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Thông tin nội bộ - Số 01/2017

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM
1. Thực hiện thành công phương án cổ phần hóa và trở thành công ty đại chúng:
Ngày 01/4/2016, đã thực hiện IPO thành công và từ ngày 18/5/2016 Tín Nghĩa đã hoạt động theo loại hình Công ty
cổ phần và trở thành Công ty đại chúng. Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 1.558 tỷ đồng, trong đó Nhà nước giữ 50%.
Sự kiện này đánh dấu giá trị Tín Nghĩa trên thị trường được Nhà đầu tư quan tâm và khởi đầu cho việc nâng cao khả
năng quản trị Công ty và năng lực cạnh tranh.

2. Xuất khẩu cà phê tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong cả nước:
Năm 2016, Tín Nghĩa xuất khẩu được gần 130.000 tấn cà phê, là năm sản lượng xuất khẩu cao nhất từ trước đến
nay, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 220 triệu USD, trở thành doanh nghiệp đứng thứ 2 trong số 120 doanh nghiệp
xuất khẩu cùng ngành hàng. Trong đó lượng cà phê được chứng nhận bền vững 4C đạt 28.000 tấn.

3. Gía trị của thương hiệu Tín Nghĩa được nâng cao:
Năm 2016 không chỉ ấn tượng ở kết quả kinh doanh mà thương hiệu Tín Nghĩa được xã hội, cộng đồng doanh
nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Tín Nghĩa tiếp tục đứng trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, bên cạnh
đó được tôn vinh là Thương hiệu quốc gia, giải thưởng Chất lượng quốc gia; Doanh nghiệp vì Người lao động.
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4. Bước đầu tái cơ cấu mô hình tổ chức công ty:
Sau khi tái cơ cấu vốn thành công (hoàn thành phương án cổ phần hóa), Tín Nghĩa tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mô
hình tổ chức công ty. Tổng Công ty trở thành Công ty Mẹ với chức năng đầu tư vào Công ty con theo những ngành
nghề (Holding) được sắp xếp theo 4 lĩnh vực kinh doanh chính, trước tiên là lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng
KCN – Bất động sản. Đầu tháng 10/2016 đã thành lập Công ty cổ phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa, bước đầu cho việc
thực hiện quản trị, điều hành toàn bộ các khu công nghiệp của Tín Nghĩa.
Chiến lược tái cơ cấu mô hình tổ chức công ty sẽ tạo động lực để Tín Nghĩa phát triển nhanh và kỳ vọng trở thành
4 LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY
tập đoàn kinh tế trong tương lai gần.

KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

KINH DOANH XNK NÔNG SẢN, CÀ PHÊ

KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

5. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE):
Ngày 06/06/2016, cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa được chính thức niêm yết trên HOSE với
mã chứng khoán giao dịch là TIP. Giá chào sàn là 15.000 đồng/cổ phiếu. Cuối tháng 12/2016, giá cổ phiếu TIP đạt
17.400 đồng/cổ phiếu.
Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa quản lý, kinh doanh KCN Tam Phước, là công ty con của Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Đây là Công ty đầu tiên của Tín Nghĩa được niêm yết trên thị trường.
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6. Tham gia cổ đông chiến lược, mua 54% vốn tại Donafoods:
Từ tháng 01/2016, Tín Nghĩa tham gia quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
(Donafoods) sau khi tham gia cổ đông chiến lược với số vốn chi phối 54%.
Thương hiệu Donafoods là thương hiệu lớn với mặt hàng hạt điều xuất khẩu được nhiều thị trường trên thế giới biết
đến. Sau khi đầu tư, Tín Nghĩa xác định tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu này với quy mô tăng trưởng và
các sản phẩm có chất lượng.

7. Khởi công xây dựng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây sẽ trở thành nơi kết nối giao thương, ký gửi mua, bán hàng nông sản
phục vụ cho Đồng Nai, cả nước và hàng nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu với quy mô trên diện tích 8ha với tổng
vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
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8. Tập trung đẩy mạnh phát triển dự án trọng điểm Kho xăng dầu và bến chuyên dùng xăng dầu Phú Hữu tại huyện
Nhơn Trạch
Với mục tiêu chủ động về nguồn cung và đẩy mạnh phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu, Tổng Công ty đã
thành lập Ban quản lý Xăng dầu Tín Nghĩa. Đến năm 2020 phát triển trên 100 trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh và
các tỉnh lân cận.

9. Thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa:
Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa được thành lập nhằm đẩy mạnh sản xuất cà phê chế biến, nâng cao giá trị hạt
cà phê và cũng cố vị thế thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhà máy có Tổng vốn đầu tư 28 triệu
USD, dự kiến khai trương và đi vào hoạt động vào đầu năm 2018.
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TỔNG GIÁM ĐỐC VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG
CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

T

rải qua 27 năm hình thành
và phát triển, Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã đạt được những
thành tựu to lớn, là một trong
những Công ty hàng đầu của Tỉnh
Đồng Nai, luôn nắm bắt cơ hội, có
nhiều sáng kiến trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, chủ động đi
đầu trong việc xây dựng chiến lược
phát triển bền vững, đạt được tốc
độ tăng trưởng cao, hoàn thành
vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh qua các năm, đóng góp
nhiều lợi ích cho tỉnh Đồng Nai và
cả nước. Đạt được những thành
tựu to lớn này phần lớn nhờ vào
tầm nhìn chiến lược và khả năng
lãnh đạo của Ông Quách Văn Đức
với cương vị Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Với những thành quả đạt được

qua quá trình lãnh đạo, điều hành
Tổng Công ty, ngày 16/12/2016
tại Trung tâm tổ chức sự kiện Tỉnh
Đồng Nai, Ông Quách Văn Đức đã
vinh dự được Chủ tịch Nước trao
tặng Huân chương Lao động hạng
Hai. Đây cũng là phần thưởng cao

quý của Đảng và nhà nước đối với
cá nhân đã lập được thành tích
xuất sắc và có quá trình cống hiến
lâu dài trong các cơ quan, tổ chức,
đoàn thể.
Loan Anh
Phòng TCNS
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

1 TRONG 88 DOANH NGHIỆP
ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2016

V

ừa qua, ngày 30/11/2016
tại Cung Văn hoá Hữu
nghị Việt Xô - Hà Nội, Lễ công bố
chính thức các Doanh nghiệp đạt
Thương hiệu Quốc gia năm 2016
“Vietnam Value” được tổ chức, với
sự hiện diện của Phó Thủ tướng
Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ
trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn
Anh trao giải thưởng cho 88 doanh
nghiệp đạt giải.
Tổng Công ty Tín Nghĩa Đồng Nai
vinh dự 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
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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 nhất Việt Nam
do VNR bình chọn (Công ty CP Báo
cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam
Report), Top 3 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..v.v. Tổng
Công ty Tín Nghĩa tiếp tục khẳng
định là thương hiệu mạnh.
Hiện Tín Nghĩa đang hoạt động sản

xuất - kinh doanh tập trung vào 4
lĩnh vực chính như: Đầu tư kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp;
Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí
đốt; Chế biến và kinh doanh hàng
nông sản; Kinh doanh dịch vụ kho
cảng, vận tải đa phương thức và
logistics.
Trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê,
Tín Nghĩa nhiều năm đứng Top 3
doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu của Việt Nam và liên
tục từ năm 2003 đến nay, được Bộ
Công Thương công nhận là Doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín. Ngoài ra,
Tín Nghĩa còn triển khai và áp dụng
tiêu chuẩn của cà phê 4C và UTZ
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(Chương trình phát triển cà
phê bền vững) hướng tới
việc xây dựng và nâng cao
chất lượng cà phê làm tăng
giá trị cho xuất khẩu. Nhờ
đó các bên tham gia vào
đều hưởng lợi từ việc nhận
giá cộng thêm so với cà phê
không có chứng nhận 4C
và UTZ, chi phí đầu vào cho
sản xuất cà phê giảm, nâng
cao thu nhập của nông dân
tham gia dự án, tăng sức
cạnh tranh của ngành cà phê
góp phần khẳng định vị thế
của cà phê Việt Nam trên thị
trường thế giới. Đồng thời,
Tổng Công ty Tín Nghĩa tạo
được vùng nguyên liệu ổn
định, đảm bảo chất lượng,
đáp ứng nhu cầu sản xuất và
xuất khẩu.
Hoạt động kinh doanh xăng
dầu của Tổng Công ty còn
góp phần quan trọng trong
việc bình ổn thị trường xăng
dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng của nhân dân trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện
Tín Nghĩa có 43 trạm bán
lẻ xăng dầu và gas đốt cho
người tiêu dùng. Với phương
châm “Đúng chất lượng - Đủ
số lượng – Văn minh - Lịch
sự” thương hiệu xăng dầu
Tín Nghĩa ngày càng được
khách hàng tin dùng.
Các KCN do Tín Nghĩa trực
tiếp quản lý hiện có hơn
200 nhà đầu tư với tổng số
vốn hơn 5 tỷ USD. Tín Nghĩa
là một trong những doanh
nghiệp dẫn đầu về số lượng
thu hút các nhà đầu tư trong
tỉnh Đồng Nai, góp phần
không nhỏ trong việc ổn

định tình hình kinh tế xã hội,
giải quyết công ăn việc làm
cho lượng lớn lao động địa
phương.
Với lợi thế nổi bật là nằm ở
vị trí chiến lược của vùng
kinh tế trọng điểm phía
Nam, logistics cũng là lĩnh
vực kinh doanh quan trọng,
Tín Nghĩa đã tập trung
phát triển ngành nghề kinh
doanh dịch vụ kho cảng,
vận tải đa phương thức và
logistics…Các đầu mối kinh
doanh gồm có ICD Biên Hòa,
ICD Đồng Nai và cảng sông
ở KCN Biên Hòa I. Hiện nay,
ICD Biên Hòa tiếp tục triển
khai dự án mở rộng tại địa
bàn huyện Nhơn Trạch, với
mong muốn đem đến sự hài
lòng cho khách hàng qua
việc tối ưu hóa thời gian và
chi phí.
Theo đại diện Cục Xúc
tiến thương mại, Bộ Công
Thương, việc lựa chọn
doanh nghiệp đạt danh
hiệu này không chỉ dựa trên
tốc độ phát triển, quy mô
doanh nghiệp mà còn dựa
vào nghĩa vụ thuế, nghĩa
vụ xã hội, thực hiện chế độ
bảo hiểm xã hội, chế độ với
người lao động, trách nhiệm
đối với cộng đồng… của
doanh nghiệp. Thương hiệu
Quốc gia sẽ là “bàn đạp” để
các doanh nghiệp Việt Nam
phát huy hơn nữa thế mạnh
của mình trong quá trình
hội nhập, cạnh tranh với thị
trường quốc tế.
Hồng Châu
Phòng TTTT

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
CHUYỂN ĐỔI ISO
PHIÊN BẢN 9001:2015

V

ào ngày 25/11/2016 tại Văn phòng
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức
đánh giá chuyển đổi, nâng cấp phiên bản ISO
9001:2015. Đơn vị thực hiện đánh giá là Công
ty TNHH Bureau Veritas Certificate (BVC) – đơn
vị cấp chứng nhận uy tín được các tổ chức quốc
tế công nhận. Các phòng/ban Văn phòng Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã nghiêm túc tham gia
đánh giá, cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu của
đánh giá viên nhằm đảm bảo sự phù hợp của
hệ thống theo phiên bản mới.
Phát biểu tại cuộc họp khai mạc, Bà Đặng Thị
Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban chỉ
đạo ISO đã yêu cầu các phòng/ban, đơn vị trực
thuộc phối hợp thực hiện tốt công tác đánh giá,
tìm ra những điểm chưa phù hợp để khắc phục,
nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống
quản lý chất lượng của Tổng Công ty..v.v
Tại phiên họp kết thúc, đại diện đơn vị đánh giá
đã có báo cáo tình hình thực hiện, quản lý hệ
thống của Văn phòng Tổng Công ty theo phiên
bản mới. Kết luận tại cuộc họp, Hệ thống quản
lý chất lượng của Văn phòng Tổng Công ty phù
hợp với tiêu chuẩn, tuy nhiên đơn vị đánh giá
đã đưa ra một số góp ý cần bổ sung để hoàn
thiện hệ thống, góp phần thực hiện tốt hơn
công tác quản lý chất lượng của hệ thống.
Ban chỉ đạo ISO và các phòng/ban tham gia
đánh giá đã ghi nhận và tiếp thu những đóng
góp của Công ty BVC nhằm hoàn thiện hệ
thống để sớm hoàn tất cấp chứng nhận, nâng
cấp hệ thống ISO theo phiên bản 9001:2015.
Lan Anh
P.TTTT
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LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY

N

hằm mục đích mang đến
một nơi kinh doanh buôn
bán hàng nông sản thực phẩm,
quy mô lớn mang tầm khu vực,
cùng hướng mở rộng giao thương
nông sản đa dạng, đủ mặt hàng
cho các mùa, các tháng trong
năm. Sau 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 Cổ Phần Bất động sản
Thống Nhất - thành viên của Tổng
công ty Tín Nghĩa tổ chức buổi lễ
khởi công Chợ Đầu mối nông sản
thực phẩm Dầu Giây vào ngày
19/11/2016, tại Trung tâm Hành
chính huyện Thống Nhất - Đồng
Nai.
Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây – giai đoạn 1 có tổng vốn
đầu tư gần 50 tỷ với diện tích 2ha;
giai đoạn 2 là: 6ha; khu nhà ở xung
quanh chợ là: 4,9ha với 317 lô nền.
Bãi xe rộng, thoáng bao gồm: 2 bãi
container, 3 bãi xe 2 – 4 bánh, 4 bãi
xe lôi, xe kéo. 3 khu nhà vệ sinh, 1
sân tập kết rác. Thiết kế chợ khoa
học, hiện đại: 08 dãy ô vựa được
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lắp ghép, khung kèo sắt, vách
lưới thép, mái cách nhiệt hiện
đại, tường viền bằng tôn cứng.
Có hơn 160 ô vựa thiết kế như
nhau (diện tích từ 24m2 – 32m2/
ô vựa), nằm trên mặt tiền đường
rộng từ 17m-19m thông thoáng,
đường nội bộ xe container ra vào
đảm bảo việc kinh doanh. Vị trí địa
lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hoàn
thiện, điện âm, nước máy, PCCC,
hệ thống chiếu sáng, hệ thống hạ
tầng kết nối liên thông với Quốc lộ
20; Quốc lộ 1A và nằm trong tổng
thể Khu Trung tâm hàng chính
huyện Thống Nhất.
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Dầu Giây là đầu mối kinh doanh
buôn bán hàng nông sản thực
phẩm: trái cây, rau, củ, quả, hoa
tươi, các sản phẩm từ nông sản
thực phẩm khác của tỉnh Đồng
Nai và cả nước. Nơi cho thuê mặt
bằng ô vựa, ki ốt, ký gửi trao đổi
hàng nông sản thực phẩm: Hàng
tươi, hàng khô, hàng đông lạnh,
hàng giữ mát. Dịch vụ cho thuê
kho bãi hàng nông sản thực phẩm
các loại: dài hạn, ngắn hạn, qua

đêm, bãi cho xe chờ, bãi giữ xe,
bảo trì xe ... Sơ chế, chiếu xạ, kiểm
tra mẫu kiểm nghiệm nhanh trong
30 phút đến 24 giờ cho nông sản
thực phẩm, dựa trên kết quả mẫu
để công nhận nông sản sạch,
nông sản an toàn ... Kết nối giao
thương, ký gửi mua, bán hàng
nông sản phục vụ cho Đồng Nai,
cả nước và hàng nông sản thực
phẩm xuất nhập khẩu.
Xây dựng lên hình ảnh Chợ đầu
mối nông sản thực phẩm sạch
thân thiện, luôn là người bạn
đồng hành với thương nhân, tiểu
thương, chủ vựa, nhà vườn,…
trên phương châm “Đầu mối nông
sản sạch - Thân Thiện – Chuyên
nghiệp. Nhân dịp này, hơn 50%
ô vựa chính thức được chào bán
và giới thiệu đến các tiểu thương,
thương nhân từ khắp nơi tham
gia đầu tư và kinh doanh. Chợ đầu
mối nông sản thực phẩm Dầu Giây
được dự kiến khai trương và đi vào
hoạt động từ tháng 5/2017.
Minh Tiến
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất

TIN TỨC SỰ KIỆN

CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN NƠI ĐẢO XA”

N

gày 17/12, tại Đài
Truyền hình TP. HCM đã
diễn ra Chương trình “Xuân nơi
đảo xa” lần thứ II do Quỹ Học
bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì
Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”
phối hợp với Đài Truyền hình
TP. HCM tổ chức. Tổng Công
ty Tín Nghĩa hân hạnh là một
trong những Mạnh thường
quân tài trợ cho Quỹ học bổng
đầy ý nghĩa của chương trình,
Đại diện Tổng Công ty đã trao
bảng tiền và chụp hình lưu
niệm với Chủ nhiệm Câu lạc bộ
tại chương trình “Xuân nơi Đảo
xa” lần này.
Phát biểu khai mạc chương
trình, nguyên Phó Chủ tịch
nước, Chủ tịch Quỹ học bổng
Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu
lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường

Sa thân yêu” Bà Trương Mỹ Hoa
cho biết, chương trình mong
muốn mang chút hương xuân,
hơi ấm từ đất liền đến với cán
bộ, chiến sĩ và người dân nơi hải
đảo, chăm lo cho con em ngư
dân có hoàn cảnh khó khăn, gia
đình chính sách của lực lượng
trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền trên biển trong dịp
tết cổ truyền của dân tộc.
Mới hơn 2 năm thành lập
nhưng Câu lạc bộ đã thu hút
được 51 hội viên tập thể, hơn
600 hội viên cá nhân và hơn
2.000 hội viên trên internet
với những hoạt động đa dạng,
phong phú. Trong đó nổi bật
như tổ chức nắm bắt thông
tin trên biển Đông và ra 4 tờ
tin “Tổ quốc nơi đảo xa”; xây 2
trường học trên đảo; đưa hơn

50 em học sinh về nuôi dưỡng
và học tập tại TPHCM; thường
xuyên tổ chức các chuyến đi
thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên
đảo, nhà dàn DK... Câu lạc bộ “Vì
Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”
và những đóng góp của các
mạnh thường quân với những
việc làm thiết thực thể hiện sâu
sắc tình yêu biển đảo; Ủy viên
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương
Hòa Bình đã hoan nghênh
Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh đã có
sáng kiến và tạo điều kiện
thuận lợi cho việc hình thành
và hoạt động của Câu lạc bộ
này.
Hồng Châu
P. TTTT
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TẬP HUẤN AN TOÀN – VỆ SINH CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN
AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG – BẢO HỘ LAO ĐỘNG
LAO ĐỘNG
TẠI VP. TỔNG CÔNG TY

T

uyên truyền sâu rộng về
công tác an toàn-vệ sinh
lao động-phòng chống cháy
nổ (AT-VSLĐ-PCCN) nhằm nâng
cao nhận thức và ý thức chấp
hành pháp luật về bảo hộ lao
động, PCCN của người sử dụng
lao động và người lao động; xây
dựng môi trường an toàn lao
động, hướng tới “xây dựng và
phát triển văn hóa an toàn trong
lao động”; hạn chế ngăn chặn
nguy cơ tai nạn lao động, sức
khỏe người lao động, tài sản của
Công ty, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của người sử dụng
lao động, người lao động đối với
công tác AT-VSLĐ-PCCN.
Hàng năm Tổng công ty Tín
Nghĩa tổ chức lớp tuyên truyền
về an toàn VSLĐ - BHLĐ cho
CBCNV Tổng Công ty và các đơn
vị trực thuộc, tập trung tuyên
truyền rộng rãi những kiến thức
về an toàn VSLĐ- PCCN, thường
xuyên quan tâm công tác ATVSLĐ-PCCN.
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Tuyên truyền phản ánh những
tác hại, tổn thất nghiêm trọng
do cháy nổ gây ra, đặc biệt là
những người trực tiếp sử dụng
máy móc, thiết bị, vật tư, hóa
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao động, nêu cao ý thức
cảnh giác phòng ngừa cháy nổ
và tai nạn lao động; đồng thời
khuyến khích người lao động
mạnh dạn đề xuất các biện pháp
an toàn, bảo vệ sức khỏe tại nơi
làm việc và đảm bảo các quyền
cơ bản của người lao động .
Tăng cường tuyên truyền hướng
dẫn các cơ sở, đơn vị sản xuất,
kinh doanh thực hiện và chấp
hành nghiêm các quy định về
an toàn lao động, đảm bảo an
toàn phòng chống cháy nổ; tăng
cường công tác kiểm tra về ATSVLĐ-PCCN tại các đơn vị, cơ sở
sản xuất và Lực lượng bảo vệ
thường xuyên kiểm tra các khu
vực có nguy cơ cháy nỗ cao.
Thanh Loan
P.HCQT

T

hực hiện Thông tư số 27/2013/
TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013
về quy định huấn luyện an toàn lao
động, vệ sinh lao động của Bộ lao động
Thương binh và Xã hội. Công ty cổ phần
xăng dầu Tín Nghĩa đã hoàn tất công tác
tổ chức huấn luyện cho CBNV công ty
với tổng số 302 người tham gia, tổ chức
vào các ngày 27,28,29,30 của tháng 11
năm 2016.
Ngoài các nội dung quy định về công tác
huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao
động, đơn vị huấn luyện còn chú trọng
đến những nội dung liên quan đến
ngành nghề công ty đang kinh doanh
nhằm nêu rõ những nguy cơ tai nạn có
thể xảy ra và hướng dẫn phòng ngừa.
Đây là chương trình huấn luyện hàng
năm theo quy định của Luật Lao động.
Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa
nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy
định của pháp luật, đảm bảo an toàn lao
động cho nhân viên và tài sản cho đơn
vị.
Giang Thị Kim Phụng
Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

TIN TỨC SỰ KIỆN

HỘI CỰU CHIẾN BINH THẮP NẾN TRI ÂN
KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI
NHÂN DÂN VIỆT NAM

N

hân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày hội Quốc
phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016) và 27 năm ngày thành lập HCCB Việt Nam (06/12/1989
- 06/12/2016), vừa qua, được sự chấp thuận của Đảng Uỷ TCT Tín Nghĩa, Hội CCB Tổng Công ty đã tổ chức
viếng nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh vào ngày 21/12/2016. Tại buổi viếng, các đồng chí đã trang trọng làm lễ dưới
tượng đài liệt sỹ Tỉnh, sau đó thắp những nén hương tri ân lên từng ngôi mộ của các đồng chí, đồng đội
đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Đây là truyền thống được Hội CCB Tổng Công
ty thường xuyên duy trì tổ chức thực hiện để tưởng nhớ công ơn của những liệt sỹ đã anh dũng hy sinh
thân mình vì sự nghiệp vẻ vang của tổ quốc.
Lan Hương
Ban KTNB
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Xuân
Đinh Dậu

Chúc Mừng Năm Mới

CÔNG TY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA
ICD BIÊN HÒA
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

TÍN NGHĨA - VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ NGHĨA TÌNH

T

ừ ngày bước chân vào làm
việc tại Tổng Công ty Tín
Nghĩa đến nay (1996 – 2016), tôi
đã chứng kiến nhiều sự đổi thay
và phát triển không ngừng của
Tổng Công ty. Tuy nhiên, tình cảm
của Ban lãnh đạo và đồng nghiệp
đối với nhau tình nghĩa như trong
một gia đình thì vẫn vậy. Những
tình cảm anh em trong Tổng
Công ty dành cho nhau, giúp đỡ
lẫn nhau trong những lúc khó
khăn đã trở thành văn hóa doanh
nghiệp “đẹp” mà không phải ở
doanh nghiệp nào cũng có được.
Văn hóa doanh nghiệp được thể
hiện ở nhiều cấp độ khác nhau.
Cấp dễ thấy nhất thể hiện ngay
trong công việc hàng ngày. Cấp
thứ hai là các giá trị tinh thần xác
định việc phải làm, hành động
của mình đúng hay sai, có mang
lại lợi ích hay thiệt hại chung hay
không. Cấp thứ ba là nền tảng
cho các hành động chính là nhận
thức, suy nghĩ và xúc cảm ăn sâu
trong tiềm thức mỗi thành viên
trong doanh nghiệp. Văn hóa
doanh nghiệp của Tín Nghĩa ở
cấp thứ ba đã tiến đến mức độ
cao nhất, trở thành một thứ “Đạo”,
mà từ lãnh đạo đến nhân viên
đều cùng nghĩ vậy và làm theo.
Mọi thành viên của Tổng công
ty Tín Nghĩa đều nhớ: văn hóa
“đẹp” của Tín Nghĩa chính là từng
đoàn cán bộ nhân viên Tín Nghĩa
xếp hàng trước bệnh viện tình
nguyện hiến máu cho con trai
của đồng nghiệp trong những
giây phút sinh tử; Là những đóng
góp vật chất cũng như tinh thần
để giúp đỡ cho vợ của một đồng

nghiệp bị bệnh nặng và đã cứu
sống chị này; Là những quan tâm,
chia sẻ, giúp đỡ cho con em của
đồng nghiệp vừa mới mất gặp
khó khăn … và còn nhiều nhiều
lắm.
Tôi đã trải qua những ngày bệnh
nặng. Chính lúc này, tôi càng
thấy rõ hơn nét “đẹp” của văn hóa
Tổng công ty Tín Nghĩa. Từ những
vị lãnh đạo cao nhất – Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc, các anh chị lãnh đạo các
phòng ban, lãnh đạo các công ty
con, đơn vị liên kết … đến toàn
thể cán bộ nhân viên của Tổng
công ty Tín Nghĩa và các đơn vị
trực thuộc đều lo lắng, theo dõi
tình trạng diển biến bệnh của
tôi hàng ngày, hàng giờ và luôn
luôn tìm mọi cách tốt nhất để
cứu sống đồng nghiệp của mình.
Bên cạnh đó, những lời động
viên, chia sẻ, giúp đỡ cả về vật
chất lẫn tinh thần của toàn thể
cán bộ nhân viên Tổng công ty
Tín Nghĩa với gia đình tôi trong
những giây phút gia đình tôi cảm

thấy khó khăn nhất, tuyệt vọng
nhất càng minh chứng được
nét “đẹp” của văn hóa Tín Nghĩa
không thể lẫn vào bất cứ một
doanh nghiệp nào, một nét thật
riêng, thật tình người. Nhân đây,
tôi cũng xin được gửi lời cám ơn
chân thành và biết ơn nhất đến
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng giám đốc, các anh chị trong
Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các
phòng ban, các công ty con, đơn
vị trực thuộc, công ty liên kết …
và toàn thể cán bộ nhân viên của
Tổng công ty Tín Nghĩa, các đơn
vị thành viên, công ty con …
Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc
lại, mọi người gặp tôi đều tay bắt
mặt mừng, trong ánh mắt rạng
ngời nỗi niềm mừng vui đón chào
thành viên của gia đình Tín Nghĩa
vừa trở về. Ôi sao mà yêu quá văn
hóa nghĩa tình của Tín Nghĩa, yêu
quá những con người Tín Nghĩa.
				
		
Quách Dân Phú
Phòng Kinh doanh
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TÍN NGHĨA CHÀO XUÂN ĐINH DẬU 2017

C

hỉ còn ít thời gian nữa là
đến Tết Nguyên đán Đinh
Dậu - 2017. Đây là khoảng thời
gian toàn Tổng Công ty dồn sức
để hoàn thành khối lượng công
việc còn lại của năm 2016, để sau
những ngày vui Xuân có thể bắt
tay ngay vào công việc của năm
2017 từ những ngày đầu, tháng
đầu, không để tình trạng “tháng
Giêng là tháng ăn chơi”. Đây cũng
là khoảng thời gian, Công đoàn
xây dựng và triển khai kế hoạch
chăm lo cho đoàn viên công đoàn,
công nhân, viên chức và người lao
động của Tổng Công ty trong dịp
Tết Đinh Dậu – 2017 và tham gia
Kế hoạch Tết sum vầy do Công
đoàn ngành Công thương phát
động.
Khép lại một năm bận rộn, Tổng
Công ty đang nỗ lực hướng về
người lao động, bởi Tổng Công
ty bao giờ cũng xác định nhân sự
chính là “tài sản” vô giá của Tổng
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Công ty. Vì vậy, dịp cuối năm là
thời điểm Tổng Công ty tri ân
người lao động. Tổng Công ty
đánh giá cán bộ công nhân viên
cuối năm 2016. Theo chủ trương,
gần như 100% cán bộ công nhân
viên sẽ có tháng lương thứ 13.
Con số cụ thể tùy từng đối tượng
và năng suất lao động, hiệu quả
công việc của mỗi người sẽ được
nhận những khoản tiền thưởng
khác nhau. Để cán bộ, nhân viên
đón Tết cổ truyền vui vẻ, Công
đoàn đang tất bật với kế hoạch
thưởng Tết để người lao động có
một cái Tết no ấm, sung túc. Như
thường lệ hằng năm, ngoài lương,
thưởng tết, mỗi dịp Tết cổ truyền,
Tổng Công ty tổ chức các cuộc thi
như cắm hoa, bày mâm cỗ ngày
tết, chương trình “Vé số may mắn
đầu xuân”, trang trí báo tường;
chúc xuân đầu năm mới…
Chúc Tết, mừng tuổi vốn là một
phong tục của dân tộc ta, một

nét văn hóa truyền thống đặc sắc
mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trên thế
giới, việc biếu tặng cũng là việc
thường thấy ở nhiều nơi như một
biểu hiện của lòng hào hiệp, hiếu
khách, thậm chí còn có hẳn một
cuốn sách nổi tiếng về vấn đề
này – cuốn “Luận về biếu tặng”.
Việc chăm lo Tết cho công nhân
lao động còn là động lực để CBNV
gắn bó hơn với Tổng Công ty và
xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn
định và phát triển của Tổng Công
ty. Cách tổ chức chăm lo Tết của Tín
Nghĩa năm nay đã thực sự quán
triệt chỉ đạo của Thủ Tướng Chính
phủ về việc tập trung thời gian,
công sức vào công việc, trước hết
là để người dân mọi miền có một
cái Tết an vui, tiết kiệm, đồng thời
góp phần phát triển kinh tế-xã hội
của đất nước.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ

Xuân
Đinh Dậu
CÔNG
TY
CỔ
PHẦN
THỐNG
NHẤT
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BÀ CHO YOUNG HEE
- GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TNHH A FIRST VINA
– KCN TAM PHƯỚC
Thưa Bà, Công ty chúng tôi đã nhận được sự quan
tâm, hợp tác của Quý Bà và Công ty TNHH A First Vina
từ nhiều năm qua, trước thềm Xuân mới Đinh Dậu
2017, chúng tôi rất mong Bà chia sẻ về tình hình sản
xuất, kinh doanh của Quý Doanh nghiệp, một Doanh
nghiệp FDI ngành may mặc trong các Khu công
nghiệp Tín Nghĩa hiện nay.
Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH A
First Vina vẫn “tiến triển tốt”, thưa Bà?
Năm 2016, ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của
ngành may mặc, lượng đơn đặt hàng trong năm nay
có phần giảm sút hơn so với các năm trước. Tuy nhiên,
Công ty A First vẫn cố gắng duy trì ổn định tình hình
sản xuất, đảm bảo việc làm và các chế độ phúc lợi đầy
đủ cho người lao động theo luật Việt Nam và các tiêu
chuẩn của khách hàng Quốc tế.
Khách hàng của chúng tôi là những thương hiệu lớn,
nổi tiếng trên Thế Giới như ADIDAS, GAP, … nên họ có
những tiêu chuẩn, yêu cầu rất khắt khe về chất lượng
cũng như điều kiện sản xuất, môi trường lao động. Vì
vậy, để có thể giữ vững mối quan hệ với khách hàng,
chúng tôi rất quan tâm đến các vấn đề tuân thủ về
Luật pháp địa phương nói chung và Luật bảo vệ môi
trường nói riêng tại nơi đặt nhà máy sản xuất.
Để những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng
phát triển tốt trong sản xuất kinh doanh, theo Bà những điều
gì cần thay đổi trong chính sách, thủ tục hành chính, quan hệ
giữa các đối tác, với người lao động? thưa Bà?
Theo tôi: chính sách, thủ tục hành chính tại nơi chúng
tôi đầu tư khá tốt. Để doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài ngày càng phát triển trong sản xuất kinh
doanh, Công ty A First đã rất nghiêm túc, trách nhiệm,
uy tín, tôn trọng mối quan hệ giữa các đối tác, đặc biệt
đối với Tín Nghĩa. Chúng tôi không chỉ xem Tín Nghĩa
là đối tác, mà còn là một người bạn đặc biệt luôn bên
cạnh khi doanh nghiệp gặp khó khăn hay thử thách.
Đối với người lao động, chúng tôi rất trân trọng và
xem đó là tài sản của doanh nghiệp.

