Công ty, đây là hoạt động
thường niên và đã trở thành truyền
thống tốt đẹp mỗi độ Xuân về.
Tổng Giám đốc đã gửi tới toàn thể
cán bộ, công nhân viên Tổng Công
ty lời chúc mừng năm mới dồi dào
sức khỏe, hạnh phúc, thành công và
vạn sự như ý. Năm Đinh Dậu 2017 sẽ
là năm tiếp tục phát huy tinh thần,
trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể
CBCNV Tín Nghĩa, đồng thời tranh
thủ mọi nguồn lực và các điều kiện
thuận lợi để tiếp bước năm 2016,
vượt qua khó khăn, thách thức một
cách vững chắc, hoàn thành xuất
sắc kế hoạch năm 2017.
Trong năm vừa qua, dù hoạt động
trong điều kiện còn nhiều khó khăn
nhưng với nỗ lực của Ban Lãnh đạo
cùng tập thể CBCNV Tổng Công ty
trên một số lĩnh vực chủ yếu như:
kinh doanh xuất khẩu cà phê, kinh
doanh nhập khẩu thương mại,
triển khai các dự án đầu tư trọng
điểm, kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp, thực hiện cổ phần hóa,
chuyển đổi hoạt động sang Công
ty cổ phần, kiểm soát và quản lý
chi phí, quản lý năng suất, nội quy,
kỷ luật lao động, thực hiện có hiệu
quả phong trào thi đua tăng năng
suất và tiết kiệm chi phí… nên Tổng
Công ty đã đạt được những kết quả
đáng khích lệ. Trong đó đáng chú ý
nhất là chỉ tiêu lợi nhuận đạt bằng
103,04% mục tiêu kế hoạch, đảm
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bảo chỉ tiêu về cổ tức theo Nghị
quyết ĐHĐCĐ và tính riêng thu
nhập bình quân lao động của công
ty mẹ và các đơn vị trực thuộc tăng
18,30% so thực hiện năm 2015.
Sau lời phát biểu chúc tết đầu Xuân,
Tổng Giám đốc đã biểu dương tinh
thần tích cực của bộ phận kinh
doanh, vui xuân không quên nhiệm
vụ, đã có mặt thường xuyên tại cảng
để kiểm tra các lô hàng nhập khẩu
ngay trong những ngày Tết. Các cán
bộ, nhân viên đã tham gia đầy đủ,
nghiêm túc lịch phân công trực và
các hoạt động khác tại văn phòng
của Tổng Công ty, tạo không khí ấm
áp trong những ngày Xuân. Với tình
cảm chân thành, tràn đầy niềm tin
và phấn khởi, Ban Lãnh đạo và toàn
thể CBCNV Tổng Công ty đã cùng
nâng ly chúc mừng năm mới.
Tại buổi lễ, Ban Lãnh đạo Công ty
đã gửi thiệp chúc xuân, chúc mừng
sức khỏe, thành công tới gia đình
và toàn thể cán bộ, công nhân
viên Tổng Công ty, mừng tuổi đầu
năm với mong muốn một năm mới

thành đạt, hạnh phúc và thành
công.
Tín Nghĩa đã chính thức khởi động
guồng quay công việc sau kỳ nghỉ
Tết nguyên đán và triển khai kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm
2017. Nâng cao tinh thần trách
nhiệm, nỗ lực sản xuất kinh doanh
nhằm hoàn thành mục tiêu ngay
từ những tháng đầu năm hướng
tới hoàn thành nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh năm 2017, với mục tiêu
doanh thu đạt 9.200 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng.
Toàn thể CBNV Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã khởi động đầu Xuân Đinh
Dậu - 2017 theo khát vọng cống
hiến và niềm tin thắng lợi.
Một mùa Xuân mới lại đến và hứa
hẹn nhiều thành công mới. Mỗi
thành viên trong đại gia đình Tín
Nghĩa lại tràn đầy nhiệt huyết và
quyết tâm để bắt đầu một năm làm
việc hiệu quả và thành công.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

MỘT NĂM VỚI NHIỀU THẮNG LỢI
xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông
Cửu Long. Thực trạng hạ tầng giao
thông chưa đồng bộ, chưa theo kịp
sự phát triển và đô thị hoá của khu
vực, gây khó khăn cho việc kết nối hạ
tầng, triển khai dự án và thu hút đầu
tư vv..đã làm ảnh hưởng không nhỏ
đến nền kinh tế của chúng ta.

H

ành trình của chuyến tàu tốc
hành năm 2016 đã về tới đích,
một mùa xuân mới lại về trên mọi
làng quê của dải đất nước Việt Nam,
xuân đang gõ cửa từng mái nhà
tranh, từng góc phố thân yêu. Ôi rạo
rực, vui hân hoan đón chào năm mới
với đủ sắc màu và nhiều cung bậc
cảm xúc, chúng ta lại tự hào biết bao
với một năm nỗ lực lao động đã gặt
hái được nhiều thắng lợi.
Trước thềm năm mới 2017 xuân
Đinh Dậu đã đến, vũ trụ giao hòa,
đất nước nhiều khởi sắc và ngày
càng phát triển vượt bậc. Hòa chung
với không khí rạo rực của mùa xuân
đất trời, mỗi người con của đại gia
đình Tín Nghĩa cũng đang hưởng
niềm vui chung của thành quả sau
một năm lao động. Mai đã nở, đào đã
khoe nụ hồng, mỗi người con xa quê
làm ăn cũng đã chuẩn bị về bên mái
ấm gia đình cùng người thân bên
bếp lửa bập bùng nồi bánh chưng.
Đã trở thành thông lệ truyền thống
của Tín Nghĩa vào mỗi độ tết đến

xuân về, tập thể Ban lãnh đạo cùng
toàn thể CBNV cũng có một bữa
cơm tất niên đầm ấm dưới ngôi nhà
chung đầy rộn rã. Đây cũng là dịp để
mọi người cùng gặp gỡ trao đổi, hàn
huyên về những câu chuyện trong
một năm qua và những kế hoạch, dự
định cho một năm mới nhiều thành
công và may mắn hơn.
Nhìn lại chặng đường năm 2016
đánh dấu một bước ngoặt lớn đối
với Tổng Công ty Tín Nghĩa, khoác
lên mình tấm áo mới đó là chuyển
sang mô hình doanh nghiệp Công ty
Cổ phần.
2016 một năm có nhiều biến động
lớn từ quốc tế đến trong nước, ít
nhiều cũng có những ảnh hưởng
nhất định đến các hoạt động sản
xuất kinh doanh của đất nước nói
chung và của Tổng Công ty chúng ta
nói riêng.
Tình hình trong nước có nhiều yếu tố
ảnh hưởng bất lợi như: Thảm họa ô
nhiễm môi trường biển Miền Trung,
rét đậm rét hại Miền Bắc, khô hạn, lũ
lụt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,

Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm
của cả hệ thống chính trị năm 2016
chúng ta cũng đã hoàn thành được
nhiều mục tiêu đề ra và có nhiều
điểm sáng đáng ghi nhận: Tổ chức
thành công Đại Hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử
Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;
nền kinh tế tăng trưởng khá; văn
hóa, thể thao, du lịch đạt được kết
quả cao; tệ nạn tham nhũng đang
từng bước được đẩy lùi; Chính Phủ
chủ trương xây dựng một Chính phủ
kiến tạo phát triển, liêm chính, hành
động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.
Đặc biệt vinh dự vừa qua tại diễn đàn
kinh tế thế giới Davos đã bình chọn
Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh nằm
trong 10 thành phố năng động nhất
thế giới.
Tại Đồng Nai là một vùng kinh tế
trọng điểm phía nam, vùng tam
giác phát triển kinh tế, là cửa ngõ đi
ra các tỉnh lân cận, trong năm qua
tỉnh cũng đã có nhiều thành tựu nổi
bật: Cảng Hàng không Quốc tế Long
Thành được hoàn tất các Phương án
thiết kế đưa ra lấy ý kiến toàn dân,
các dự án giao thông trọng điểm
được khởi công xây dựng, dự án cầu
An Hảo đang gấp rút hoàn tất tạo cú
“híc” cho thành phố Biên Hòa, thức
tỉnh vùng đất Cù Lao Phố sau hơn
300 năm ngủ yên. Ngoài ra, một số
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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vui chơi cho các cháu mồ côi tỉnh nhà
nhân các ngày lễ, ủng hộ từ thiện tại
các địa phương trong và ngoài tỉnh,
tài trợ chương trình “Chung lòng,
Chung sức” do Đài THĐN phát động...
Với tâm niệm rằng hoạt động sản xuất
luôn gắn liền với trách nhiệm của xã
hội.

“siêu dự án” đã được chấp thuận chủ
trương đầu tư như: cầu Cát Lái, đường
cao tốc Dầu Dây – Liên Khương, tuyến
đường sắt trên cao Bến Thành – Suối
Tiên kéo dài Biên Hòa vv…chắc chắn
sẽ tạo bước chuyển mình mạnh mẽ
cho vùng tam giác phát triển.
Với Tín Nghĩa, 2016 cũng chịu không
ít những khó khăn khách quan lẫn
chủ quan làm ảnh hưởng tới hoạt
động sản xuất kinh doanh của toàn
hệ thống. Tuy nhiên, năm vừa qua với
sự sáng suốt trong quản trị điều hành,
kịp thời nắm bắt những thời cơ thuận
lợi và dự đoán được những khó khăn
thách thức của Ban Tổng Giám đốc,
sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người
lao động đã giúp Tín Nghĩa không
những vượt qua khó khăn mà còn gặt
hái được nhiều thành công đáng ghi
nhận: Tổ chức thành công cổ phần
hóa doanh nghiệp; Đạt Thương hiệu
Quốc gia lần thứ hai liên tiếp; Cùng với
việc được trao các danh hiệu Doanh
nghiệp vì Người lao động do Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam phối
hợp với Bộ Lao động Thương binh
Xã hội và VCCI tổ chức; Top 50 doanh
nghiệp thành tựu xuất sắc trong cộng
đồng nộp thuế thu nhập lớn nhất
Việt Nam; Top 100 doanh nghiệp lớn
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nhất Việt Nam do VNR bình chọn
(Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt
Nam - Vietnam Report); Top 2 doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt
Nam; Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín
nhiều năm liền do Bộ Công Thương
bình chọn; Doanh nghiệp Doanh
nhân Xuất sắc năm 2016; Tổng Giám
đốc vinh dự nhận Huân chương Lao
động hạng hai do Chủ tịch nước trao
tặng. Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất
kinh doanh: Lợi nhuận đạt 336,12 tỷ
đồng, đạt 100,52% so với kế hoạch và
bằng 111.69% so với cùng kỳ. Tổng
doanh thu đạt 10.602 tỷ đồng đạt
108,43% so với kế hoạch và tăng 5%
so với cùng kỳ. Trong năm 2016, công
tác đầu tư phát triển được xác định là
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của
Tổng Công ty. Các dự án trọng điểm
đang triển khai gồm có: Kho và Bến
chuyên dùng xăng dầu Phú Hữu;
Cảng tổng hợp Phú Hữu; Khu đô thị
du lịch Đại Phước; KCN Ông Kèo; KCN
An Phước; KCN Đất Đỏ….
Song song đó, trong năm qua Tín
Nghĩa cũng đã có nhiều đóng góp
đối với cộng đồng như: ủng hộ Quỹ
vì người nghèo, ủng hộ các tỉnh Miền
Trung bị thiên tai, chăm lo đời sống
cho con các cán bộ nhân viên, tổ chức

Mặc dù trải qua một năm đầy sóng gió
và bất ổn của kinh tế thế giới đã tác
động không nhỏ tới tình hình sản xuất
kinh doanh trong nước. Nhưng dưới
sự lãnh đạo tài tình, bản lĩnh và năng
động Tín Nghĩa đã từng bước vượt
qua những khó khăn. Nhiều chỉ tiêu
đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra,
trong đó có chỉ tiêu về lợi nhuận. Đặc
biệt là hoàn thành công tác Cổ phần
hóa một trong những nhiệm vụ chính
trị quan trọng nhất của Tổng Công
ty năm 2016. Trong trang báo nhỏ
không thể nói hết những thành quả
lớn của chặng đường dài, song những
gì mà Tín Nghĩa đạt được trong năm
qua là một kết tinh thành quả của Ban
lãnh đạo cùng đội ngũ CBNV đã ngày
đêm sát cánh bên nhau.
Lê Giang Nam
Phòng ĐTPT

ĐỒNG LÒNG
TÌM HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
TIÊU THỤ GAS

v

iệc kinh doanh gas đốt gặp rất
nhiều khó khăn bởi sự cạnh
tranh của các cơ sở kinh doanh gas
tư nhân trên địa bàn với các nguồn
gas không chính thống, kinh doanh
chụp giựt dùng nhiều chiêu trò gian
lận. Do đó, sản lượng kinh doanh gas
trong những tháng đầu năm của khu
vực chúng tôi liên tục giảm.
Quyết tâm thực hiện đẩy mạnh việc
kinh doanh gas, Ban Giám Đốc Công
ty đã tổ chức một số cuộc họp phân