18

Thông tin nội bộ - Số 01/2017

Để tạo môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp,
phát triển bền vững, Công ty A First Vina đang triển
khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,
hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống
quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001.
Dù chi phí để triển khai cho chương trình khá cao
nhưng chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng cả 3 hệ
thống này với hy vọng sẽ giúp Công ty bước thêm một
nấc thang mới trên con đường phát triển lâu dài tại
Việt Nam.
Dự định của Công ty trong năm 2017 chắc chắn sẽ có nhiều điều
mới, thưa Bà?
Năm 2017, theo dự báo kinh tế thế giới thì ngành
may đang có chiều hướng giảm sút. Vì thế Công ty A
First Vina càng phải tăng cường công tác quản lý chất
lượng và môi trường theo hệ thống tiêu chuẩn ISO:
9001 và 14001, đặc biệt đảm bảo an toàn lao động và
sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động thông qua
hệ thống tiêu chuẩn OHSAS 18001 để tiếp tục nâng
cao chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh của thương
hiệu Công ty trên thị trường Thế giới. Đảm bảo duy
trì sản xuất để có nhiều chế độ phúc lợi cho người lao
động, giúp người lao động yên tâm gắn bó hơn nữa
với Công ty, truyền cảm hứng cho người lao động để
người lao động giúp Công ty hoàn thành các kế hoạch
đề ra trong năm 2017.
Cá nhân Bà có mong ước gì trong dịp năm mới, thưa Bà?
Tôi ước mong A First Vina được khách hàng quan
tâm, tin tưởng, hợp tác nhiều hơn, Công ty có nhiều
đơn hàng hơn nữa để tiếp tục hoạt động ổn định, và
phát triển lâu dài, thu hút được người lao động gắn
bó với Công ty. Mặt khác, ngành may cũng được tạo
nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để A First Vina có
cơ hội làm thêm các chính sách phúc lợi cho người
lao động. Bản thân tôi luôn muốn Công ty mình ngày
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càng phát triển theo hướng
bền vững, để gắn bó lâu
dài hơn với Tín Nghĩa, đồng
hành cùng phát triển. Trong
quá trình hoạt động, nếu
doanh nghiệp chúng tôi có
phát sinh thêm những nhu
cầu về hạ tầng, mong Tín
Nghĩa luôn đồng hành, hỗ
trợ để doanh nghiệp yên
tâm hoạt động sản xuất,
tiếp tục đóng góp cho xã
hội, địa phương nơi A First
Vina đầu tư.
Nhân dịp Xuân mới Đinh
Dậu 2017, tôi xin trân trọng
gửi đến Ban lãnh đạo cùng
toàn thể CBCNV Tổng Công
ty Tín Nghĩa lời chúc sức
khỏe và một năm mới:
“Môn đa khách đáo thiên
tài đáo,
Gia hữu nhân lai vạn vật lai”
Xin được cảm ơn Bà vì buổi
trò chuyện này, chúng tôi
rất mong tiếp tục nhận
được sự quan tâm, hợp tác,
góp ý từ Quý Công ty và Bà,
chúng tôi sẽ luôn sát cánh,
đồng hành cùng doanh
nghiệp trên con đường hội
nhập và phát triển. Hy vọng
với nỗ lực cải tiến không
ngừng của Tín Nghĩa, sẽ
tiếp tục làm hài lòng Quý
khách hàng doanh nghiệp
đầu tư vào các khu công
nghiệp của Tín Nghĩa, thưa
Bà.
Nhân dịp Tết đến Xuân
sang, xin kính chúc Bà và
gia đình cùng toàn thể
CBCNV Công ty TNHH A
First Vina một năm mới thật
nhiều sức khoẻ, hạnh phúc
và thành công hơn nữa.
Trân trọng.
Người thực hiện
BTV. Khổng Thị Thu Trang

ÔNG CHANG CHUNG PING
– TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
JOHNSON WOOD – KCN TAM PHƯỚC

Thưa Ông, Công ty chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hợp tác của Ông và Công ty
Cổ phần JohnSon Wood từ nhiều năm qua, nhân dịp tổng kết năm cũ bước sang một
năm mới - năm Đinh Dậu, chúng tôi rất mong Ông chia sẻ về tình hình sản xuất, kinh
doanh của một Doanh nghiệp FDI, đặc biệt là Doanh nghiệp Đài Loan trong các Khu
công nghiệp Tín Nghĩa hiện nay.
Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP JohnSon Wood vẫn “thuận buồm xuôi
gió”, thưa Ông?
Năm 2016 là một năm hoạt động tương đối ổn định của JohnSon Wood. Cho đến thời
điểm hiện tại, thì JohnSon Wood đã đạt được kế hoạch của năm. Làm được điều này
là nhờ vào nội lực phát triển và nỗ lực cố gắng của toàn thể bộ cán bộ công nhân viên
trong công ty, từ công nhân nhà máy ở khối sản xuất đến nhân viên kinh doanh thuộc
khối văn phòng. Theo quy định mới, thì thời gian được phép làm tăng giờ của người
lao động có giảm, nên năng suất lao động cũng có phần sụt giảm, tuy nhiên chúng
tôi đang cố gắng hoàn thiện hơn nữa năng lực của từng bộ phận, từng đội, từng cá
nhân. Đây sẽ là nội lực đưa Công ty theo chiều thuận buồm xuôi gió trong những năm
sắp tới!
Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong SXKD, theo ông những điều gì
cần thay đổi trong chính sách, thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động…?
Về chính sách điều chỉnh lương của Chính phủ, có ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm
của Công ty. Nên trong quan hệ với các đối tác, chúng tôi phải trình bày các khó khăn
của Công ty để đối tác thấu hiểu, đồng thời chia sẻ, từ đó mới đảm bảo các mối quan
hệ hợp tác lâu dài.
Đối với người lao động, trong năm qua Công ty đã nâng toàn bộ các chính sách phúc
lợi tăng thêm. Tạo niềm tin và động lực cho người lao động, giúp người lao động yên
tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Ở JohnSon Wood, nếu bạn hỏi một lao động
nào đó: “vì sao làm việc ở đây”, thì câu trả lời đơn giản là “do chính sách phúc lợi của
JohnSon Wood tốt”.
Thông tin nội bộ - Số 01/2017
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Khi mùa xuân đến, người ta thường có những dự định mới và sẽ
thực thi, xin ông cho biết dự định của ông trong năm mới 2017 này.
Năm 2017, Công ty cũng mong các khách hàng đặt nhiều
đơn hàng, đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty.
Thực hiện theo quy định mới, Công ty sẽ bố trí lại các ca
sản xuất, để giảm thời gian lao động tăng giờ. Mục tiêu
của JohnSon Wood khi vào đầu tư tại Đồng Nai - Việt Nam
không chỉ để kinh doanh kiếm lợi tức, mà là tạo một môi
trường làm việc ổn định, đảm bảo an sinh, phúc lợi cho
người lao động vững tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

CÔNG TY
TNHH JFE MECHANICAL
VIỆT NAM

Phương hướng phát triển dài hạn của JohnSon Wood
ở những năm tiếp đến, chúng tôi dự định tiếp tục tăng
trưởng đều đặn. Không có thay đổi về phương châm sản
xuất kinh doanh cơ bản, mà chỉ triệt để hóa thực hiện
những kế hoạch và phương châm cơ bản này, thực hiện
nó ở tầm cao hơn và triệt để hơn.
Nhân dịp xuân về, chúng tôi xin chúc ông một năm mới tốt lành,
chúc công ty phát triển vượt bậc. Riêng cá nhân Ông có mong ước
gì nhân dịp năm mới? ông sẽ chúc cộng sự và những người lao động
của công ty mình điều gì?
Tôi mong muốn Công ty có nhiều khách hàng, nhiều đơn
hàng thì cá nhân tôi hy vọng cũng kiếm tiền được (cười).
Tôi mong công sự và những người lao động của công ty
mình dồi dào sức khỏe, mọi người đều nỗ lực để Công ty
đạt kế hoạch đề ra, từ đó Công ty sẽ có nhiều chính sách
phúc lợi hơn cho người lao động. Hai bên cùng tương tác,
hỗ trợ qua lại để cùng phát triển, cùng có lợi. Tôi hy vọng
người bạn luôn bên cạnh, đồng hành, hỗ trợ JohnSon
Wood trên con đường hội nhập và phát triển Tín Nghĩa sẽ
mãi phát triển bền vững, là đối tác tin cậy nhất của khách
hàng doanh nghiệp.
Xin được cảm ơn Ông vì buổi trò chuyện này, chúng tôi
rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, góp ý
từ Quý Công ty và Ông, chúng tôi sẽ luôn sát cánh, đồng
hành cùng doanh nghiệp trên con đường hội nhập và
phát triển. Hy vọng với nỗ lực cải tiến không ngừng của
Tín Nghĩa, sẽ tiếp tục làm hài lòng Quý khách hàng doanh
nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp của Tín Nghĩa,
thưa Ông.
Nhân dịp Tết đến Xuân sang, xin kính chúc Ông và gia
đình cùng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần JohnSon
Wood một năm mới thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và
thành công hơn nữa.
Trân Trọng.
Người thực hiện
BTV. Khổng Thị Thu Trang
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Thưa Ông: năm 2016, hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty Ông vẫn “thuần buồm xuôi gió”?
Công ty chúng tôi bắt đầu đưa nhà máy đi
vào hoạt động vào năm 2012, giai đoạn đầu
đã gặp nhiều khó khăn ở mặt tìm kiếm lợi
nhuận nhưng lợi nhuận đã tăng dần qua các
năm. Trong đó lợi nhuận năm 2016 là cao
nhất. Có được thành quả này tôi cho rằng là
nhờ vào sự giúp đỡ, hợp tác của Tổng Công
ty Tín Nghĩa đang quản lý khu công nghiệp
và các Quý doanh nghiệp khác trong KCN.
Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng
phát triển tốt trong SXKD, theo Ông những điều gì
cần thay đổi trong chính sách, thủ tục hành chính,
quan hệ giữa các đối tác, với người lao động ...?
Công ty Chúng tôi kể từ khi thành lập đã
nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên,
Các nhân viên trong công ty đã tích cực đề
xuất cho công ty các kế hoạch để nâng cao
hiệu suất công việc từ đó mang lại nhiều lợi
nhuận cho công ty. Ngoài ra, về phía công ty
chúng tôi cũng đã mang lại phúc lợi y tế tốt
nhất để cuộc sống của mọi nhân viên ngày
càng tốt đẹp hơn. Từ đây về sau Chúng tôi
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CÔNG TY TNHH V-STAINLESS STEEL
vẫn sẽ duy trì mối quan
hệ tốt đẹp với nhân
viên, cùng nhau cố gắng
phấn đấu để đạt được
ước mơ của mỗi nhân
viên và công ty.
Dự định của Công ty trong
năm 2017 chắc chắn sẽ có
nhiều điều mới thưa Ông?
Năm 2017, chúng tôi sẽ
thử sức trong việc chế
tạo các sản phẩm có
giá trị cao với mục tiêu
nâng cao lợi nhuận hơn
năm nay. Để thực hiện
được điều này chúng
tôi sẽ phải tiến hành cải
tiến công nghệ để vận
hành nhà máy đạt được
hiệu suất cao hơn nữa
bằng việc đưa vào các
trang thiết bị máy móc
gia công thế hệ mới.
Cá nhân Ông có mong ước gì
trong dịp năm mới?
Tôi nghĩ năm 2017 sẽ
là năm thắng thua đối
với chúng tôi. Chúng
tôi sẽ bổ sung trang
thiết bị nhà máy, sẽ hợp
tác với toàn thể nhân
viên để sản xuất ra các
sản phẩm có giá trị cao
với chất lượng cao và
ổn định để có thể giao
hàng đúng tiến độ mà
khách hàng đã yêu cầu.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ
nỗ lực để nhà máy này
sẽ trở thành địa chỉ tin
cậy nhất, tin dùng nhất
giành cho khách hàng
của Chúng tôi.

Thưa Ông: năm 2016, hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty ông vẫn “thuần
buồm xuôi gió”?
Công ty chúng tôi năm nay hoạt
động có tốt hơn năm ngoái tuy
nhiên vẫn chưa đạt được như kỳ
vọng.
Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài
ngày càng phát triển tốt trong SXKD,
theo Ông những điều gì cần thay đổi
trong chính sách, thủ tục hành chính,
quan hệ giữa các đối tác, với người lao
động ...?
Trước tiên là về Luật pháp và các
quy định đã gây nhiều khó khăn
cho các doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, tôi cho rằng cần phải
nới lỏng hơn nữa các qui định này
cho chúng tôi.
Về quan hệ với người lao động thì
tôi cho rằng đã đến lúc cần phải
quan tâm đến đời sống cho người
lao động, để người lao động có
thể lấy lại cân bằng cuộc sống sau
những ngày làm việc vất vả. Lao
động giản đơn và không tăng ca thì
lương thấp nhưng bù lại có nhiều
thời gian tự do là tốt ? Hay là Làm
việc tăng ca nhiều để có thêm thu

nhập là tốt ?. Tôi cho rằng cần phải
có cuộc nghiên cứu về vấn đề này.
Dự định của Công ty trong năm 2017 chắc
chắn sẽ có nhiều điều mới thưa ông?
Chúng tôi đang dự tính sẽ đưa chi
phí tư vấn vào dự toán để có thể
đáp ứng được tiến trình đa dạng
hoá kinh doanh sau này của công
ty chúng tôi.
Ngoài ra thì do luật sửa đổi làm
cho công ty chúng tôi không được
hoàn thuế VAT và đây là yếu tố làm
cho chi phí tăng cao.
Và trên hết là việc nâng lương tối
thiểu làm cho chi phí nhân sự tăng
lên vì vậy chúng tôi cũng phải đưa
vào dự toán các khoản tăng này.
Cá nhân Ông có mong ước gì trong dịp
năm mới?
Tôi mong rằng Tổng Công ty Tín
Nghĩa luôn luôn sẵn sàng đồng
hành giúp đỡ chúng tôi mỗi khi
chúng tôi gặp khó khăn vướng mắc
khi làm việc với các Sở Ban Ngành.
Ngoài ra doanh thu năm mới sẽ cao
hơn năm 2016 để đạt được chỉ tiêu
đề ra.
Người thực hiện
BTV. Nguyễn Thanh Sơn
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
– VỮNG TIN TIẾN BƯỚC VÀO NĂM 2017

T

Tín Nghĩa đã đạt được các kết
quả quan trọng về sản xuất kinh
doanh và đầu tư phát triển.

Năm 2016 vừa qua là năm đầu
tiên, Công ty mẹ hoạt động theo
mô hình Công ty cổ phần sau
đợt IPO thành công vào ngày
01/4/2016 theo chủ trương của
Chính Phủ và của Tỉnh ủy Đồng
Nai. Mặc dù gặp rất nhiều khó
khăn, song với sự quan tâm của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành
Trung ương và địa phương,
trong năm 2016, Tổng Công ty

Doanh thu toàn Tổng Công
ty năm 2016 đạt 11.000 tỷ
đồng bằng 109,30% thực hiện
năm 2015. Nổi bật Công ty CP
Logistics Tín Nghĩa, Công ty CP
DVBV Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
và Công ty Cổ phần QLDA Tín
Nghĩ hoàn thành vượt kế hoạch
cả 2 chỉ tiêu doanh thu, lợi
nhuận. Công ty mẹ, Công ty CP
Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Cổ
phần KCN Tín Nghĩa, Công ty CP
Thống Nhất đạt vượt chỉ tiêu lợi
nhuận. Tuy nhiên, còn sáu Công
ty gặp khó khăn, sản xuất kinh
doanh chưa hiệu quả (Công ty
CP Tín Nghĩa – Lào, Công ty Cổ
phần Tín Nghĩa – Phương Đông,

ính đến cuối năm 2016,
Tổng Công ty Tín Nghĩa
có 19 công ty, đơn vị trực thuộc
(Công ty mẹ, 2 đơn vị trực thuộc,
10 Công ty con và 5 công ty liên
kết). Trong đó, có 2 Công ty con
được thành lập trong năm 2016,
gồm Công ty Cổ phần Đầu tư
KCN Tín Nghĩa và Công ty cổ
phần Cà phê Tín Nghĩa.

Công ty Cổ phần Doanh nghiệp
vừa và nhỏ Nhật Bản, Công ty
Cổ phần CBXNK NSTP Đồng Nai,
Công ty Cổ phần Scafe và Chi
nhánh Bảo Lộc).
Để đạt được kết quả trên, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã triển khai
hiệu quả hàng loạt giải pháp,
trong đó phải kể đến giải pháp
quan trọng nhất là tối ưu hoá
trong sản xuất kinh doanh và
đầu tư xây dựng. Tổng Công ty
đã thực hiện thành công kiểm
soát, tiết giảm chi phí trong hoạt
động kinh doanh xuất khẩu cà
phê và kinh doanh nhập khẩu
thương mại. Tổng Công ty cũng
tối ưu hoá trong lĩnh vực đầu tư
xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến
độ các dự án. Trong đó các hạng
mục chính dự án trọng điểm đáp
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ứng tiến độ mục tiêu, đầu tư
hạ tầng KCN Ông Kèo, KCN
An Phước, KCN Đất đỏ, KDC
Phước Tân và KDC Cù Lao –
Tân Vạn.
Trong năm 2016, Tổng Công
ty đã triển khai các chương
trình tái cấu trúc cơ cấu tổ
chức và quản trị Tổng Công
ty, xây dựng nền tảng cho
phát triển và quản trị chuyên
nghiệp. Chương trình niêm
yết cổ phiếu Công ty mẹ trên
sàn giao dịch chứng khoán;
xây dựng chiến lược phát
triển bền vững các ngành
nghề chủ yếu; thực hiện mua
sắm tập trung, đầu tư phần
mềm quản lý kinh doanh,
kế toán, nhân sự, hoàn thiện
hệ thống quy chế, quy định
nội bộ theo hướng chuyên
nghiệp.
Thông qua việc hạch toán tỉ
mỉ, điều tra và dự tính chu
đáo thị trường mục tiêu “thả
dây dài để câu cá lớn” để
dự tính kế hoạch, chương
trình đầu tư phát triển và
sản xuất kinh doanh. Trong
hoạt động đầu tư phát triển,
để giành được thắng lợi lớn,
cần có nhãn quan đặc biệt và
nhạy cảm với thị trường để
lựa chọn đầu tư trên những
ngành nghề, thị trường có
tiềm lực phát triển. Trên quan
điểm đó, trong năm 2016,
Tổng Công ty tập trung đầu
tư vào các dự án trọng điểm
phục vụ cho nhiệm vụ phát
triển giai đoạn 2016-2020, có
tính đến mục tiêu phát triển
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sau năm 2020. Việc thành lập
mới hai Công ty Cổ phần đầu
tư KCN Tín Nghĩa và Công ty
cổ phần cà phê Tín Nghĩa,
tham gia đầu tư vào Công ty
cổ phần chế biến Xuất nhập
khẩu nông sản thực phẩm
Đồng Nai và sẽ tiếp tục thành
lập mới các công ty để đẩy
mạnh phát triển các ngành
nghề chủ lực của Tổng Công
ty khai thác lợi thế theo quy
mô, bảo đảm tập trung ưu
thế, đột phá trọng điểm, thúc
đẩy toàn cục.
Từ sản xuất kinh doanh hiệu
quả, tối ưu hoá chi phí, Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã không
ngừng cải thiện đời sống
cho người lao động. Kết thúc
năm 2016, 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. Tổng Công
ty Tín Nghĩa tổ chức và tạo
điều kiện để người lao động
được nghỉ dưỡng, tham quan
phục hồi sức khoẻ. Bên cạnh
đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa
cũng chú trọng công tác
quản lý, bảo vệ môi trường.
Toàn Tổng Công ty đều
triển khai quan trắc, giám
sát môi trường đầy đủ đúng
theo quy định và hồ sơ môi
trường được duyệt; chất thải
rắn, chất thải nguy hại phát
sinh trong quá trình sản xuất
tại các khu công nghiệp đều
được thu gom, chuyển xử lý
theo quy định.
Vị thế và uy tín xã hội của

Tín Nghĩa ngày càng nâng
cao khi tiếp tục lọt vào Top
50 doanh nghiệp thành tựu
xuất sắc trong cộng đồng
nộp thuế thu nhập lớn nhất
Việt Nam, 5 năm liên tiếp
có tên trong Bảng xếp hạng
V1000 do Vietnam Report
phối hợp với Báo VietnamNet
bình chọn. Là 1 trong 5 đơn
vị xuất khẩu cà phê hàng
đầu Việt Nam vụ mùa cà phê
2015-2016. Đây là lần thứ ba
Tín Nghĩa tiếp tục được cấp
chứng nhận “Thương hiệu
hàng đầu – Top brands 2016”
do Viện Nghiên cứu kinh tế,
Trung tâm nghiên cứu Người
tiêu dùng Việt Nam, tổ chức
Global GTA (Vương quốc
Anh) phối hợp xét duyệt và
trao tặng. Tín Nghĩa cũng
được Bộ Lao động Thương
binh và xã hội, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và
Phòng Thương Mại và Công
nghiệp Việt Nam trao tặng
Giải thưởng “Doanh nghiệp
vì Người lao động”.
Với những kết quả đạt được
của năm 2016 được coi là
tiền đề vững chắc để Tổng
Công ty Tín Nghĩa vững tin
thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ năm 2017, với mục tiêu
phấn đấu đạt sản lượng xuất
khẩu cà phê đến 200.000
tấn, doanh thu đạt 16.000 tỷ
đồng, lợi nhuận 370 tỷ đồng
và thu nhập của người lao
động cao hơn 2016.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
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KINH DOANH HIỆU QUẢ VÀ MINH BẠCH
THÔNG TIN - CỔ PHIẾU TIP LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

N

gày 06/06/2016, thực
hiện theo chủ trương
của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đại
hội đồng cổ đông Công ty Cổ
phần Phát triển Khu công nghiệp
Tín Nghĩa và sự chấp thuận của
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ
Chí Minh theo Quyết định niêm
yết số 95/QĐ-SGDHCM ngày
09/03/2016, toàn bộ 26.003.143
cổ phiếu TIP được giao dịch
chính thức trên sàn chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh.
Những ngày đầu sơ khai, cổ phiếu
TIP e dè giao dịch với số lượng ít
ỏi và giá tham chiếu ở mức thấp,
hầu hết chỉ đạt số lượng giao
dịch trung bình khoảng 11.000
cổ phiếu/ngày với giá giao động
từ 15.100 đồng đến 16.000 đồng
trong tháng 06 và nửa đầu tháng
07/2016. Đến ngày 19/07/2016,
sau khi hoàn tất việc công bố

thông tin Báo cáo tài chính Quý
2, Báo cáo tài chính soát xét 6
tháng năm 2016 và tiếp theo là
Báo cáo tài chính quý 3, tình hình
giao dịch cổ phiếu TIP trở nên sôi
động bất ngờ khi các nhà đầu tư
nhận thấy kết quả doanh thu và
lợi nhuận của TIP tiến triển khá
khả quan. Kể từ đó, Công ty liên
tục nhận được rất nhiều thư ngỏ
và đã tiếp các Đoàn khách bao
gồm các Công ty chứng khoán,
quản lý quỹ và nhà đầu tư trong
và ngoài nước liên hệ để tìm hiểu
và trao đổi về triển vọng phát
triển của TIP, cụ thể như: chứng
khoán Rồng Việt, chứng khoán
Ngân hàng Đầu tư và phát triển
Việt Nam, Quỹ đầu tư chứng
khoán Vietcombank, chứng
khoán Ngân hàng Đông Á, Công
ty quản lý quỹ SSI….Trong đó,
ngày 06/12/2016 vừa qua, Công
ty đã tiếp ông Peter Eric Dennis

– nhà đầu tư nước ngoài khá
nổi tiếng trên thị trường chứng
khoán Việt Nam. Hiện nay, ông
là cổ đông lớn của hàng loạt
Công ty niêm yết có thị trường
kinh doanh bất động sản, giáo
dục, xuất nhập khẩu….và lọt top
500 người giàu có nhất trên thị
trường chứng khoán Việt Nam,
đặc biệt ông Peter Eric Dennis rất
quan tâm đến sự phát triển của
Công ty Cổ phần Phát triển Khu
công nghiệp Tín Nghĩa cũng như
chuỗi sản phẩm của Tổng Công
ty Tín Nghĩa.
Tiếp Ông Peter Eric Dennis và trợ
lý ngày 06/12/2016
Liên tục trong thời gian từ tháng
8/2016 đến nay, cổ phiếu TIP
giao dịch ở mức giá khả quan đạt
từ 18.500 đồng đến 20.650 đồng
với số lượng giao dịch lớn hơn,
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Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
riêng trong tháng 11/2016, TIP
đã thanh khoản với số lượng
1.054.000 cổ phiếu giao dịch.
Năm 2016, bên cạnh việc tiếp
tục duy trì các hoạt động kinh
doanh có hiệu quả, Công ty
tiếp tục tìm hiểu, lập thủ tục
xin đầu tư một số dự án Khu
dân cư, Khu công nghiệp trên
địa bàn, ưu tiên trong phạm vi
ảnh hưởng của sân bay quốc tế
Long Thành để đảm bảo tăng
trưởng bền vững cho những
năm tiếp theo. Hoạt động kinh
doanh năm 2016 cơ bản hoàn
thành kế hoạch, ước thực hiện
doanh thu đạt 131,48 tỷ đồng,
lợi nhuận trước thuế đạt 56,79
tỷ đồng, tăng 4,8% so với kế
hoạch đề ra. Vì vậy, Hội đồng
Quản trị Công ty đã quyết định
giao Ban điều hành lập thủ tục
thông báo đến Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam và
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công bố thông tin về việc chốt
danh sách cổ đông để chi tạm
ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
bằng tiền với nội dung cụ thể
như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền hưởng cổ tức:
22/12/2016.
- Ngày nhận cổ tức: 05/01/2017.
- Tỷ lệ nhận cổ tức: 10%/cổ
phiếu (01 cổ phiếu được nhận
1.000 đồng).
Hiểu rõ tầm quan trọng về vai
trò trách nhiệm và giá trị to lớn
của truyền thông trong việc
công khai và minh bạch thông
tin của công ty đại chúng niêm
yết, Hội đồng Quản trị Công
ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo
việc thực hiện chấp hành pháp
luật về công bố thông tin trên

thị trường chứng khoán một
cách đầy đủ nhất, đúng quy
định và kịp thời truyền tải các
thông tin liên quan của doanh
nghiệp để cổ đông và các nhà
đầu tư trong và ngoài nước
hiểu rõ tình hình sản xuất kinh
doanh cụ thể cũng như các kế
hoạch phát triển trung - dài
hạn, kế hoạch tập trung phát
triển nguồn nhân lực đảm
bảo yêu cầu, chất lượng phục
vụ tốt cho các dự án lớn của
Công ty trong những năm tiếp
theo và các hoạt động phúc lợi
xã hội tại địa phương. Qua đó
thúc đẩy sự phát triển nhanh,
mạnh, bền vững và phấn đấu
góp phần đưa Tổng Công ty Tín
Nghĩa trở thành một tập đoàn
kinh tế lớn mạnh của cả nước
trong thời gian không xa.
Đỗ Văn Trung
KCN Tam Phước
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TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG
KCN ĐẤT ĐỎ
- MỘT NĂM
CHUYỂN ĐỘNG

M

ới đó mà một năm nữa lại
sắp về trên quê hương,
đất nước, con người Việt Nam.
Trong không khí bận rộn, hối hả của
những ngày cuối năm cũng như
chuẩn bị những công đoạn cuối
cùng cho lễ khởi công Khu Công
nghiệp Đất Đỏ I, Tôi lại nhớ ngày
này cách đây hơn một năm trước,
khi chào đón anh về KCN Đất Đỏ
với cương vị Tổng Giám đốc – Anh
Nguyễn Khắc Thanh.

tiêu nhỏ trước khi thực hiện mục
tiêu lớn, Anh cũng tạo cho chúng
tôi thói quen lập kế hoạch công
việc của bản thân và tự tạo áp lực
để hoàn thành công việc đó bằng
những mốc thời gian, chúng tôi
không được trả lời các câu hỏi của
Anh bằng những câu như là “ Công
việc đang làm”, “ Công việc đang
triển khai”… mà phải trả lời là “Việc
này đến ngày nào (cụ thể) sẽ có kết
quả”!