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
tích tình hình & đưa ra một số phương án nhằm
vực dậy & đẩy mạnh tình hình kinh doanh gas
đốt.
Tại các trạm xăng dầu thành lập 01 tổ kinh
doanh gas. Nhân sự từ các TXD được tổ chức lại,
việc phân công cho nhân viên bán hàng & đi tiếp
thị xen kẽ lẫn nhau. Khi trực tiếp đi tiếp thị cùng
với Trưởng, Phó khu vực, anh em chúng tôi thấy
sự khó khăn, phức tạp trong việc tìm kiếm khách
hàng mới nên lại càng thấy phải trân trọng, giữ
gìn & bảo toàn số khách hàng cũ, truyền thống
hiện có cũng như số khách hàng mới vừa tiếp thị
được. Tại các trạm xăng, các điện thoại bàn đều
được gắn thêm loa ngoài hỗ trợ, đảm bảo khi có
khách hàng gọi đến ngoài giờ hành chánh dù
đang bơm xăng dầu phía bên ngoài cũng đảm
bảo nghe tiếng chuông điện thoại để có thể
phục vụ tốt việc giao bán gas lẻ. Khi nhận được
thông tin báo giao gas, anh em bán hàng trực tại
các trạm tích cực giao nhanh nhẹn nhất có thể,
khi giao gas tranh thủ vệ sinh các bộ phận đánh
lửa của bếp gas & tư vấn cho khách hàng thay
mới khi dây ống quá cũ không đảm bảo an toàn
vv... Mỗi nhân viên bán hàng khi xuống ca có thể
tiếp thị thêm khách hàng mua gas lẻ trong hàng
xóm, láng giềng & bà con thân thuộc của mình
trong khu vực mình đang sinh sống vv...
Từ khi sắp xếp, tổ chức lại việc kinh doanh gas
sản lượng gas trong khu vực tăng rõ rệt. Sản
lượng gas từ 50 – 60 % / tháng trong 3 tháng gần
đây tăng vượt lên 95- 100% và tháng 11.2016 dự
kiến đạt trên 100% kế hoạch tháng.
Chúng tôi cùng đồng lòng, chung sức và đã đạt
kết quả như mong đợi. Cuối năm, áp lực công
việc càng lớn chúng tôi sẽ càng quyết tâm hơn
để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.
Và kết quả đạt được càng khả quan làm chúng
tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tích cực hơn
nữa để làm việc tốt hơn.
Phạm Xuân Nhâm
Khu vực 5- Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA LÀO:

TRÊN ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

C

ông Ty Cổ Phần Tín Nghĩa
Lào được thành lập vào
cuối năm 2007, đến nay đã gần
10 năm, trong những năm hoạt
động đó, Ban Tổng Giám đốc và
toàn thể CBCNV đã cố gắng nỗ
lực đưa công ty đi lên, nhưng do
một số điều kiện khách quan,
thời tiết khô hạn, sương muối,
biện pháp kỹ thuật áp dụng chưa
đúng cách, vv... làm cho hàng
năm sản lượng chưa đạt được so
với kế hoạch năm đề ra.
Năm 2016 được sự quan tâm và
chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo
Tổng Công Ty về điều hành sản
xuất nhờ vậy sản lượng lên tới
2.200 tấn cà phê tươi đạt 169,8%
so với kế hoạch năm 2016 đề ra
và đạt 200% so với vụ mùa năm
2015, nguyên nhân là do thời
tiết cũng thuận lợi, biện pháp
kỹ thuật cho việc chăm sóc cà
phê được áp dụng đúng cách,
công tác quản lý, điều hành được
nâng cao, bảo vệ cũng được tăng
cường cao nhằm giảm thiểu trộm
cắp trong vụ mùa, lượng cà phê
không bị thất thoát, về CBCNV
cũng được điều động đúng vị trí
chuyên môn để công việc không
bị ngưng đọng, cuộc sống cũng
được cải thiện với sự quan tâm kịp
thời từ ban lãnh đạo, mối quan
hệ giữa bản làng và các cơ quan
lãnh đạo tại Tỉnh Champasak
khắng khít hơn tạo thuận lợi

trong nhiều công tác nhập và
xuất khẩu hàng hóa của Công ty.
Kịp thời thay đổi cách nghĩ, cách
làm đã góp phần làm cho Công
ty trong năm 2016 có những thay
đổi rõ rệt về mặt quản lý cũng
như sản lượng đề ra so với kế
hoạch năm, làm tăng thêm sự tin
tưởng của Ban lãnh đạo từ Tổng
Công Ty Tín Nghĩa với Ban lãnh
đạo Công Ty Cổ Phần Tín Nghĩa
Lào, tăng thêm sự tin tưởng và
nhiệt tình của CBCNV vào Công
ty. Tuy nhiên công ty vẫn đang
còn gặp nhiều khó khăn do giá
cà phê không ổn định nên việc
sản xuất kinh doanh chưa được
như mong muốn, nhưng với
sự nỗ lực và nhiệt huyết không
ngừng phấn đấu trong sản xuất
kinh doanh của tập thể CBCNV
Công ty. Năm 2017 tập thể Ban
lãnh đạo và CBCNV Công Ty Cổ
Phần Tín Nghĩa Lào quyết tâm
đoàn kết, nỗ lực trong công tác
điều hành, quản lý, biện pháp kỹ
thuật chăm sóc cà phê đảm bảo
để cho cây cà phê phát triển tốt,
tăng năng suất, vượt chỉ tiêu đề
ra làm cho Công ty ngày càng
phát triển, bền vũng, kịp thời
động viên, quan tâm tới đời sống
của CBCNV khi công tác xa nhà,
thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị
giữa hai nước Việt – Lào.
Mai Thị Loan
Công ty CP Tín Nghĩa-Lào
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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XĂNG DẦU….VÀO MÙA

N

ằm ngay giao lộ chính vòng
xoay Tân Phong, một trong
những vị trí đắc địa nhất nội ô
thành phố Biên Hòa nên trạm xăng
dầu Tân Phong lúc nào cũng đông
khách. Vào những ngày giáp Tết,
lượng khách đổ về trạm xăng dồn
dập gấp nhiều lần ngày thường.
Chính vì vậy việc tổ chức tăng ca
phục vụ khách hàng là mục tiêu
cấp bách của trạm.
Với lực lượng 11 nhân viên, trạm
phân chia hai ca trực phục vụ hết
ngày đêm. Hỏi anh em trong trạm
không ai ước tính được nổi lượng
khách ghé trạm hàng ngày. Từ tờ
mờ sáng cho đến giữa trưa, nhân
viên bán hàng thao tác liên tục
mặc cho cái nắng đổ lửa, đôi mắt
thiếu ngủ vì nhịp độ căng thẳng
những ngày cuối năm, khói bụi cay
nồng hơi người nóng nực, hơi xăng
dầu,… mặc kệ. Tất cả anh em trong
trạm vẫn nhiệt tình tăng tốc.
Vào những đợt cao điểm như lễ,
Giáng sinh, hay một tuần lễ trước
giao thừa. Mỗi nhân viên tăng
cường thêm 4 giờ làm việc mỗi ca,
để lượng khách hàng ra vào những
dịp này có những khách hàng
thiếu ý thức vào sau chen trước
kiếm chuyện la lối với nhân viên.
Cũng có khách mắt tèm nhem rồi
qui cho nhân viên đổ không đủ qui
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định, cũng có những vị khách đổ
đầy bình xăng rồi năn nỉ trả lại. Đôi
chân mỏi nhừ vì di chuyển liên tục,
đôi tay cũng thế vì không ngừng
nghỉ thao tác bơm xăng, đôi mắt
cay xè vị mặn mồ hôi tuôn tràn
trên trán…Vượt qua áp lực công
việc tự thân mỗi nhân viên ở trạm
xăng dầu Tân Phong đều tận tụy
với nhiệm vụ được giao. Phương
châm khách hàng là thượng đế
luôn được anh em tâm niệm và
vận dụng vào cung cách phục
vụ, nhằm đạt mục đích “ Vui lòng
khách đến vừa lòng khách đi”.
Nhận thức được rằng, hiện nay
ngành xăng dầu đang phát triển.
Việc kinh doanh đã mất tính độc
quyền, việc cạnh tranh giữa các
công ty xăng dầu là điều không
tránh khỏi. Chính vì vậy mà anh

em nhân viên của trạm quyết tâm
nâng cao chất lượng phục vụ, cung
cách phục vụ và thái độ phục vụ
tốt nhất cho khách hàng gần xa.
Một mùa xuân nữa lại về, anh em
nhân viên của trạm lại thêm một
chu kỳ thời gian phục vụ. Thêm
một lần chiêm nghiệm lại những
điều tốt xấu, dở hay trong quá
trình phục vụ khách hàng, để từ đó
đúc rút kinh nghiệm bản thân, làm
tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.
Tựa như những con én đưa thoi
gắn kết với nhau để cùng nhau
thêu dệt một mùa xuân mới.
Diệp Anh Hùng
Khu vực 1 – Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT:

ĐẨY MẠNH
HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

C

ông ty cổ phần Thống Nhất
quản lý kinh doanh hạ tầng KCN
Bàu Xéo (Đồng Nai) chính thức đi vào
hoạt động ngày 24/02/2004, với sự
góp vốn của 03 cổ đông sáng lập:
Tổng Công ty Tín nghĩa, Tổng Công ty
Cao Su Đồng Nai và Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam, hoạt động
trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng và
kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công
nghiệp, khu dân cư, khu dịch vụ; Xây
dựng các hạng mục công trình trong
khu công nghiệp, khu dân cư và
khu dịch vụ; Kinh doanh nước sạch;
Hoạt động phân loại, thu gom, vận
chuyển, lưu giữ chất thải rắn thông
thường và chất thải nguy hại. Trong
đó, đầu tư và khai thác kinh doanh cơ
sở hạ tầng KCN Bàu Xéo là hoạt động
xuyên suốt và truyền thống của Công
ty Cổ phần Thống Nhất kể từ những
ngày đầu thành lập.
KCN Bàu Xéo có tổng diện tích 500 ha,
được quy hoạch tại xã Sông Trầu, Tây
Hòa, xã Đồi 61, thị trấn Trảng Bom,
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bao
gồm hai khu nằm dọc hai bên QL1A,
khu 1 phía Bắc QL1A có diện tích 188
ha, khu 2 phía Nam QL1A có diện tích
312 ha, vốn đầu tư thực hiện dự án
trên 670 tỷ đồng. Tính đến thời điểm
31/12/2016, có 27 dự án thực hiện
thuê đất tại KCN Bàu Xéo, với tổng
vốn đầu tư trên 600 triệu USD; tỷ lệ
lấp đầy trong KCN đạt 90% diện tích
đất công nghiệp cho thuê. KCN Bàu
Xéo cũng là một trong những KCN có
tình hình thu hút đầu tư nhanh nhất
hiện nay tại Đồng Nai.

Hiện nay, KCN Bàu Xéo đã đầu tư nhà
máy xử lý nước thải tập trung giai
đoạn 1 với công suất thiết kế 4.000
m3/ngàyđêm, đưa vào vận hành từ
tháng 4 năm 2011 đến nay với công
suất xử lý thực tế khoảng 2.000 m3/
ngàyđêm. Ngoài việc, đảm bảo công
suất đủ để xử lý toàn bộ lượng nước
thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về môi trường thì Công ty
cổ phần Thống Nhất là một trong
những doanh nghiệp đầu tiên trong
Tỉnh thực hiện đầu tư lắp đặt các
trạm quan trắc. Hệ thống quan trắc
tự động thực hiện kiểm soát chất
lượng nước sau khi xử lý tại các cửa
xả nhằm kịp thời cung cấp dữ liệu về
thông số nước thải đầu ra tại các KCN
Bàu Xéo đến các cơ quan chức năng,
hệ thống này sẽ giúp các nhà quản
lý môi trường cảnh báo nhanh, giúp
chúng ta phát hiện và khắc phục hậu
quả kịp thời.
Bên cạnh đó, Công ty cũng đang
triển khai dự án Khu Trung tâm dịch
vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo có diện
tích 38,8 ha với tổng vốn đầu tư cơ sở
hạ tầng là 648,69 tỷ đồng. Dự kiến, dự
án khu Trung tâm dịch vụ Khu công
nghiệp Bàu Xéo sẽ đem lại doanh thu
cho Công ty từ năm 2017. Theo tiến
độ thực hiện dự án đến năm 2021
sẽ hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh
hệ thống hạ tầng xã hội. Năm 2017
Công ty sẽ triển khai phân lô bán
nền gồm 650 lô đất nền liền kề, 58 lô
đất nền biệt thự và căn hộ chung cư
nhà ở cho công nhân. Các công trình
khác như Trung tâm dịch vụ, nhà văn
hóa, phòng khám đa khoa, nhà hàng
khách sạn, trường dạy nghề,... Công
ty sẽ triển khai đến năm 2021 hoàn
thành dự án.
Hoạt động kinh doanh của Công ty
tăng trưởng đều qua các năm, Doanh
thu từ hoạt động cho thuê cơ sở hạ
tầng chiếm tỷ trọng cao nhất trong
cơ cấu doanh thu thuần, mức chia
cổ tức trung bình từ khi thành lập

đến nay là 20%. Tính đến thời điểm
31/12/2016, tổng tài sản của Công
ty hơn 498 tỷ đồng, vốn điều lệ thực
góp là 82 tỷ đồng và nhờ nguồn thu
trước của khách hàng thuê hạ tầng
nên Công ty không có các khoản vay
tại các tổ chức tín dụng.
KCN Bàu Xéo có vị trí thuận lợi về
mặt giao thông nằm sát tuyến đường
huyết mạch QL1A, thuận tiện cho việc
kết nối giao thông giữa 2 miền Nam
Bắc và Đông Nam Bộ, ngoài ra với vị
trí gần cảng biển, sân bay, đường sắt
đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển
hàng hoá của doanh nghiệp, các
hạng mục hạ tầng được quy hoạch
đồng bộ và hiện đại. Bên cạnh đó,
chính sách giá cả và thu hút nhà đầu
tư của Công ty được đánh giá là hợp
lý và khoa học. Công ty hoàn toàn tin
tưởng vào sức cạnh tranh của mình
cũng như khả năng nắm bắt những
cơ hội từ chính sách khuyến khích
đầu tư mang lại.
Ngày 29/12/2016, Công ty đã được Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp
thuận niêm yết cổ phiếu Công ty
cổ phần Thống Nhất lên Sàn Chứng
khoán Hà Nội và dự kiến trong tháng
3/2017, Công ty sẽ chính thức niêm
yết.
Năm 2017 và các năm tiếp theo Công
ty cổ phần Thống Nhất sẽ tiếp tục
đẩy mạnh kinh doanh theo hướng
bền vững, nâng cao năng lực cạnh
tranh, chú trọng bồi dưỡng, phát
triển nguồn nhân lực, chăm lo tốt
hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần
cho người lao động. Đồng thời, thực
hiện tốt công tác xã hội, từ thiện
nhằm góp phần xây dựng thương
hiệu Công ty ngày càng phát triển
bền vững, đóng góp có hiệu quả vào
công cuộc đổi mới đất nước.
Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất
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TÍN NGHĨA VỮNG PHONG ĐỘ SAU CỔ PHẦN HÓA

4 LĨNH VỰC CHÍNH
(ĐTCK) Sau khi cổ phần hóa thành
công, hiệu quả kinh doanh của
Tổng công ty cổ phần Tín Nghĩa
(tỉnh Đồng Nai) khả quan hơn.
Các chỉ số tài chính được cải
thiện rõ nét, Tín Nghĩa tiến vào bệ
phóng cho thời kỳ phát triển mới,
mà ở đó, các mảng kinh doanh sở
trường được định hình, phát huy
hiệu quả.
Tứ trụ vững bàn thạch
Thông tin từ Tín Nghĩa cho thấy,
năm 2016, mặc dù tình hình kinh
tế đất nước vẫn còn khó khăn,
song Tín Nghĩa đã hoàn thành tốt
kế hoạch sản xuất - kinh doanh.
Theo đó, tổng doanh thu đạt
10.774 tỷ đồng, bằng 116% kế
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hoạch; lợi nhuận 219 tỷ đồng, đạt
151% kế hoạch và nộp ngân sách
nhà nước 281 tỷ đồng, đạt 281%
kế hoạch.
Năm qua, thương hiệu Tín Nghĩa
tiếp tục được xã hội, cộng đồng
doanh nghiệp ghi nhận và
đánh giá cao. Tổng công ty tiếp
tục đứng trong Top 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam. Bên
cạnh đó, Tín Nghĩa còn được tôn
vinh bởi nhiều danh hiệu uy tín
như “Thương hiệu Quốc gia”, giải
thưởng “Chất lượng Quốc gia” và
“Doanh nghiệp vì người lao động”.
Hoạt động của Tổng công ty tiếp
tục được định hình và phát triển
ổn định trên bốn trụ cột. Những
lĩnh vực này đã được quan tâm

đầu tư để phát triển thành xương
sống hoạt động của Tổng công ty.
Một là xuất khẩu hàng nông sản,
lĩnh vực kinh doanh thế mạnh
truyền thống và giàu tiềm năng.
Năm 2016, Tín Nghĩa xuất khẩu
được 127.000 tấn cà phê nhân,
đạt kim ngạch 223 triệu USD. Với
kết quả này, Tín Nghĩa giữ vững vị
trí thứ 2 trong 10 doanh nghiệp
xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt
Nam. Điều ấn tượng là liên tục
từ năm 2003 đến nay, Tín Nghĩa
được Bộ Công thương công nhận
là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
hàng đầu.
Hai là kinh doanh xăng dầu. Mạng
lưới kinh doanh xăng dầu Tín
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Nghĩa vươn rộng, phủ sóng rộng
khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai và các
địa phương lân cận nơi có nhịp
sống công nghiệp năng động
nhất nước. CTCP Xăng dầu Tín
Nghĩa (công ty con của Tổng công
ty Tín Nghĩa) xác lập vững chắc
ví trí “ông lớn” trong giới doanh
nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng
dầu với 42 trạm xăng dầu.
Hiện Tín Nghĩa đang triển khai
đầu tư Dự án Tổng kho xăng dầu
Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai) nhằm thực hiện
mục tiêu xây dựng hệ thống kinh
doanh xăng dầu từ nhập khẩu trực
tiếp đến phân phối cho người tiêu
dùng. Dự án có diện tích 34,5 ha,
trong đó triển khai giai đoạn 1 là
20 ha, bao gồm: cảng tiếp nhận
tàu 40 ngàn DWT, kho xăng dầu
180 ngàn m3 và các hạng mục
phục vụ kinh doanh các sản phẩm
dầu mỏ.
Ba là mảng kinh doanh hạ tầng
khu công nghiệp, mảng này chính
là “con gà đẻ trứng vàng” của Tín
Nghĩa. Hiện tại, các khu công
nghiệp do Tín Nghĩa trực tiếp
quản lý thu hút gần 250 nhà đầu
tư với tổng số vốn hơn 5,3 tỷ USD.
Chỉ tính riêng trong năm 2016, Tín
Nghĩa đã thu hút được 38 nhà đầu

tư vào các khu công nghiệp của
mình với tổng vốn đầu tư hơn 200
triệu USD. Tín Nghĩa là một trong
những đơn vị thu hút được nhiều
nhà đầu tư trong tỉnh Đồng Nai.
Hầu hết các khu công nghiệp đã
được Tín Nghĩa hoàn thành cơ bản
giai đoạn đầu tư hạ tầng chuyển
sang khai thác vận hành ổn định.
Mảng kinh doanh này đang tạo
dòng doanh thu ổn định cho Tổng
công ty.
Bốn là mảng logistics. Tín Nghĩa
xác định lợi thế nổi bật là nằm ở
vị trí chiến lược của vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam nên kinh
doanh logistics là lĩnh vực kinh
doanh giàu tiềm năng và hiệu
quả. Hiện Tổng công ty đang sở
hữu các đầu mối kinh doanh bao
gồm: ICD Biên Hòa, ICD Đồng Nai
và cảng sông ở Khu công nghiệp
Biên Hòa I. Hơn thế, ICD Biên Hòa
đang triển khai dự án mở rộng tại
huyện Nhơn Trạch để tối ưu hóa
chuỗi mắt xích logistics thương
hiệu Tín Nghĩa với mong muốn
đem đến sự hài lòng cho khách
hàng qua việc tối ưu hóa thời gian
phục vụ và chi phí.
Ưu tiên phát triển toàn diện

phần hóa, lãnh đạo Tín Nghĩa cho
rằng, Tổng công ty đang đi đúng
hướng. Qua cổ phần hóa, Tín
Nghĩa đã thành công trong tái cấu
trúc doanh nghiệp, theo đó các
lĩnh vực thế mạnh được củng cố
và phát triển, chất lượng quản trị
doanh nghiệp được nâng cao một
bước.
“Khách hàng và thị trường đánh
giá tốt về uy tín, thương hiệu Tín
Nghĩa. Đó là tiền đề để Tín Nghĩa
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong
quản trị, điều hành và trong việc
triển khai chiến lược phát triển
bền vững cho các lĩnh vực, ngành
nghề kinh doanh chính”, đại diện
Tổng công ty Tín Nghĩa cho biết.
Chiến lược của Tổng công ty là ưu
tiên phát triển toàn diện. Tín Nghĩa
sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh
tranh, chú trọng bồi dưỡng, phát
triển nguồn nhân lực, chăm lo tốt
hơn nữa đời sống vật chất, tinh
thần cho người lao động. Đồng
thời, thực hiện tốt công tác xã hội,
từ thiện nhằm góp phần xây dựng
thương hiệu Tín Nghĩa phát triển
bền vững, đóng góp có hiệu quả
vào công cuộc đổi mới đất nước.
Ngọc Tuấn
(Báo Đầu Tư)

Đánh giá về hoạt động hậu cổ
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QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LOGISTICS
TẠI ĐỒNG NAI

Đ

ồng nai nằm trong vùng
kinh tế trọng điểm phía
nam. Vùng tam giác ( TP.HCM,
Bà rịa – Vũng Tàu, Đồng nai) phát
triển ngành Logistics nóng nhất
trong cả nước. Sau nhiều năm
được Chính phủ đầu tư về cơ sở
hạ tầng tương đối hoàn chỉnh
( quốc lộ 51, Cao tốc TP.HCM –
Dầu giây ). Do đó, tốc độ tăng
trưởng về logistics của tỉnh
Đồng nai ngày càng tăng cao. Vì
thế, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng
nai đã thành lập ban phát triển
Logistics, sở Giao Thông Vận Tải
đảm nhận việc lập đề án phát
triển .
Trung tuần tháng 11 năm 2016,
Sở Giao Thông Vận Tải Đồng
Nai đã mời lấy ý kiến từ các sở,
địa phương, doanh nghiệp để
hoàn thiện cho đề án: “ Đề án
quy hoạch phát triển dịch vụ
Logistics trên địa bàn tỉnh Đồng
nai đến năm 2025 và tầm nhìn
sau năm 2030”. Đề án được
Trung tâm tư vấn phát triển giao
thông vận tải, thuộc bộ Giao
Thông Vận Tải tư vấn.
Theo đề án, trung tâm phân
phối của tỉnh Đồng nai được đặt
tại huyện Trản Bom theo như
phương án uy hoạch của bộ Giao
thông Vận Tải. Trung tâm phân
phối được đặt tại đây, nhằm thu
hút các mặt hàng nông sản xuất
khẩu ( Tiêu, cà phê, điều ) từ các
tỉnh Tây nguyên lưu kho, đóng
container, chuyển về cụm Cảng
Cái mép để xuất khẩu. Tương
tự với hàng xuất khẩu, các mặt
hàng Nhập khẩu cũng được đưa
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về trung tâm, sau đó cung cấp
cho các Khu Công nghiệp trong
tỉnh và các tỉnh miền trung.
Trong phần đóng góp ý kiến
cho đề án, đặc biệt là các ý kiến
từ đại diện Cục Hải quan Đồng
nai, các doanh nghiệp khai thác
Logistics đều không đồng tình
với ý kiến của nhà tư vấn. Việc
quy hoạch Trung tâm phân phối
của Tỉnh Đồng Nai đặt tại Trảng
Bom là không phù hợp cho việc
tiết giảm chi phí vận chuyển từ
Trung tâm phân phối đến Cảng
hoặc ngược lại. Một số doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ vận
chuyển, khai thuê đều có ý kiến
với nhà tư vấn và sở Giao thông
Vận tải nên xem xét, quy hoạch
trung tâm phân phối của tỉnh
đồng nai tại Huyện Long thành
và Nhơn Trạch. Vùng đất, rất
thuận tiện cho việc vận chuyển,
tiết kiệm chi phí vận tải đến các
cụm cảng biển Cái mép và TP.
HCM.
Việc quy hoạch Trung tâm phân

phối của Tỉnh Đồng nai là một
vấn đề lớn, cần cân nhắc cẩn
trọng và khoa học. Quy hoạch
đúng vị trí sẽ thu hút được
nhiều nhà đầu tư trong lĩnh
vục Logistics, cũng như nhà
đầu tư kinh doanh sản xuất.
Ngược lại, việc quy hoạch sai
vị trí, sẽ phá vỡ sự cạnh tranh
logistics của tỉnh Đồng nai
cũng như việc thu hút đầu tư
cho các doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh sẽ kém hiệu quả.
Trong việc quy hoạch tổng thể
phát triển Logistics, không thấy
nói đến việc phát triển dịch vụ
phân phối cho ngành bán lẻ. Đối
với dịch vụ này, hầu như ngành
Logistics Việt nam đã bỏ ngỏ
cho doanh nghiệp nước ngoài.
Khả năng thị trường này sẽ
phát triển rất lớn khi các doanh
nghiệp bán lẻ nước ngoài đã và
đang xâm nhập vào Việt nam .
Đinh Văn Hưng
ICD Biên Hòa
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NÔNG SẢN XUẤT KHẨU:

VẪN CÒN
NHIỀU VIỆC
CẦN THAY ĐỔI
LỚN

C

ác mặt hàng nông sản đặc
thù như cà phê, tiêu, cao su
của Việt Nam luôn được cả thế giới
quan tâm. Tuy nhiên thị trường
năm 2017 tuy có nhiều thuận lợi
cho nông sản Việt nam khi đi ra
thế giới nhưng người nông dân
vẫn chưa hết lo lắng vì những khó
khăn của thị trường và sự bất ổn
của thời tiết.
Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt
Nam (Vicofa), tháng 1/2017, xuất
khẩu cà phê giảm mạnh của Việt
Nam giảm mạnh so với cùng kỳ
năm ngoái. Cụ thể, tháng 1/2017
xuất khẩu cà phê ước đạt 127.000
tấn, đạt 287 triệu USD, giảm 26,5%
về khối lượng và giảm 3,6% về giá
trị so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Tổng thư ký Vicofa Nguyễn
Viết Vinh, năm 2016 xuất khẩu
cà phê đạt 1,79 triệu tấn, đạt kim
ngạch 3,36 tỷ USD, tăng 33,6% về
lượng và 25,6% về giá trị so với
năm 2015. Tuy nhiên, năm 2017
lượng và kim ngạch xuất khẩu dự
báo sẽ không tăng mạnh như năm
2016, dự báo sẽ chỉ đạt khoảng
1,3 triệu tấn, giảm 20 - 30% so với
năm 2016.
Nguyên nhân khiến lượng và kim
ngạch xuất khẩu cà phê sụt giảm
là do tác động tiêu cực của hiện
tượng El Nino mạnh nhất trong 2
thập kỷ qua với tình trạng hạn hán

nghiêm trọng và kéo dài tại Tây
Nguyên, diện tích trồng cà phê
năng suất thấp ngày càng tăng.
Trong khi đó, đề án tái canh cây
cà phê từ năm 2014 - 2020, diện
tích tái canh 5 tỉnh Tây Nguyên
là 120.000ha. Song từ năm 2010
- 2016, tại 5 tỉnh Tây Nguyên mới
tái canh được 80.000ha. Tái canh
vườn cà phê già cổi chậm là do
thiếu sự quy hoạch tổng thể và
của từng địa phương về đất đai
cho các cây trồng khác nhau;
nguồn vốn tái canh còn hạn chế,
khó tiếp cận và giải ngân chậm …
Năm 2016, ngành Hồ tiêu Việt
Nam đã đã đạt 179.233 tấn và đạt
kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ 439,87
triệu USD. Trong năm 2017, tình
hình sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu
toàn cầu có nhiều biến động, ảnh
hưởng không nhỏ đến hoạt động
sản xuất, thu mua, xuất khẩu hồ
tiêu của Việt Nam.
Theo các chuyên gia, chất lượng
hồ tiêu luôn là vấn đề nóng và
tác động đến kim ngạch xuất
khẩu của mặt hàng nông sản này
của Việt Nam. Nhu cầu tiêu dùng
loại gia vị này trên thị trường thế
giới vẫn tăng nhưng phần lớn thị
trường thế giới không chấp nhận

mua hạt tiêu không đạt yêu cầu
chất lượng, chủ yếu là lo ngại về
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và sẽ
bị ”soi kỹ” hơn vào thời điểm sắp
tới.
Cụ thể, dư lượng hoá chất
Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu
vào EU, trước đây lượng tối đa cho
phép (MRLs) của hoá chất này là
0,1ppm, nhưng năm 2017, Uỷ
ban Châu Âu EC đang kiến nghị
áp dụng MRLs cho phép chỉ là
0,05ppm. Theo thông tin chính
thức từ Hiệp hội Gia vị Châu Âu
(ESA), trong thư gửi VPA và Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông
thôn vào tháng 1/2017 cho biết,
trong năm 2016 ESA phân tích
799 mẫu hạt tiêu đen nhập vào EU
năm 2016 thì chỉ có 17% số mẫu
có mức dư lượng tối đa cho phép
dưới 0,05ppm. Nếu tình hình sản
xuất hồ tiêu vẫn như 2016 thì
đồng nghĩa với việc năm 2017 sẽ
có thể có tới trên 80% hạt tiêu của
Việt Nam khó có cơ hội vào được
thị trường Châu Âu, thị trường vốn
tiêu thụ xấp xỉ 40.000 tấn, chiếm
23% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu
của VN hàng năm.
Định Quán
Báo Công Thương
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QUY CHUẨN ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN,
CNLĐ ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
*
Biên Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2016

QUY CHUẨN ĐẠO ĐỨC

Cán bộ, Đảng viên, Công nhân - Lao động
Đảng bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229-QĐ/ĐU ngày 12/12/2016
của Đảng uỷ Tổng Công ty Tín Nghĩa)
1 ĐỐI VỚI TỔ QUỐC, VỚI ĐẢNG:
2
3
4
5
6
7

TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI.
ĐỐI VỚI NHÂN DÂN, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI VỚI CƠ SỞ:
TÔN TRỌNG, TẬN TÌNH PHỤC VỤ.
ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC:
TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ.
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ:
DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT.
ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG NGHIỆP:
THÂN ÁI, HỢP TÁC, GIÚP ĐỠ, CÙNG TIẾN BỘ.
ĐỐI VỚI NƠI CƯ TRÚ:
GƯƠNG MẪU, GẮN BÓ, QUAN TÂM, CHIA SẺ, NGHĨA TÌNH.
ĐỐI VỚI BẢN THÂN:
CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH.

T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(đã ký)
QUÁCH VĂN ĐỨC
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iễn đạt là vấn đề thường xuyên
gắn liền với hoạt động hằng
ngày của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ:
nói và viết là hai kỹ năng quan trọng
của con người, muốn làm chủ quá
trình tư duy và nâng cao hiệu quả
giao tiếp, mỗi người chúng ta đều
phải trau dồi khả năng nói và viết.
Thêm vào đó, đối với cán bộ, đảng
viên, người lãnh đạo, kỹ năng nói và
viết càng cần thiết hơn. Người lãnh
đạo có ý tưởng tốt mà không làm cho
quần chúng nhân dân hiểu được thì
sẽ gặp khó khăn trong điều hành,
quản lý, không triển khai được kế
hoạch và không tạo được sức mạnh
tập thể thực hiện kế hoạch trong thực
tiễn. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên
đều có trách nhiệm tuyên truyền, phổ
biến đường lối chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước
đến với quần chúng nhân dân, nếu
không có kỹ năng diễn đạt thì công
tác vận động nhân dân thực hiện
đường lối, chủ trương chính sách đó
sẽ rất hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu
học tập phong cách diễn đạt của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là rất cần thiết, từ đó
vận dụng một cách nhuần nhuyễn
vào thực tiễn công tác và cuộc sống
sẽ mang lại hiệu quả cao. Việc nghiên
cứu học tập phong cách diễn đạt của
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt
quan trọng đối với cán bộ, đảng viên,
người lãnh đạo.
Trong cuộc đời hoạt động của mình,
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú
trọng phong cách diễn đạt, coi đó là
công cụ đắc lực không thể thiếu để
tuyên truyền, giác ngộ ý thức cách
mạng, củng cố niềm tin, nâng cao
nhận thức của cán bộ, đảng viên và
quần chúng nhân dân. Đối với Chủ
tịch Hồ Chí Minh, nói và viết không
đơn thuần là một hành động thông
tin mà còn là quá trình tác động lên
người nghe, người đọc, nhằm thuyết
phục, cảm hóa, nâng cao nhận thức,
thay đổi quan niệm và hành vi, hướng
mọi người vào các hoạt động thực
tiễn cách mạng phù hợp xu hướng
tiến bộ của xã hội, của thời đại. Chúng
ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh
không chỉ là một lãnh tụ thiên tài mà
còn là người thầy của nền báo chí

PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT HỒ CHÍ MINH

cách mạng Việt Nam. Người đã viết
hàng nghìn bài báo, bằng nhiều thứ
tiếng Việt, Pháp, Nga, Trung…, với
nhiều bút danh khác nhau. Người đã
có hơn 30 năm lao động, hoạt động,
học tập ở nước ngoài nên Người rất
am hiểu văn hóa và phong cách diễn
đạt của ngôn ngữ phương Tây nhưng
khi nói và viết trước đồng bào trong
nước thì cách diễn đạt của Người lại
rất Việt Nam. Đặc trưng nổi bật trong
phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ
Chí Minh là tính phù hợp một cách tự
nhiên, nhuần nhuyễn. Cách diễn đạt
trong các bài nói, bài viết của Người
rất mộc mạc, ngắn gọn trong sáng,
giản dị, khúc triết và dễ hiểu, phù
hợp với trình độ nhận thức, sự hiểu
biết và cách suy nghĩ của từng đối
tượng người đọc, người nghe. Nhờ
đó, những bài nói, bài viết của Người
luôn được mọi người cảm thụ sâu sắc
và có sức thuyết phục mạnh mẽ.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
căn dặn chúng ta, bao giờ cũng phải
tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai
nghe? Nói/viết để làm gì? và “Nói/viết
cái gì?”. Trước khi thực hiện một bài
nói, bài viết nào đó, Người luôn xác
định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích,
từ đó tìm cách nói, cách viết cho đúng,
cho phù hợp với đối tượng nhằm đạt
được mục đích đã đề ra. Hơn thế,
chúng ta còn thấy trong phong cách
diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

mang đậm tính chân thực, ngắn gọn,
trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Những
thông tin trong bài nói, bài viết của
Người luôn có tính xác thực cao, có
nhiều số liệu thực tế. Người luôn chọn
lọc từ ngữ trong quá trình sử dụng để
sao cho “lời ít nhưng ý nhiều”, đặc biệt
Người ưu tiên lựa chọn và sử dụng
những từ thuần Việt nhằm không
ngừng làm trong sáng tiếng nói của
dân tộc. Trong nhiều bài nói và bài
viết trước đồng bào, đồng chí, Người
thường trình bày thẳng vào vấn đề
bằng phương pháp phát vấn (tức là
đặt câu hỏi) như: “Vì sao chúng ta vào
Đảng? Phải chăng để thăng quan,
phát tài? Sau đó, Người trả lời và giải
thích ngắn gọn rằng: Không phải!...
Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết
sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân
dân, làm trọn nhiệm vụ của người
đảng viên”. Đây là nhiệm vụ rất to lớn
và nặng nề. Vì vậy, Người còn căn dặn
những ai nếu sợ rằng mình không
phục vụ được nhân dân, phục vụ được
cách mạng thì đừng vào hoặc khoan
hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức
cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn
kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh
cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ
không phải là nơi để tìm kiếm danh
vọng, địa vị, thu hái lợi lộc... Hoặc khi
nói về chủ nghĩa xã hội - một vấn đề lý
luận rất cao siêu và trừu tượng, nhưng
lại được Người viết và giải thích rất dễ
hiểu. Người thường đặt câu hỏi “chủ
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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nghĩa xã hội là gì?” và Người trả lời “là
mọi người được ăn no mặc ấm, sung
sướng, tự do”; là đoàn kết, vui khỏe”.
Sau này khi trình độ dân trí đã được
nâng cao, Người giải thích thêm “chủ
nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời
sống vật chất và văn hóa của nhân
dân và do nhân dân tự xây dựng lấy”.
Có khi Người trả lời một cách trực
tiếp về mục đích của chủ nghĩa xã
hội: “Mục đích của chủ nghĩa xã hội
là không ngừng nâng cao mức sống
của nhân dân”. Nói về vấn đề tự phê
bình và phê bình, trong một bài báo
ngắn, Người chỉ rõ: “Muốn có kết quả
thiết thực, thì tự phê bình và phê bình
phải chú ý 4 điều này: 1- Mục đích; 2Phương hướng; 3- Trọng tâm; 4- Cách
làm tự phê bình và phê bình. Hay như
bài “Dân vận” Người cũng đặt vấn đề:
Dân vận là gì? Ai phụ trách dân vận?
Dân vận phải thế nào? Cuối bài báo,
Người kết luận: Lực lượng của dân
rất to. Việc dân vận rất quan trọng.
Dân vận kém thì việc gì cũng kém.
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành
công…
Đọc các bài trong tác phẩm “Đường
Kách mệnh”, chúng ta đều thấy Người
dùng phương pháp đó để trình bày
tư tưởng lý luận phức tạp, cao siêu
trở nên đơn giản để ai cũng hiểu
được. Người nói: Sách này muốn nói
cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ. Chắc có
người sẽ chê rằng văn chương cụt
quằn. Vâng! Đây nói việc gì thì nói rất
giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2
lần 2 là 4, không tô vẽ, trang hoàng
gì cả… Sách này chỉ ước ao sao đồng
bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì
tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết
nhau mà làm cách mệnh. Văn chương
và hy vọng sách này chỉ ở trong hai
chữ: Cách mệnh! Cách mệnh!! Cách
mệnh!!! (Trong cuốn “Đường Kách
mệnh”).
Trong công việc cũng như trong quá
trình chuẩn bị bài nói, bài viết của
mình Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn
bó với tập thể, tôn trọng tập thể, lắng
nghe ý kiến của tập thể nhằm phát
huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể.
Người cho rằng: không ai có thể hiểu
được mọi thứ, làm được mọi việc.
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Lãnh đạo giỏi không phải tự mình
nghĩ ra, tự mình làm lấy mà điều quan
trọng là phải biết tạo điều kiện cho
mọi người được đóng góp sức lực và
trí tuệ của mình vào công việc chung,
có như vậy mới phát huy hết sức
mạnh và trí tuệ của tập thể. Người
thường xuyên trao đổi bài viết, bài
phát biểu của mình cho nhiều người
đọc, lắng nghe ý kiến đóng góp để
điều chỉnh bài viết, bài phát biểu sao
cho thật phù hợp với đối tượng người
đọc, người nghe. Chúng ta còn nhớ,
khi viết bài nhân dịp kỷ niệm 39 năm
ngày thành lập Đảng, Bác nói rõ mục
đích, nội dung và nhấn mạnh yêu
cầu: ngắn, gọn, tập trung vào chủ đề:
“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng
cao đạo đức cách mạng”, Bác sửa
chữa và cho đánh máy thành nhiều
bản gửi đến từng đồng chí Ủy viên
Bộ Chính trị đề nghị tham gia góp ý,
rồi Bác bổ sung vào bản thảo những
ý kiến góp ý. Trong thảo luận lần cuối,
có ý kiến đề nghị Bác cho sửa đầu đề
bài báo, đưa vế nâng cao đạo đức
cách mạng lên trước vế Quét sạch
chủ nghĩa cá nhân, với lý do là cán bộ,
đảng viên nói chung là tốt, ưu điểm là
cơ bản, Bác suy nghĩ và nói: Vì cả hai
chú đã đề nghị là đa số, Bác đồng ý
nhượng bộ, đổi lại tên đầu bài: “Nâng
cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân” nhưng ở trong
bài thì dứt khoát phải để nguyên ý
“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng
cao đạo đức cách mạng”…
Không chỉ cẩn thận trong bài viết
mà ngay trong các bài phát biểu,
Bác cũng chuẩn bị rất kỹ và thường
trao đổi với mọi người về những điều
mình sẽ nói. Trong lần về thăm quê
sau hơn 50 năm xa cách, sáng ngày
mai nói chuyện với nhân dân, tối
hôm trước Bác đã thức khuya chuẩn
bị bài phát biểu đến 10 giờ tối. Bác
cầm tờ giấy có nội dung ý kiến phát
biểu gặp các đồng chí trong Tỉnh ủy
Nghệ an trao đổi, Bác nói: mai Bác
gặp đồng bào, Bác nói mấy vấn đề
này, các chú xem có được không?...
Tất cả điều đó cho thấy, Chủ tịch Hồ
Chí Minh là người rất cẩn thận trong
cách nói và viết. Người thường nhắc
nhở và khuyên mọi người: viết và nói