Ngày ấy Anh đã nói với chúng tôi
rằng “ Năm nay là tết đầu tiên anh
về với tập thể Tín Nghĩa – Phương
Đông, anh tự hứa rằng nếu thêm
một tết nữa mà KCN chưa có chuyển
biến gì, anh sẽ tự động xin về, đó là
mục tiêu anh đề ra cho bản thân và
mong muốn cả tập thể anh em Tín
Nghĩa – Phương Đông cùng anh
chung tay để đạt được những thành
quả nhất định”.

Chúng tôi được xích lại gần nhau
hơn không phải vì được cùng nhau
đi tham quan, mà chúng tôi cảm
thấy được gần nhau bởi những cuộc
tranh luận nảy lửa từ các cuộc họp
giao ban được duy trì đều đặn, từ
những báo cáo công việc có sự kết
nối với nhau, từ những phong trào
của tập thể … và Anh nói “Công ty
chỉ thành công khi thực sự chúng
ta là một khối THỐNG NHẤT, ĐOÀN
KẾT hướng về một mục tiêu chung!”

“Thêm một tết nữa ư?” Lúc đó bản
thân tôi nghĩ thật khó vì trước đó
hơn 5 năm kể từ ngày hoàn tất công
tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng thì KCN không nhúc nhích
gì. Biết bao khó khăn hiện ra như
hạ tầng KCN chưa triển khai, kết
nối hạ tầng ngoài hàng rào bị hạn
chế, nhà máy xử lý nước thải chưa
được thi công, đặc biệt là vốn đầu
tư khó khăn, những bất cập trong
quy hoạch thiết kế cũ, thời gian
thực hiện dự án áp lực cận kề , tỉnh
đã có chủ trương thu hồi một số dự
án chậm triển khai.
Bằng sự khéo léo trong công tác
quản lý, Anh đã đặt ra những mục

Áp lực là vậy, nhưng ai trong chúng
tôi cũng làm việc chăm chỉ hơn,
trách nhiệm hơn, khoa học hơn.
Mỗi ngày qua đi, chúng tôi đòi hỏi
bản thân phải làm tốt hơn hôm qua
để không bị loại khỏi guồng quay
công việc.
Nhìn lại kết quả của một năm miệt
mài vừa qua, tôi thấy những bước
khởi sắc ban đầu rất đáng kể, những
nút thắt đang được gỡ từ từ như
Nguồn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng,
các khuôn đường đã hiện ra rõ nét,
Khu tái định cư đã được hình thành
để bàn giao cho Huyện và các hộ
dân, Quy hoạch đã được điều chỉnh

tăng diện tích cho thuê lên hơn 30
ha, Nhà Máy xử lý nước thải, các
tuyến đường chính đang được gấp
rút thi công, các kết nối ngoài hàng
rào đang hoàn thiện, các ưu đãi đầu
tư, ngành nghề, tiền thuê đất đã
được kiến nghị và đem thêm nhiều
thuận lợi cho các nhà đầu tư …. Và
đáng kể nhất phải nói đến là lượng
khách đến tìm hiểu KCN, nếu như
các năm trước đây chỉ lèo tèo vài
khách hàng quan tâm thì năm nay,
lượng khách đến KCN lên đến con
số hàng trăm khách hàng và kết quả
vui nhất là KCN Đất Đỏ đã ký được
4 Biên bản thỏa thuận thuê đất vởi
tổng diện tích dự kiến cho thuê là
29 ha.
Là một thành viên của Tín Nghĩa
– Phương Đông đã đi từ đầu của
dự án, cũng là một người dân địa
phương quê hương chị Võ Thị Sáu,
Tôi không khỏi vui mừng lẫn tự hào
vì KCN đang từng bước hình thành,
có những chuyển biến tích cực.
Nàng xuân đang về và chưa bao giờ
niềm tin CHIẾN THẮNG lại lớn đến
thế và sự QUYẾT TÂM lại cao đến
vậy.
Một lần nữa tập thể CBCNV Công
ty chúc cho KCN Đất Đỏ gặp nhiều
may mắn, thành công mới, thắng
lợi mới cùng vững bước trên con
đường phát triển Thịch vượng trong
ngôi nhà chung của Tổng Công ty
Tín Nghĩa.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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NGÀNH LOGISTICS CỦA VIỆT NAM
ĐANG CHUYỂN MÌNH, SAU MỘT NĂM NHÌN LẠI

T

hị trường logistics của
Việt Nam có tổng giá
trị ước tính khoảng 60 tỷ USD.
Tổng cộng có khoảng 1.000
công ty logistics, trong đó 25
công ty là công ty nước ngoài.
Các công ty đáng chú ý là
Maersk Logistics, APL Logistics,
NYK Logistics và MOL Logistics.
Phần lớn các công ty nước
ngoài đều có thể cung cấp các
dịch vụ bên thứ ba và thứ tư
trong khi các công ty Việt Nam
chỉ có thể cung cấp dịch vụ
bên thứ hai.
Các công ty nước ngoài tại
Việt Nam hiện đang thống lĩnh
thị trường, với tổng thị phần
khoảng 80%. Nền kinh tế của
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Việt Nam, cũng như thương
mại của Việt Nam với các nước
khác liên tục tăng trưởng của
trong hai thập kỷ qua đã giúp
nhu cầu giao thông vận tải
tăng mạnh, gây áp lực đối với
nguồn lực vốn đã hạn chế.
Đến nay, hệ thống giao thông
vận tải và logistics của Việt
Nam đã đáp ứng được tốc độ
tăng trưởng nhanh chóng tuy
kết nối còn hạn chế. Tuy nhiên,
việc chuyển dịch trọng tâm sản
xuất công nghiệp sang các lĩnh
vực công nghệ cao hơn (điện
tử, hóa chất và lắp ráp ô-tô) và
việc phát triển các hình thức
bán lẻ hiện đại khiến yêu cầu
đối với chuỗi cung ứng ngày

càng phức tạp hơn, đặc biệt
là nhu cầu về hiệu quả và thời
gian.
Điều này đã mang lại cơ hội
chưa từng có đối với các doanh
nghiệp logistics trong nước
trong việc nâng cấp trang thiết
bị và từ các nhà cung ứng bên
thứ hai (tập trung vào chuyển
tiếp và vận chuyển) trở thành
nhà cung cấp bên thứ ba cung
cấp toàn bộ các dịch vụ chuỗi
cung ứng và đưa ra giải pháp
phù hợp cho từng khách hàng.
Ngành này được chia thành
bốn lĩnh vực: vận tải, giao
nhận, kho bãi và các dịch vụ
giá trị gia tăng khác.
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Trong năm 2016 đã qua, một
năm ngành Logistics thế giới có
nhiều biến động cũng như sự
chuyển mình Ngành Logistics
của Viêt Nam. Các nhà khai
thác tàu, container có nhiều
các chuyển biến, sát nhập, mua
lại, kể cả việc tuyên bố phá sản
cũng đã diễn ra.
Đầu tiên, sự sát nhập của 2 Hãng
tàu lớn của Trung quốc là Hãng
Tàu Cosco và Hãng Tàu China
Shipping, tạo nên một China
Cosco shipping Coporation lớn
thứ tư trên thế giới sau 3 Hãng
tàu lớn đều thuộc Châu Âu.
Kế đến là sự mua lại phần APL
shipping line của hãng tàu lớn
thứ 2 trên thế giới là CMA- CGM.
Tạo sự cạnh tranh tuyến Châu
Á – Mỹ ngày càng cạnh tranh
quyết liệt.
Ngoài 3 Hãng tàu nổi tiếng của
Nhật Bản là K’line, NYK, MOL
cũng đã sáp nhập lại với nhau
sau một thông báo ngày 31/10.
Sự sáp nhập này nhằm cứu vãn
tình hình tài chính khó khăn
của cả 3 hãng tàu trên, khi mà
năm tài khóa 2015 của K’line có
mức âm 500 triệu USD.
Nhưng sự chấn động lớn nhất
cho ngành hàng hải thế giới
trong năm 2016 phải nói đến
sự kiện ngày 31/8, với sự công
bố phá sản của hãng tàu Hàn
quốc, lớn thứ 7 thế giới. Hãng
Tàu Hanjin chiếm thị phần gần
3%, đã phải tuyên bố phá sản
do nhiều năm khai thác và tài
chính thua lỗ.
Song song với sự kiện như trên,

hai hãng tàu của Đài Loan cũng
đang kế hoạch sát nhập nhằm
cắt giảm chi phí do nguồn
cung lớn hơn nhu cầu vận tải
rất lớn. Hãng Tàu Evergreen và
Yang Ming cũng đang thương
thảo để nên 1 tập đòan vận tải
Container trong tương lai.
Về tình hình Logitics tại Tỉnh
Đồng Nai, vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam. Sau khi hệ
thống Cảng quốc tế Cái mép
đã hoàn thiện và khai thác
lượng hàng hóa đi trực tiếp
từ Việt Nam đi Châu âu và Mỹ.
Trục đường cao tốc TP.HCM
– Long Thành – Dầu giây đã
được khánh thành và đi vào
hoạt động. Nhiều nhà đầu tư,
kinh doanh Logistics và các ban
ngành đã đánh giá vị trí đất để
xây dựng các kho (Ngoại quan,
CFS) trung chuyển cho toàn
Tỉnh là khu vực huyện Long
Thành và huyện Nhơn trạch.
Nhưng theo quy hoạch Tổng
kho trung chuyển theo Đề Án
của Trung ương (Bộ GTVT) lại
nằm tại huyện Trảng Bom. Điều
này cũng làm băn khoăn cho
các cơ quan quản lý tại Tỉnh
nhà, cũng như các nhà đầu tư
trong lĩnh vực tập trung thúc
đầy phát triển Logistic.
Trong năm 2016, hai tỉnh Bà
Rịa – Vũng tàu và Đồng Nai, đặc
biệt Tỉnh Đồng Nai do có điều
kiện về cung đường, hệ thống
kho lớn, hoàn chỉnh, khả năng
vận tải và đóng rút container
lớn. Đã thu hút một lượng hàng
nhôm thanh đóng container
về lưu kho, đã tạo nên một sự
nhộn nhịp, nhiều hứa hẹn cho
năm 2017.

Trước khi Khu Công nghiệp
Nhơn Trạch 6 đi vào hoạt động.
Các công ty Logistics của Nhật
Bản là Sankyu và Sagawa đã
đầu tư các kho tại khu Công
nghiệp Nhơn Trạch 3 để
thực hiện dịch vụ gom hàng
(Consolidation) với các thiết
bị khai thác kho hiện đại, đội
ngũ chuyên nghiệp, đặc biệt có
lượng khách hàng ổn định ngay
từ nước sở tại.
Với những việc xảy ra cho ngành
vận tải biển bằng Container
trong năm 2016, các Hiệp Hội
Logistics cùng các chuyên
gia về Logistics đánh giá đưa
ra những nhận định nhiều
dự đoán sự phát triển Ngành
Logistics trong năm 2017 sẽ rất
nhiều khó khăn.
Trong năm 2017, với những sự
chuyển mình ngành Logistics
Việt Nam cùng với sự phát triển
của Tỉnh Đồng Nai và tầm nhìn
chiến lược lâu dài của Ban Lãnh
Đạo Tổng Công Ty Tín Nghĩa
cùng với tập thể CBCNV ICD
Biên Hòa luôn luôn tập trung,
quyết tâm đặt ra những chỉ
tiêu với hy vọng, những vị trí
tốt trên cùng với sự phát triển
Khách Hàng tại các Khu Công
Nghiệp An Phước, KCN Long
Đức và Khu Công nghiệp Nhơn
Trạch 3, tập thể CBCNV ICD Biên
Hòa luôn luôn tập trung tiếp thị
Khách Hàng và tập trung vào
những khách hàng tiềm năng
để hoàn thành những mục tiêu
phấn đấu trong năm 2017.
Văn Thanh Nghị
ICD Biên Hòa
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI
NHÌN LẠI MỘT NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA

C

ông ty cổ phần chế biến
XNK-NSTP Đồng Nai (tên
viết tắt: Donafoods) tiền thân
là Doanh nghiệp Nhà nước,
được cổ phần hóa theo quyết
định số 3270/ QĐ-UBND ngày
23/10/2015 của Chủ tịch UBND
Tỉnh Đồng Nai về việc “Phê
duyệt phương án chuyển Công
ty Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai
thành Công ty Cổ phần” và chính
thức đi vào hoạt động theo mô
hình Công ty cổ phần kể từ ngày
05/01/2016. Trong đó vốn Nhà
nước chiếm 39,84%/ tổng vốn
điều lệ, vốn góp của Tổng Công
ty Tín Nghĩa chiếm 54%/ tổng
vốn điều lệ của Công ty. Ngành
nghề sản xuất kinh doanh chính
hiện nay của Công ty là sản xuất,
gia công, chế biến các loại nông
sản thực phẩm và các loại hạt
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ăn được: hạt điều, macadamia;
Sản xuất chế biến dầu vỏ điều,
các sản phẩm từ vỏ điều; Đầu tư
vùng nguyên liệu, sản xuất cây
điều giống, cây điều cao sản,
chuyển giao kỹ thuật cho người
trồng điều; Đầu tư kinh doanh
hạ tầng khu công nghiệp, kinh
doanh địa ốc, bất động sản…
Sau cổ phần hóa, dưới sự chỉ đạo
của Hội đồng Quản trị Công ty
đã từng bước sắp xếp, ổn định
bộ máy tổ chức và cơ cấu lại
nhân sự cho phù hợp, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới của đơn vị. Hiện Công
ty có 4 phòng chuyên môn, 03
nhà máy trực thuộc với gần 300
lao động, trong đó có trên 70%
là lao động phổ thông.
Năm 2016, là một năm đánh

dấu thêm nhiều sự khó khăn
thử thách đối với Công ty
Donafoods. Về nhân sự: thực
hiện cổ phần hóa, khi mà nhiều
năm không hiệu quả, một số
cán bộ quản lý có chuyên môn
nghiệp vụ xin thôi việc nên có
sự thay đổi lớn trong công tác tổ
chức. Bên cạnh đó là khối lượng
công việc lớn về hoàn thiện các
thủ tục, hồ sơ để bàn giao số
liệu sang Công ty Cổ phần. Mặt
khác, Công ty phải tìm mọi giải
pháp, chiến lược sản xuất kinh
doanh để phấn đấu đạt chỉ tiêu
kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội
Đồng cổ đông lần thứ I đã đề ra,
khi mà bối cảnh ngành điều Việt
Nam nói chung trong vài năm
trở lại đây gặp muôn vàn khó
khăn trong sản xuất kinh doanh
xuất nhập khẩu.
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Về công tác sản xuất kinh
doanh, năm 2016 là một năm
đặc biệt và khó dự đoán nhất
trong nhiều năm trở lại đây
của ngành điều, theo đó giá
nguyên liệu điều thô tăng đột
biến và khó lường, đánh dấu
mức tăng giá kỷ lục từ trước tới
nay. Đỉnh điểm những tháng
cuối năm 2016, giá điều thô
tăng lên từ 52.000 đ/kg đến
55.000 đ/kg (so với giá nguyên
liệu điều thô đầu vụ 2016 có
giá bình quân từ 37.000 đ/
kg - 39.000 đ/kg). Trong khi
giá bán thành phẩm có tăng
nhưng tốc độ tăng chậm và
tỷ lệ tăng thấp hơn so với
giá mua nguyên liệu. Nhiều
doanh nghiệp trong ngành
điều Việt Nam đã không thể
dự báo được sự biến động của
giá nên đã ký hợp đồng tiêu
thụ dài hạn, làm hàng loạt đơn
vị bị thua lỗ.
Trước tình hình đó, ban lãnh
đạo Công ty Donafoods đã cân
nhắc, cân đối lượng nguyên
liệu nhập vào và thành phẩm
bán ra trên quan điểm thận
trọng: Chỉ ký bán hợp đồng
ngắn hạn, không ký dài hạn
để giảm thiểu rủi ro. Trong
công tác tổ chức - quản lý, để
góp phần nâng cao hiệu quả
kinh doanh của đơn vị, giảm
thiểu lỗ, Ban lãnh đạo Công ty
đã đề ra nhiều giải pháp như:
Thực hiện tiết giảm các chi
phí, sắp xếp tinh gọn bộ máy,

tuyển dụng thêm một số cán
bộ quản lý và cán bộ nghiệp
vụ có kinh nghiệm; động viên
người lao động an tâm công
tác, đồng lòng cùng với Công
ty vượt qua khó khăn…Tuy
vậy, với những khó khăn về giá
nguyên liệu và các chi phí đầu
vào tăng cao nên trong năm
2016, ước doanh thu của Công
ty chỉ đạt 60% so kế hoạch
năm (nhưng tăng so với cùng
kỳ), kết quả kinh doanh từ mặt
hàng nhân điều chưa mang lại
nguồn lợi nhuận cho đơn vị.
Hoạt động sản xuất gia công
macadamia và Dầu điều của
Công ty có mức tăng trưởng
ổn định và mang lại nguồn
lợi nhuận cho đơn vị. Năm
2016, sản lượng sản xuất gia
công hạt macadamia ước
đạt 713 tấn thành phẩm, đạt
47,5% so kế hoạch và bằng
84,4% so với cùng kỳ. Sản
lượng sản xuất dầu điều ước
đạt 2.218 tấn thành phẩm,
đạt 44,4% so kế hoạch và
bằng 85,5% so cùng kỳ.

Nhìn lại một năm sau cổ phần
hóa, mặc dù 2016 tình hình
sản xuất kinh doanh của Công
ty CP Chế biến XNK- NSTP
Đồng Nai chưa đạt được các
chỉ tiêu và lợi nhuận theo kế
hoạch. Tuy nhiên được sự lãnh
đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội
đồng quản trị Công ty, sự hỗ

trợ giúp đỡ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa, sự quyết tâm của
Ban điều hành và sự đoàn kết
của tập thể Người lao động.
Công ty Donafoods dần vượt
qua khó khăn, duy trì ổn định
sản xuất và việc làm cho người
lao động, thu nhập của cán bộ
công nhân viên được ổn định,
công tác đảng, đoàn thể được
quan tâm và thực hiện tốt,
tạo niềm tin và tiền đề cho sự
phát triển của Donafoods năm
2017 và các năm tiếp theo.
Năm 2017, được dự báo sẽ
còn tiếp tục đối mặt với nhiều
khó khăn. Để hoàn thành kế
hoạch đề ra, toàn thể cán bộ
công nhân viên Công ty cần
vững lòng tin, quyết tâm đòan
kết chia sẻ khó khăn. Tích cực
lao động, học tập nâng cao tay
nghề và chuyên môn nghiệp
vụ, sáng kiến xây dựng hướng
tới mục tiêu vì một Donafoods
ổn định và phát triển. Với thế
mạnh sẵn có của Donafoods
về thương hiệu uy tín, sản
phẩm đạt chất lượng, khách
hàng truyền thống, thị trường,
nhà xưởng đạt tiêu chuẩn
Châu Âu và đội ngũ công
nhân lành nghề,.. chúng ta
hoàn toàn có thể tin tưởng sự
khởi sắc của Donafoods trong
thời gian tới.
				
Nguyễn Thị Huệ
Cty CPXNK NSTP Đồng Nai
(Donafoods)
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PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CÔNG TY

L

à một doanh nghiệp kinh
doanh đa ngành nghề,
ngay từ những ngày đầu thành
lập và trong suốt quá trình phát
triển Tổng Công ty, các Công
ty thành viên, các đơn vị trực
thuộc…Ban Tổng Giám đốc đã
đặc biệt chú ý đến việc xây dựng
nguồn nhân lực. Coi trọng yếu
tố con người bằng việc tạo ra
một chế độ thông tin mở, cơ hội
thăng tiến dành cho mọi nhân
viên, công bằng và động viên
mọi người trong Tổng công ty
tham gia các khóa học ngắn hạn
và dài hạn, trong và ngoài nước
để nâng cao trình độ nguồn
nhân lực.
Trong cơ cấu nguồn nhân lực
tại Tổng Công ty hiện nay 1172
người, trình độ thạc sỹ trở lên 58
người chiếm 4.96%, Đại học 318
người chiếm 27.38%, là đội ngũ
nhân viên kỹ thuật, dự án được
đào tạo bài bản có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
cơ bản, hạ tầng kỹ thuật KCN.
Với chiến lược phát triển nguồn
nhân lực có chuyên môn sâu và đội
ngũ quản lý có kinh nghiệm, Tổng
Công ty đã tuyển dụng những lao
động có trình độ cao, chuyên môn
nghiệp vụ vững. Đối với nhân
viên đang làm việc, Tổng Công
ty luôn động viên khuyến khích
nhân viên tự đào tạo để nâng
cao năng lực bản thân. Công tác
tự đánh giá năng lực cũng được
Công ty đưa ra hàng tháng, hàng
năm để xác định yêu cầu đào tạo
bổ sung năng lực, tổ chức đào tạo
tập trung đối với những nhân viên
trẻ, nhân viên dự bị nguồn, các

32

Thông tin nội bộ - Số 01/2017

lớp ngắn hạn để bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức đối với nhân viên
cấp quản lý, nhân viên chuyên
môn, đào tạo nhân sự thông qua
các lớp tập huấn do Tổng Công
ty tổ chức. Ngoài ra nhiều hình
thức động viên khuyến khích khác
được áp dụng ở Tổng Công ty như
chính sách khen thưởng, nghỉ mát
hàng năm theo chế độ, khám sức
khỏe định kỳ. Những hình thức
động viên khuyến khích này đã
góp phần làm cho nhân viên gắn
bó lâu dài với Tổng Công ty.
• Ưu điểm:
- Đã có hệ thống phân công, phân
cấp bằng văn bản cụ thể.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của được
đào tạo cơ bản và được Tổng Công
ty đào tạo nâng cao định kỳ, hàng
năm. Tổng Công ty thường xuyên
tổ chức các khoá học ngắn hạn tại
chỗ, đưa đi đào tạo chuyên môn ở
trong và ngoài nước nhằm trang

bị các kiến thức chuyên ngành,
kiến thức cơ bản về quản trị cho
các cán bộ chủ chốt và cán bộ
nguồn.
- Văn hóa doanh nghiệp đã được
xây dựng và duy trì trong toàn
bộ đội ngũ của Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
• Nhược điểm:
- Đội ngũ cán bộ tuy từng bước
được nâng cao năng lực kiến thức
chuyên môn nhưng vẫn chưa đáp
ứng hoàn toàn yêu cầu phát triển
ngày càng cao của hoạt động sản
xuất kinh doanh, nhất là trình độ
ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập
với thế giới, ngày càng nhiều các
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư
vào các KCN của Tín Nghĩa.
- Việc đào tạo nâng cao năng lực
cán bộ công nhân viên chủ yếu
thực hiện tại địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh do các cơ sở đào tạo
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trong Tỉnh chưa hoàn toàn
đáp ứng yêu cầu gây ra nhiều
khó khăn cho cán bộ công
nhân viên đi lại trong việc vừa
học vừa làm.
Việc nâng cao năng lực, chất
lượng nguồn nhân lực, hoàn
thiện bộ máy quản lý phù hợp
với xu thế của thế giới, chất
lượng đội ngũ quản lý có khả
năng hội nhập với xu hướng
kinh doanh, hội nhập quốc tế,
Nâng cao năng lực cạnh tranh
của Doanh nghiệp trong thời
kỳ đổi mới không chỉ là nhu
cầu tự thân mà còn là một yêu
cầu vô cùng cấp thiết, đòi hỏi
Tổng Công ty phải có một số
giải pháp thực hiện nâng tầm
chiến lược phát triển nguồn
nhân lực hiện nay:
- Bố trí lao động phù hợp
với khả năng và sở trường,
sự phân công lao động cho
những phần việc khác nhau
theo số lượng và tỷ lệ nhất
định phù hợp với khả năng và
sở trường của từng nhân viên
tùy thuộc vào đặc điểm kinh
tế kỹ thuật của doanh nghiệp
như bố trí lao động theo công
nghệ, theo trình độ hay theo
chức năng.
- Phân rõ chức năng nhiệm vụ
giữa các bộ phận tránh sự bố
trí nhân sự một cách chồng
chéo nhằm đem lại hiệu quả
làm việc cao. Bên cạnh việc
bố trí lao động phù hợp muốn
phát triển bền vững cho

những mục tiêu lâu dài thì
cần phải chú trọng công tác
đào tạo, bồi dưỡng nhân viên,
đây là một quá trình học tập
lâu dài nhằm mục đích nâng
cao tay nghề và kỹ năng của
nhân viên đối với công việc
hiện hành.
- Tạo ra được một chính sách
nhân sự tốt nhất nhằm làm
cho mọi thành viên trong
doanh nghiệp đoàn kết, nhất
trí; hiểu biết nhân viên, giải
quyết tốt các nguyện vọng
chính đáng của nhân viên
từ đó tạo dựng một tập thể
mạnh cùng phấn đấu cho
mục tiêu nâng cao năng lực
cạnh tranh. Đào tạo và tuyển
dụng để chuẩn bị một đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản
lý kế cận trong tương lai, phù
hợp và đáp ứng với tình hình
kinh doanh.
- Phân tích và dự báo môi
trường kinh doanh bằng việc
thường xuyên theo dõi các
thông tin vĩ mô, tham khảo
những dự báo kinh tế trong
tương lai của các chuyên gia
trong và ngoài nước; đồng
thời thường xuyên theo dõi
các động thái của đối thủ cạnh
tranh trong cùng ngành nghề.
Vì đây là cơ sở cho việc xác
định mục tiêu chiến lược nói
chung và hoạch định nguồn
nhân lực nói riêng.

và nhiệt tình, việc đào tạo phải
đi kèm với tích lũy được kinh
nghiệm quản lý thực tiễn. Đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ
quản lý phải chịu khó học hỏi,
tích cực học tập và tự đào tạo
để cập nhật những thông tin
bổ ích phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
- Đối với những lĩnh vực hoạt
động chuyên ngành, với vị trí
địa lý tương đối gần nhau mặc
dù vẫn phải tổ chức các Công
ty riêng rẽ nhưng trong một
thời gian nhất định vẫn có
thể sử dụng con người kiêm
nhiệm các vị trí chủ chốt của
các Công ty (Chủ tịch công ty
A kiêm Tổng giám đốc Công
ty B và ngược lại) nhằm có
thời gian bổ sung, đào tạo
nguồn nhân lực và tiết kiệm
chi phí. Đội ngũ chuyên gia
một số lĩnh vực như: Quản lý
môi trường, tư vấn pháp luật,
bảo trì bảo dưỡng v.v… các
thiết bị chuyên dùng như xe
phòng cháy chữa cháy, xe vệ
sinh đường, xe nâng sửa chữa
điện v.v… cũng có thể được
sử dụng chung theo hình thức
cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khi
các bên có yêu cầu nhằm tiết
kiệm chi phí nhưng vẫn đảm
bảo được hiệu quả hoạt động.
Đinh Thị Mỹ Trinh
Ban Quản lý KCN Tín Nghĩa

- Đào tạo một đội ngũ cán bộ
công tác quản lý có năng lực
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NGÀY CÀ PHÊ VIỆT NAM 10/12

T

heo chân người Pháp du
nhập vào Việt Nam từ năm
1857 và phát triển qua nhiều thời
kỳ, đến nay cà phê là một trong 10
mặt hàng nông sản Việt nam có
kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la.
Chính vì thế trong nhiều năm liền
cà phê đã trở thành mặt hàng nông
sản quan trọng, xuất khẩu đến hơn
80 quốc gia trên thế giới, góp phần
tạo công ăn việc làm cho hàng triệu
lao động. Trong niên vụ 2015-2016,
Việt Nam đã xuất khẩu được gần
1,75 triệu tấn cà phê, kim ngạch đạt
gần 3,16 tỷ đô la, đứng thứ 2 thế giới
về xuất khẩu cà phê nhân và số 1 thế
giới về sản lượng cà phê Robusta.
Sau khi đã đạt được sứ mệnh lịch sử
là trở thành nước sản xuất và xuất
khẩu cà phê nhân đứng thế 2 thế
giới, ngành cà phê Việt Nam đang
đứng trước một sứ mệnh lịch sử
mới đó là: nâng cao giá trị sản xuất,
xuất khẩu và xây dựng thương hiệu
Quốc gia, thương hiệu cà phê Việt
Nam. Chính từ sứ mệnh này, Ngành
cà phê đã xây dựng đề án tái cơ cấu
để nâng cao sức cạnh tranh của cà
phê Việt Nam theo hướng hiện đại,
tạo sản phẩm đa dạng, có giá trị gia
tăng cao và bền vững, bằng cách
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tập trung vào khâu chế biến rang,
xay, hòa tan và các sản phẩm khác
để xuất khẩu nâng kim ngạch xuất
khẩu đến năm 2030 lên 5-6 tỷ USD,
tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao
đời sống người trồng cà phê.
Xu thế gia tăng giá trị cà phê được
thể hiện rất rõ trong các năm gần
đây khi tiêu thụ cà phê nội địa
không ngừng được mở rộng; nhiều
nhà máy, cơ sở chế biến được đầu
tư máy móc công nghệ hiện đại đã
ra đời. Nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
thế giới cũng du nhập vào Việt Nam
như Starbucks, McCafe’, Coffee Bean
& Tea leaf, Gloria’s Jean Coffees...
Thưởng thức cà phê đã trở thành
nét văn hóa ẩm thực sâu đậm trong
các tầng lớp dân cư từ người lao
động đến công chức nhà nước. Cà
phê sữa đá, một sản phẩm đậm chất
Việt Nam cũng trở thành thức uống
hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt trong
lòng nhiều bạn bè quốc tế.
Để giới thiệu nâng cao hình ảnh đến
cộng đồng và tôn vinh người trồng
cà phê, các Doanh nghiệp, Hiệp
hội, cá nhân đã đóng góp vào sự
phát triển chung của ngành cà phê
Việt Nam, VICOFA đã đề xuất Chính

phủ lấy ngày Bác Hồ về thăm Nông
trường Đông Hiếu Nghệ An năm
1961, ngày 10/12 hàng năm là ngày
Cà phê Việt Nam
Đề xuất được sự đồng ý của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc, ngày 12/12/2016 Văn phòng
chính phủ phối hợp VICOFA tiến
hành công bố quyết định chọn
ngày 10 tháng 12 là ngày cà phê
Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội “Ngày
cà phê Việt Nam lần thứ III năm
2016” cũng được tổ từ ngày 8-11/12
tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành
phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt
động phong phú, hấp dẫn cho cả
doanh nghiệp, người dân trong
và ngoài nước. Đây là cơ hội tốt để
các doanh nghiệp nắm bắt thông
tin thị trường, giới thiệu, quảng bá,
thưởng thức các loại cà phê trong
nước. Đồng thời giúp người tiêu
dùng có thêm thông tin về các nhãn
hiệu cà phê chất lượng, an toàn. Sự
kiện cũng là dịp để tôn vinh những
tập thể, cá nhân có những đóng góp
cho ngành cà phê Việt Nam và công
bố danh sách các doanh nghiệp sản
xuất và chế biến cà phê uy tín.
Minh Chuyên
Cty CP Scafe’
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC
CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN NĂM 2016 DO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG GIAO

Q

ua một năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
và Nghị quyết của Hội đồng quản trị
giao, Công ty cổ phần Thống Nhất đã
đạt được những kết quả sau:
- Trong công tác vận động thu hút
đầu tư, Công ty đã cho thuê được
3,66 ha đất, đạt kế hoạch do Đại hội
cổ đông đã đề ra (3 – 5 ha)
- Trong công tác xây dựng cơ bản chỉ
tập trung hoàn thiện các công trình
chuyển tiếp của năm 2015 chuyển
sang và triển khai một số hạng mục
hạ tầng phục vụ các nhà đầu tư
đang thuê đất. Riêng Khu Trung tâm
Dịch vụ KCN chỉ tập trung thực hiện
các thủ tục pháp lý (thẩm định điều
chỉnh TKCS hạ tầng và TKCS nhà ở
chung cư cho công nhân) theo đúng
quy định của Nhà nước và kiến nghị
điều chỉnh giá đất của dự án nên
chưa thể triển khai các hạng mục hạ
tầng như kế hoạch.

- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường
trong đó chất lượng xử lý nước thải
đầu ra tương đối ổn định so với quy
chuẩn hiện hành. Tăng cường công
tác kiểm tra giám sát các hoạt động
xả thải, xử lý chất thải rắn của các
doanh nghiệp. Thường xuyên giám
sát việc xả thải của các doanh nghiệp
kịp thời phát hiện và phụ thu đối
với các doanh nghiệp có chất lượng
nước thải đầu ra vượt mức cam kết.
- Hoàn tất đưa trạm bơm tăng áp
vào hoạt động, nhằm đảm bảo áp
lực nước cung cấp đến các doanh
nghiệp trong KCN được ổn định, góp
phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp trong
KCN.
- Bên cạnh việc tích cực đôn đốc, thu
hồi công nợ, Công ty đã thực hiện

nhiều giải pháp nhằm hoàn thành
nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông, kết quả doanh thu
năm 2016 đạt 95,80% kế hoạch năm
tương ứng 68,39 tỷ đồng, lợi nhuận
sau thuế đạt 114,27% kế hoạch năm
tương ứng 22,54 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hiện nay công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng, thu hồi
đất tại KCN gặp rất nhiều khó khăn,
do các hộ dân không đồng ý nhận
tiền bồi thường và khiếu kiện kéo
dài nên đã ảnh hưởng đến việc bàn
giao đất cho nhà đầu tư như đã cam
kết và có thêm quỹ đất sạch để thực
hiện công tác vận động thu hút đầu
tư vào KCN.
Từ kết quả hoạt động kinh doanh
trên, định hướng phát triển Công ty
trong năm 2017 và những năm tiếp
theo là phát triển ổn định và bền
vững, tập trung đẩy mạnh các lĩnh
vực kinh doanh, cố gắng tìm kiếm
khách hàng làm tốt công tác vận
động thu hút đầu tư, tiếp tục kiểm
soát chặt chẽ công tác đầu tư và tiết
giảm tối đa chi phí nhằm bảo đảm kết
quả kinh doanh đã đề ra cho Công ty.
Căn cứ định hướng phát triển và các
chỉ tiêu đã thực hiện được trong năm
2016 và khả năng đầu tư, kinh doanh
trong năm 2017, Công ty xây dựng
kế hoạch hoạt động kinh doanh năm
2017 với các chỉ tiêu cụ thể để phấn
đấu thực hiện như sau:
- Đối với KCN: cố gắng tìm kiếm khách
hàng để thu hút đầu tư 3-5ha để góp
phần hoàn thành và gia tăng các chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Đối với Dự án Khu Trung tâm Dịch
vụ KCN: sớm hoàn tất các thủ tục
pháp lý có liên quan, lập phương
án kinh doanh, tiến hành đầu tư xây

dựng một số hạ tầng thiết yếu đủ
điều kiện đưa vào khai thác vào Quý
II/2017.
- Tập trung thực hiện tốt công tác bảo
vệ môi trường: kiểm soát chặt việc xả
thải của các Doanh nghiệp không
để nước thải về Nhà máy XLNT vượt
khả năng xử lý của Trạm. Trong mùa
mưa phải thường xuyên kiểm tra hệ
thống thu gom nước thải, nước mưa
của các Doanh nghiệp đảm bảo được
tách riêng biệt không để xảy ra hiện
tượng nước thải lẫn vào hệ thống
thoát nước mưa và ngược lại.
- Quyết liệt đàm phán với Công ty
Toàn Thịnh và Công ty TNHH Thái
Nguyên 1 sớm ký kết Hợp đồng sử
dụng hạ tầng KCN.
- Về công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng cần tập trung giải quyết
dứt điểm và di dời các hộ dân còn lại
để sớm có quỹ đất cho thuê và triển
khai các hạng mục hạ tầng hạ tầng,
đeo bám Trung tâm phát triển Quỹ
đất của huyện áp giá và trình phê
duyệt các phương án còn lại theo
đúng quy định.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn tại Công ty, trong quá trình
quản lý phải xác định thời điểm triển
khai đầu tư phù hợp, ưu tiên đầu tư
các hạng mục trọng điểm, tiết kiệm,
thận trọng nhằm sử dụng hiệu quả
vốn đầu tư, ưu tiên cho các hạng mục
mang lại nguồn thu từ doanh nghiệp
thuê lại đất và công tác bảo vệ môi
trường.
- Đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ
đông cố gắng để đảm bảo mức cổ
tức năm 2017 là khoảng 20%.
Hữu Trí
Cty CP Thống Nhất
Thông tin nội bộ - Số 01/2017
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KẾT QUẢ
KINH DOANH
NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CP
DVBV CHUYÊN
NGHIỆP
TÍN NGHĨA

C

ông ty cổ phần Dịch vụ Bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa
đi vào hoạt động từ tháng 05/2015.
Nhân sự khi thành lập Công ty là 123
CBNV, đến nay số lượng nhân sự toàn
Công ty là 220 người.
Qua hơn một năm đi vào hoạt động,
được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng
Công ty, Hội đồng quản trị Công ty
và sự phối hợp của các đơn vị thành
viên trong Tổng Công ty. Công ty
Dịch vụ Bảo vệ đạt được kết quả như
sau:
- Doanh thu thực hiện năm 2016 là
19,900 tỷ đồng đạt 107,57% KH.
- Lợi nhuận trước thuế 1,467 tỷ đồng
đạt 127,5% KH.
- Nộp ngân sách Nhà nước 2,316 tỷ
đồng đạt 115,8% KH.
Có được thành quả này phải nói đến:
- Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tạo
điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp
xúc với khách hàng thuê đất tại các
khu công nghiệp của Tổng Công ty.
- Nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ của
các Công ty ngày càng phổ biến,
khách hàng không còn xa lạ với loại
hình dịch vụ này.
- Các công cụ phục vụ cho việc tiếp
thị đã hoàn thiện: hồ sơ năng lực,
brochure, trang web, bảng hiệu
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quảng cáo, các chứng chỉ nghiệp
vụ,… đã hỗ trợ lớn cho công tác chào
dịch vụ đến với khách hàng.
- Cán bộ phụ trách kinh doanh đã
thích ứng với công tác giới thiệu
dịch vụ bảo vệ, am hiểu nhu cầu của
khách hàng, và đã có tích luỹ một số
kinh nghiệm nhất định trong thời
gian qua.
Kế hoạch kinh doanh năm 2017
• Thuận lợi:
Tận dụng lợi thế của thương hiệu
“Tín Nghĩa” đối với thị trường tại tỉnh
Đồng Nai. Thời gian qua, Công ty Bảo
vệ Tín Nghĩa cũng đã được thị trường
trong tỉnh biết đến.
Nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ tại các
doanh nghiệp rất lớn, với xu thế
hiện nay, hầu hết các Công ty mới
xây dựng đều có xu hướng thuê dịch
vụ bảo vệ trọn gói, đây là cơ hội lớn
để Công ty dịch vụ Bảo vệ Tín Nghĩa
giới thiệu, phát huy và khẳng định
thương hiệu.
• Thách thức:
Về môi trường cạnh tranh: Các đơn
vị kinh doanh cùng lĩnh vực đa số là
đơn vị làm kinh tế tư nhân, các chính
sách về quyền lợi của người lao động
như: chế độ bảo hiểm các loại, đồng
phục, khám sức khỏe định kỳ, đào
tạo nghiệp vụ,… không được thực
hiện đầy đủ, do vậy Công ty gặp khó
khăn để có thể cạnh tranh về giá với
các đơn vị này.

Công tác tuyển dụng nhân sự có chất
lượng dự kiến năm 2017 sẽ khó khăn,
do ngày càng nhiều Công ty dịch vụ
bảo vệ mở ra, kéo theo cơ hội tìm
kiếm việc làm đối với lao động phổ
thông khá lớn. Đây là khó khăn lớn
đối với Công ty để tìm kiếm được lực
lượng lao động dự bị và phục vụ cho
việc phát triển mục tiêu.
Chỉ tiêu kinh doanh
Căn cứ vào thực tế hoạt động kinh
doanh năm 2016, qua số liệu thống
kê và kết quả khảo sát thị trường.
Dựa trên thông tin thu thập từ tiếp
xúc khách hàng, Công ty Dịch vụ Bảo
vệ xây dựng chỉ tiêu kinh doanh năm
2017 như sau:
- Doanh thu thực hiện năm 2017 là
22,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 tỷ
đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước 2,4 tỷ
đồng.
• Giải pháp thực hiện
- Thu thập thông tin, phân tích chính
xác nhu cầu của khách hàng để đưa
ra phương án bảo vệ, giá dịch vụ phù
hợp theo chiều hướng gia tăng chất
lượng, và gia tăng giá trị, đồng thời
thể hiện sự chuyên nghiệp và khác
biệt từ khâu thương thảo cũng như
trong quá trình phục vụ khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ
phần phát triển khu công nghiệp
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Tín Nghĩa để tiếp cận với khách
hàng từ giai đoạn thi công
đến khi hoàn tất đưa vào hoạt
động đối với các doanh nghiệp
thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 3,
KCN An Phước. Tiếp cận khách
hàng tại khu công nghiệp Long
Khánh, Bàu Xéo,…
- Củng cố bộ phận kinh doanh
tiếp thị bằng cách tuyển dụng
nhân sự phù hợp cho bộ phận
này nhằm đẩy mạnh hơn nữa
công tác kinh doanh và chăm
sóc khách hàng.
- Chú trọng công tác đào tạo
nâng cao kỹ năng chuyên môn,
kỹ năng mềm cho các Đội
trưởng và nhân viên chủ chốt,
từng bước giới thiệu cho khách
hàng sự khác biệt về chất lượng
dịch vụ của Bảo vệ Tín Nghĩa với
dịch vụ bảo vệ tư nhân khác.
- Đặc biệt chú trọng công tác
kiểm tra, kiểm soát mục tiêu,
đảm bảo phát triển đến đâu
kiểm soát tốt đến đó, giảm
thiểu thấp nhất rủi ro có thể
xảy ra.
- Hoàn chỉnh biên dịch bộ hồ
sơ năng lực của Công ty sang
tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng
Nhật để đáp ứng kịp thời nhu
cầu của khách hàng là các Công
ty FDI.

HỨA HẸN MÙA BỘI THU

B

ối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tài chính
năm 2008 cho đến nay vẫn còn nhiều khó khăn và biến động, nhưng
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng và
phát triển kinh doanh ổn định. Năm 2016 được sự quan tâm của Ban TGĐ
Tổng Công ty Tín nghĩa, sự lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự đoàn
kết phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, kết quả kinh doanh năm 2016
của Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, cụ thể: doanh
thu 131,485 tỷ đồng đạt 88,7% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 59,79 tỷ đồng
đạt 104,8% kế hoạch. Tỷ lệ chia cổ tức 15% (trong tháng 1/2017 sẽ thực hiện
chi tạm ứng đợt 1 là 10%), đời sống vật chất và tinh thần cán bộ công nhân
viên luôn được quan tâm, tư tưởng chính trị ngày càng được nâng cao,…
Bên cạnh đó, Công ty luôn nghiên cứu và khai thác các dịch vụ hiện có để
khai thác tối đa nguồn lực của Công ty và tăng thêm nguồn thu cho đơn
vị như: cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, dịch vụ tư vấn môi trường, thu
gom rác thải, chất thải nguy hại, phế liệu… Các vấn đề vướng mắc tồn tại
trong các năm qua cơ bản đã được giải quyết: điều chỉnh quy hoạch KCN
Tam Phước, điều chỉnh quy hoạch khu thương mại và kiosk, điều chỉnh quy
hoạch khu 18ha, chuyển 65 nền tái định cư sang đất ở kinh doanh… là tiền
đề tốt cho những năm tiếp theo. Đồng thời năm 2016 cũng đánh dấu cột
mốc quan trọng của Công ty đó là việc chính thức niêm yết giao dịch trên
sàn giao dịch chứng khoán HOSE, sau khi mã chứng khoán TIP được chính
thức giao dịch, giá cổ phiếu của Công ty liên tục tăng, nhiều nhà đầu tư và
các quỹ đầu tư chứng khoán quan tâm tìm đến tìm hiểu thêm thông tin về
tiềm năng phát triển của Công ty.
Với những thuận lợi đó, năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ là những năm
đầy hứa hẹn đối với Công ty, hy vọng các chỉ số tăng trưởng của Công ty sẽ
liên tục phát triển, đặc biệt Công ty sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ chia cổ tức thấp
nhất 15%.
Nhân dịp xuân về, toàn thể CBCNV Công ty quyết tấm nỗ lực phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào thành quả chung của Tổng Công ty
Tín Nghĩa.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

Để đạt được các chỉ tiêu trên,
đòi hỏi mỗi CBCNV trong
Công ty phải phấn đấu nỗ lực
cao trong các mặt công tác
được phân công, tìm các giải
pháp thực hiện, đoàn kết, tận
tâm cùng Ban lãnh đạo Công
ty quyết tâm phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề
ra trong năm 2017.
Vũ Đình Chương
Cty CP DVBV chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2017
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀO CÁC THÁNG CUỐI NĂM
CỦA BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA

T

hời điểm cuối năm 2016
tại KCN Nhơn Trạch 3 liên
tiếp có những doanh nghiệp tổ
chức lễ khánh thành nhà máy.
Vào các ngày 11 và 15 tháng 11
là hai Công ty Sunluxe (Hong
Kong) và Sagawa Logistic (Nhật
Bản), vào ngày 9 tháng 12 là
Công ty TNHH Quang Trần Phát
(Việt Nam). Đến dự và chung
vui cùng các doanh nghiệp
có sự tham gia của Tổng Giám
đốc Tổng công ty - Ông Quách
Văn Đức và Phó Tổng giám đốc
Tổng công ty - Ông Nguyễn
Văn Hồng. Những công ty nêu
trên đều là những công ty áp
dụng công nghệ sản xuất hiện
đại, sản phẩm sản xuất đạt tiêu
chuẩn quốc tế, được xuất khẩu
đi nhiều nước trên thế giới. Đối
với công ty Sagawa Logistic,
đây là doanh nghiệp hàng đầu
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của Nhật Bản trong lĩnh vực
Logistics, đã có kinh nghiệm
hoạt động nhiều năm tại thị
trường Việt Nam.
Các nhà đầu tư cho biết việc
chọn địa điểm đầu tư tại KCN
Nhơn Trạch 3 nguyên nhân
chính là do các nhà đầu tư đánh
giá cao chất lượng hạ tầng KCN,
thái độ phục vụ chuyên nghiệp,
tận tình và thương hiệu của
Tổng công ty Tín Nghĩa bên
cạnh các yếu tố về vị trí địa lý
thuận lợi, điều kiện tự nhiên tốt
cũng như các loại hình dịnh vụ
đa dạng phong phú cung cấp
trong KCN. Như vậy đến hết
tháng 11/2016, BQL các KCN Tín
Nghĩa đã đón tiếp và làm việc
với 211 đoàn khách, ký biên
bản thỏa thuận và hợp đồng
cho thuê tổng cộng 45,8 ha đạt

70,5% kế hoạch năm, diện tích
văn phòng cho thuê được 245,5
m2 đạt 42% kế hoạch năm. Có
một số các khách hàng tiềm
năng đang cân nhắc và có thể
quyết định thuê đất với diện
tích lớn ngay trong tháng 12.
Với những kết quả kể trên, có
thể thấy hoạt động sản xuất
kinh doanh tại BQL các KCN
Tín Nghĩa dự báo sẽ tiếp tục
có những thuận lợi nhất định
trong năm 2017. Tuy nhiên vẫn
còn đó những khó khăn đòi
hỏi sự cố gắng nỗ lực của từng
CBCNV để BQL tiếp tục phấn
đấu là một trong những đơn vị
hiệu quả của Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Lê Sơn Tùng
Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LÀ XU THẾ TẤT YẾU

N

gành Nông nghiệp là một
ngành kinh tế quan trọng
của Việt Nam. Hiện nay đã có ít
nhất 10 mặt hàng nông sản xuất
khẩu trên 1 tỷ USD, đó là: gạo, cà
phê, cao su, điều, tiêu, sắn, rau
quả, tôm, cá tra, lâm sản... Tuy
nhiên ngành nông nghiệp vẫn
còn đó nhiều khó khăn cần được
tháo gỡ và phát triển có định
hướng tốt hơn.
Chiều ngày 18/12/2016 tại Hội
nghị Xây dựng nền công nghiệp
nông nghiệp Việt Nam do Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì
được đông đảo đại biểu tham dự
đánh giá là một hội nghị “đặc biệt”.
Nó “đặc biệt” ở chỗ, thứ nhất hội nghị
không chỉ tập hợp doanh nghiệp
làm nông nghiệp giỏi như ông Huy
với biệt danh lão nông triệu đô, ông
sở hữu nhãn hiệu chuối Fohla - “
Food of Huy Long An” đã xuất 4.000
tấn trong năm 2016 trong đó 40%
xuất cho thị trường “khó tính” Nhật
Bản, mà tập hợp nhiều thành phần
doanh nghiệp khác nhau trong đó
“nổi bật” có các doanh nghiệp như
tập đoàn FPT do ông Trương Gia
Bình làm chủ tịch được biết đến là
doanh nghiệp làm công nghệ hay
tập đoàn ô tô Trường Hải do ông
Trần Bá Dương làm chủ tịch được
biết đến là doanh nghiệp sản xuất ô
tô hàng đầu Việt Nam. Thứ hai, đây
là hội nghị không mang tính “hình
thức” mà có sự tham gia chỉ đạo trực
tiếp của thủ tướng, chính quyền các
đầu tàu kinh tế như thành phố Hồ
Chí Minh, thành phố Hà Hội và Bí
thư của 20 tỉnh thành. Thứ ba, cuộc
tọa đàm được điều phối bởi ông
Trương Gia Bình diễn ra rất dân chủ,
cởi mở, sôi nổi và nhận được nhiều ý
kiến đóng góp thẳng thắn, sát thực
tiễn.
Một số vấn đề chính được thảo luận
tại hội nghị: thứ nhất là hàng rào kĩ
thuật bảo vệ nông sản trong nước
còn kém nhiều nước trong khu

Hình ảnh: Thảo luận do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

vực, dẫn đến tình trạng nhập khẩu
ồ ạt nhiều mặt hàng, gây rối loại
thị trường và thiệt thòi cho doanh
nghiệp. Thứ hai là chính sách hỗ trợ
cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt
nông nghiệp kỹ thuật cao còn nhiều
hạn chế, doanh nghiệp khó tiếp
cận nguồn vốn, hiện tại “độc quyền”
Agribank thực hiện giải ngân gói tín
dụng hỗ trợ nông nghiệp. Thứ ba là
quá trình tích tụ ruộng đất để làm
nông nghiệp còn vướng mắc và sự
áp đặt máy móc của Sở xây dựng khi
thực hiện quy hoạch 1/500 cho dự
án nông nghiệp.
Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng
góp, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
kết luận đưa ra những giải pháp
tháo gỡ: Thứ nhất là giao cho các
bộ ngành liên quan nhanh chóng
nghiên cứu xây dựng chính sách
hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản phẩm
nông nghiệp của Việt Nam. Thứ hai
là cam kết sẽ tạo cơ chế vay vốn
thuận lợi, thông thoáng nhất cho
doanh nghiệp với lãi suất từ 0,5
đến 1% đã thực hiện từ 1/11/2016
nhưng giao cho 5 hệ thống ngân
hàng thương mại lớn cùng thực
hiện để có sự cạnh tranh lành mạnh,
nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng
thời, thủ tướng nhấn mạnh: “Trước
đây, công bố quy hoạch chỉ có 10
đơn vị với 31 dự án được hưởng
những ưu đãi này nhưng kể từ hôm
nay, Thủ tướng đưa ra thông điệp:
bất cứ nhà đầu tư, doanh nghiệp

hay nông dân nào có khả năng
phát triển nông nghiệp công nghệ
cao thì Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ
gói tín dụng này”. Thứ ba là yêu cầu
phát triển nông nghiệp công nghệ
cao bài bản theo mô hình thực hiện
thành công của tỉnh Lâm Đồng,
hoạt động đảm bảo tính bền vững
hiệu quả lâu dài không theo phong
trào, Chính phủ đặt mục tiêu có 1
triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu
quả đến năm 2020 trong đó phải
có thêm nhiều doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực nông nhiệp.
Đồng thời, thủ tướng đã chấp thuận
đề xuất của Câu lạc bộ Nông nghiệp
công nghệ cao (DAA Việt Nam) về
việc thành lập các khu tổ hợp nông
nghiệp công nghệ cao đầu tiên
trong năm 2017 nhằm xây dựng
chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp
hiệu quả, góp phần chuyển đổi nền
nông nghiệp từ phương thức canh
tác truyền thống sang áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật.
Bên cạnh thảo luận sôi nổi, hội nghị
cũng là cơ hội để các doanh nghiệp
trong nước giới thiệu các sản phẩm
Nông nghiệp kỹ thuật cao. Trong
đó, sản phẩm Scafe’ và hạt điều
Donafood của Tổng Công ty Tín
Nghĩa cũng tham gia gian hàng giới
thiệu sản phẩm cho quan khách
tham gia hội nghị và nhận được
đánh giá cao.
Minh Chuyên
Cty CP Scafe’
Thông tin nội bộ - Số 01/2017
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THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO

NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI ĐỒNG NAI

Đ

ể đáp ứng nhu cầu về nhà
ở cho các đối tượng là
công nhân, công chức, sinh viên,
người có thu nhập thấp, UBND tỉnh
Đồng Nai đã phê duyệt kế hoạch
xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội từ
nay đến năm 2020.
Tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng
17.815 căn nhà ở cho công nhân và
các đối tượng xã hội khác; xây 2.185
căn phòng ký túc xá cho sinh viên.
Tổng số vốn để xây dựng 20.000 căn
nhà ở xã hội là trên 12.280 tỷ đồng.
Trong số vốn để xây dựng nhà ở xã
hội giai đoạn trên, riêng nguồn vốn
từ ngân sách phát triển nhà ở xã hội
là hơn 775 tỷ đồng. Nguồn vốn còn
lại kêu gọi đầu tư trong các tổ chức,
thành phần kinh tế theo hình thức
đầu tư – chuyển giao (BT) với vốn
đầu tư được thanh toán bằng quỹ
đất.
Theo UBND tỉnh, đối với các dự án
nhà ở thương mại, khu đô thị dưới
10ha thì phải dành 20% quỹ đất để

xây dựng nhà ở xã hội hoặc thu tiền
từ 20% quỹ đất trên; những dự án
lớn hơn 10ha và có vị trí thuận lợi
để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
thì kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư
thực hiện bàn giao hoặc thu hồi, trừ
trường hợp chủ đầu tư thực hiện
xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất
này.
Đối với các vị trí tại các Khu công
nghiệp đang hình thành thì công
ty kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp phải có trách nhiệm đầu
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu
nhà ở xã hội cho công nhân, người
lao động. Đối với những khu công
nghiệp đã hình thành hoặc chưa sử
dụng hết quỹ đất, trên cơ sở nhu
cầu bức thiết về nhà ở cho công
nhân, người lao động thì phải điều
chỉnh quy hoạch xây dựng nhà ở xã
hội.
UBND tỉnh cho biết, hiện nay trên
địa bàn tỉnh có 45 dự án nhà ở xã
hội đang triển khai. Trong đó có

6 dự án đang xây dựng, 39 dự án
đang trong giai đoạn lập hồ sơ quy
hoạch, hoặc trình duyệt chủ đầu tư.
Ngoài ra, Đồng Nai cũng đang quy
hoạch, xây dựng các tuyến xe buýt
kết nối giữa các khu công nghiệp
và các dự án nhà ở xã hội, các khu
nhà trọ dành cho công nhân và
người lao động với tần suất chuyến
phù hợp với khung giờ làm việc của
công nhân, người lao động; có các
chính sách khuyến khích doanh
nghiệp sử dụng lao động tự xây
dựng nhà ở xã hội cho công nhân…
Theo lộ trình đề ra, kết thúc năm
2016 trên địa bàn Đồng Nai đã thực
hiện được 556 căn nhà ở xã hội.
Trong năm 2017, tỉnh sẽ xây dựng
901 căn, 2018 là 1.333 căn, 2019 là
4.629 căn và năm 2020 sẽ xây dựng
12.581 căn nhà ở xã hội.
Khổng Thị Thu Trang (tổng hợp)
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ

V

ới tầm nhìn chiến lược và
tình thương yêu dành cho
thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá
đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ. Tư
tưởng của Người về bồi dưỡng thế
hệ trẻ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng
cho đời sau vẫn luôn mang tính thời
sự, mang giá trị lý luận và thực tiễn
sâu sắc.

cỗi của Người không sớm hồi sinh”.
Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi, thức
tỉnh thanh niên mà còn trực tiếp
đến với họ, tổ chức, dẫn dắt họ vào
con đường đấu tranh. Tháng 6-1925,
Người thành lập Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên, tập hợp những
thanh niên Việt Nam yêu nước vào
trong một tổ chức thống nhất, với
trù tính “nó là quả trứng, mà từ đó
nở ra con chim non cộng sản” và
thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục,
đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là sự
kế thừa những minh triết trong
quan điểm về con người, về giáo
dục của dân tộc và nhân loại, đặc
biệt là sự kế thừa quan điểm của chủ
nghĩa Mác - Lênin. Khi đến với chủ
nghĩa Mác - Lênin, Người nhận ra
rằng cách mạng muốn thành công,
trước hết phải tập hợp lực lượng
cách mạng, muốn thức tỉnh dân tộc
đi theo con đường cách mạng thì
trước hết phải giác ngộ cách mạng
cho thanh niên và từ thức tỉnh thanh
niên để thức tỉnh dân tộc. Trong tác
phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp
(1925), Người đã viết: “Hỡi Đông
Dương đáng thương hại! Người sẽ
chết mất, nếu đám thanh niên già