cố nhiên phải vắn tắt. Song trước hết
phải có nội dung. Phải chữa cho hết
bệnh nói dài, viết rỗng. Viết rồi thì
phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa,
câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi.
Đọc đi đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa?
Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa
lại. Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa
đủ. Phải nhờ một số đồng chí công,
nông, binh, đọc lại. Chỗ nào ngúc
ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho
thì phải chữa lại… Chớ ham dùng
chữ. Những chữ mà không biết rõ
thì chớ dùng. Những chữ mà tiếng ta
có thì phải dùng tiếng ta… Hiện nay,
trình độ của đại đa số đồng bào ta
bây giờ không cho phép đọc dài, điều
kiện giấy mực của ta không cho phép
viết dài và in dài, thì giờ của ta, người
lính đánh giặc, người dân đi làm,
không cho phép xem lâu. Vì vậy cho
nên, viết ngắn chừng nào tốt chừng
ấy… Và Người còn nhắc nhở: viết dài
mà rỗng thì không tốt. Viết ngắn mà
rỗng, cũng không hay. Chúng ta phải
chống tất cả những thói rỗng tuếch.
Nhưng trước hết phải chống thói đã
rỗng lại dài. Tục ngữ nói: “Đo bò làm
chuồng, đo người may áo”. Bất kỳ làm
việc gì cũng phải có chừng mực. Viết
và nói cũng vậy. Chúng ta chống là
chống nói dài, viết rỗng. Chứ không
phải nhất thiết cái gì cũng phải ngắn
mới tốt.
Những lời khuyên và chỉ bảo của Bác
cũng như phong cách nói và viết đã
vượt qua giới hạn của kỹ năng sử
dụng ngôn ngữ đơn thuần, trở thành
một nghệ thuật giàu khả năng chinh
phục, thấm sâu vào lòng người đọc,
người nghe. Đây chính là những bài
học quý báu mà Người đã để lại cho
các thế hệ những người làm công
tác tư tưởng. Vì vậy, tìm hiểu học tập
phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ
Chí Minh sẽ giúp cho chúng ta nâng
cao trình độ diễn đạt, hoàn thiện kỹ
năng giao tiếp, góp phần hoàn thành
tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân
giao phó, xứng đáng là công bộc tận
tụy của nhân dân như Bác Hồ mong
muốn.
Nguồn: Tạp chí Cộng sản
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ột năm bắt đầu bằng mùa
xuân, cuộc đời bắt đầu từ

tuổi trẻ

Mỗi mùa đi qua chúng ta thường
nhìn lại xem những gì đã làm được
để tiếp tục phấn đấu, xây đắp cho
tương lai của mình. Đối với Tổng
công ty đó là hành trình để phát triển
và chia sẻ cùng cộng đồng những
giá trị bền vững. Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã và đang thực hiện tốt trách
nhiệm đối với cộng đồng thông
qua những hoạt động từ thiện, hoạt
động hỗ trợ sản xuất kinh doanh
cho các hộ nông dân vùng cao để
ổn định sản xuất và nâng cao giá trị
xuất khẩu cho mặt hàng nông sản.
Chương trình “Chung lòng Chung
sức” là một trong những chương
trình từ thiện gắn liền với thương
hiệu Tín Nghĩa đến nay đã bước
sang năm thứ 6 cùng đồng hành, hỗ
trợ các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, bất hạnh để có điều kiện vươn
lên, ổn định cuộc sống.

sống của 3 bà cháu hiện nay nhờ
vào gánh ve chai hàng ngày của
bà. Nguồn thu nhập của bà rất bấp
bênh do bà bị mất một chân khi đạp
phải mìn thời còn trẻ. Hoàn cảnh
khó khăn nhưng hai đứa cháu của
bà học rất giỏi và là học sinh ngoan
hiền nhiều năm liền của nhà trường.
Để tiếp sức cho các cháu có điều
kiện tiếp tục đến trường, mong ước
của bà làm sao có một số vốn để bà
buôn bán hoặc chăn nuôi lo cho hai
đứa cháu nhỏ này.
Năm nay với mong muốn hỗ trợ
thêm một phần cho các hộ gia
đình khó khăn có một số vốn để cải
thiện cuộc sống gia đình và chữa
trị những căn bệnh hiểm nghèo, số
tiền tài trợ đã được duyệt nâng lên
từ 15.000.000đ lên 20.000.000đ. Số
tiền tuy không nhiều, nhưng là một
niềm phấn khởi và là mơ ước của
nhiều số phận khi cả cuộc đời chưa
bao giờ có được số tiền lớn như vậy
để trang trải, lo cho cuộc sống gia

đình những lúc túng thiếu, bần hàn.
Đối với bà Vũ Thị Liên, nhân vật
trong chương trình tháng 1 này có lẽ
là một trong những gương mặt tiêu
biểu đã vượt qua biết bao khó khăn,
vất vả để nuôi dạy các cháu- những
người mà không phải máu mủ của
mình. Điều mà không phải ai cũng
có thể làm được… Đôi chân của bà
không được lành lặn, việc kiếm sống
để lo cho bản thân đã khó huống chi
lại thêm 2 đứa trẻ còn đỏ hỏn. Rồi
còn cả tương lai phía trước của các
cháu…. Câu chuyện cuộc sống của
bà không hề đơn giản, thế nhưng bà
vẫn đang nỗ lực từng ngày để biến
mong muốn ấy thành sự thật. Những
người làm chương trình – chúng tôi
chứng kiến câu chuyện cuộc đời
của bà không khỏi cảm động và cầu
chúc cho bà có sức khỏe thật tốt để
chăm lo cho các cháu.
Lan Anh
Phòng TTTT

Trong những ngày cận kề năm mới,
cùng với đơn vị tài trợ là Công ty
CP Xăng dầu Tín Nghĩa, đoàn làm
chương trình đã đến thăm và trao
số tiền tài trợ là 20.000.000đ cho hộ
gia đình bà Vũ Thị Liên – sinh năm
1953, cư ngụ tại xã Lộc An - huyện
Long Thành. Đây là hộ nghèo và có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của
địa phương này. Cách đây gần 10
năm bà có nhận nuôi mướn hai đứa
trẻ, con của một đôi vợ chồng làm
công nhân ở Biên Hòa. Tuy nhiên sau
hơn 3 tháng nuôi dưỡng cha mẹ các
cháu bỏ đi biệt xứ đến nay không
một tin tức hồi âm nên bà phải cán
đáng chăm sóc đến bây giờ. Cuộc
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

10 NGUYÊN TẮC
ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
1. GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG HÀNH ĐỘNG
2. THỂ HIỆN BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
3. TIÊN PHONG TRONG TƯ TƯỞNG
4. KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐIỂM TỐT CỦA NHÂN VIÊN
5. LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC
6. QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
7. KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT
8. ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ ĐỐI TÁC
9. SUY NGHỈ TOÀN CẦU
10. CHÂN THÀNH VÀ TỰ TIN

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

Duyên Bắc, Tình Nam
Vẫn nghĩa tình xưa vẫn tiếng gà
Đơn sơ mộc mạc nối tình ta
Đường xa dẫu là nơi trăm ngả
Con về đây giữa cõi ngàn hoa...
Trời Nam đất Bắc vẫn một nhà
Non non nước nước vẫn nhịp ca
Hỡi Xuân nàng sao yêu kiều quá
Tình nồng chén rượu sánh hồn ta.
Ai bật gió nhẹ lắng mượt mà
Suối reo róc rách bản tình ca
Hồn quê thấm qua làn da lá
Nắng hôn chớp nhẹ nắng thướt tha.
Rực trời bừng sáng tiếng pháo xa
Là hòa chung lúc giao hòa trời đất
Người người riêng những vần cung bậc,
Nhưng cũng là một cảm xúc, một thôi...
Sáng tác: Lý Thăng Long
Công ty Donafoods
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TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU:

CỦA ĐẠI DIỆN ĐẢNG UỶ TỔNG CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA NHIỆM KỲ (2017- 2019)

Kính thưa toàn thể Đại hội!
Qua theo dõi và chỉ đạo các
hoạt động của Đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2014- 2017),
tôi đánh giá Ban Chấp hành nhiệm
kỳ qua đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh
đạo, vận động đoàn viên thanh niên
trong toàn Tổng Công ty thực hiện
tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị
được giao. Công tác sinh hoạt theo
Điều lệ Đoàn, giáo dục truyền thống,
văn hóa văn nghệ thể thao được tổ
chức thường xuyên và có chất lượng.
Đặc biệt là các phong trào thi đua do
Đoàn tổ chức: “xung kích thực hiện cải
cách hành chính”, “công trình thanh
niên”…, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật
do thanh niên đóng vai trò nòng cốt;
các hoạt động từ thiện, nhân đạo có
sự tham gia tích cực, đông đảo của đội
ngũ thanh niên.
Đội ngũ Ban chấp hành đã đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ
chức đoàn thể vững mạnh và chăm
lo thiết thực lợi ích chính đáng của
thanh niên. Đó là những thành tích
rất đáng biểu dương, khen ngợi, thể
hiện sự cố gắng của Ban Chấp hành và
toàn thể đoàn viên, thanh niên trong
toàn Tổng Công ty.
Qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của
BCH trình trước Đại hội, tôi nhất trí với
những nội dung cơ bản đã nêu trong
báo cáo. Tại Đại hội này, đề nghị các
đại biểu tập trung thảo luận để đề ra
phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm
kỳ tới, đồng thời đưa ra các biện pháp
thực hiện sát với tình hình thực tiễn,
thật sự có chất lượng. Tôi đề nghị các
đồng chí lưu tâm một số vấn đề sau
đây:
Trong những năm tới, có thể nhận
định nền kinh tế đất nước ta và trên
địa bàn tỉnh tuy còn nhiều khó khăn
thách thức, nhưng nhân tố ổn định
vẫn giữ vai trò chủ đạo. Tổng Công ty
Tín Nghĩa tiếp tục thực hiện chiến lược
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tái cơ cấu doanh nghiệp, mở rộng quy
mô kinh doanh và đầu tư chiều sâu 4
ngành chủ lực (xuất khẩu nông sản,
kinh doanh hạ tầng KCN và bất động
sản, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ
logistics). Là doanh nghiệp cổ phần
có số vốn điều lệ lớn, với kỳ vọng của
Lãnh đạo tỉnh về chỉ tiêu nộp ngân
sách những năm tiếp theo cũng như
mong muốn của các cổ đông về cổ
tức hằng năm liên tục tăng, nhiệm vụ
đặt ra cho Tổng Công ty là rất lớn.
Chúng ta phải phấn đấu xây dựng
Tổng Công ty Tín Nghĩa có quy mô
ngày càng lớn mạnh, doanh nghiệp
phát triển bền vững, đời sống, việc
làm của người lao động ổn định,
xứng đáng là một trong những doanh
nghiệp chủ lực của tỉnh về nộp ngân
sách; hằng năm kinh doanh hiệu quả,
hoàn thành chỉ tiêu cổ tức theo nghị
quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh
tiếp tục có những biến động, thay
đổi về cơ cấu và quy mô đang đặt ra
những thách thức lớn, đòi hỏi Doanh
nghiệp phải áp dụng những thành
tựu, công nghệ kỹ thuật mới vào sản
xuất kinh doanh và quản lý. Đảng ủy,
Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty đặt
hy vọng rất nhiều ở đội ngũ cán bộ trẻ,
trong đó thanh niên với vai trò xung
kích, sáng tạo phát huy năng lực, sở
trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Để phong trào Đoàn và thanh niên
trong nhiệm kỳ tới hoạt động thật
sự có hiệu quả, nhiệm vụ quan trọng
của Đại hội chúng ta là phải sáng suốt
lựa chọn, bầu ra một Ban chấp hành
có đủ năng lực và sự năng động cần
thiết. Đó phải là những đồng chí thật
sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức,
gương mẫu, tiên phong, đặc biệt là
phải có lòng nhiệt tình, tâm huyết
với phong trào Đoàn. Số lượng Ban
chấp hành do Đại hội quyết định, để
nâng cao trách nhiệm cá nhân, đồng

thời cũng không nên dàn trải mà chỉ
cơ cấu sao cho ở mỗi đơn vị có một
đồng chí là ủy viên Ban chấp hành để
trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Chi
đoàn sở tại, Đại hội nên tập trung vào
những đại biểu ở khu vực có điều kiện
hoạt động như Văn phòng Tổng Công
ty và một số đơn vị có quy mô lớn. Ban
thường vụ nên có 5 đồng chí, Bí thư
01 đồng chí, phó Bí thư 02 đồng chí.
Sau Đại hội, trong Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Đoàn có sự phân công rõ
chức trách, nhiệm vụ và mỗi đồng chí
trực tiếp chịu trách nhiệm trước từng
phần việc do mình phụ trách, không
nên dồn hết trách nhiệm cho đồng chí
Bí thư.
Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ tới
phải chú ý khắc phục những hạn chế
còn tồn tại trong báo cáo kiểm điểm
của BCH đã nêu, phát huy những
thành tích đã đạt được trong nhiệm
kỳ qua để xây dựng Đoàn cơ sở Tổng
Công ty thật sự vững mạnh, tiêu biểu
về mọi mặt.
– Trong công tác giáo dục chính trị tư
tưởng: Cần có chương trình sinh hoạt
định kỳ với nội dung phong phú, đa
dạng nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ
lòng yêu nước, tin tưởng tuyệt đối
vào sự lãnh đạo của Đảng. Giáo dục
truyền thống cách mạng, rèn luyện
phẩm chất, ý chí, lý tưởng cho thế hệ
trẻ.
– Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh:
Đoàn viên thanh niên phải thật sự
đóng vai trò nòng cốt, xung kích, đi
đầu trong lao động sản xuất, kinh
doanh, đặc biệt là phong trào sáng
kiến cải tiến kỹ thuật. Mỗi đoàn viên,
thanh niên cần hành động tích cực để
hình thành thói quen tư duy, nghiên
cứu khoa học và tìm tòi học hỏi nâng
cao kiến thức cho bản thân, đồng thời
áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, để
tăng năng suất, chất lượng và hiệu
quả. Nên chăng, trong nhiệm kỳ giao
cho mỗi đồng chí đoàn viên thanh
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niên tự nghiên cứu, lựa
chọn một đề tài sáng kiến,
cải tiến (dù chỉ là sáng kiến
rất nhỏ) để bảo vệ trước tổ
chức đoàn, từ đó lựa chọn
những đề tài, ý tưởng tốt
để đăng ký bảo vệ với Hội
đồng của Tổng Công ty. Đó
là biện pháp tốt để thúc
đẩy phong trào nghiên cứu
khoa học trở thành phong
trào trong đoàn viên thanh
niên nói riêng, toàn thể
CBCNV Tổng Công ty nói
chung. Việc này không chỉ
hữu ích đối với bản thân
mỗi đoàn viên mà còn
đóng góp rất thiết thực cho
doanh nghiệp phát triển.
– Đoàn viên thanh niên
còn phải gương mẫu, đi
đầu trong tin học hóa, duy
trì tác phong công nghiệp,
thực hiện văn hóa doanh
nghiệp, xung phong nhận
những công việc khó khi
đơn vị cần.
Đảng uỷ Tổng Công ty tin
tưởng và hy vọng ở các
đồng chí một nhiệm kỳ
mới với nhiều thành công
và thắng lợi mới. Thông
qua phong trào hoạt động,
Đoàn lựa chọn, giới thiệu
cho Đảng uỷ, Lãnh đạo
Doanh nghiệp những đoàn
viên ưu tú để xem xét, bồi
dưỡng, kết nạp đảng viên
mới và đào tạo để trở thành
cán bộ nguồn cho các chức
danh lãnh đạo các cấp.
Thay mặt Đảng ủy, tôi xin
gửi lời cảm ơn đến Ban
Thường vụ Đoàn Khối
Doanh nghiệp đã luôn
quan tâm sát sao, chỉ đạo
các hoạt động của Đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Cuối cùng, xin kính chúc
quý vị đại biểu và toàn thể
Đại hội mạnh khỏe, hạnh
phúc. Chúc Đại hội thành
công tốt đẹp.

V

ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ
NHIỆM KỲ NHIỆM KỲ VIII, 2017-2019

ừa qua vào ngày 16/2/2017,
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty đã tổ
chức Đại hội đại biểu Đoàn Cơ sở Tổng
Công ty nhiệm kỳ VIII, 2017-2019. Đến
tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn
Văn Liễu – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng
Công ty, đồng chí Lê Văn Danh - Phó
Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty – Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đồng
chí Lý Trung Kiên – Bí thư Đoàn khối
Doanh nghiệp Tỉnh, Đồng chí Trần
Công Minh – Phó Bí thư Đoàn khối
Doanh nghiệp Tỉnh, Nguyễn Thanh
Liêm – Cán bộ chuyên trách Đoàn
khối Doanh nghiệp Tỉnh. Đồng chí
Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Tổng Công ty
Phát triển KCN Đồng Nai (Sonadezi)
và sự hiện diện của hơn 110 đoàn viên
đại biểu từ các chi đoàn thuộc văn phòng
Tổng Công ty về tham dự đại hội.

STT

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra 11
đồng chí vào Ban chấp Đoàn Cơ sở nhiệm kỳ
mới bao gồm các đồng chí:

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Cáp Trọng Biên

Bí thư

BQL Dự án Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu

2

Cao Thị Lan Anh

Phó Bí thư

Văn phòng TCT

3

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Phó Bí thư

Văn phòng TCT

4

Trịnh Nguyên Nam

Ủy viên Thường vụ

Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

5

Phạm Kim Ngân

Ủy viên Thường vụ

Văn phòng TCT

6

Huỳnh Nguyễn Như Yến

Ủy viên

Văn phòng TCT

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

Văn phòng TCT

8

Nguyễn Minh Thương

Ủy viên

Văn phòng TCT

9

Khương Quách Mỹ Huyền Ủy viên

Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch

10

Lê Trần Thanh Thảo

Ủy viên

Cty CP Dược Đồng Nai

11

Lê Văn Việt

Ủy viên

Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Nhiệm kỳ mới với đặc điểm đa số là các
Đoàn viên trẻ tuổi, đòi hỏi sự nỗ lực và sáng
tạo để phát triển hoạt động Đoàn của Tổng
Công ty ngày càng lớn mạnh, gắn liền với
hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

như lời của Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc
Tổng Công ty đã truyền đạt, mong muốn ở
thế hệ trẻ.
BCH Đoàn Cơ Sở Tổng Công ty
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG TCT:

“LÀM THẾ NÀO ĐỂ GẮN KẾT TINH THẦN THANH NIÊN
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ”

T

rong thời gian vừa qua, mặc dù
nền kinh tế thế giới cũng như
trong nước đã có nhiều chuyển biến
tích cực nhưng vẫn chưa hoàn toàn
thoát khỏi tình trạng khó khăn. Điều
này cũng ảnh hưởng phần nào đến
hoạt động cũng như sự sôi nổi trong
các phòng trào của Đoàn Thanh Niên.
Mặc dù vậy, toàn thể Đoàn viên VPTCT
nói riêng và Đoàn viên Tổng Công ty
nói chung luôn cố gắng hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ
động, tích cực, sáng tạo để cùng với
Tổng Công ty vượt qua khó khăn,
thách thức. Tuy nhiên, bên cạnh công
tác chuyên môn thì các hoạt động
phong trào hiện nay đang có chiều
hướng đi xuống, có một sự thật là hầu
như các bạn Đoàn viên không còn hào
hứng, nhiệt huyết cao để tham gia các
phong trào. Vấn đề đặt ra hiện nay, đó
là cần phải làm gì để gắn kết tinh thần
thanh niên trong các hoạt động Đoàn
thể, nhằm xây dựng nên một chi đoàn
vững mạnh, góp phần cùng với chính
quyền thực hiện tốt mọi kế hoạch đề
ra. Một tập thể mạnh là một tập thể
có tinh thần đoàn kết cao, biết gắn
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bó, chia sẽ lẫn nhau, biết cùng nhau
phát huy sức sáng tạo, bản lĩnh trong
công tác chuyên môn cũng như trong
tất cả hoạt động khác. Đó cũng chính
là điều mà ban lãnh đạo các cấp luôn
quan tâm, với hy vọng Đoàn thanh
niên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt
cho việc thực hiện hiệu quả những
công tác mà Đảng và tổ chức giao
phó.
Do đó, để gắn kết tinh thần thanh
niên trong hoạt động Đoàn thể, điều
quan trọng nhất tôi nghĩ đó là ý thức
của mỗi bạn đoàn viên. Chúng ta là
những người trẻ, sức trẻ, tính xung
kích, sáng tạo phải luôn là những yếu
tố đi đầu, tiên phong trên mọi lĩnh
vực. Ngoài công tác chuyên môn đảm
nhiệm, các bạn đoàn viên cần thể
hiện sức trẻ của mình trong từng hoạt
động Đoàn thể, nơi mình sinh hoạt,
cần nâng cao nhận thức cho mỗi
Đoàn viên để các bạn nhận thấy hoạt
động Đoàn là hoạt động thiết thực,
có ý nghĩa phát huy và xây dựng mối
quan hệ tốt giữa các đoàn viên trong
quá trình công tác, tạo dựng sân chơi
lành mạnh, góp phần phát triển năng
lực, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Thứ hai, đó là tình trạng Đoàn viên.
Trên thực tế hiện nay, các bạn Đoàn
viên đa phần đã lập gia đình, số khác
đã đến tuổi trưởng thành, còn lại là
các bạn Đoàn viên mới còn nhiều bỡ
ngỡ. Do đó, lực lượng Đoàn viên Chi
đoàn hiện nay không nhiều. Việc tiếp
cận với các hoạt động đôi khi còn bị
thụ động, chưa linh hoạt, dẫn đến
hạn chế số lượng Đoàn viên tham gia.
Thiết nghĩ chúng ta cần trẻ hoá đội
ngũ đoàn thanh niên, không chỉ phục
vụ cho công tác Đoàn mà còn phục vụ
cho công tác chuyên môn. Bởi những
người trẻ luôn là những người có tính
sáng tạo, có tính học hỏi, tiếp thu cao,
và là thế hệ tiếp nối đầy triển vọng sau
này.
Thứ ba, đó là việc sinh hoạt ghép.
Chi đoàn Vp TCT hiện nay đang sinh
hoạt ghép với các đơn vị như: Cty
CP QLDA, Cty CP Scafe, CN Bảo Lộc,
XNXD. Điều này ảnh hưởng phần nào
đến việc sinh hoạt cũng như triển khai
các hoạt động chưa được sâu sát đến
các bạn Đoàn viên. Để khắc phục tình
trạng trên, Ban chấp hành cần thường
xuyên tổ chức những sinh hoạt chung,
để các bạn trong chi đoàn gặp gỡ,
trao đổi, giao lưu nhau thường xuyên
hơn, nâng cao tình cảm cũng như kết
nối giữa các bạn đoàn viên trong chi
đoàn với nhau.
Cuối cùng điều quan trọng và có ý
nghĩa quyết định chính là sự hỗ trợ
quan tâm của Cấp ủy Đảng, Đảng bộ,
Chính quyền. Để thực hiện tốt các
chương trình, Đoàn viên thanh niên
nói riêng và các Chi Đoàn thanh niên
nói chung luôn rất cần sự hỗ trợ, quan
tâm, định hướng của tổ chức Đoàn
cấp trên, Cấp ủy Đảng, Đảng bộ.
Chi đoàn VP.TCT

ĐOÀN THANH NIÊN

CHI ĐOÀN CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA:

XÂY DỰNG,
PHÁT TRIỂN
CÔNG TÁC ĐOÀN

C

hi đoàn Công ty Xăng dầu hiện
có 115 đoàn viên thanh niên
(chiếm gần 35% tổng số đoàn viên
của Đoàn cơ sở Tổng Công ty), trong
đó 18 nữ và 97 nam.
Trình độ học vấn:
- Thạc sỹ: 01 đồng chí – 0,8%
- Đại học: 17 đồng chí – 14,8%
- Cao đẳng: 8 đồng chí – 7 %
- Trung cấp: 8 đồng chí – 7%
- Lao động phổ thông: 81 đồng chí –
70,4%
Đoàn viên lớn tuổi nhất sinh năm
1983, đoàn viên nhỏ tuổi nhất sinh
năm 1996.