Trong suốt cuộc đời hoạt động
cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng
lực lượng thanh niên để phục vụ
sự nghiệp cách mạng. Ngay sau khi
Cách mạng Tháng Tám thành công,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
ra đời, Bác đã viết những lời thiết
tha trong Thư gửi các học sinh nhân
ngày khai trường (9-1945): “Non
sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp
hay không, dân tộc Việt Nam có
bước tới đài vinh quang để sánh
vai với các cường quốc năm châu
được hay không, chính là nhờ một
phần lớn ở công học tập của các
em”. Trong Thư gửi thanh niên và
nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết
Nguyên đán 1946, Người đã dành

những lời đẹp nhất để ca ngợi tuổi
trẻ và vai trò của lớp trẻ: “Một năm
khởi đầu từ mùa xuân. Một đời
khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa
xuân của xã hội”. Trong Thư gửi các
bạn thanh niên năm 1947, Người
khẳng định: “Thanh niên là người
chủ tương lai của nước nhà. Thật
vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu
hay mạnh một phần lớn là do các
thanh niên”. Trong thực tế, vai trò,
sức mạnh của thanh niên không
phải là cái có sẵn, bất biến và tất
yếu. Muốn huy động sức trẻ, Đảng,
Nhà nước phải thực hiện thành
công chiến lược trồng người. Chiến
lược đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh
đúc kết trong Đại hội giáo viên giỏi
toàn quốc năm 1958: “Vì sự nghiệp
mười năm thì phải trồng cây, vì lợi
ích trăm năm thì phải trồng người”.
“Trồng người” xét về khía cạnh nào
đó cũng giống như trồng cây. Nếu
trồng cây phải chăm lo, vun xới mầm
cây nhỏ bé, yếu ớt để nó phát triển
thành cái cây khỏe mạnh, có ích cho
đời thì “trồng người” cũng phải bắt
đầu bằng việc dạy dỗ, uốn nắn, giáo
dục từ khi còn thơ ấu. Người viết:
“Phải uốn cây từ lúc cây non, đừng
để cho tâm hồn các cháu bị vẩn
đục vì chủ nghĩa cá nhân”. Chủ tịch
Hồ Chí Minh coi chiến lược “trồng
người”, coi việc giáo dục, đào tạo,
bồi dưỡng thế hệ trẻ là một trọng
tâm của chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội, là quốc sách phát triển
đất nước. Tuy nhiên, vấn đề không
chỉ là chân lý mà còn là con đường
thực hiện chân lý. Tính hành động,
tính thực tiễn là một đặc điểm trong
con người và tư tưởng Hồ Chí Minh
nên chiến lược bồi dưỡng thế hệ
trẻ cũng được trù tính kỹ càng và
cụ thể. Người viết: “Ta xây dựng con
người cũng phải có ý định rõ ràng
như nhà kiến trúc. Định xây dựng
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
ngôi nhà như thế nào rồi mới dùng
gạch, vữa, vôi, cát, tre gỗ… mà xây
nên”. Theo Bác, để thực hiện tốt sự
nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ
cần xây dựng nội dung và phương
pháp giáo dục cho phù hợp.
* Về nội dung giáo dục: Bác chủ
trương xây dựng một nền giáo dục
toàn diện, bao gồm cả đức, trí, thể,
mỹ, nhưng phải đặt đạo đức, lý
tưởng, tình cảm cách mạng, lối sống
XHCN lên hàng đầu. Người căn dặn:
“Các chú dạy các cháu rất nhiều điều,
nhưng có một điều phải làm thật rõ:
Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ
trung thành của nhân dân. Mấy chữ
a, b, c này không phải ai cũng thuộc
đâu, phải học mãi, học suốt đời mới
thuộc được”. Chủ tịch Hồ Chí Minh
chỉ đạo: “Nội dung giáo dục cần chú
trọng hơn nữa về đức dục”; phải bồi
dưỡng để thanh niên giỏi văn hóa,
giỏi chuyên môn, thấu suốt về chính
trị; thanh niên cần phải được rèn
luyện, bồi dưỡng về thể chất.
* Về phương pháp giáo dục: Chủ tịch
Hồ Chí Minh chỉ rõ, phương pháp,
biện pháp bồi dưỡng thế hệ trẻ
trước hết phải xuất phát từ những
đặc điểm của chính họ. Thế hệ trẻ là
lớp người trẻ tuổi, đang khát khao
lý tưởng, có nhiều ước mơ, hoài bão
cao đẹp, trong sáng. Đó là lớp người
ham hiểu biết, ham khám phá, nhạy
bén với cái mới, giàu tính sáng tạo.
Đó là lớp người đang ở thời kỳ sung
sức nên ham hành động, muốn thử
sức, dám đón nhận thử thách, khó
khăn. Bên cạnh những đặc tính tích
cực, thanh niên cũng có hạn chế là
xốc nổi, dễ bị tác động và do thiếu
kinh nghiệm nên dễ vấp ngã, dễ nản
lòng. Từ những đặc điểm đó, Người
đề ra các phương hướng, biện pháp
giáo dục thế hệ trẻ:
Thứ nhất, giáo dục thanh niên phải
gắn với các phong trào cách mạng,
rèn luyện thanh niên trong thực tiễn
đấu tranh cách mạng. Nguyên tắc
này bắt nguồn từ mục tiêu giáo dục
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là đào tạo những chiến sĩ kế thừa sự
nghiệp cách mạng chứ không phải
“đào tạo ra những con người thuộc
sách làu làu”.
Thứ hai, xây dựng, nhân rộng trong
thanh niên các gương điển hình
người tốt - việc tốt. Người chỉ rõ: “Cần
lấy ngay những gương tốt đó của các
cháu và những gương người tốt, việc
tốt trong nhân dân để giáo dục các
cháu. Không nên nói lý luận suông”.
Ở đây, cần lưu ý một điều: Mẫu người
mà Hồ Chí Minh muốn thanh niên
hướng tới là mẫu “người tốt” chứ
không phải mẫu người siêu phàm,
siêu việt. Quan điểm này vừa có tính
thiết thực, vừa có tính nhân văn khi
đặt niềm tin vào những con người
bình thường nhất. Suy cho cùng,
“đó cũng là cách thực hành đường
lối quần chúng trong công tác giáo
dục”. Phương pháp này thật dễ hiểu,
dễ làm mà hiệu quả.
Thứ ba, “phải khéo léo kết hợp cán
bộ già với cán bộ trẻ” để họ bù đắp
cho nhau những ưu khuyết mang
tính đặc thù của tuổi tác. Bác căn
dặn: “Cán bộ trẻ tuy chưa có một số
ưu điểm như cán bộ già, nhưng họ
lại hăng hái, nhạy cảm với cái mới,
chịu khó học tập, cho nên tiến bộ rất
nhanh... Không nên coi thường cán
bộ trẻ”.
Thứ tư, “bố mẹ, thầy giáo và người
lớn phải làm gương cho các em trước
mọi việc” vì một tấm gương tốt có
giá trị hơn trăm bài văn diễn thuyết.
Thứ năm, việc đào tạo thế hệ trẻ là
việc chung của toàn xã hội nhưng
Đảng và Nhà nước phải hết sức quan
tâm, phải có sự phối hợp chặt chẽ
giữa gia đình - nhà trường - đoàn
thanh niên - xã hội.
Thứ sáu, bản thân thanh niên phải
ra sức học tập, tu dưỡng mọi nơi,
mọi lúc và suốt đời. Tự giáo dục là sự
thể hiện trình độ làm chủ bản thân,
khả năng kiềm chế và tự điều chỉnh

của mỗi người trong cuộc sống.
Người cũng từng dặn dò thanh niên:
“Nhiệm vụ của thanh niên không
phải là hỏi nước nhà đã cho mình
những gì. Mà phải tự hỏi mình đã
làm gì cho nước nhà”. Lời dặn dò của
Người tuy giản dị mà ân cần, có sức
lan tỏa và lay động lòng người.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã căn dặn: “bồi dưỡng thế hệ cách
mạng cho đời sau là một việc rất
quan trọng và rất cần thiết”. Trước
hết, Người đặt trọn vẹn niềm tin
vào đoàn viên thanh niên Việt Nam:
“Đoàn viên thanh niên ta nói chung
là tốt, mọi việc đều hăng hái xung
phong, không ngại khó khăn, có chí
tiến thủ”. Người chỉ rõ, tuổi trẻ là mùa
Xuân của đất nước, thanh niên là
rường cột của nước nhà.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo
đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn
coi trọng việc chăm lo giáo dục, bồi
dưỡng toàn diện thanh niên, đồng
thời tạo mọi điều kiện cho thanh
niên được phát huy tài năng, sức lực
vào sự nghiệp cách mạng của dân
tộc.
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức và phong cách của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đoàn
viên, thanh niên cần nêu cao tinh
thần trách nhiệm và vai trò của tuổi
trẻ trong việc kế thừa và phát huy
truyền thống, xung kích trong sự
nghiệp xây dựng và phát triển đất
nước. Đồng thời, không ngừng học
tập và củng cố niềm tin vào tiền đồ
tất thắng của chủ nghĩa xã hội để có
nhận thức và hành động đúng trước
những thông tin đa chiều hiện nay.
Trên cơ sở đó, thực hiện tốt và gắn
nhiệm vụ của người đoàn viên TNCS
Hồ Chí Minh vào các việc làm thiết
thực hằng ngày nhằm thực hiện tốt
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh…
www.thaibinh.gov.vn

xuân
Đinh Dậu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KCN TÍN NGHĨA
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TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG LÒNG CHUNG SỨC NĂM 2016

ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG VÀ NGHĨA TÌNH

V

ậy là thêm một mùa xuân mới lại về, mùa xuân thứ 7 Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đồng hành cùng với chương
trình “Chung lòng – Chung sức” mang hơi ấm tình người đến với những mảnh đời bất hạnh. Năm nay
chương trình “Chung lòng – Chung sức” tiếp tục phối hợp với các đơn vị, công ty trong hệ thống tài trợ cho 12 hộ
gia đình là người nghèo trong tỉnh. Đã có rất nhiều hoàn cảnh éo le, đầy nghị lực vươn lên trong cuộc để chống chọi
với bệnh tật để giành lấy cơ hội được sống.
Số tháng 1/2016: Gia đình anh chị Nguyễn Văn
Hinh – sinh năm 1981 và Nguyễn Thị Ngọc
Ánh – sinh năm 1986 hiện cư ngụ tại xã Bảo
Quang - Thị xã Long Khánh. Năm 2014 anh
Hinh bị phát hiện suy thận mãn tính và phải
chạy thận liên tục suốt đời. Do hoàn cảnh và
sức khỏe không cho phép nên anh phải nghỉ
làm công nhân và ở nhà phụ vợ những công
việc gia đình. Nguồn sống gia đình hiện nay
từ nghề công nhân may mặc của chị Ánh nên
cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Công ty CP
Xăng dầu Tín Nghĩa đã phối hợp với chương
trình hỗ trợ gia đình có một số vốn để chăn
nuôi bò nhằm cải thiện cuộc sống gia đình.
Đến nay đã có thêm 2 chú bò con từ thành
quả chăm sóc của gia đình. Bên cạnh đó, Gia
đình anh cũng nhận được sự quan tâm, tài trợ
của nhiều khán giả xem đài cảm thông trước
hoàn cảnh của anh.
Số tháng 2/2016: Gia đình ông bà Trần Văn Lắm
– sinh năm 1936 và Nguyễn Thị Nhan – sinh
năm 1936 hiện cư ngụ tại xã Trà Cổ - huyện
Tân Phú. Cách đây 5 năm ông Lắm phát hiện
bị tiểu đường do không có tiền điều trị nên
đến nay căn bệnh này đã trỏ nặng khiến ông
phải tháo rời hai khớp chân. Cuộc sống của
ông bây giờ chỉ nhờ vào sự cưu mang, chăm
sóc của bà Nhan. Nguồn sống của ông, bà hiện
nay từ những ngày bà đi hái rau rừng về bán.
Ông, bà có nhau được 2 người con nhưng tất
cả đều nghèo và đang phải tha phương cầu
thực nên không thể phụ giúp được gì cho ông
bà. Chương trình đã tài trợ cho gia đình ông,
bà làm sao có một số tiền để chăm lo lúc tuổi
về già, phòng khi những lúc ốm đau, bệnh tật
với sự đồng hành của Văn phòng Tổng Công ty.
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Số tháng 3/2016: Gia đình bà Tăng Tài – sinh năm 1931 hiện cư
ngụ tại xã Xuân Tây - huyện Cẩm Mỹ. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh
Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), năm 1980 bà vào vùng đất
Đồng Nai lập nghiệp. Không con cái người thân, chồng mất
từ những năm tháng còn chiến tranh bà ở một mình như
vậy đến suốt đời. Những tháng ngày còn trẻ bà đi làm thuê,
làm mướn kiếm sống nhưng từ ngày già cả ốm đau bà sống
nhờ vào sự cưu mang của bà con hàng xóm láng giếng, căn
nhà bà đang sống cũng phải nhờ vào bà con hàng xóm cho
nương nhờ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà, chính
quyền địa phương hàng tháng trích xuất cho bà 200 ngàn
đồng (do bà không có hộ khẩu thường trú nên không thể
giúp cho bà có các chế độ). Thương cảm cho hoàn cảnh cô
độc của bà, chương trình đưới sự tài trợ của BQL các KCN Tín
Nghĩa đã tài trợ một số tiền để bà có thể an dưỡng tuổi già.
Số tháng 4/2016: Gia đình bà Trần Thị Nuôi – sinh năm 1941
hiện cư ngụ tại xã Phú Lập - huyện Tân Phú. Chồng mất
từ lúc còn trẻ, bà ở một mình như vậy để nuôi con. Chỉ có
một người con trai duy nhất nhưng chẵng may cách đây
hai năm anh ngã bệnh nên bây giờ bà phải cán đáng chăm
nuôi. Mười mấy năm về trước anh cũng có một mái ấm nhỏ
của mình nhưng vì gia cảnh khó khăn đã không thể giữ
được hạnh phúc gia đình mà vợ anh đã bỏ đi và có một
cuộc sống mới của riêng mình. Anh cũng có hai đứa con
trai hiện đang làm nghề lượm rác ở Sài Gòn vì cuộc sống
khó nghèo cũng không thể phụ giúp được gì cho anh.
Cuộc sống của hai mẹ con anh hiện nay chỉ trông mong
vào công việc thu lượm ve chai của bà. Mong ước của bà có
một số vốn để chăn nuôi gà và có tiền để lo chạy chữa bệnh
cho con. Với sự tham gia đồng hành cùng chương trình của
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa, Công ty đã trao tặng cho gia đình
một số vốn để chăn nuôi và cải thiện cuộc sống gia đình.
Sau khi chương trình phát sóng vào tháng 4/2016, khán
giả xem đài cũng đã ủng hộ cho gia đình bà 5 triệu đồng,

đồng thời đến thăm và hỗ trợ tặng các phần quà nhu yếu
phẩm cho gia đình bà. Bên cạnh đó, Cty CP xây dựng dân
dụng công nghiệp Đồng Nai đã xây cho bà một căn nhà
tình thương trị giá 35 triệu đồng.

Số tháng 5/2016: Gia đình hai mẹ con bà Lê Thị Em – sinh năm
1930 và Lê Thị Hà – sinh năm 1961 hiện cư ngụ tại xã Phú
Ngọc - huyện Định Quán. Đây là hộ nghèo và có hoàn cảnh
khó khăn của địa phương này. Là người gốc Campuchia,
năm 1975 gia đình bà Em di cư đến vùng đất này lập
nghiệp. Mới đến đây chưa lâu thì chồng bà qua đời và ít
năm sau đó hai người con trai của bà cũng lần lượt ra đi vì
bạo bệnh. Bà còn hai người con trong đó có 1 người con
trai đã thất lạc từ nhỏ khi anh còn sinh sống bên đất nước
Campuchia đến nay vẫn chưa tìm được. Hiện nay bà sống
cùng người con gái, hoàn cảnh của chị cũng rất éo le, chị có
hai đứa con nhưng cả 2 đã mất do bạo bệnh, người chồng
của chị cũng bỏ ra đi đến nay không biết thông tin như thế
nào. Cuộc sống của 2 mẹ con chị hiện nay nhờ vào công
việc lượm ve chai hàng ngày thu nhập rất bấp bênh. Bà
Em nay tuổi cao sức yếu và đang mang trong mình nhiều
căn bệnh một mình chị Hà phải cáng đáng lo hết trong gia
đình. Hiểu được mong muốn của gia đình bà, Công ty CP
QLDA Tín Nghĩa đã hỗ trợ có số tiền để chăm sóc, thuốc
men cho mẹ của bà.
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Số tháng 6/2016: Gia đình bà: Lý Thị Nhàn – sinh
năm 1945 hiện cư ngụ tại xã Phú Hòa - huyện
Định Quán đây là hộ nghèo và có hoàn cảnh khó
khăn của địa phương này. Là người gốc tỉnh Bạc
Liêu do hoàn cảnh khó khăn nên hai chị em bà
di cư vào đây lâp nghiệp hơn năm mươi năm
trên vùng đất này. Chị gái của bà thì có gia đình
nhưng chồng mất sớm hiện nay hai đứa con của
chị gái bà đã có gia đình và đều có hoàn cảnh
khó khăn và đang phải tha hương cầu thực nên
không thể phụ giúp được gì. Còn bà Nhàn nay đã
hơn 70 tuổi đời không chồng con với đôi chân
khập khiễng nhưng hàng ngày vẫn phải đi bán
từng tờ vé số để có cái ăn cho hai chị em bà. Năm
2005 hai chị em bà được nhà nước xây tặng cho
một ngôi nhà tình thương và hàng tháng cũng
được trợ cấp gần 500.000 để trang trải thêm cho
cuộc sống. Chương trình đã phối hợp với Công
ty CP Thống Nhất thực hiện tài trợ cho gia đình
bà để phần nào đó giúp cải thiện, ổn định cuộc
sống.
Số tháng 7/2016: Gia đình anh chị: Nguyễn Hoàng Nghĩa – sinh năm 1979 và Trần Thị Hồng – sinh năm 1985 hiện cư
ngụ tại xã Bảo Quang - Thị xã Long Khánh. Năm 2013 anh Nghĩa bị phát hiện sơ gan giai đoạn cuối vì không có
tiền điều trị nên căn bệnh của anh trở nặng chuyển sang ung thư và hiện nay anh đã được đưa về nhà để điều trị
bằng thuốc nam. Còn chị Hồng, mặc dù là trụ cột chính trong gia đình nhưng hiện chị cũng đang bị bệnh phổi và
u tuyến vú. Anh chị có 2 đứa con, cháu lớn học lớp 7 và cháu nhỏ học lớp 3. Biết được gia đình khó khăn hàng ngày
các em còn theo mẹ đi cạo hột điều để kiếm sống. Một điều rất đáng quý ở các em chính là tinh thần hiếu học,
mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng suốt các năm học vừa qua các em là những học sinh tiên tiến của nhà trường.
Năm 2010 được nhà nước cho vay vốn chăn nuôi mấy con dê vì gia cảnh khó khăn anh chị phải bán đi một nửa để
có tiền chữa bệnh cho anh Nghĩa, hiện nay gia đình còn lại 3 con và cũng là tài sản duy nhất còn lại của gia đình.
Mong ước của anh chị hiện nay có một số vốn để tiếp tục chăn nuôi để giúp anh chị cải thiện cuộc sống gia đình.
Hoàn cảnh của gia đình anh, chị rất đáng thương, sức khỏe của cả hai anh đều khó có khả năng để chăm lo cho 2
đứa con sau này. Công ty CP Logistics Tín Nghĩa đã tham gia tài trợ cho anh, chị cùng những tấm lòng hảo tâm của
khán giả, hiện anh, chị đã có thêm nhiều sự trợ giúp để chữa trị bệnh tật và chăm lo cho 2 đứa con.
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Số tháng 8/2016: Đặng Văn Bé Chín – sinh năm 1971 và Đỗ Thị Bé Năm
– sinh năm 1972 hiện cư ngụ tại Thị trấn Định Quán - huyện Định
Quán. Đây là hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
này. Đầu năm 2016 vừa qua anh Chín trong lúc đang làm công việc
phụ hồ thì chẵng may bị điện giật gây bất tỉnh, sau khi được cứu
chữa kịp thời anh qua được cơn nguy kịch nhưng trở thành một
người mất trí nhớ. Cuộc sống hiện nay của gia đình chỉ còn trông
mong vào công việc đan lát của chị Năm. Anh chị có hai đứa con
trai, cháu lớn đang học năm nhất trường đại học giao thông vận tải
Tp. Hồ Chí Minh, cháu nhỏ năm học này vào lớp 12. Để phụ giúp gia
đình, trong mùa hè này hai anh em đi làm thuê, làm mướn để phụ
mẹ lo cho gia đình. Hiện cuộc sống gia đình đang lâm vào cảnh khó
khăn các cháu đang có nguy cơ bỏ học. Chương trình với sự tham
gia tài trợ của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã trao học bổng để
các cháu tiếp tục con đường học tập của mình để sau này có thể
phụ giúp gia đình, chăm lo cho cha mẹ.
Số tháng 9/2016: Gia đình anh Đặng Ngọc Lân – sinh năm 1978 hiện đang tạm trú tại phường Bửu Hòa – Tp Biên Hòa.
Cuộc sống khó khăn gia đình anh phải bán căn nhà đang sinh sống và phải dắt díu nhau thuê trọ tại địa phương
này. Đầu năm 2016 vừa qua trong lúc đang làm hồ chẵng may anh bị điện giật làm bỏng nặng với hơn 60% cơ thể bị
thương tích. Sau thời gian chữa trị, sức khỏe anh ổn định nhưng anh không thể tiếp tục đi làm vì di chứng để lại sau
tai nạn này. Điều oái ăm hơn trong lúc anh nằm viện, vợ anh đã dắt đứa con trai bỏ đi biền biệt đến nay không một tin
tức hồi âm, cuộc sống của anh giờ chỉ trông chờ vào công việc làm mướn của mẹ già. Mong ước của anh hiện nay làm
sao có một số vốn để đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Hiểu được những trăn trở trong cuộc sống của anh, Công ty CP
Cảng Container Tín Nghĩa đã tham gia tài trợ cho anh một số vốn để mua một chiếc xe máy 3 bánh là phương tiện để
anh mưu sinh, giúp trang trải cuộc sống hàng ngày khi ba mẹ đã già yếu, bản thân anh lại bị tại nạn nặng như vậy. Bên
cạnh đó, gia đình người hàng xóm vì thương cho hoàn cảnh của anh, đã cho gia đình anh 2 triệu làm vốn bán vé số.

Số tháng 10/2016: Gia đình ông bà Trần Văn Hồng – sinh năm 1952 và Đỗ Thị Yến – sinh năm 1947 hiện cư ngụ tại xã Mã
Đà - huyện Vĩnh Cửu. Hơn ba mươi năm cưới nhau nhưng đến nay ông bà vẫn không có được cái hạnh phúc thiên chức
làm cha, làm mẹ. Cuộc sống đơn côi của đôi vợ chồng này chỉ quanh quẩn bên mái nhà tình thương được nhà nước
trao tặng năm 2013 vừa qua. Công việc chính của ông là làm phụ hồ còn bà hàng ngày đi mót củi để bán kiếm tiền
trang trải cuộc sống. Năm 2014 vừa qua được nhà nước cho vay 5 triệu đồng chăn nuôi dê nhưng dịch bệnh lở mồm
long móng đã giết hết số dê này của ông bà, cuộc sống khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi số tiền 5 triệu vay của
nhà nước chưa có điều kiện trả lại. Mong ước của ông bà có số vốn để tiếp tục chăn nuôi dê để cải thiện cuộc sống và
có cơ hội trả hết số nợ này. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình của gia đình ông, bà, Công ty CPDV Bảo vệ chuyên nghiệp
Tín Nghĩa đã tham gia tài trợ cho gia đình một số tiền để ông, bà chăm lo cho nhau những lúc trái nắng trở trời. Khán
giả xem đài tại Tp.HCM đã ủng hộ cho gia đình ông, bà 10 triệu đồng. Một khán giả tại Đồng Nai đã đến thăm và hỗ
trợ tặng các phần quà nhu yếu phẩm cho gia đình ông, bà.
Thông tin nội bộ - Số 01/2017

49

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG
Số tháng 11/2016: Gia đình anh Thạch Trung – sinh
năm 1973 và chị Nguyễn Thị Giang – sinh năm
1982 hiện cư ngụ tại xã Núi Tượng - huyện Tân
Phú. Đầu năm 2016 chị Giang phát hiện bị ung
thư vú giai đoạn cuối vì không có tiền chữa trị
mà căn bệnh của chị nay đã bị di căn vào xương
và làm mù hết một con mắt. Nguồn sống của gia
đình hiện nay chỉ trông chờ vào công việc làm
thuê, làm mướn của anh Trung. Anh chị có hai
đứa con, cháu lớn đang học lớp 9 còn cháu nhỏ
học lớp 5. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng
các cháu là những học sinh tiên tiến nhiều năm
liền. Mong ước của anh Trung là có số vốn để
chăn nuôi dê để cải thiện cuộc sống gia đình và
chăm lo cho các con ăn học nên người. Đến với
gia đình anh, ở một xã vùng sâu vùng xa trên địa
bàn xã Tân Phú, chúng tôi cảm nhận sâu sắc về ý
nghĩa về sự tương trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh
khó khăn, đang cần đến sự trợ giúp của chương
trình. Một lần nữa, Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
đã tham gia tài trợ để hỗ trợ gia đình khắc phục
hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo lúc này.
Số tháng 12/2016: Gia đình bà Lý Thị Khù – sinh
năm 1950 hiện cư ngụ tại xã Phú Bình - huyện
Tân Phú. Đây là hộ dân tộc nghèo và có hoàn
cảnh khó khăn của địa phương này. Chồng mất
từ thời còn trẻ, một mình bà ở vậy nuôi 3 đứa
con cho đến lúc trưởng thành. Những tưởng về
già bà sẻ được hưởng sự an nhàn cùng con cháu
nhưng các con của bà do hoàn cảnh khó nghèo
phải tha phương cầu thực nên không thể chăm
sóc, phụng dưỡng cho bà. Năm 2014 vừa qua
bà bị tai biến nên hiện nay việc đi lại gặp nhiều
khó khăn, đã vậy bà còn phải cán đáng chăm sóc
cho đứa em trai bị câm, điếc và tâm thần nay đã
hơn 50 tuổi đời. Mong ước của bà có một số tiền
để thuốc men chửa bệnh. Cty CP Thống Nhất đã
tham gia cùng chương trình tài trợ cho gia đình
bà một số tiền để chữa trị bệnh tật, nhằm vượt
qua giai đoạn khó khăn này.
Đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua, chương trình đã đi những xã ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn
tỉnh. Hơn 6 năm phát sóng, “Chung lòng – Chung sức” đã hỗ trợ cho gần 100 trường hợp khó khăn trong tỉnh với tổng
số tiền tài trợ từ chương trình hơn 2 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng từ mạnh thường quân, khán giả xem đài để có điều
kiện để vươn lên trong cuộc sống và cũng từ chương trình này mà hàng chục hộ gia đình túng bấn đã có tiền chạy
chữa căn bệnh của mình, không dừng lại ở đó “Chung lòng – Chung sức” còn tạo vốn để họ làm ăn, xóa nợ và hơn hết
là tương lai, cuộc sống con cái của họ về sau cũng hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn. “Chung lòng – Chung sức” một
chương trình đã gắn liền với thương hiệu Tổng Công ty Tín Nghĩa trong suốt hơn 6 năm qua đã trở thành một dấu ấn
khó phai trong lòng khán giả xem đài.
Lan Anh
Phòng TTTT
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Xuân
Đinh Dậu
* CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA TÍN NGHĨA
* CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG
* CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK NÔNG SẢN
THỰC PHẨM ĐỒNG NAI (DONAFOODS)
* CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CN TÍN NGHĨA
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GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN
Năm Bính Thân đã kết thúc “nhường ngôi” cho năm Đinh Dậu sắp tới. Năm mới niền vui mới và hy vọng mới.
Chúng ta – những thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa đang đứng trước thềm năm mới, một năm mới với sự
khởi đầu đầy hứng khởi với nhiều dự án, kế hoạch lớn nhằm đưa Tổng Công ty phát triển lên một tầm cao mới.
Xuân Đinh Dậu, Bản tin Nội bộ của Tổng Công ty Tín Nghĩa lại tổ chức diễn đàn dành cho “những gương mặt
mùa xuân” để mỗi chúng ta có dịp bày tỏ những tâm tư, ước nguyện về cuộc đời về nghề nghiệp của mình.

ANH NGUYỄN MINH TRUNG – VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY:

HỢP LỰC LẠI ĐỂ
THƯƠNG HIỆU CỦA
TÍN NGHĨA VƯƠN XA
Năm Bính Thân đã qua, điều gì ấn
tượng đọng lại trong anh nhiều
nhất đề “làm quà” đón chào năm
mới?

N

hìn lại một năm đã
trôi qua, tôi cảm thấy
mình đã học được rất nhiều
điều từ các anh chị đồng
nghiệp trong gia đình Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Trải qua 2
năm công tác tại Phòng Đầu
tư Phát triển, tôi thấy mình
vẫn còn hạn chế về kinh
nghiệm xử lý những trường
hợp mang tính cấp bách, đòi
hỏi khả năng thực hiện một
lúc nhiều việc với độ chính xác
cao. Để khắc phục những yếu
điểm này, tôi sẽ không ngừng
cố gắng học hỏi, tiếp thu các
ý kiến, kinh nghiệm của đồng
nghiệp, nhất là lãnh đạo để
nâng cao trình độ học vấn,
chuyên môn và tích cực tham
gia các phong trào của cộng
đồng.
Năm mới đã đến, ước vọng mùa
xuân của anh là gì?
Năm mới, tôi mong mỗi thành
viên trong đại gia đình Tín
Nghĩa sẽ có một cái Tết tràn
ngập tràn tiếng cười, nhiều
điều may mắn và ngày càng
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gắn bó, đồng hành cùng Tổng
Công ty. Đặc biệt hơn, khi đã
hoàn tất công tác cổ phần
hóa, Tín Nghĩa sẽ bước sang
một trang mới, trở thành công
ty của đại chúng, điều này sẽ
mang nhiều thách thức hơn,
song song đó là các cơ hội
để Tín Nghĩa có thể phát huy
tiềm năng tối đa của mình. Tôi
tin tưởng với sự chỉ đạo sáng
suốt, tâm huyết của Ban lãnh
đạo Tổng Công ty và tinh thần
đoàn kết, đồng lòng của tập
thể cán bộ công nhân viên, tôi
tin Tín Nghĩa sẽ trở thành một
trong những thương hiệu uy
tín không chỉ ở Việt Nam mà
còn trên thị trường quốc tế.
Là thành viên của đại gia đình
Tín Nghĩa, với cương vị của mình
anh sẽ làm gì để Tín Nghĩa gặt hái
nhiều thành công ?
Là một thành viên của phòng
Đầu tư Phát triển, tôi luôn tự
nhủ với lòng phải luôn chấp
hành nghiêm chỉ các quy định,
quy chế của Tổng Công ty,
tích cực chủ động trong công
việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà lãnh đạo phòng đã giao.
Ngoài ra, tôi sẽ chủ động nâng
cao trình độ chuyên môn, kỹ
năng mềm kết hợp cập nhật
liên tục các văn bản pháp lý,
thông tin trong nước và quốc
tế để có những ý kiến, thảo
luận với các thành viên trong
phòng Đầu tư để kịp thời đưa
ra những kế hoạch, biện pháp
đem lại hiệu quả tốt nhất cho
các dự án.

GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN

ANH LÊ SƠN TÙNG
– TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
TIẾP THỊ BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA:

HỌC THÊM KIẾN THỨC
ĐỂ HỖ TRỢ TỐT CÔNG VIỆC

M

ột năm đã qua, khi nhìn lại bản thân tôi
thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều thứ
và cần phải khắc phục. Thứ nhất là phải học thêm
ngoại ngữ. Năm trước cũng vào khoảng thời gian
này, tôi tự nhủ là sang năm phải cố gắng học thêm
một ngoại ngữ nữa, việc này không chỉ phục vụ cho
công việc mà còn tìm hiểu thêm một nền văn hoá
mới. Thứ hai là kết quả công việc chưa đạt được như
kỳ vọng, dù bản thân đã có nhiều cố gắng. Để khắc
phục những hạn chế này, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại
công việc, thời gian một cách hợp lý, khoa học với
quyết tâm cao và hy vọng mọi thứ sang năm mới
cũng là “năm tuổi” của mình sẽ được xuôi chèo mát
mái

CHỊ ĐINH THỊ MỸ TRINH
- BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA:

K

HÃY TỰ MÌNH TẠO RA
“GIẤC MƠ” CHO CHÍNH MÌNH

hi thức dậy, chúng ta đều có hai lựa chọn: xuống giường
hoặc nằm ôm “giấc mộng lành” say sưa. Tiếp tục nướng
với giấc mơ của mình, hoặc thức dậy và theo đuổi ước mơ. Để
làm được những điều đó, không những phải hành động mà cần
phải mơ mộng, phải có kế hoạch với một niềm tin mãnh liệt vào
chính mình. Tôi đã học được rằng, nếu một người nỗ lực sống
một cuộc đời mà mình đã mơ ước thì anh ta sẽ gặp được thành
công. Với tôi, tôi không cho ai đánh cắp giấc mơ hay làm hao
mòn giấc mơ, đoán trước thất bại, hoặc chỉ trích tôi vì họ đang
nói câu chuyện của họ chứ không phải tôi. Với tâm niệm như vậy
tôi sẽ xuống giường và bước những bước đi vững chãi để thực
hiện “giấc mơ” của riêng mình.
Năm 2016 kết thúc tôi đã làm việc với Tín Nghĩa gần một thập kỷ
và tôi đúc kết, Tín Nghĩa là ngôi nhà thứ hai của tôi, là nơi giúp
tôi có thêm sức mạnh, sự kiên nhẫn và lòng đam mê để vươn tới
những điều ước. Để 20 năm sau nhìn lại, tôi sẽ chỉ thất vọng vì
những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm.
Vậy nên, tôi luôn trong tinh thần như con thuyền căng gió rời
bến an toàn, khám phá tìm kiếm và ước mơ. Thú thật mọi người
đừng cười nhé, tôi luôn tự hào về bản thân tôi, đó là sự âm thầm
cảm nhận rằng mình rất đáng giá, rất quý báu và mình đặc biệt.
Tất cả những gì tôi cần làm là sống thật với chính mình, sống
thật tốt cuộc đời của mình và công việc của mình đang làm. Vì
Vậy, tôi hạnh phúc và biết ơn cuộc đời và Tín Nghĩa đã cho tôi
một gia đình nhỏ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bởi thế, tôi
đang thực hiện “giấc mơ” của mình” qua việc không ngừng cải
thiện bản thân mình, chăm sóc tốt sức khỏe để trở thành con
người hoàn thiện nhất có thể đáp ứng công việc tại cơ quan và
gia đình một cách tốt nhất có thể. Một mùa xuân sắp đến, tôi
cầu mong gia đình hạnh phúc, cầu cho ‘giấc mơ” của mọi người
trở thành sự thật và cầu chúc cho đại gia đình Tín Nghĩa ngày
càng phát đạt, mọi người yêu thương nhau như con một nhà.

Một năm mới lại về, tôi cầu chúc cho mọi người
trong gia đình của mình và đại gia đình Tổng Công
ty Tín Nghĩa suốt 12 tháng trong năm được nhiều
sức khoẻ mạnh thông trong công việc và cuộc sống.
Để Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày càng phát triển,
không gì hơn là việc tôi cố gắng hoàn thành thật
tốt nhiệm vụ mà mình được giao phó. Bên cạnh đó
tôi sẽ cố gắng để học hỏi và nâng cao kiến thức của
mình nhằm có thể hoàn thành tốt những vấn đề
mới, phát sinh trong quá trình công tác để vừa có
thể hoàn thiện mình vừa có thể thích nghi với môi
trường công việc ngày càng đòi hỏi trí lực cao của
người làm việc.
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CHỊ NGUYỄN THỊ THANH NGA BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA:

T

HY VỌNG NĂM MỚI SẼ CÓ NIỀM VUI MỚI

hời gian trôi qua thật nhanh,
năm cũ sắp đi qua lại đón
một năm mới tràn đầy phấn khởi với
bao kế hoạch được đề ra. Nhìn lại
năm qua, bản thân mình cũng chưa
thật sự được trọn vẹn. Do việc thanh
toán chi phí của Ban QL các KCN
Tín Nghĩa đều về Tổng Công ty mà
đơn vị mình công tác tại KCN Nhơn
Trạch, nên việc đi lại, trình ký hồ sơ
rất khó khăn, có khi không kịp tiến
độ công việc, đi lại mất nhiều thời
gian. Tuy vậy anh em cùng cơ quan
của tôi đều vui vẻ hoàn thành nhiệm
vụ và tiếp tục phấn đấu hết mình vì
công việc.
Năm mới đã đến, mong ước cá nhân
là được Ban lãnh đạo Tổng Công
ty giao nhiệm vụ mới phù hợp với

trình độ chuyên môn để tôi có dịp
thể hiện năng lực của mình. Còn
mong ước lớn nhất là ước cho tất
cả gia đình mọi thành viên trong
đại gia đình Tín Nghĩa luôn khoẻ
mạnh, gia đình hạnh phúc, bình
an, tiền tài phát lộc và thành công
trong cuộc sống.
Từ khi được trở thành thành viên
của đại gia đình Tín Nghĩa, tôi cảm
thấy rất tự hào và trân trọng khi có
được gia đình nhỏ thật vui, hạnh
phúc cùng chồng và 2 nàng công
chúa. Tín Nghĩa với tôi như một
con tàu ra khơi chở đầy ắp niềm
tin và hy vọng, tôi luôn tâm đắc
với câu Tín Nghĩa là nền tảng của
thịnh vượng, vì vậy với tôi luôn
tin vào Tín Nghĩa. Nơi đây tôi sẽ
làm việc hết sức mình, và bản thân
tự trang bị, trao dồi thêm kiến thức

CHỊ ĐẶNG THỊ THANH HÀ
- BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA:

S

NĂM MỚI TƯ DUY LÀM VIỆC MỚI

au một năm lao động, học hỏi không ngừng cho sự hoàn thiện
bản thân, tôi nhận thấy mình dần trưởng thành hơn trong công
việc và cuộc sống. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn mờ nhạt,
bản thân tôi vẫn chưa khẳng định được mình trên con đường phát triển
sự nghiệp của bản thân. Trong năm mới, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời
gian hài hoà giữa công việc chung và việc riêng của bản thân, nỗ lực
cao hơn nữa trong việc phát triển kiến thức chuyên môn nhằm nâng
cao trình độ công tác, tạo nền tảng vững chắc trên con đường phát
triển sự nghiệp của bản thân nói riêng và đóng góp sức mình vào sự
nghiệp phát triển chung của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Năm mới vạn vật sẽ chuyển mình thay đổi và mong ước trong tôi cũng
sẽ đổi thay. Tôi mong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp luôn
vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tôi mong Tổng Công
ty Tín Nghĩa phát triển ngày càng lớn mạnh, luôn là một doanh nghiệp
đứng đầu không chỉ tại tỉnh Đồng Nai mà còn cả trên toàn quốc và đủ
sức vươn mình ra thế giới. Vì sự nghiệp chung của Tín Nghĩa, cá nhân tôi
nguyện sẽ đóng góp một phần sức nhỏ của mình trong sự nghiệp phát
triển của Tổng Công ty.
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góp nhiều hơn nữa để Tín Nghĩa
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CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG
- CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA –
PHƯƠNG ĐÔNG:

NĂM MỚI PHẤN ĐẤU KIỂU MỚI

ANH TRƯƠNG QUÂN
– KHU VỰC 8 – CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA:

T

TẤT CẢ VÌ CÔNG VIỆC

hấm thoát đã 10 năm trôi qua tại trạm dừng xe Tân Phú, chừng
ấy thời gian tôi vẫn gắn bó miệt mài với công việc và cảm thấy
hạnh phúc với công việc hàng ngày. Từ nhân viên bán xăng dầu rồi
bảo trì hệ thống điện nước, đến những công việc trong nhà hàng...
tôi luôn tất bật không biết mệt mỏi. Vì tin tưởng rằng Tín Nghĩa là nơi
tôi an tâm gửi gắm để cống hiến cho Công ty cũng như gia đình có
nơi nương tựa vững chắc.

V

ậy là những ngày cuối cùng của năm
2016 cũng sắp trôi qua, nhìn lại 1 năm
làm việc mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng
kết quả gặt hái vẫn chưa được như những gì
mình mong muốn. Công việc mỗi ngày mỗi
nhiều đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhiều
hơn, cần hoàn thiện hơn từ tác phong làm
việc cho đến chuyên môn nghiệp vụ.
Năm mới 2017 cũng đã gần kề, hòa chung
cùng không khí náo nức nhộn nhịp trong hơi
thở mùa xuân, bản thân lại thấy càng phải cố
gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu
cầu công việc ngày một phát triển của Công
ty.
Bản thân tôi cũng rất tự hào khi được là thành
viên của đại gia đình Tín Nghĩa, một người
con trong một đại gia đình với rất nhiều
gương mặt anh tài, giàu lòng nhiệt huyết,
sẵn sàng cống hiến hết mình vì một Tín
Nghĩa ngày mai tươi hơn, vững mạnh hơn,
rực rỡ hơn. “Một cây làm chẳng nên non, ba
cây chụm lại nên hòn núi cao”. Để con thuyền
Tín Nghĩa có thể vững vàng tiến ra biển cả với
bao hoài bão và khát vọng thì mỗi thành viên
trong gia đình Tín Nghĩa phải thật sự là một
thủy thủ trên con thuyền đó. Muốn được như
vậy theo tôi tất cả phải thật đoàn kết để cùng
với vị thuyền trưởng của mình chèo lái con
thuyền đến bến bờ vinh quang - hạnh phúc.

Tôi cũng như các anh em đồng nghiệp khác tại Trạm xăng dầu Tân
Phú tôi luôn cảm thấy tự hào mình là thành viên trong ngôi nhà
mang tên “Tín Nghĩa”. Trong cơ chế thị trường hiện nay “Khách hàng
là thượng đế” nên công tác phục vụ khách hàng luôn là vị trí hàng
đầu mỗi khi có quan hệ, giao dịch mua bán. Đôi khi có những lúc
khách hàng khó tính hay cố tình chọc phá làm anh em đồng nghiệp
rất bức xúc, không hài lòng nhưng vẫn phải kìm nén để không làm
phật lòng khách. Không phải ai cũng có thể đè nén được cơn thịnh
nộ của khách hàng mỗi khi trong người có chút hơi men.
Không phải lúc nào cũng cảm thấy thực sự hài lòng về công việc của
tôi là một nhân viên bán hàng, nhiều lúc mình cũng như các đồng
nghiệp khác ngồi lại với nhau cùng động viên, cùng chia sẻ những
lúc khó khăn gặp phải để rồi cùng nhau vượt qua. Bản thân của tôi
cũng không hài lòng với chính mình, vì mỗi người đều có một tính
cách, một khả năng và có một hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta chưa
thật sự đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận, cảm thông với
họ. Trong công việc cũng có những lúc dỗi hờn, những biểu hiện
khác nhau, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, rồi anh em lại cùng nhau
cố gắng hết mình để hoàn thành tốt công việc được giao.
Từ khi TDX Tân Phú được sáp nhập về với Công ty Cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa, trong lòng tôi luôn quyết tâm, cố gắng phấn đấu thật tốt
theo phương châm “Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh, lịch sự”
để góp phần công sức nhỏ bé của mình vào thành tựu của Công ty.
Năm cũ đã hết và năm mới sắp đến, tôi chỉ ước mong gia đình mình
luôn bình an, khỏe mạnh, công việc và thu nhập ổn định để cuộc
sống ngày càng sung túc, ấm no hơn và chúc cho đại gia đình Tín
Nghĩa luôn phát triển, gặt hái nhiều thành công.
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ANH HỒ XUÂN CƯỜNG
– KHU VỰC 6 – CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA:

NHIỀU CON ÉN SẼ LÀM NÊN MÙA XUÂN

T

hời gian như thoi đưa và 365 ngày cũ trôi qua
thật nhanh, mới đó mà đã 1 năm tôi làm “người
nhà’ của gia đình Tín Nghĩa. Năm Bính Thân sắp qua, một
năm thật ngắn nhưng cũng thật dài đối với tôi. Nhìn lại
một năm gắn bó với công việc thường xuyên tiếp xúc với
khách hàng nên đôi khi chưa làm khách hàng hài lòng
tuyệt đối, tôi vẫn còn thiếu sót những kỷ năng thuyết
phục khách hàng. Trong ngôi nhà Tín Nghĩa tôi đã được
làm việc cùng các anh chị em trong khu vực, môi trường
làm việc thân thiện, mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Năm mới với các chỉ tiêu kế hoạch được giao luôn cao
hơn so với năm trước, tôi sẽ cùng với các anh chị em
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, riêng bản
thân tôi sẽ cố gắng khắc phục kỹ năng giao tiếp thật tốt
để khách hàng luôn hài lòng và tin tưởng vào thương
hiệu uy tín của công ty.
Năm cũ đã qua, năm mới đến, ước vọng của tôi là được
tiếp tục làm việc lâu dài tại Tín Nghĩa. Để Tín Nghĩa gặt
hái nhiều thành công, là “Thành viên của đại gia đình
Tín Nghĩa” với nhiệm vụ là nhân viên bán hàng tôi sẽ
luôn cố gắng cùng với các bạn đồng nghiệp hoàn thành
tốt nhiệm vụ của mình, phục vụ khách hàng chu đáo
tận tình, luôn làm hài lòng mọi khách hàng, tiếp thị
giới thiệu các sản phẩm của Tín Nghĩa đến khách hàng,
giữ uy tín thương hiệu của công ty, góp phần nhỏ bé
của mình vào thành quả chung của tập thể. Một con
én không thể làm nên mùa xuân, nhưng tôi và các bạn
đồng nghiệp cùng các cô, chú, anh chị em trong ngôi
nhà chung Tín Nghĩa sẽ là những con én luôn làm nên
những mùa xuân tươi đẹp.

56

Thông tin nội bộ - Số 01/2017

CHỊ CAO NGỌC THU
- KHU VỰC I - CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA:

ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG THÌ SẼ GIẢI QUYẾT
ĐƯỢC MỌI KHÓ KHĂN PHÍA TRƯỚC

N

hìn lại một năm công việc với nhiều thử thách,
tuy hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn còn nhiều
thiếu sót mà bản thân còn phải học hỏi nhiều, tiếp cận
nhiều và phải phát huy hơn nữa để tiếp đón những công
việc của năm mới. Năm 2017 tôi nguyện phải cố gắng
nhìn lại bản thân, phải sắp xếp quĩ thời gian dành cho
công việc, cho gia đình. Phải quan tâm sức khoẻ được
tốt để hoàn thành công việc và chăm sóc cho gia đình
nhỏ của mình, đó là mục tiêu cần phải phấn đấu trong
năm mới.
Mong ước của tôi là mong sao cho gia đình một năm mới
an khang, êm ấm, mọi thành viên trong gia đình khỏe
mạnh. Mong các thành viên trong đại gia đình Tín Nghĩa
được sức khỏe dồi dào, tài lộc đầy nhà. Một năm mới sẽ
là thách thức mới và nhiều thành công mới.Mong công
ty làm ăn “thuận buồm xuôi gió” ngày càng gặt hái được
nhiều thành công, đời sống nhân viên ngày càng được
cải thiện. Đồng nghiệp luôn luôn chan hòa giúp đỡ lẫn
nhau, đoàn kết một lòng thì sẽ giải quyết được mọi khó
khăn thử thách phía trước.
Được là một thành viên nhỏ của “Đại gia đình Tín Nghĩa”
bản thân tôi rất là trân trọng và vinh dự. Tôi có tuổi nghề
ở Tín Nghĩa già một thập kỷ với công việc kế toán, vì thế
tôi luôn tâm niệm quan trọng hàng đầu là cố gắng hoàn
thành công việc được giao một cách tốt nhất mà bản
thân mình có thể, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách
nhiệm cao, đúng quy định kế toán hiện hành, quản lý chi
phí hợp lý tránh lãng phí của công ty.

GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN

ANH ĐỖ LÊ HÒA
- KHU VỰC 6 - CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA:

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG ĐÃ VỀ...

CHỊ NGUYỄN NGỌC THỤC
– CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA:

NĂM MỚI HÀNH ĐỘNG MỚI VÌ HÌNH ẢNH
CỦA TÍN NGHĨA

N
T

hấm thoát mới đó mà tôi đã bước qua tuổi
36, tuổi con gà cần mẫn chăm chỉ “bơi chải”
tại TXD Long Khánh thuộc khu vực xăng dầu số 6
– Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa. Nhớ ngày mới
bước chân vào ngôi nhà chung Tín Nghĩa vậy mà đã
được gần 13 năm rồi, xuân đến xuân đi đầy ắp trong
tôi nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ cùng với tập thể
ở đây. Năm Bính Thân đang dần khép lại, với những
thăng trầm trong một năm qua, tôi nhận thấy mình
còn khiếm khuyết về kỷ năng giao tiếp và cần phải
khắc phục trong năm mới.
Trước thềm xuân Đinh Dậu sắc xuân đang gõ cửa
từng nhà. Ước nguyện của tôi là được làm việc và
gắn bó lâu dài với công ty, có thu nhập ổn định, gia
đình hạnh phúc. Năm mới tôi kính chúc mọi người
trên thế giới này luôn được an lành và thịnh vượng.
Chúc Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày càng vươn xa,
phát triển rộng hơn. Chúc các cô, chú, anh chị em
trong ngôi nhà chung Tín Nghĩa sức khỏe, hạnh
phúc, thành đạt. Để Tín Nghĩa gặt hái nhiều thành
công, là “Thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa” với
nhiệm vụ là nhân viên bán hàng bản thân tôi sẽ cố
gắng phục vụ khách hàng chu đáo tận tình, luôn
làm hài lòng mọi khách hàng, tiếp thị giới thiệu các
sản phẩm của Tín Nghĩa đến khách hàng, giữ uy
tín thương hiệu của công ty, góp phần nhỏ bé của
mình vào thành công của công ty.

hìn lại một năm
đã qua, tôi thấy có
nhiều chuyển biến thiết thực
về thực hiện nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh, về doanh
thu, lợi nhuận, công tác
tuyên truyền quảng bá hình
ảnh, công tác xã hội…Tất
cả những chuyển biến đó là
sự nỗ lực không ngừng của
các thành viên trong công
ty. Cùng với toàn thể anh chị
em trong công ty, một năm
qua bản thân tôi cũng đã nỗ
lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, tích cực trong các
hoạt động phong trào đoàn
thể, Tuy nhiên, vẫn còn đó
những sự không hài lòng về
bản thân mà tôi nhận thấy
cần phải thay đổi trong thời
gian tới như: chưa thực sự
phát huy được hết sự nhiệt
huyết của tuổi trẻ, chưa
mạnh dạn đề xuất những cái
mới, bên cạnh những kiến
thức chuyên môn đã được
trang bị vẫn còn hạn chế về
kinh nghiệm thực tiễn. Vì
vậy, trong thời gian tới tôi
cần phải mạnh dạn đề xuất
những cái mới, năng động,
tích lũy và sáng tạo trong
việc để ngày càng tiến bộ
hơn nữa.
Một năm nữa đã trôi qua,
chúng ta ai nấy đều đặt cho
mình những mục tiêu và ước
vọng khi năm mới đã đến và

bản thân tôi cũng có những
ước vọng riêng. Năm mới
tôi mong muốn mọi người
ai cũng gặt hái được nhiều
thành công hơn trong công
việc, có nhiều niềm vui hơn,
có nhiều nụ cười hơn. Với
riêng tôi, tôi mong mình sẽ
có những bước tiến rõ rệt
hơn trong công việc và cuộc
sống. Là một thành viên của
đại gia đình Tín Nghĩa, để
gặt hái nhiều thành công
mỗi một chúng ta phải luôn
cố gắng hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao. Bản
thân không ngừng nỗ lực
học tập, rèn luyện để luôn
sẵn sàng nhận nhiệm vụ
mới. Nâng cao vai trò, tinh
thần trách nhiệm công việc.
Xây dựng mối quan hệ thân
thiết với đồng nghiệp, khách
hàng. Quảng bá hình ảnh
thông qua các hoạt động
phong trào thiết thực, trách
nhiệm phúc lợi xã hội.
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ANH NGUYỄN HỒNG THÁI
– CÔNG TY CPDV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA:

MONG NĂM MỚI LUÔN ẤP ÁP TÌNH NGƯỜI

T

ôi về nhận công việc mới tại Công ty CPDVBVCN Tín Nghĩa
với nhiều lo lắng. Khi được giao nhiệm vụ chính là phát triển
mục tiêu mới, đưa dịch vụ Bảo vệ của Công ty xâm nhập thị trường
mà chú trọng là các doanh nghiệp FDI trong khu vực nhằm tăng
doanh thu, lợi nhuận, tạo thêm việc làm và đa dạng hóa đối tượng
khách hàng. Chỉ tiêu được giao thì “khủng”(ấy là theo cách nghĩ
của tôi), thú thực tôi hoài nghi lắm. Hoài nghi khả năng của bản
thân, hoài nghi sự tương thích của đội ngũ nhân viên. Hoài nghi cả
sức cạnh tranh trong cái thị trường hỗn độn và cạnh tranh gay gắt
nhưng chưa hẳn đã lành mạnh.
Thế rồi, khi lao vào công việc tôi nhận ra rằng tôi không hề đơn
độc. Tôi đã nhận được bao sự trợ giúp từ mọi phía. Các Sếp thì giới
thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ, động viên, kết nối với khách hàng. Bạn bè
các đơn vị bạn thì giúp đỡ tận tình. Nào là giới thiệu, thuyết phục
khách hàng. Nào là phân công tiếp cận, đeo bám thậm chí còn
chỉ dẫn tính cách, theo dõi thời gian làm việc của khách rồi thông
báo, kết nối cho tôi tiếp xúc. Lại còn trợ giúp thật nhiều trong công
việc phiên dịch, dịch thuật tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng
Hàn…Còn các đồng nghiệp trong Công ty, vui lắm, việc tôi đi tiếp
xúc với khách hàng họ còn tíu tít chuẩn bị như chuẩn bị cho chú
rể vậy. Khi hợp đồng được ký kết thành công, tôi báo về Công ty
hay thông báo tới bạn bè, chỉ một tiếng reo hay lời chúc mừng của
họ cũng đã đủ để tôi quên đi mệt nhọc. Nếu chỉ một mình, không
được trợ giúp, chắc chắn tôi không thể có được kết quả vượt chỉ
tiêu được giao như bây giờ. Đây quả là một dịp tốt để tôi có thể gửi
lời cám ơn chân thành tới các vị Lãnh đạo, các bạn bè, đồng nghiệp
đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua.
Mùa xuân mới sắp tới, cầu chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh đón
một mùa Xuân mới an lành hạnh phúc. Cầu mong Tổng công ty Tín
Nghĩa nói chung và Công ty CPDVBVCN Tín Nghĩa nói riêng ngày
càng phát triển. Mong thu nhập của mỗi thành viên ngày một dồi
dào.

ANH NGUYỄN VĂN LIỆU
- CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CN
TÍN NGHĨA:

NĂM MỚI PHẤN ĐẤU CUỘC SỐNG
PHẢI... MỚI

N

hững ngày đầu năm mới là dịp để
mỗi chúng ta cùng nhìn lại một năm
cũ đã qua, mong ước những điều may mắn
đến. Ngày xuân, với mỗi người dân đất Việt,
bên cạnh cầu mong sức khoẻ, an khang,
thịnh vượng cho bản thân, gia đình, thì có
lẽ ai cũng mong ước về một tương lai tốt
đẹp hơn cho quê hương, đất nước. Qua một
năm nhìn lại bản thân thấy công việc nhiều,
dự án nhiều, mục tiêu bảo vệ nhiều, tương
lai nhiều, hi vọng nhiều. Bản thân cùng tổ
chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó
với lãnh đạo, đoàn kết anh em hơn nữa, khắc
phục hoàn cảnh gia đình, cá nhân, tiết kiệm
để nâng cao đời sống, thu nhập ổn định cuộc
sống tốt hơn trong năm mới.
Năm mới đến, đón xuân mới ước vọng bản
thân cùng tập thể anh em đoàn kết nội bộ,
nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt
nhiệm vụ cấp trên giao. Mong muốn lãnh
đạo các cấp quan tâm đến anh em hơn nữa
để có thu nhập cao hơn năm cũ.
Năm mới đến ngoài việc cầu mong cho gia
đình, bạn bè, người thân mạnh khoẻ, hạnh
phúc. Tôi còn có ước mơ mong Tổng Công
ty Tín Nghĩa phát huy nhiều thành tích hơn
trong sản xuất, kinh doanh và các hoạt động
khác. Sang năm mới, tôi tự nhủ mình cần
vững tin, chủ động, nhiệt tình hơn trong
phạm vi công việc được giao. Đóng góp phần
công sức của mình vào việc dần đưa Công ty
ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp hơn,
qua đó góp phần đưa hình ảnh Tín Nghĩa
ngày càng đậm nét trên thị trường.
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ANH NGUYỄN PHAN LUẬN
- CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA:

CHUNG TAY LÀM CHO CÔNG TY NGÀY
CÀNG LỚN MẠNH

ANH NGUYỄN VĂN LINH
– CÔNG TY CP QLDA TÍN NGHĨA:

T

LÍNH MỚI KHÁT VỌNG MỚI

ôi vào công ty được mới hơn một tháng, thời gian làm
việc ở Phòng thí nghiệm LAS – XD 570 (trực thuộc
công ty CPQL Dự Án Tín Nghĩa), tôi thấy mình cần phải nỗ lực
hơn nữa, không ngừng trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức
chuyên môn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của
một người thí nghiệm viên.
Những ngày đầu năm mới là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn
lại một năm cũ đã qua, mong ước những điều may mắn đến.
Ngày xuân, với mỗi người dân đất Việt, bên cạnh cầu mong sức
khỏe, an khang, thịnh vượng cho bản thân, gia đình, thì có lẽ ai
cũng mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương,
đất nước...

N

hìn lại trong một năm, tôi tự hào thương
hiệu của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Tín
Nghĩa đang phát triển và ngày càng được khẳng
định, thể hiện qua việc mở rộng nhiều mục tiêu
mới. Để niềm tự hào về công ty được nhân lên,
tôi nhận thấy rằng bản thân cần phải trau dồi
học hỏi và nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành
công việc mà cấp trên giao phó. Muốn được
vậy, tôi sẽ tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm để
góp phần khẳng định tính chuyên nghiệp trong
cung ứng dịch vụ cho khách hàng và hoàn thành
tốt hơn nữa công việc được giao.

Một mùa xuân mới đang dần đến với đất nước và người Việt
Nam, vốn giàu truyền thống tự lực, tự cường và lòng tự hào dân
tộc. Có lẽ trong những ngày xuân, mọi người đều có niềm vui
chung, khát vọng chung, đó là cảm xúc mà mùa xuân mang lại
cho mỗi con người. Và cái làm cho người ta cảm thấy ấm lòng
nhất sau những ngày đông giá lạnh chính là niềm hi vọng vào
tương lai. Với tôi, năm mới còn là dịp để tiếp tục những công
việc còn dang dở trong năm cũ. Sang năm mới, năm Đinh Dậu,
tôi xin kính chúc toàn thể “ Đại Gia Đình Tín Nghĩa” một năm
mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc cho “ Đại Gia
Đình Tín Nghĩa” sẽ cùng nhau sẽ không ngừng nỗ lực gặt hái
được nhiều thành công, hoàn thành các mục tiêu được đề ra
trong năm mới, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Đồng
Nai nói riêng và đất nước nói chung ngày một giàu mạnh.

Mùa xuân mới mang đến cho đất trời nhiều sự
đổi thay. Tôi chỉ mong công ty làm ăn ngày càng
tấn tới để cuộc sống của người lao động ngày
càng tốt hơn và mong rằng công ty luôn quan
tâm chăm lo cuộc sống của người lao động
nhiều hơn nữa để anh em đón một mùa xuân an
vui, hạnh phúc. Sang năm mới tôi chúc đại gia
đình Tín Nghĩa ngày càng phát triển. Chúc công
ty năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công
mới. Tôi xin chúc tôi đủ trí lực để hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ cùng với anh em.
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Hoài Xuân
Mai dần hé nụ đón Xuân sang
Từng cánh hoa khoe những sắc vàng
Trời đất đẹp thêm màu câu đối
Bên đường rực rỡ những hoa lan.
Có một mùa xuân trong mắt tôi
Một mình ngồi đếm thời gian trôi
Thăm cha mẹ sáng mồng một Tết
Đốt nén nhang thơm để nhớ người.
Nhớ mâm cỗ Tết ngày mùng hai
Cô bác họ hàng, cháu gái trai
Cả họ quây quần xem đốt pháo
Tiếng cười vui mãi tháng ngày dài
Giờ cũng rộn ràng để đón Xuân
Hình như hương khói đã vơi dần?
Giao thừa tiếng pháo không còn nữa
Mâm cỗ đầu năm cũng ngại ngần
Có ai giữ được tuổi Xuân qua
Chỉ ước bì nhan lúc tuổi già
Cùng với gia đình thật hạnh phúc
Tiếng cười luôn mãi ở trong nhà.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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Xuân

Mùa Xuân của những yêu thương
Trẻ khoe áo mới, già cười tóc phơ
Nhà nhà cửa mở ngóng chờ
Trai tơ vạm vỡ, gái hồng má thơ
Xuân ơi Xuân đến bất ngờ
Cho Mai e ấp, Đào chờ tuyết sương
Tình nhân mong ngóng lời thương
Gia đình sum họp, Xuân dường đi đâu?
Để chim với bướm ngóng sầu
Hoa chờ khoe sắc Xuân về đi Xuân
Kim Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Vững một niềm tin!
Tín là lòng tin, ở mọi nhà
Nghĩa tình còn mãi, khắp gần xa
Phát tài, phát lộc, vui xuân đến
Triển khai công việc, luôn thuận hòa
Bền tâm hợp sức, ta cùng bước
Vững mãi niềm tin, lời thiết tha
Muôn sự thành công, cùng đất nước
Đời vui ta hát, khúc chan hòa.
Nguyễn Thị Hải
Công ty Donafoods

THƠ XUÂN

Xuân
đến rồi

Hãy Về Miền Nhơn Trạch
Đồng Nai
Ta đã qua bao tháng năm dài

Xuân đến rồi anh nghe thấy không
Khi nhìn lại thấy đời, thay đổi quá
Hay còn mải miết với việc công
Đến nơi đây một vùng đất lạ
Tuần tra canh gác không ngừng nghỉ
Thôn hoang vu nay đã hoá phi thường
Ờ nhỉ, mùa xuân đã đến rồi…
Những con đường mới toả bốn phương
Tươi thắm sắc hồng hoa nở rộ
Kết nối với mỗi miền đất nước
Lá biếc chồi non tắm nắng vàng
Tràn niềm tin rạng ngời phía trước
Chim hót líu lo ngoài cửa sổ
Đô thị miền đông rực sáng tương lai
Ngẩng nhìn lên, trời đã sang trang.
Có mấy lời nhắn nhủ cùng ai
Phố phường tấp nập người xe cộ
Bạn hãy đến đất Đồng Nai Nhơn Trạch
Tỏa về khắp nẻo Bắc Trung Nam
Thành phố của kì nguyên xanh và sạch
Về thăm nội ngoại thắp hương tổ
Vui Tết đoàn viên đón xuân về…
Cho bạn cho tôi và con cháu mai sau
Tuần tra anh vẫn đi đều bước
Nơi an khang thịnh vượng bền lâu
Khắp chốn trong ngoài của mục tiêu
Mời bạn đến để cùng nhau xây dựng
Bảo vệ bình yên cho đất nước
Phát triển những công trình bền vững
Để xuân này ngấm tết vui nhiều.
Mãi mãi xanh tươi cuộc sống an bình
Canh gác suốt ngày bao vất vả
Không gian trong lành tràn ngập ánh bình minh
Thức trắng đêm thâu vẫn sẵn sàng
Đang vươn tới tầm cao thời đại mới
Anh nguyện hết mình vì tất cả:
Rực sáng niềm tin trên đường ta đi tới
An toàn vui tết đón xuân sang.
Cho hôm nay và cho cả mai sau
Canh gác tuần tra là nhiệm vụ
Đội Bảo vệ Đầu tư Nhơn Trạch
Nhưng nghĩa ân tình thấm đẫm trong
Tín Nghĩa với anh đầy ân nghĩa
Công ty CP DVBV
Nâng bước chân anh mãi ghi lòng…
chuyên nghiệp Tín Nghĩa
Năm mới xin chúc toàn Tín Nghĩa
Phát triển đi lên thắng lợi nhiều
Xuân về mọi sự đều thành đạt
Người người hạnh phúc đẹp tình yêu.
Nguyễn Văn Đình
Công ty CPDVBV chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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Mừng Xuân Tổng Công ty
Cổ phần Tín Nghĩa thân thương
Nhọc công nhọc sức hai bảy (27) năm dựng thành
Bốn ngành chủ đạo Tổng ta
Đầu tư động sản khu công nghiệp nhiều
Xăng dầu lên xuống từng ngày
Nhưng luôn vững chắc lập trường kinh doanh
Hân hoan nông sản của ta
Đạt nhiều giải thưởng vang danh nước ngoài
Cảng – kho – gic – tic (logistics) tối ưu
Luân chuyển hàng hóa đến nơi đúng giờ
Ban ta quản lý 4 khu
Ông Kèo, An Phước nói đùa Cái Ban
Tân Phú và Nhơn Trạch 3
Hai khu đã sớm hoàn thành dựng xây
Ban ta có Phó Tổng vui
Sếp Hồng vất vả sớm hôm điều hành
Ngoài ra có Sếp Hằng hiền
Sếp Thăng dễ mến, Sếp Luyến hiểu lòng
Cầu mong các Sếp khỏe vui
Năm mới hạnh phúc lộc ơn tràn đầy
Chúc cho tất cả mọi phòng
Hăng say làm việc nắm tay thuận hòa
Chúc xuân đơn vị khắp nơi
Chúc cho Tín Nghĩa ngày càng bay cao/./
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Nguyễn Thanh Vũ
(BP Đền bù - BQL)
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Bộ phận
Môi trường
Chúc Xuân
Bính Thân đi qua Đinh Dậu đến
Bộ phận Môi trường xin chúc xuân
Chúc tặng Ban ta thêm chữ HỶ
Kế hoạch kinh doanh vượt ngoài tầm
Hạ tầng, Kỹ thuật luôn tươm tất
Nội bộ giao thông luôn phẳng bằng
Cấp điện, dẫn nước sẵn sàng van
Phản hồi doanh nghiệp lấy niềm vui
Rác thải trong khu thu gom trọn
Sạch sẽ giảm mùi và chuyển giao
Nước thải thu gom và xử lý
Đạt chuẩn đầu ra quy định xả
Tư vấn Môi trường bận rộn luôn
Báo cáo dịch vụ luôn sẵn sàng
Đồng hành doanh nghiệp cùng hướng đến
Công nghiệp bền vững phát triển xanh
Mai vàng khoe sắc khắp trong khu
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều
Bạc tiền rủng rỉnh tiết kiệm chi
Nhà nhà vui đón tết bình an.
Sĩ Thanh (BQLCKCN)

Dự án Cảng Phú Hữu
Chúc Xuân Đinh Dậu
Năm Khỉ đi qua, năm Gà đến
Phúc lộc đua nhau đến từng nhà
Quản lý Ban ta vừa thêm mới
Dự án bồi thường, đất thu hồi
Xây Cảng, du lịch và Sinh Thái
Phú Hữu, Đại Phước vừa mở ra
Bốn mươi hecta xây dựng Cảng
Nhà Bè nhánh sông vị trí khu
Đến nay Cảng ta đã thu hồi
Một nửa hecta vừa tròn đó
Kế hoạch năm sau thu hồi hết
Dự án triển khai sớm vận hành
Tàu lớn, tàu nhỏ được cập bến
Xuất – nhập hàng hóa nhộn nhịp vui
Chính quyền hân hoan cùng chào đón
Dân chúng đồng tình ủng hộ cao
Du lịch sinh thái một ba không (130hec)
Đại Phước xưa nay tại xã nhà
Thiết kế quy hoạch duyệt phương án
Công tác bồi thường triển khai nhanh
Nhân dịp xuân mới cùng kính chúc
Chúc luôn tươi trẻ chúc khang an
Phúc lộc công danh rạng ánh ngà
Sống lâu sống khỏe nhà bình an.
Phan Tấn Đạm
(Dự án Cảng Phú Hữu)

Thông tin nội bộ - Số 01/2017

63

Xuân
Đinh Dậu
* CHI NHÁNH BẢO LỘC
* XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TÍN NGHĨA
* CÔNG TY CỔ PHẦN TMXD PHƯỚC TÂN
* CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA
Á CHÂU
* CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN KHẢI
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M

XUÂN VỀ VỚI ĐỘI BẢO VỆ

ùa đông đi qua, mùa
xuân lại đến, một
vòng tuần hoàn của tự nhiên,
Tết lại đến với chúng ta. Tất cả
mọi người từ người già, trẻ em,
công nhân, sinh viên, bảo vệ,…
đều cảm thấy vui vẻ nhưng có lẽ
vui nhất là trẻ em vì được khoe
áo mới, được nhận tiền lì xì, được
đi chơi nhiều nơi. Vậy mà còn
những người vẫn ngày đêm làm
việc, canh gác, bảo vệ, giữ gìn
an ninh trật tự,…đó là các anh
bảo vệ. Nhà nhà, người người
đón Tết cùng gia đình nhưng
riêng các anh bảo vệ thì phải
làm nhiệm vụ, một năm có một
lần được sum vầy vui vẻ cùng
gia đình nhưng vì công việc họ
phải đón Tết ở nơi đất khách quê
người mà không có người thân
bên cạnh. Tôi hỏi bao lâu các anh
về quê: “Các anh nói rất muốn
năm nào cũng được về nhưng
vì công việc mà năm năm, mười
năm chưa được về thăm quê,
làm nghề này mà xin nghỉ nhiều
ngày về quê thì không ai trực
cả”. Nghe thôi mà tôi cảm thấy
thương các anh lắm, không vì
vậy mà các anh thấy buồn. Bảo
vệ ở nhiều nơi như: Bảo Lộc, Tân
Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Biên
Hoà,…nhưng các anh được đón
Tết theo cách riêng của mình.
Ở Nhơn Trạch thì đất rộng dễ
chăn nuôi, trồng trọt, vào đêm
29, 30 Tết, các anh cùng nhau
mổ gà, giết heo, sử dụng cây
nhà lá vườn,…chia nhau những
miếng thịt làm quà, còn lại thì
làm tiệc một bữa. Không ồn ào
và rộn ràng như Nhơn Trạch, các
anh ở khu vực xa chỉ tập trung
vào đêm 30, ngồi lại dùng cơm
dân dã và tâm sự, nói chuyện

bình thường về tất cả mọi việc.
Những khoảng lặng, thời gian
như vậy sẽ làm các anh nhớ mãi,
tất cả sự giận hờn, không phục
Đội trưởng sẽ được mờ dần sau
những bữa cơm ấm cúng như
thế này. Ca ngày hay ca đêm
đều không có thời gian, rất khó
tập trung các anh lại, chỉ có Tết
mới có một thời gian ngắn ngủi
nhưng ý nghĩa lớn. Hàng ngày
bận rộn với công việc, không
có dịp bày tỏ cùng nhau thì thời
gian này tuy ngắn ngủi nhưng
rất có ý nghĩa với mọi người để
tâm sự, nói ra những điều mà lâu
nay vẫn để trong lòng.

Tóm lại, nghề bảo vệ rất vất vả
và cao quý, một nghề mà trách
nhiệm luôn đặt lên hàng đầu,
một nghề mà hi sinh tương đối
nhiều, một nghề mà hầu như
làm việc suốt năm, không có
thời gian nghỉ thậm chí Tết đến
cũng không được nghỉ dài. Phải
yêu nghề và có tâm với công việc
lắm mới chọn nghề bảo vệ. Vì
vậy, nghề bảo vệ nên được trân
trọng và yêu quý như các ngành
nghề khác.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Công ty CP DVBC chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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KIỂM TOÁN
NỘI BỘ NHÌN
LẠI NĂM QUA

N

ăm 2016 là năm có nhiều
điều mới ở Tổng Công ty
Tín Nghĩa nói chung, các phòng
ban nói riêng trong đó có phòng
Kiểm toán nội bộ.
Năm 2016 Tổng Công Tín Nghĩa
lần đầu chuyển đổi mô hình hoạt
động từ Công ty TNHH một thành
viên sang Công ty cổ phần. Qua
đó Tổng Công ty thực hiện sắp
xếp, tái cấu trúc các phòng ban
theo hướng tinh gọn, trong đó
có phòng Kiểm toán nội bộ. Bộ
máy hoạt động lúc đầu năm từ
6 người, sau khi sắp xếp từ giữa
tháng 7/2016 chỉ còn lại 1 sếp và
2 nhân viên. Phải nói năm 2016 là
năm có áp lực rất lớn trong việc
hoàn thành kế hoạch kiểm toán.
Tuy với lực lượng mỏng nhưng
Ban kiểm toán nội bộ cũng đã
hoàn thành kế hoạch kiểm toán
năm 2016. Thành quả đạt được do
nhân sự Ban KTNB đều được đào
tạo và có kinh nghiệm trong lĩnh
vực kế toán, kiểm toán, tài chính.
Ngoài ra Ban luôn nhận được sự
quan tâm sâu sát của Ban TGĐ qua
ý kiến chỉ đạo trực tiếp cho từng
báo cáo kiểm toán. Bên cạnh công
tác kiểm toán, Ban còn thực hiện
một số công tác sau:
- Xây dựng quy chế Ban kiểm soát
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Cty Cổ phần TCT Tín Nghĩa.
- Xây dựng quy chế mua sắm tập
trung.
- Chỉnh sửa và góp ý quy chế Ban
KTNB và các quy chế nội bộ TCT
- Theo dõi tình hình hoàn thiện hồ
sơ pháp lý đất ngoài ranh các dự
án của TCT

Á Châu, Công ty CP Tín Khải, Công
ty Cổ phần Thống Nhất.
- Thực hiện các công tác liên quan
Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh
niên và tham gia một số phong
trào đoàn thể khác.

- Tham gia phối hợp cùng P.KDXK
café và P.KTTC kiểm kê hàng café
tồn cuối vụ tại kho An Phước.

Khép lại một năm đầy áp lực và
nhiều thách thức mới đặt ra cho
năm 2017. Ban cũng đã đề ra kế
hoạch năm 2017 theo hướng mới
đó là kiểm toán theo chuyên đề
(các chuyên đề về: tài sản, quản lý
hồ sơ đất đai, về thực hiện trình tự
thủ tục đầu tư XDCB,…), đi sâu về
kiểm tra tính tuân thủ, kiểm toán
hoạt động và Báo cáo tài chính ở
các phòng ban và các đơn vị trực
thuộc. Hy vọng với nhiều áp lực
mới Ban cũng sẽ hoàn thành và
có nhiều góp ý, đề xuất giúp Ban
Tổng giám đốc trong công tác
quản lý điều hành cũng như giúp
các đơn vị phòng ban ngày càng
hoàn thiện hơn.

- Tham gia kiểm soát Công ty CP
Đồng Thuận, Công ty CP Tín Nghĩa

Nguyễn Thị Bảo Châu
Ban KTNB

- Phối hợp với các phòng ban giải
quyết thu hồi nợ khó đòi Nhà máy
đá và Nhà máy gạch.
- Thực hiện nhiệm vụ theo phân
công của Tổ kinh doanh café
- Phối hợp các phòng ban kiểm kê
hàng hoá, tài sản, công cụ dụng
cụ 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm
kê cuối năm 2016.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 THÀNH LẬP NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH ĐỒNG NAI

CHUNG SỨC CÙNG HỘI THI

N

hân dịp chào mừng kỉ
niệm thành lập ngành thi
đua khen thưởng, Khối thi đua số
6 gồm các đơn vị: Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Sonadezi, Dofico, Đồng
Tiến, Xổ số kiến thiết vinh dự được
tham gia chương trình Giao lưu
Văn hoá – Văn nghệ - Thể thao (Kỉ
niệm 40 năm thành lập ngành thi
đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai).
Khối 6 của chúng tôi đăng ký tham gia các tiết
mục rất phong phú như:
1. Đơn ca nam: Người sống mãi
trong lòng miền Nam
2. Múa: Tây Nguyên Đại Ngàn
3. Ca múa: Đường chúng ta đi
Tôi may mắn được tham gia cùng
các anh chị trong Tổng Công ty
Tín Nghĩa, được tập luyện cùng
các đơn vị khác. Tuy việc ca múa

không phải là sở trường của chúng
tôi, những người không chuyên,
những nhân viên với ngành nghề
và lứa tuổi khác nhau nhưng suốt
gần 3 tháng tập luyện, chúng tôi
cũng đã hoàn thành được các tiết
mục gần như hoàn hảo, đã gắn
kết thêm tình bạn với các Công ty.

mục và để lại ấn tượng với tất cả
mọi người. Hội diễn lần này còn
là nơi giao lưu, học hỏi, gắn kết
tình bạn giữa các khối thi đua, các
đơn vị trong Tỉnh. Lãnh đạo đoàn
đã tận tuỵ chăm lo, xây dựng và
triển khai chương trình một cách
tốt nhất.

Ngày 01/12/2016, mới hôm qua
còn bận rộn công việc mà hôm
nay trên sân khấu chúng tôi
dường như toả sáng hẳn. Những
giọng ca mượt mà, nồng ấm và
sâu lắng của các diễn viên đã thể
hiện được tình yêu Bác Hồ, Đảng,
quê hương đất nước. Các tiết mục
hấp dẫn và mới lạ của đoàn luôn
nhận được những tràn pháo tay
của khán giả. Đoàn đã cống hiến
hết mình, đã khắc phục mọi khó
khăn để tập luyện và biểu diễn
tốt nhất, hoàn thành xong các tiết

Hội diễn khép lại nhưng đã mở ra
nhiều triển vọng tươi sáng nhằm
xây dựng tình hữu nghị, tình đồng
nghiệp ngày càng thêm gắn bó,
góp phần hỗ trợ nhau trong các
hoạt động, công tác. Trong đó
tình người, tình đời cùng những
kỷ niệm tốt đẹp lan tỏa và lắng
đọng mãi trong lòng nhiều người.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Công ty CPDV Bảo vệ Chuyên nghiệp
Tín Nghĩa
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MỎI CHÂN
ĐI TÌM SỰ...
KHÁC BIỆT
Một năm có bốn mùa xuân hạ - thu - đông, nhưng mùa
xuân đối với tôi là đặc biệt nhất.
Nó đặc biệt vì mỗi khi xuân về
Tết đến tôi thường bận bịu đến
tíu tít từ việc cơ quan, gia đình,
khu phố kèm theo một sự háo
hức của tuổi trẻ.
Mỗi khi tết về, chân tay thì luôn
việc, đầu óc tôi vẫn thường
dành một khoảng hở để đếm
lại những bước chân mình đã
đi trong một năm, một chặng
đường đã qua và tổng kết
mình đã thu hoạch, tìm được
bao nhiêu sự “khác biệt” mang
lại giá trị trong lao động và
cống hiến cho cuộc đời.
Cuộc sống là một cuộc trường
chinh đi tìm cái mới bất tận. Tết
đến là dịp để “tính sổ” mình đã
gặt hái được bao nhiêu thành
qủa, để rồi tiếp tục “chinh phạt”
những mục tiêu mới. Do vậy,
Tết thật đặc biệt đối với tôi,
vì Tết không đơn thuần chỉ là
những ngày nghỉ ngơi, đi thăm
hỏi, chúc mừng nhau mà nó
là cột mốc để kết thúc cái cũ,
mở ra một cung đường mới
và mang đến cho ta nhiều hy
vọng từ những bước chân đi.
Thấm thoát đó mà cuộc đời
mình đã bước qua bốn mươi
mùa xuân có lẻ, gần nửa thế
kỷ nhiều người có lẽ đã không
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nhớ những bước chân đã đi
lên những lối mòn nào song
tôi thì khá thuộc những bước
chân mình đã qua. Thời trẻ học
hành, trưởng thành xông pha.
Cũng như bao người tôi có gia
đình và những đứa con rồi lao
vào công việc như đoàn tàu
tốc hành hướng mình về phía
trước và cũng đã dừng đỗ ở
nhiều sân ga, tại đó có những
điều rất thú vị, đáng nhớ.
Năm 1995, tôi bắt đầu gắn bó
với đại gia đình Tín Nghĩa bằng
công việc thu ngân rồi đến kế
toán tổng hợp tại “siêu thị” tự
chọn. Tháng 1/2000 chuyển
sang ICD Biên Hoà là đơn vị
chuyên về logistics, các giao
dịch ngoại thương đối với tôi
chỉ có trên lý thuyết, thực tế
chưa qua, nói chung là mới
và không dễ dàng. Trong thời
gian gần 15 năm ở vị trí quản
lý ICD Biên Hoà (từ phụ trách
marketing đến giám đốc), cái
khó là thị trường ngày càng
mở rộng, sự cạnh tranh ngày
càng quyết liệt hơn khi nhiều
đối thủ mới ra đời. Phương

cách nào để mang đến cho
khách hàng một dịch vụ tốt
nhất với giá mền khiến cho cả
tập thể ICD vã mồ hôi hột và
mất ngủ triền miên. Tuy nhiên
với sự dìu dắt của người Thầy,
người Anh đi trước và bằng
kiến thức của học hành, sức
bật của tuổi trẻ và sự đồng
cam cộng khổ của anh, chị, em
trong công ty tất cả cùng tiến
về phía trước. Trong thời buổi
mọi thứ đều “toàn cầu hóa”, khi
mình đứng im nghĩa là mình đã
bị tụt hậu. Không muốn mình
bị thiên hạ bỏ lại đằng sau chỉ
có cách tự mình mà khôn ra.
Năm 2008, được Tổng Công ty
tạo điều kiện tôi đã rất nỗ lực
hoàn thành khóa học Thạc sĩ
Quản trị Kinh doanh của Đại
học Wales học tại Singapore,
mục đích là để phục vụ cho
công việc. Tại trường học này,
câu chuyện của một giáo sư
tôi nghe được, rằng trong thế
giới toàn cầu hóa, lao động cơ
bắp dần dần nhường chỗ cho
trí óc và sự khác biệt về chất sẽ
chiếm ngôi vương phần còn lại
của thế giới. Ông thầy giảng
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nghĩa cho dễ hiểu, chiếc điện thoại
thông minh có biểu tượng qủa táo
đâu cần nhà máy sản xuất với ống
khói khổng lồ hoặc như hãng giầy
Nike không có nhà máy của riêng
mình nhưng vẫn làm cho cả thế
giới đảo điên chính vì sự “khác biệt”
của nó?
Tháng 5/2015, tôi điều chuyển và
nhận nhiệm vụ phụ trách Tổ chức
- Nhân sự, một số nhiệm vụ do Chủ
tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Tín Nghĩa giao và đảm nhiệm thêm
Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Một
công việc đối với tôi là hoàn toàn
mới và đặt bản thân mình vào thế
phải thử thách khó khăn. Muốn
hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng bản
thân phải tìm cho được sự khác biệt
phù hợp với thực tiễn và mang lại
giá trị thực cho cả một tập thể. Dù
thời gian gắn bó với công việc mới
chưa nhiều nhưng nhờ sự động
viên, chia sẻ của lãnh đạo và sự hợp
tác của toàn thể anh, chị, em trong
công ty đã giúp tôi vượt qua được
những khó khăn ban đầu.
Mới sinh ra không mấy ai làm được
thầy, mà muốn làm sư phải kinh
qua học hành, lao động tích cóp
kinh nghiệm mà nên. Tôi cũng vậy,
để làm tốt công việc quản lý hiện
nay rõ ràng rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ
kinh nhiệm tâm huyết của các anh
chị đi trước, các đồng nghiệp và cả
tập thể cán bộ công nhân viên. Một
con én không thể làm nên mùa
xuân nhưng nhiều con én cùng cất
cách chúng ta sẽ có một bầu trời
ngợp sắc xuân.

XUÂN VỀ KHẮP MUÔN NƠI
Trời bắt đầu se lạnh, gió mùa xuân nhè
nhẹ đang len lỏi vào hơi thở của mọi
người và một cảm giác lâng lâng của
lập đông lành lạnh báo hiệu cho một
mùa xuân sắp về cùng mọi người.

tết cũng ồn ào nhộn nhịp không kém
hòa với dòng người mua sắm ấy khiến
cho đất trời có một không khí thật là
xuân.

Trên từng con đường trong từng góc
phố cuộc sống như đang hối hả chạy
nước rút để tổng kết cho một năm lao
động, hình ảnh bác nông dân đang
mùa thu hoạch cùng những hạt lúa
trĩu vàng thơm mùi lúa mới đượm tình
quê hương, anh công nhân trong nhà
máy tăng tốc vượt kế hoạch sản xuất
để có thể đạt thành tích cao nhất trong
năm, hình ảnh chị thợ may đang tạo ra
những bộ quần áo đẹp nhất đem đến
cho mọi người một bộ cảnh mới chuẩn
bị đón xuân về, những em bé đòi mẹ
mua đồ tết, mua đồ chơi, quần áo mới,
các anh chị lớn thì lên kế hoạch cho
một mùa tết đi chơi thật tưng bừng.
Các phương tiện truyền thông đang
ra sức quảng cáo các sản phẩm xuân
của các nhà cung cấp bằng nhiều hình
thức nhằm thu hút người tiêu dùng.

Với không khí chào đón xuân của cả
nước, hàng năm trong cơ quan tôi cũng
rộn ràng không kém. Đặc biệt Phòng
Hành chính Quản trị là phòng cuối
năm bận rộn và ồn ào, nào là chuẩn bị
tổng vệ sinh Văn phòng,chuẩn bị trang
trí bông hoa ngày tết, nào là chuẩn bị
nhận quà, phát phát quà Tết được trao
tận tay cho các anh, chị cán bộ công
nhân viên trong Công ty dù không
nhiều nhưng cũng có thể góp niềm
vui trong không khí đón xuân của các
thành viên trong Tổng Công ty. Không
những chăm lo cho đời sống CBCNV
trong Tổng Công ty mà Đảng ủy, Ban
TGĐ còn quan tâm đến cuộc sống với
những con người trong các tổ chức xã
hội như người già neo đơn, trại trẻ mồ
côi, trẻ em khuyết tật, Người mù các
huyện …Không có gì hạnh phúc và vui
khi được nhìn thấy những nụ cười của
những con người khiếm khuyết ấy.

Không khí chào đón xuân tỏa khắp mọi
miền đất nước, cây xanh tươi đâm chồi
nảy lộc, hoa mùa xuân chuẩn bị đơm
bông góp mặt cùng với chúa xuân
đem đến cho con người một mùa xuân
thật xinh đẹp.

Một năm cũ sắp khép lại, một chặng
đường mới sắp mở ra bao nhiêu hứa
hẹn và khó khăn cho con đường trước
mặt.

Thành phố nơi tôi ở không ngoại lệ so
với cả nước đang rộn ràng chào đón
mùa xuân mới những con đường đang
được trang trí đèn hoa lấp lánh. Đường
phố vào xuân với những khu bán đồ

Chúc cho mái nhà Tín nghĩa luôn tay
nắm lấy bàn tay tràn đầy nhựa sống
cùng hát vang bài ca chiến thắng.
Thanh Loan
P. HCQT

Năm cũ qua, năm mới đến tôi hy
vọng mọi người trong đại gia đình
Tín Nghĩa chân cứng đá mền tìm
được sự “khác biệt” cho riêng mình,
để mùa xuân thêm xuân. Chúc cho
mọi người sức khỏe, hạnh phúc,
hanh thông mọi điều trước thềm
năm mới đến.
Đặng Thị Thanh Hà
Phó TGĐ
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Tết
“Tôi cảm thấy vui và gắn bó mỗi
khi tết về, nó là sợi dây huyết
thống bền chặt theo thời gian
của ba thế hệ.”
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố
Biên Hòa còn chồng tôi là người
ở miền Trung vào thành phố lập
nghiệp. Trong gia đình có anh
cùng năm người em, mỗi người
sinh sống và làm việc ở một tỉnh
thành khác nhau, nên chỉ có ngày
tết là lúc anh em khăn gói về quê
gặp nhau sum vầy, đông đủ.
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Mảnh đất miền Trung hàng năm
khi đến mùa mưa bão thường
phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt
hòanh hành. Vì thế con người
ở đây lâu dần trở nên rất kiên
cường, họ cố gắng chống chọi với
thiên nhiên để giữ lại mảnh đất
của tổ tiên, ông bà. Con đường
về quê chồng tôi từ quốc lộ 1A
đi về nhà khỏang 100m nên mỗi
khi về có lẽ đi xe đò là thuận tiện
nhất, ngày 30 tết vui và nhộn
nhịp, mọi người tíu tít làm cơm và
sắm tết từ sớm, bữa cơm tối được
dọn ra với những món đồng quê
như thịt kho hột vịt, gà vườn nấu
cháo…. bữa cơm gia đình được
dọn ra cũng là lúc mọi người ăn
uống và hàn huyên câu chuyện,
từng cặp gia đình nhỏ chúc sức
khỏe bố mẹ chồng với những
lời chúc tụng hài hước, vui nhộn
khiến bố mẹ chúng tôi cười hết
buổi.

nên sau bữa ăn lũ trẻ lăn ra ngủ vì
mệt, còn người lớn thì cứ râm ran,
rì rầm nói chuyện tới gần sáng .
Gà gáy canh ba, canh tư theo thói
quen nếp nhà mà cũng là tập tục
của nhà quê, bố chồng thức dậy
sớm pha ấm trà và chuẩn bị cho
heo, gà ăn. Lúc này ai có sức cũng
ráng ngồi dạy uống trà với bố và
những khó khăn, khúc mắc được
mọi người đem ra hỏi bố, mong
một lời khuyên bảo và những lời
của ông bao giờ cũng minh triết
và bao dung. Nhà bố mẹ chồng
cũng gần, nhà thờ cách khỏang
100m. Chưa 5 giờ sáng chuông
nhà thờ đổ dồn và những bài
thánh ca ngân nga. Cả đồng quê
thức dạy, trời còn tối lắm mà mọi
người lục tục đi lễ nhà thờ, từng
đòan người nối nhau theo trật tự,
đi trong sương sớm tinh mơ .

Có lẽ sau một chuyến đi xa, lại
bận rộn với cơm nước và sắm tết,

Sáng mùng một sau khi chờ bố
mẹ cúng ông bà tổ tiên xong.
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Sau bữa ăn sáng, người lớn và
trẻ con diện đồ đẹp, chỉnh tề ra
phòng khách khoanh tay chúc
mừng tuổi bố mẹ và nhận tiền
lì xì. Đám trẻ con vui tươi, xúng
xính cầm phong bì lì xì màu đỏ
thắm với lời chúc của các cô, chú,
anh, chị cả năm may mắn, học
giỏi, chăm ngoan. Sau đó từng
gia đình đi chúc tết họ hàng. Đón
nhận những lời chúc mừng đầu
năm với nguyện vọng mộng năm
mới thật nhiều may măn và hạnh
phúc, tài lộc.
Bao năm qua rồi, tôi vẫn như đứa
trẻ háo hức mong chờ ngày tết
nay đã thành mẹ của những đứa
trẻ, thành người lo chuyện tết
nhất vậy mà cái tết ở quê vẫn in
đậm trong tôi.
				