Số Đảng viên tham gia sinh hoạt
trong chi đoàn là 5 đồng chí, và số
đoàn viên trung kiên là 08 đồng chí.
Trong nhiều năm gần đây, Chi đoàn
Cty Xăng dầu Tín Nghĩa liên đầu giữ
vững danh hiệu Chi đoàn vững mạnh,
đại diện đơn vị tham gia các Hội thi từ
cấp Tổng Công ty đến cấp Khối đều
đạt thành tích tốt. Để đạt được kết
quả trên, không thể không nhắc đến
sự cố gắng phấn đấu phấn đấu hết
mình của tập thể Chi đoàn và chỉ đạo
sâu sát của Đảng bộ Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Chi bộ Công ty Xăng dầu Tín
Nghĩa, Ban giám đốc Công ty Xăng
dầu Tín Nghĩa cũng như sự chỉ đạo
sâu sát của Đoàn cơ sở Tổng Công ty
và sự phối hợp với Công đoàn Công ty
Xăng dầu Tín Nghĩa. Thay mặt những
người làm công tác Đoàn chân thành
cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ,
tạo điều kiện của các đồng chí lãnh
đạo. Và xin hứa, sẽ cố gắng nhiều hơn
nữa để giữ vững danh hiệu Chi đoàn
vững mạnh và đạt nhiều thành tích
tốt hơn trong những năm tới.
Để đạt được thành quả đó, là sự tích
góp của biết bao sự thất bại, sự khó
khăn qua thời gian dài, rồi đúc kết
thành những bài học kinh nghiệm

trong hoạt động đoàn, tôi xin nêu lên
một số bài học kinh nghiệm tại đại
hội hôm nay cụ thể như sau:
1. Công tác xây dựng BCH Chi đoàn:
phải là những người có tâm huyết
với hoạt động đoàn, đặc biệt biết hy
sinh lợi ích bản thân cho lợi ích của
tập thể; Việc kiện toàn BCH phải chú
trọng thường xuyên trong suốt quá
trình hoạt động, để chọn lọc những
người thực sự có đủ năng lực hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, loại
trừ những thành viên không đủ năng
lực ra khỏi BCH. Theo ý kiến của tôi,
người tham gia vào BCH, ngoài tiêu
chuẩn qui định, còn phải thấm nhuần
câu “đâu cần thanh niên có, đâu khó
có thanh niên” trong suốt quá trình
hoạt động đoàn của mình.
2. Phát huy vai trò tổ chức của BCH
chi đoàn: Chi đoàn sẽ là đầu mối
quan trọng, trực tiếp thực hiện các kế
hoạch của đoàn cấp trên đưa xuống,
vì vậy công tác triển khai đến từng ĐV
càng tốt sẽ quyết định đến sự thành
công của kế hoạch.
Thành viên trong BCH chi đoàn phải
có khả năng tiếp thu, phân tích các
kế hoạch, tổ chức thực hiện, vận
động ĐV-TN trong chi đoàn tham gia.
Trong đó, việc tổ chức thực hiện các
kế hoạch là vấn đề quan trọng nhất,
cuốn hút càng nhiều ĐV-TN tham gia
hoạt động thì ĐV-TN sẽ ít có thời gian
để vướng vào các tệ nạn xã hội.
3. Việc xây dựng người ĐV-TN trong
thời bình sẽ khó hơn nhiều so với thời

chiến. Vì trong thời chiến, bị áp bức
bốc lột, điều kiện vô vàng khó khăn,
nhưng lớp lớp thế hệ đã tham gia
vào công cuộc đất tranh giải phóng
dân tộc, tất cả chỉ có chung mục tiêu
vì hòa bình, độc lập, công bằng, dân
chủ, văn minh, trong gian khổ sẽ
trưởng thành. Còn trong thời bình,
khi cuộc sống vật chất khá đầy đủ thì
một bộ phận ĐV-TN trở nên thụ động
hơn, thiếu ý chí phấn đấu, sống ích kỷ,
thực dụng. Vì vậy, ngày nay công tác
vận động, tuyên truyền giáo dục ĐVTN là cả một vấn đề lớn.
4. Công tác phát triển Đảng: Tham gia
xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét
kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm
vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Do
đó, hàng năm Chi đoàn cũng đã giới
thiệu từ 03 đến 05 đoàn viên ưu tú
cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.
Đến nay, đã có 05 đoàn viên vinh dự
được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
5. Công tác thực hiện công trình
thanh niên: Chi đoàn đã triển khai tại
các phân đoàn kinh doanh thêm như:
Kinh doanh bảo hiểm xe gắn máy,
thu gom giấy vụn, thực hiện chương
trình quảng cáo Nhớt Revotec, lồng
ghép vào công việc kinh doanh của
đơn vị nhằm tạo thêm nguồn Quỹ
cho Chi đoàn hoạt động. Lợi nhuận từ
việc kinh doanh này, khoảng 10 triệu
đồng/năm.
Chi đoàn Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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hiếu khách, lịch sự của Công ty khi
đón tiếp khách hàng. Đội bảo vệ
đã từng gặp nhiều tình huống khó
nhưng đã phối hợp, hỗ trợ nhau để
sắp xếp, xử lý tốt công việc.
Công việc thường xuyên của Đội
là tổ chức sắp xếp kiểm tra trông
coi các loại phương tiện đi lại của
nhân viên, của khách hàng, kiểm
tra giám sát hàng hoá, giấy tờ, bưu
phẩm, phương tiện ra vào Tổng
Công ty. Nâng cao tinh thần cảnh
giác trong phòng chống tội phạm,
phòng chống cháy nổ. Tham gia
cùng phòng HCQT bảo trì, sửa chữa
hệ thống điện, nước, PCCC,…
Tại Khu vực kho Cầu Mới là nơi lưu
trữ hồ sơ, tài liệu quan trọng và khu
vực bãi là nơi tập trung xe đưa rước
cán bộ công nhân viên của toàn
Tổng Công ty. Mùa nắng luôn có
nguy cơ cháy nổ, khi mưa xuống là
vùng trũng thấp nên lượng nước
lớn thoát không kịp dễ gây ngập
tràn. Anh em luôn phải túc trực để
hỗ trợ những lúc khẩn cấp bất kể
trong ca trực cũng như ngoài ca
trực khi có sự cố xảy ra.

V

ăn phòng Tổng Công ty
(TCT) Tín Nghĩa là nơi đón
tiếp các vị lãnh đạo cấp cao, các
đoàn khách trong nước, các đoàn
khách nước ngoài đến làm việc, ký
kết hợp tác kinh tế, là nơi diễn ra
các cuộc họp quan trọng, tổ chức
các sự kiện lớn trong năm,… Đội
bảo vệ Văn phòng TCT là những
người hàng ngày được tiếp xúc
trực tiếp với lãnh đạo các cấp, các
ban ngành trong và ngoải tỉnh, các
Công ty trực thuộc, Công ty liên
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kết, các phòng ban vì vậy cần có
sự khéo léo trong giao tiếp đối với
các cấp lãnh đạo, nhân viên, khách
hàng ra vào Tổng Công ty. Chính vì
tính chất quan trọng của của Trụ sở
Văn phòng Tổng Công ty, nên đội
bảo vệ văn phòng luôn cảm nhận
được cái “nóng” trong trách nhiệm
và sự chỉn chu cần thiết để luôn
thể hiện sự chuyên nghiệp đối với
khách hàng nội bộ và bên ngoài.
Bởi sự chuyên nghiệp thể hiện
hình ảnh Công ty ngay khi tiếp xúc
tiếp lần đầu và thể hiện văn hóa

Bên cạnh đó, đội bảo vệ Văn phòng
Tổng Công ty còn được phân công
nhiệm vụ tại Khu vực nhà vườn
Hoá An. Là nơi tương đối vắng vẻ,
trũng thấp, vào mùa mưa thường
ngập nặng nên đội bảo vệ gặp
không ít khó khăn trong quá trình
làm nhiệm vụ.
Dù ba khu vực khác nhau nhưng
anh em Đội bảo vệ Văn phòng TCT
luôn cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ
và hỗ trợ trong những lúc xảy ra
sự cố, đoàn kết tương trợ lẫn nhau
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.
Đội bảo vệ
Văn phòng Tổng Công ty tín Nghĩa
Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA – NIỀM HÃNH DIỆN
TRONG TÔI
và “vì tương lai gia đình nhỏ riêng của mỗi chúng ta”
Mùa xuân mới vừa qua, nghĩ lại chặng đường đã đi qua,
với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã lớn lên
nhiều trong hoàn cảnh khó khăn riêng – chung, nhiều
lúc tưởng chừng khó vượt. Kết quả khả quan của năm
2015 và tháng 4/2016 Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đấu giá
thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Sàn giao
dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cùng
với những thành tựu bước đầu đáng phấn khởi chính là
những tín hiệu đổi mới, cụ thể năm 2016 các chính sách
về tiền lương tiền thưởng rất công bằng, hợp lý và có
bước tiến mới rõ rệt trong việc bình xét danh hiệu của
năm dành cho những cán bộ công nhân viên có sự cống
hiến và nỗ lực tạo ra những thành quả lớn lao .

T

rải qua 27 năm hình thành và phát triển, Tín Nghĩa
đã trở thành một trong các Tổng Công ty lớn của
tỉnh Đồng Nai với 10 Công ty con (vốn góp trên 50%), 6
Đơn vị trực thuộc và 6 Công ty liên doanh liên kết (vốn
góp dưới 50%), doanh số hàng năm đạt trên 10.000 tỷ
đồng. Tổng Công ty Tín Nghĩa được tổ chức UNDP bình
chọn là một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
và liên tiếp nhiều năm liền được bình chọn là một trong
nhưng doanh nghiệp lớn đạt giải Thương hiệu Quốc gia,
Chất lượng Quốc gia, sau cuộc hành trình dài nỗ lực, phấn
đấu để khẳng định mình.
Tôi may mắn đựơc vào Ngôi nhà chung Tín Nghĩa đến nay
đã gần 10 năm. Thời gian qua, biết bao kỷ niệm tại KCN
Nhơn Trạch 3 - tại vùng đất thân yêu này. Nhớ lại những
năm tháng đầu tiên với bao bỡ ngỡ vừa lạ, vừa quen với
bao con người thân thiện, hoà đồng, đã gắn kết trái tim tôi
đến tận bây giờ. Con đường từ nhà đến cơ quan trải qua
biết bao chặng đường trên 50km, thế mà sáng nào cũng
háo hức lên đường gặp gỡ những gương mặt từ khắp mọi
miền tổ quốc hội tụ về đây cùng sáng ngời lên tình cảm
cao quí “tất cả vì một ngày mai ngôi nhà chung Tín Nghĩa”,

Tại Ban quản lý các KCN tín Nghĩa, mỗi cán bộ nhân viên
KCN Nhơn Trạch 3, KCN Ông Kèo, KCN An Phước, KCN Tân
Phú hãy là “những người lính tiên phong”, là những tia
nắng ấm áp cho hạt giống Tín Nghĩa nẩy nầm, cho cây
chồi xanh lá trổ hoa. Chúng ta đang tiến bước trên con
đường mới, mạnh dạn thay đổi nếp sống, nếp suy nghĩ
cũ, thay vào đó là phong cách hiện đại, khoa học phù hợp
với yêu cầu hội nhập. Năm 2016 danh hiệu chiến sĩ thi
đua được bình xét gồm 05 người. Sau nhiều năm hình
thành và phát triển các KCN vẫn luôn duy trì sự ổn định
và đứng vững trong tốp đầu trong các đơn vị thuộc Tổng
Công ty.
Xuân vừa đi qua, để có kế hoạch trong công việc và cho
riêng bản thân; chúng tôi – Tập thể cán bộ nhân viên Ban
quản lý các KCN Tín Nghĩa và những người đã và đang
công tác tại vùng đất lịch sử anh hùng Nhơn Trạch nói
riêng và trên địa bàn Đồng Nai nói chung, đã trực tiếp
góp sức mình tạo nên một bức tranh sống động về sự
phát triển của Tổng Công ty Tín Nghĩa trên vùng đất này
– xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự định hướng và giúp
đỡ hiệu quả cũng như chung vui những thành quả đã đạt
được sau cuộc hành trình 27 năm của các KCN Tín Nghĩa
với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc,
Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các
phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên đang công tác
trên mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Tập thể cán bộ nhân viên Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
luôn hướng về Tổng Công ty Tín Nghĩa và nguyện cống
hiến tài năng, lòng nhiệt huyết của mình để viết tiếp
những trang sử phát triển trường tồn - thịnh vượng
của Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa tương lai.
Nguyễn Thị Thanh Nga
Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 02/2017
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TÂM SỰ ĐẦU XUÂN

K

hông chỉ vào những ngày
Tết mới vui chơi thoải mái.
Mà gần như mỗi ngày, tôi đều cố
gắng dành cho tôi vài phút để
thư giãn, vui vẻ trong tâm hồn.
Cũng không phải sống hơn nửa
đời người, tôi mới ý thức được
tầm quan trọng của việc học. Mà
ngay lúc rời trường phổ thông,
tôi đã khát khao một chỗ ngồi
khiêm tốn nơi giảng đường. Và
ước mơ tuổi trẻ đến trong tầm
tay, khi tôi nhận giấy báo tin
đậu vào trường Đại học Ngoại
Thương.
Nhưng... Bạn có biết không?
Đôi lúc cổng thiên đường mở ra
trước mắt, mà ta có muôn thuở
chẳng có cơ hội đặt chân vào.
Mọi tình huống đều có thể đảo
ngược, ngay ở phút 89, cuộc đời
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tôi cũng vậy.
Cà nhà tôi đều mừng khi biết
tin tôi thi đỗ. Nhưng nếu đầu tư
cho việc học của tôi, thì bầy em
lít nhít của tôi sẽ nhiều bữa đói,
ít bữa no. Thế là tôi quyết định
đóng cánh cửa ước mơ, dần bước
vào đời.
Bàn tay học trò của tôi dần chai
sạn theo cuộc đời người thợ, tôi
may mắn gặp những người bạn
tốt, sẵn lòng chỉ dẫn tôi những kỹ
năng nghề nghiệp. Những bác
thợ già thương “ thằng nhỏ” chịu
khó, siêng năng đã dốc lòng cho
tôi vốn kinh nghiệm bao năm dài
tích lũy. Tôi tìm được nhiều niềm
vui trong công việc mà mình
chọn lựa.
Cũng không niềm vui nào tồn tại

mãi các bạn à! Cơn lốc thị trường
thời kinh tế mở đã kiến nhiều
doanh nghiệp đứng bên bờ vực
phá sản. Công ty tôi làm việc
không nằm ngoài qui luật đào
thải, đành chấp nhận phương
pháp giải thể. Thế là tôi “ tự bơi”
tìm một… ngôi trường khác.
Ở những doanh nghiệp tư nhân,
tôi có thu nhập cao hơn. Vốn liếng
tôi học được từ các bác thợ già
được các chủ doanh nghiệp khai
thác triệt để, thông minh. Nhưng
lạ! Niềm đam mê học hỏi trong
tôi tan biến dần lúc nào không
biết. Ngày ngày lao vào nhịp độ “
cạnh tranh” theo yêu cầu của chủ
doanh nghiệp, tôi gần như không
còn thời gian chiêm nghiệm cho
mình, cho những quan hệ tình
người trong công việc, tôi mệt
mỏi khi đọc một quyển sách, tôi

GÓC CHIA SẺ

chẳng thiết tha quan sát những
sản phẩm đồng nghiệp mình làm.
Tôi không còn chút hứng thú nghĩ
suy sáng tạo những mặt hàng
mới. Tôi có cảm giác mình không
còn là mình. Tôi quên mất mình
từng mang niềm khát khao học
tập. Học ở trường đời, học ở mọi
người. Trước đây tôi luôn có quyết
tâm thế, thách đố chính mình.
Mùa xuân năm nay. Tôi tìm lại
được cái không khí làm việc sôi
nổi thuở nào ở một trạm bán
xăng của công ty Tín Nghĩa. Khẩn
trương, nhưng không đố kỵ. Mệt
nhọc nhưng tràn đầy những nụ
cười tươi. Anh em trong trạm
đoàn kết nhắc nhau làm tốt nhiệm
vụ kinh doanh.
Ờ tuổi trung niên, cơ hội vào
trường Đại học xưa kia của tôi chỉ
còn là chuyện …cổ tích. Nhưng
tôi lại có niềm hạnh phúc với
những đồng nghiệp mới. Mỗi
ngày đều làm việc ở trạm, là mỗi
ngày tôi tìm thấy một niềm vui
mới. Mỗi ngày, niềm khát khao
học tập trong tôi được đánh thức,
hồi sinh.
Và giờ đây, không chỉ vào những
ngày Tết tôi mới vui chơi thoải
mái. Mà gần như mỗi ngày, tôi
đều cố gắng dành cho tôi vài phút
thư giãn vui vẻ trong tâm hồn. Tôi
không quên dành thời gian học
tập. Tôi học nơi đồng nghiệp mới,
để ngày càng tốt hơn trong công
việc được giao.

T
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rong cuộc đời của mỗi nhân viên bảo vệ, dù ở khoảng thời gian nào
cũng in đậm ít nhiều kỉ niệm, bởi thời gian đó đã hun đúc rèn luyện
ý chí nhân cách, để rồi mỗi giai đoạn trưởng thành của mỗi người dù ở
cương vị nào, hoàn cảnh ra sao, với vai trò trách nhiệm luôn ẩn hiện đâu
đó một cách tích cực nhất.
Ôn lại từng kỉ niệm, tuy không phải của chính bản thân mình mà sao dạt
dào đầy cảm xúc, với niềm hoài cảm thấy ấm áp, bởi họ gắn bó đâu đó
với nhiều câu chuyện thời quá khứ của bản thân. Giờ đây đã có một số
nhân viên bảo vệ không còn trẻ nữa, cái tuổi mà mọi người thường hồi
tưởng về quá khứ. Không đẹp sao được cái thời tuổi trẻ tưng bừng, trái
tim đầy nhiệt huyết, những bước chân chắc nịch không hề mỏi mệt, luôn
tuần tra khắp mục tiêu mà bảo vệ đảm trách và không đẹp sao được khi
từng thành viên bảo vệ gặp khó khăn nhưng vẫn vui tươi không lùi bước.
Cũng may mắn làm sao, khi ta có được cảm xúc khi viết lên trang giấy
này. Cảm ơn ban lãnh đạo Công ty đã cho tôi có khoảng thời gian làm
việc trong một môi trường đầy tình thân ái.
Dù năm tháng đã qua đi, mái tóc ngày nay đã pha màu sương khói,
những bước chân không còn nhanh nhẹn nữa, kỷ niệm xưa đột nhiên
hiện lại trước mắt, bước chân tưởng chừng mệt mỏi lại rải bước nhanh
trên con đường tuần tra canh gác.
Bảo vệ Tín Nghĩa đáng tự hào,
Nghiêm minh kỷ luật đảm trách cao,
Gian nan thử thách rèn nhân cách
Đoàn kết chen vai vượt khó nào.
Đội bảo vệ VP Công ty Xăng dầu
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa

Thiên đường đâu chỉ ở trên cao,
mà thiên đường có khi ở ngay bên
cạnh cuộc sống của mình. Thiên
đường còn ẩn hiện trong ánh mắt,
nụ cười của những người thân
sống quanh mình. Bạn có đồng ý
với tôi không?
Diệp Anh Hùng
Khu vực 1 – Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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BÀI VĂN CẢM ĐỘNG VIẾT VỀ MẸ
“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ,
đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có
dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ
thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như
thế thì tôi chết à ?”. Đó là những
“điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày
dạo gần đây vì con quyết định nhịn
ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền
cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn
gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo
khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .
Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận
nên con không dám cãi lại. Nhưng
giờ đây con muốn được bày tỏ lòng
mình rằng tại sao con lại có những
suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy.
Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận
bây giờ con mới nhận ra cả một
quãng thời gian dài trước đó con đã
non nớt, ngây thơ biết chừng nào
khi nghĩ về tiền.
Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn
đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ
4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm
rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu
bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được
nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ
đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho
con tất cả những gì có thể, và cậu bé
học trò như con cứ vô tư đâu biết lo
gì.
Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với

40

Thông tin nội bộ - Số 02/2017

con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là
những tờ giấy với đủ màu có thể
dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói
xôi hay cái bánh mì … Con đâu có
ngờ tiền chính là yếu tố quyết định
sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ
phải hàng ngày chắt bóp và bao
người thân gom góp lại để trả cho
từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh
viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ
thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc
phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức
khỏe không cho phép.
Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng
ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ
2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ
chích ven tay của mẹ sưng to như
hai quả trứng gà, nhiều hôm máu
thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do
ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn
bị thêm viêm phổi và suy tim.
Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ
việc ở nhà trông ông, nhà mình vì
thế càng trở nên túng quẫn, mà
càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một
trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó
xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy,
đầu óc non nớt của con mới dần vỡ
lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi,
nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa
đen của nó, vì có tiền mới được chạy
thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm

trăn trở lo lắng của bố và mẹ.
Hôm trước con có hỏi quan điểm
của mẹ về tiền bạc thế nào để con
có thêm ý viết bài làm văn nghị luận
cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu
hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời
với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu
con còn thơ dại như ngày nào, hay
như một người ngoài nào khác thì
chắc con đã ngạc nhiên lắm.
Nhưng giờ đây con cũng đồng ý
với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì
nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau
mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3
lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón
mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo
đi thế khổ cả hai người mà còn phải
chờ đợi mất ngày mất buổi của bố
nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm.
Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy
chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm
đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt.
Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ
lăn ra giường lịm đi không nói được
câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy
không nên hỏi chuyện mà nên để
yên cho mẹ nghỉ ngơi.
Tám năm rồi, tám năm chứng kiến
cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao
giờ có thể quen được. Con chỉ biết
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đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến
răng ước “giá như có dăm chục
ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu
đến nỗi !”.
Con bỗng ghét, thù đồng tiền.
Con bỗng nhớ hồi trước, khi
mẹ vẫn nằm trong viện. Ba
người bệnh chen chúc chung
nhau một chiếc giường nhỏ
trong căn phòng bệnh ngột
ngạt và quá tải của bệnh viện
Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi
mẹ “Sao mẹ không vào phòng
bên kia, ở đấy mỗi người một
giường thoải mái lại có quạt
chạy vù vù, có tivi nữa ?”.
Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy
là phòng dịch vụ con ạ”. Con
lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng
rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó
là phòng mà chỉ những ai rủng
rỉnh tiền thì mới được vào mà
thôi. Còn như mẹ thì không
được. Con căm nghét đồng
tiền vì thế.
Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ
hiểu con không ? Con sợ nó vì
sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần
đi cấp cứu rồi. Những người
suy thận lâu có nguy cơ tử
vong cao vì huyết áp dễ tăng,
máu dồn vào dễ làm tắc ống
khí quản và gây tắc thở. Mẹ
thừa biết điều này.
Nhiều người bạn mẹ quen
trong “xóm chạy thận” đã phải
chịu những cái kết bi thảm
như thế. Nhiều đêm con bỗng
choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm
đìa mà lạnh toát sống lưng bởi
vừa trải qua một cơn ác mộng
tồi tệ …
Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu,
và sợ nhỡ nhà mình không đủ
tiền để nộp viện phí thì con
sẽ mất đi người thân yêu nhất
trong cuộc đời này. Mỗi buổi
mẹ đi chạy thận là mỗi buổi
cả bố và con đều phấp phỏng,

bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn
là lòng con nóng như lửa đốt,
còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn
hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”.
Với con cơ hội là 50/50, hoặc
là mẹ chạy thận an toàn và về
nhà, hoặc là …
Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy
bảo có người không đủ tiền trả
phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm
y tế, tiền thuốc men mà phải
về quê “tự điều trị”. Với những
bệnh nhân phải chạy thận,
như thế đồng nghĩa là nhận
bản án tử hình, không còn
đường sống.
Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu
không còn BHYT nữa thì sao?
Và nếu ông mất thì sao? Chi
tiêu hàng ngày nhà mình giờ
đây phần nhiều trông chờ vào
tiền lương hưu của ông, mà
ông thì đã già quá rồi …
Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế
nào với gia đình mình thì chắc
mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ
đến tiền là con lại nhớ đến
những đêm bố mất ngủ đến
rạc cả người, nhớ đến những
vết chích ven sưng to như quả
trứng gà của mẹ, nhớ đến cả
thìa đường pha cốc nước nóng
con mang cho mẹ để mẹ uống
bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu
đến mức sữa ông thọ rẻ tiền
mà cũng không mua để tự bồi
dưỡng sức khỏe cho mình.
Con sợ tiền mà lại muốn có
tiền. Con ghét tiền mà lại quý
tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền
và tôn trọng tiền bởi con luôn
biết ơn những người hảo tâm
đã giúp nhà mình. Từ những
nhà sư tốt bụng mời mẹ đến
chùa vào cuối tuần, những cô
bác ở Hội chữ thập đỏ quyên
góp tiền giúp mẹ và gia đình
mình. Và cả những người bạn
xung quanh con, dù chưa
giúp gì được về vật chất, tiền

bạc nhưng luôn quan tâm hỏi
thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ
họ mà con cảm thấy ấm lòng
hơn, vững tin hơn.
Con cảm thấy bất lực ghê gớm
và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ
không đồng ý với các kế hoạch
của con. Đã có lúc con đòi đi
lao động, đi làm gia sư hay đi
bán bánh mì “tam giác” như
mấy anh sinh viên con quen
để kiếm tiền giúp mẹ nhưng
mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một
mực “tống” con đến trường và
bảo mẹ chỉ cần con học giỏi
thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.
Vâng, con xin nghe lời mẹ.
Con vẫn đến trường. Con sẽ
cố gắng học thật giỏi để mẹ
và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy
để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ
rồi, không làm gì thêm được
thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết
kiệm tiền. Không bán bánh
mì được thì con sẽ ăn cơm với
muối vừng.
Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an
tâm chạy chữa và chăm sóc
cho bản thân mình. Hãy để
con được chia sẻ sự túng thiếu
tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con
khẩn thiết xin mẹ đừng cằn
nhằn la mắng con khi con nhịn
ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán
con khi con đi lấy chầy, cối để
giã lạc vừng.
Dù con đã sút 8 cân so với năm
ngoái nhưng con tin rằng với
sự thấu hiểu lẫn nhau giữa
những người trong gia đình
thì nhà ta vẫn có thể sống yên
ổn để đồng tiền không thể
đóng vai trò cốt yếu trong việc
quyết định hạnh phúc nữa.
Đứa con ngốc nghếch của
mẹ!”
Sưu tầm
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