		
Phan Thị Huệ
		
ICD Biên Hòa
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TẾT TRONG TRÁI TIM TÔI
“ Khi gió đồng ngát hương
Rợp trời chim én lượn
Cây nảy mầm chồi xanh
Mây trắng bay yên lành”

K

hi nghe những lời ca du
dương trong bài hát “Mùa
chim én bay ”vang lên hẳn trong
lòng mỗi người đều có cảm giác
lâng lâng khó tả, cảm giác mùa
xuân đang ở ngay bên ta, mùa
xuân đang len lỏi đến từng cành
cây ngọn cỏ, mùa xuân lan tỏa
đến cả bầu trời rộng lớn hay đến
từng cánh chim én nhỏ đang
chao liệng trên không trung.
Nếu ai chưa một lần được đón
không khí tết tại những miền
quê hẳn chưa cảm nhận hết được
không khí thiêng liêng đầm ấm
của Tết cổ truyền dân tộc Việt.
Mỗi miền quê Việt Nam lại có
những phong tục đón Tết riêng
tạo nên những nét đặc sắc và
phong phú của văn hóa dân tộc.
Viết lên những dòng cảm xúc này
tôi muốn được chia sẻ với các
bạn về không khí Tết và những
nét “đặc biệt” của Tết cổ truyền
còn giữ lại nơi quê hương tôi giữa
cuộc sống xô bồ của xã hội.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh
đất giàu truyền thống. Con người
nơi đây kiên cường trong đấu
tranh để rồi khi trở về với cuộc
sống đời thường họ lại chân chất
trong những điệu hát câu hò xứ
Nghệ, dòng sông Lam như ôm

trọn và giữ gìn những nét văn
hóa truyền thống của cha ông để
lại.
Mỗi dịp Tết đến xuân về hẳn ai
cũng có chung một niềm mong
mỏi được đoàn tụ với gia đình
để được thắp một nén nhang lên
bàn thờ tổ tiên trong thời khắc
tất niên thiêng liêng. Con người
quê tôi cũng vậy, họ mang trong
mình một niềm hoài cổ: “không
thể quên được không khí Tết của
quê nhà, về quê là để sống lại
những kí ức của tuổi thơ”. Bởi vậy,
những người con xa xứ cả năm
bôn ba ra bên ngoài vất vả mưu
sinh thì cũng mong đến tết để
được về quây quần xum họp bên
gia đình và người thân.
Có lẽ đâu đó đã xa rồi cái thời
làng xóm chung nhau một con
lợn Tết, nhà nhà gói bánh chưng
xanh đón chờ ngày Tết, thật đầm
ấm và bình dị. Quê tôi vẫn vậy,
chẳng đổi thay nhiều. Bắt đầu từ
những ngày 23 tết, dạo quanh
các khu chợ quanh vùng ta có thể
không khó để nhìn thấy những
bó lá dong, những nắm lạt được
cột chặt gọn gàng và xếp đều
ngăn nắp. Hay những hàng củ
kiệu, củ hành…cũng được chất
thành đống, trong đó cũng được
phân thành nhiều loại như: loại
lớn, loại nhỏ, loại đã qua sơ chế
hay cũng có loại đã làm và đóng
gói sẵn để đáp ứng nhu cầu của
người dùng. Chiều 30 Tết nhà nhà
lại nhộn nhịp tưng bừng chuẩn bị
cho mâm cơm cúng ông bà tổ
tiên. Đảo qua một vòng trong

làng có thể bắt gặp ở các gia đình
hình ảnh mọi người đang háo
hức mổ lợn Tết, không khí đó thật
vui nhộn mà cũng đầy màu sắc
của thôn quê. Giữa một xã hội xô
bồ, nhộn nhịp, ngày Tết đang dần
mất đi ý nghĩa thiêng liêng của
nó thì dường như cảnh hai ba gia
đình chung nhau “đụng” lợn Tết
đang dần trở nên một hình ảnh
xa lạ.
Như những gia đình khác, mẹ tôi
cũng tranh thủ quét dọn quanh
vườn và gom thành một đống
nhỏ để chờ đến giây phút giao
thừa thì đốt lên như mong ước
những cái rác rưởi, những điều
không hay không may mắn của
năm trước sẽ hết và thay vào đó
là cái sạch sẽ, tinh tươm để đón
chào một năm mới tốt đẹp hơn.
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Chị em tôi thì tranh thủ lau
dọn nhà cửa, tất cả mọi đồ
vật trong nhà đều được
chúng tôi lau chùi sạch sẽ.
Những bộ đồ không mặc
nữa sẽ được gấp lại gọn
gàng và để riêng vào một
chỗ để mẹ tôi đem cho
từ thiện. Năm nào cũng
vậy, chúng tôi tranh thủ
làm xong tất cả mọi việc
trong ngày 30 vì chúng tôi
đã được nghe phong tục
“ kiêng quét nhà trong 3
ngày tết”.
Chiều 30 Tết năm nào bố
tôi cũng tất bật với nồi
bánh chưng. Bố tôi khéo
tay lắm, những chiếc
bánh chưng được bố gói
thật vuông vắn, gọn gàng
trông thật đẹp mắt. Bố tôi
vẫn bảo: “Gói bánh chưng
để lễ tết thắp hương cho
ông bà tổ tiên nên phải
làm cẩn thận, đẹp đẽ để
ông bà phù hộ cho con
cháu”. Ngoài bánh chưng
ra thì bố tôi còn gói thêm
bánh tét, chị em tôi cũng
được bố tập cho gói bánh
nhưng những cái bánh mà
chúng tôi gói ra thường
không được vuông vức
và cứng cáp, vì vậy chúng
tôi thường chỉ giúp bố
trong khâu cắt - rửa lá, cắt
ghim, xé dây.... Và bao giờ
cũng vậy, sau khi gói xong
năm nào bố cũng làm cho
ba chị em ba chiếc bánh
chưng nhỏ. Chúng tôi tự
buộc thêm vào cái bánh
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những sợi dây đề làm dấu
riêng cho mình. “Hồi hộp”
nhất là thời khắc luộc
bánh chưng, chị em tôi
háo hức chờ đợi như thể
chờ đợi một điều gì đó
thiêng liêng lắm. Buổi tối
trước khi ăn cơm, bố cho
nồi bánh chưng lên bếp,
ăn cơm xong ba chị em
háo hức tranh phần trông
nồi bánh. Trong suy nghĩ
non nớt của chị em tôi lúc
đó chỉ sợ khi nồi bánh chín
mà mình không có mặt ở
đó thì người khác sẽ lấy
mất chiếc bánh của mình.
Vậy là cả nhà quây quần
bên nồi bánh chưng.
Cái lạnh của không khí
đầu mùa xuân hòa quyện
với mùi thơm của bánh
chưng bên bếp lửa hồng
lại được nghe bố kể
chuyện về những ngày
bố tham gia bộ đội thật là
tuyệt. Những vất vả mà bố
đã trải qua để đem lại cho
chúng tôi những niềm vui
hiện tại. Từng câu chuyện
như những dòng chảy cứ
ngấm vào trong sâu thẳm
tâm trí của chị em tôi. Tôi
cũng không ngồi bên nồi
bánh được lâu khi mà cơn
buồn ngủ dần ập đến, cặp
mắt như nhíu lại nhưng tôi
vẫn kịp dặn mẹ “lúc nào
bánh chín mẹ gọi con đấy
nhá”. Tôi dần chìm vào giấc
ngủ khi mà trong đầu tôi
vẫn còn in rõ hình ảnh của
bố cùng đồng đội trong

những chuyến hành quân.
Sáng tôi dậy thật sớm, vừa
mở mắt ra là tôi đã chạy
xuống bếp để tìm chiếc
bánh của tôi. Ăn miếng
bánh chưng xanh khi còn
nóng hổi với mùi thơm
của thịt lợn hòa quyện với
mùi thơm của gạo nếp và
lá dong xanh thì còn gì có
thể tuyệt vời hơn nữa.
Giờ đây mặc dù đã trưởng
thành, công tác xa quê
nhưng mỗi dịp Tết đến tôi
vẫn thu xếp công việc để
được về quê ăn Tết cùng
gia đình. Như một thói
quen của tuổi thơ tôi vẫn
háo hức trông nồi bánh
chưng cùng bố mẹ tôi.
Tôi không còn chờ đợi
để được chiếc bánh của
mình mà tôi muốn được
sống lại không khí Tết
ấm cúng hạnh phúc của
những mùa xuân đã qua
bởi tôi biết rằng sẽ chẳng
có giây phút nào thiêng
liêng hơn giây phút được
đoàn tụ gia đình bên nồi
bánh chưng trong ngày
Tết. Nhìn mái tóc hoa râm
của bố mẹ tôi lại thấy quý
biết bao những giây phút
thiêng liêng đó. Mỗi mùa
xuân sang tôi chỉ mong
được ở bên gia đình mãi
như thế này, hạnh phúc
với tôi chỉ đơn giản là thế
thôi.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông
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TÌM VỀ KÝ ỨC ĐẠI GIA ĐÌNH

C

ó một khoảnh khắc thiêng
liêng mà ai cũng muốn rũ bỏ
tất cả những vướng bận quá khứ để
đến với niềm vui, đó là khoảnh khắc
giao thừa đón mùa xuân mới. Làn gió
lạnh, năm nay lại có khá nhiều sương
mù rồi đến không khí hối hả, tấp nập
đầy bận rộn của công việc những
ngày cuối năm không khỏi làm lòng
người nôn nao chờ đón tết. Thật, xuân
sắp về.
Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát
vậy mà đã gần 10 năm kể từ ngày tôi
mới chỉ là cô bé vừa ra trường, nuôi
bao hoài bão cầm hồ sơ đi xin việc để
được bước vào cánh cửa của ngôi nhà
Tín Nghĩa. Vẫn nhớ như in tâm trạng
hồi hộp ngồi chờ phỏng vấn nhưng
đầy hào hứng khi chứng kiến cảnh
người tất bật với công việc, khi đó là
dự án KCN Ông Kèo thuộc Công ty
TNHH MTV Tín Nghĩa nay đã sát nhập
thành Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
trực thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Năm ấy, dự án KCN Ông Kèo có cơ
cấu tổ chức còn khá nhỏ gọn, lúc đó
người phỏng vấn tôi là anh Nguyễn
Đức Thăng hiện là Phó Giám đốc BQL
các KCN Tín Nghĩa. Sự nhân hậu, điềm
đạm và hòa đồng của anh làm tôi
quên cái tâm trạng hồi hộp trước đó.
Kể từ ngày ấy tôi có thêm gia đình thứ

2 là gia đình Tín Nghĩa.
Tôi không bao giờ thôi biết ơn các
thành viên của đại gia đình đặc biệt
là anh Nguyễn Hoàng Dũng TGĐ KCN
Bàu Xéo hiện nay và Anh Nguyễn
Đức Thăng đã luôn cho tôi cơ hội, đã
dạy cho tôi những bài học, những
kinh nghiệm quý trong công việc
cũng như những lời khuyên bảo sâu
sắc, chân thành trong cuộc sống đời
thường.
Nhớ nhất cái không khí Hội Thao hàng
năm, đây là dịp để đại gia đình được
giải khuây, gắn kết trái tim với trái
tim, thể hiện tinh thần đại đoàn kết
của đại gia đình gồm 8 Công ty con,
5 đơn vị trực thuộc và 11 Công ty liên
doanh liên kết từ mọi miền đất nước
và cả nước Lào anh em láng giềng.
Các trò chơi chủ yếu là trò chơi phát
huy tinh thần động đội, nhớ nhất trò
“Ăn Táo treo trên dây”, 02 người chơi
sẽ bị bịt mắt và được đồng đội đưa
lên cao ăn hết quả táo trong thời gian
nhanh nhất. Hết cạp rồi nhai, rồi nuốt
có lúc hên hên xui xui cạp ngay vào
“mỏ” của đồng đội, cười đau ruột….
Những hình ảnh ấy, những con người
luôn tạo bầu nhiệt huyết để cùng
nhau phấn đấu và tạo môi trường làm
việc thoải mái, đoàn kết và đầy sự tôn
trọng tôi chưa bao giờ thôi nhớ.

Xu hướng nhảy việc ngày nay ngày
càng nhiều, thế nhưng với Tín Nghĩa
mọi người luôn gắn bó thậm chí
gắn bó đến tuổi về hưu như Cô Bạch
Hường, Chú Hữu Đức, Chú Cao Đức…
và ngay cả về hưu vẫn gắn bó như Bác
Bình. Có thế, tôi càng cảm nhận rõ rệt
chúng tôi luôn được khích lệ, động
viên tinh thần vượt qua những khó
khăn và công ty luôn san sẻ những
khó khăn đó cụ thể có những chính
sách ở mọi thời điểm thật phù hợp
để hướng đến sự thành công của
Tổng Công ty như hôm nay. Chính
những cái tình ấy, ở những giai đoạn
khó khăn nhất tất cả thuyền viên đều
chung sức bền lòng đặc biệt vững tay
lái của Vị Thuyền trưởng.
Công ty phát triển, thịnh vượng ắt
hẳn nhà nhà sung túc, sum vầy, hạnh
phúc đón mừng xuân mới. Tôi luôn tin
không chỉ riêng tôi mà tất cả thành
viên của đại gia đình sẽ còn gắn bó
và cống hiến nhiều hơn dưới mái nhà
chung Tín Nghĩa này. Tôi rất hài lòng
với công việc của mình bởi luôn được
tạo đủ điều kiện và cơ hội để hoàn
thành thật tốt công việc được giao,
được lắng nghe tâm tư nguyện vọng,
được giải quyết các chế độ chính sách
đầy đủ như: phúc lợi, lương thưởng,
nghỉ mát nghỉ dưỡng đặc biệt ưu đãi
rõ ràng quyền mua cổ phiếu cho nhân
viên theo thâm niên…. Rất thật, nhiêu
đó đủ làm tôi hài lòng và trung thành.
Thời gian trôi đi, thời gian không chờ
đợi ai. Ta phải tiếp tục công việc của
đời người, công việc mưu sinh. Hạnh
phúc là được lao động, được chia sẻ,
được lắng nghe tiếng con thơ và được
đón xuân cùng gia đình nhỏ, cùng
đại gia đình Tín Nghĩa. Tôi bước tiếp
cùng thời gian. Một năm mới lại đến
và tương lai vẫn đang ở phía trước. Tôi
luôn luôn cầu chúc ĐẠI GIA ĐÌNH mọi
điều tốt đẹp.
Hoàng Thảo
BQL các KCN Tín Nghĩa
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TẾT TÍN NGHĨA

T

ết này là cái tết thứ 8 tôi đón Xuân cùng đại
gia đình Tín Nghĩa. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân
về, lại là dịp để chúng tôi tự hào khoe rằng mình là
nhân viên của Tổng Công ty Tín nghĩa. Bởi lẽ “Tết Tín
Nghĩa” luôn luôn sung túc, tươi vui và đậm đà bản sắc
dân tộc!
Tết là dịp thể hiện rõ nhất nét đẹp Văn hóa của Tổng
Công ty chúng tôi: giàu tình, giàu nghĩa. Mỗi dịp tết
đến, đời sống nhân viên chúng tôi rất được quan tâm,
những phần quà tết được chuyển về từng Công ty
con hay những chi nhánh nhỏ. Bên cạnh đó, những
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,
những gia đình chính sách hay hội người mù, người
già neo đơn đều được Tổng Công ty quan tâm, giúp
đỡ. Với tấm lòng cao cả, tương thân tương ái Tổng
Công ty Tín Nghĩa tổ chức trao nhiều phần quà có giá
trị cho đơn vị, cá nhân, gia đình hoàn cảnh khó khăn
ở nhiều địa phương của Tỉnh giúp bà con có điều kiện
ăn tết, vui vẻ bên gia đình. Không chỉ dừng ở đó, Tổng
Công ty còn chung tay góp sức với cộng đồng cùng
chương trình “Chung sức chung lòng”, hay ủng hộ
quỹ “vì người nghèo” giúp đời sống bà con được cải
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thiện, xã hội ngày càng phát triển.
Xuân về, nét Văn hóa dân tộc cũng được đưa vào
ngôi nhà chung Tín nghĩa. Tổng Công ty tổ chức hội
thi gói bánh, cắm hoa, viết báo tường tạo điều kiện
cho anh chị em có dịp sum vầy trong không khí vui
tươi và cũng là để giữ gìn truyền thống, bản sắc dân
tộc Việt. Những cặp bánh trưng, bánh tét thể hiện sự
kính nhớ tổ tiên, nhớ ơn người có công dựng nước.
Hội thi cắm hoa đem đến màu đỏ của sự may mắn,
màu vàng thể hiện sự sung túc, thịnh vượng và viên
mãn. Những sắc màu rực rỡ của muôn hoa đua nở tạo
nên một Tín Nghĩa rạng ngời sắc xuân.
Năm hết, Tết đến gần, chúng tôi những nhân viên
của Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ lại đón thêm một mùa
xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc đại
gia đình Tín Nghĩa năm mới đạt nhiều thắng lợi mới,
tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp góp
phần xây đựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh
vượng và phát triển.
Trương Thị Thu
Nhà hàng Khách sạn Đồng Nai
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TẾT QUÊ HƯƠNG
“Tối 30, nợ hỏi tít mù
Co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say túy lúy
Giơ tay bồng ông phúc vào nhà.”

T

ừ xa xưa vẫn thế, những khó khăn vất vả của
năm cũ được dẹp hết để đón chào một năm
mới tràn đầy hạnh phúc. Tết Nguyên đán, bắt đầu
buổi ban mai đón chào năm mới tràn đầy ước mơ
và hy vọng. Xuân về, với thiên nhiên là ngàn hoa
khoe sắc, với con người là bầu không khí vui tươi
và những nụ cười nhẹ nhàng, đầy quyến rũ.
Quê hương là hồn nước tĩnh lặng trong mỗi con
người. Ngày tết càng đến gần, những người đã xa
nhà luôn thấy trong lòng nao nức với ý nghĩ “về
quê đón tết”. Về quê đón tết là về với ông bà, cha
mẹ cùng tấm lòng tưởng nhớ tổ tiên, là về với
những kỷ niệm ngày thơ bé, về với mảnh đất quê
hương đã sinh ra chúng ta.
Tết về cầu mong nhiều phước lộc, người người đều
phải mới, phải đẹp và phải vui. Ngày tết, nhà nhà
trang hoàng đẹp đẽ để đón Xuân, người người
mua sắm quần áo mới. Thiên nhiên đưa sắc hoa
bừng nở khắp nơi tạo nên sự hòa hợp kỳ diệu
với con người. Tết đến, không nhà ai là không có
hoa: hoa chậu, hoa cành. Những cành đào hoa chi
chít, những gốc mai khoác chiếc áo vàng rực rỡ
hay những chậu quất xum xuê những chum quả
chín vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu
có. Mọi người đều mong ước những điều tốt lành
trong năm mới, cầu một măm mới vui vẻ, hạnh
phúc, viên mãn cho cả gia đình:

tình cảm anh em. Dân tộc Việt Nam luôn luôn giàu
có: giàu nghĩa, giàu tình, giàu trí tuệ; có làng, có
xóm, có anh em. Cuộc sống vốn chẳng bình lặng,
trong cuộc mưu sinh ngày thường đâu tránh khỏi
va vấp, xung đột. Nhưng bước sang năm mới, mọi
người đều muốn quên đi để đón chào những điều
tốt đẹp hơn. Ngày tết mọi người sẽ gần gũi nhau
hơn, yêu trẻ kính già, lòng người như rộng mở hơn.
Ngày tết Việt Nam thật là tuyệt diệu. Mọi phong
tục, hình thức, cách cư xử đều thể hiện nét đẹp của
văn hóa Việt Nam:
“Ai cũng hồn nhiên, ai cũng đẹp
Tết đem thân ái đến muôn nhà
Chuyện cũ dài dòng xin nhắc lại
Chúc nhau ngày tết đẹp như hoa”
Trương Thị Thu
Nhà hàng – Khách sạn Đồng Nai

“Năm mới hạnh phúc bình an đến
Ngày Xuân vinh hoa phú quý về”.
Không chỉ có cái đẹp hình thức, tết Việt Nam còn
rất coi trọng vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của nguồn
văn hóa. Sang năm mới, những lời nói tử tế như
những điệu nhạc của thế gian thể hiện sự may mắn
cả năm. Trong cuộc sống, tiền bạc cũng quý nhưng
quý hơn vẫn là một chữ tình: tình làng nghĩa xóm,
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ứ mỗi độ Tết đến Xuân về,
trong không khí háo hức,
phấn khởi thì từ thành thị đến nông
thôn, từ miền xuôi lên miền ngược
hay từ biên giới đến hải đảo xa
xôi, đâu đâu cũng giăng khẩu hiệu
“Mừng Đảng, Mừng Xuân”. Mùa
Xuân đến, muôn người dân Việt
Nam đều nhớ đến Đảng, nhớ đến
Bác Hồ kính yêu – vị cha già của dân
tộc, Người đã sáng lập ra Đảng Cộng
Sản Việt Nam. Mỗi năm mới là một
mùa xuân mới, nhưng Đảng thì vẫn
mãi là Đảng thân yêu của chúng ta,
Đảng luôn luôn bên cạnh chúng ta,
lãnh đạo và dẫn dắt chúng ta đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì
vậy, khẩu hiệu ấy không thể thiếu
vào dịp Tết như để nhắc nhở chúng
ta nhớ tới công ơn trời biển của
Người, của Đảng đã đem lại cho dân
tộc ta những mùa xuân bất tận.
Xuân Đinh Dậu, Đảng ta đã trải
qua 87 mùa xuân, cả một chặng
đường gian nan đầy chông gai và
thử thách. Đảng ta đã vượt qua
bao nghiệt ngã của biến cố lịch sử
để dành độc lập tự do cho dân tộc
và xây dựng xã hội chủ nghĩa như
ngày nay. Khi mới thành lập, Đảng
ta đã phải đấu tranh với rất nhiều
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nạn “giặc”: giặc đói, giặc dốt, giặc
ngoại xâm. Tuy còn non trẻ, Đảng ta
đã đi sâu vào các tầng lớp nhân dân,
tổ chức tuyên truyền, vận động và
lãnh đạo dân ta chỉ với vũ khí chiến
đấu sơ xài, thiếu hụt vẫn giành chiến
thắng lẫy lừng trước kẻ thù mạnh
hơn ta về mọi mặt. Đó chính là nhờ
sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của
Bác Hồ vĩ đại mà dân tộc ta thoát
khỏi ách đô hộ và phá sản chủ nghĩa
thực dân cũ.
“ Nhân dân ta rất anh hùng, dũng
cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có
Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo
Đảng, rất trung thành với Đảng.
Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt
để phát triển kinh tế và văn hóa,
nhằm không ngừng nâng cao đời
sống của nhân dân”. Thực hiện lời
dạy của Bác, Đảng ta không ngừng
đổi mới, nâng cao trí tuệ và năng
lực lãnh đạo. Đảng mãi là ngọn
đuốc soi đường chỉ lối, đưa đất nước
vượt qua những khó khăn thử thách
từng bước hội nhập sâu vào thế giới,
phấn đấu trở thành nước Việt Nam
hòa bình, dân chủ và giàu mạnh,
sánh vai với bạn bè năm châu.
Tết đến Xuân về với bao niềm hy

vọng, chúng ta càng biết ơn Đảng,
biết ơn Bác Hồ kính yêu. Chính nhờ
có Đảng, có Bác, đất nước Việt Nam
mới có cuộc sống thanh bình, tươi
đẹp như hôm nay. Đảng ta có tư
duy mới, tươi trẻ và năng động, luôn
quyết đoán, vững vàng tay lái đưa
đất nước vượt mọi “thác ghềnh” đến
bến bờ vinh quang. Đảng đã tạo ra
những bước tiến mới đưa dân tộc
Việt Nam có thể bay cao bay xa trên
con đường Công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước để trở thành nước
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh,
công bằng, dân chủ, văn minh”.
Bản thân cũng là người Đảng viên,
được đứng trong hàng ngũ của
Đảng tôi luôn tự hào và hãnh diện
trước Đảng. Tôi luôn tuyên thề và
phấn đấu hết mình góp phần vào
công cuộc đổi mới, công nghiệp
hóa hiện đại hóa đất nước. Tôi luôn
tin tưởng vào Đảng, bởi vì Đảng đã
cho ta những mùa xuân đầy ước
vọng và luôn dìu dắt chúng ta đi
trên con đường đúng đắn - Đảng là
niềm tin tất thắng!
Nghiêm Thúy Diện
Cty CP Tín Nghĩa - Phương Đông
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TẾT
TRONG KÍ ỨC
CỦA TÔI

T

ết trong kí ức của tôi là những
bữa cơm tất niên cả gia đình
tôi cùng sum họp lại bên nhau, nhìn
lại những gì chúng tôi đã làm được
cũng như những thiếu xót trong năm
vừa qua và lập ra những mục tiêu cho
năm mới đến. Tết trong kí ức của tôi
là khoảnh khắc tôi đếm từng giây để
đón chờ thời khắc giao thừa, để ngắm
nhìn những chùm pháo hoa sặc sỡ
trên bầu trời đêm. Tết trong tôi còn
là giây phút chị em tôi nắm tay đi sát
bên nhau để chia sẻ cái lạnh giữa đêm
30 Tết. Tôi đã trải qua những cái Tết
trong cuộc đời mình với những cung
bậc thật khác nhau của cảm xúc, mỗi
cái Tết qua đều là một kỉ niệm khó có
thể nào quên nhưng dường như Tết
vẫn là một khái niệm gì đó khá mơ hồ
trong tôi…
Ngày xưa và bây giờ cũng vậy, không
một đứa trẻ nào là không háo hức, vui
mừng khi ngày Tết đến. Tôi cũng vậy.
Tôi còn nhớ như in cái hồi hộp náo
nức đợi pháo hoa được bắn lên trên
bầu trời khi tôi còn ở cái tuổi lên 3, lên
4. Lớn hơn một chút, khi tôi học tiểu
học hay bé hơn nữa tôi cũng không
còn nhớ rõ, tôi thích thú được cùng
mẹ đi thả cá chép ngoài sông ngày
Ông Công Ông Táo, xếp hàng chờ
được người lớn mừng tuổi và nói “Con
cảm ơn” thật to. Vậy mà cũng đã từng
ấy thời gian trôi qua, tôi giờ đã là một
thiếu nữ biết cùng mẹ dọn dẹp trang
hoàng nhà cửa đón Tết, chuẩn bị mâm
cơm tất niên để cả nhà cùng sum họp.
Ngày bé, tôi đơn giản chỉ nghĩ Tết là
dịp để vui chơi, ăn uống, để nhận tiền

lì xì nhưng bây giờ thì tôi mới
hiểu, Tết không đơn thuần như
những gì mà tôi vẫn nghĩ. Tết
đến là một năm mới nữa lại
đến, một mùa xuân nữa lại về,
mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.
Bao nhiêu lo toan, muộn phiền
đều khép lại khi thời khắc giao
mùa đã điểm, chỉ còn lại niềm
vui và hi vọng về một năm mới
tốt đẹp hơn. Trong lòng mỗi
người, ai cũng tràn đầy hoài
bão về hạnh phúc và thịnh
vượng cho năm mới. Có thể
chúng ta còn nhiều điều chưa
hài lòng về bản thân mình, về
những gì chúng ta đã làm được
nhưng dường như mỗi người
đều rộng lượng hơn với chính
mình và những người xung
quanh vào cái giây phút ngắn
ngủi mà thiêng liêng ấy. Mọi lỗi
lầm sẽ được tha thứ. Mọi hiểu
lầm, hờn ghen hay giận dỗi sẽ
chẳng còn ý nghĩa gì khi một
năm mới đến. Những nỗi buồn
sẽ được tạm gác lại để cùng hòa
chung với niềm vui đón tết của
cả đất nước. Tết không chỉ đơn
giản là sự khởi đầu mới, Tết còn
mang những nét đẹp về văn
hóa truyền thống, về phong
tục tập quán rất đặc trưng

của dân tộc Việt Nam. Trên thế
giới, không nhiều nước có Tết
Nguyên Đán như đất nước ta.
Tết Nguyên Đán bắt nguồn từ
Trung Quốc nhưng về đến Việt
Nam thì nó đã có những nét
riêng mang đậm bản sắc dân
tộc. Nhắc đến Tết, người ta vẫn
thường hay nhớ đến mâm ngũ
quả, bánh trưng xanh, hoa đào,
câu đối Tết,…tất cả đều mang
màu sắc rất Việt. Mâm ngũ quả
là một mâm trái cây với năm
loại quả khác nhau thường
có trong dịp Tết Nguyên Đán.
Theo quan niệm của người
xưa là ngũ hành ứng với mệnh
của con người và số lẻ cũng
tượng trưng cho sự phát triển,
sinh sôi. Người ta thường bày
chuối xanh cong lên ôm lấy
quả bưởi mang ý nghĩa đùm
bọc lẫn nhau. Ngày tết cũng
không thể thiếu những cặp
bánh chưng xanh, tượng trưng
cho đất trong truyền thuyết
của các vua Hùng xưa. Không
chỉ trong âm thực, người Việt
ta còn có rất nhiều phong tục
tục lễ rất riêng, rất đặc biệt
mà có lẽ chỉ có thể tìm thấy ở
Việt Nam. Ngày đầu năm mới,
người lớn thường hay mừng
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tuổi trẻ con để mong những điều
tốt đẹp nhất sẽ đến. Có thể giá trị
của chúng không nhiều nhưng nó
thể hiện tấm lòng và ý tốt mong
những điều may mắn sẽ đến. Ngoài
ra, người Việt còn có những tục lễ
như xông đất, hái lộc, mua muối
hay xin chữ. Tôi vẫn còn nhớ những
đêm giao thừa, tôi ngồi trong nhà
và vẫn thường hay nghe thấy tiếng
giao của những cô bán muối. Gia
đình tôi không bao giờ quên mua
một túi muối để cầu may cho năm
mới đến. Theo quan niệm của người
Việt, muối tượng trưng cho sự mặn
mà vì thế mà đầu năm mua thứ ấy
thì cả năm sẽ được vui vẻ, may mắn.
Người Việt cũng thường hay đi xin
chữ ngày đầu năm mới, đặc biệt là
ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Người ta
đến xin những chữ mà mình mong
muốn, học sinh đi học thì thường
mong đỗ đạt, người làm ăn thì cầu
chữ “Phát” và không có gì quý hơn
“Thọ” với những người cao tuổi. Tôi
chỉ thường hay xem trên tivi nhưng
nhìn những dòng người chen chúc
nhau đông vui tấp nập ở Văn Miếu
thì tôi hiểu, người Việt ta tin vào
những phong tục ấy đến nhường
nào. Một nét đặc trưng khác trong
Tết của người Việt, đặc biệt là với
học sinh sinh viên đó là khai bút
ngày mùng một Tết. Năm nào cũng
vậy, như đã thành thói quen, việc
đầu tiên tôi làm vào sáng mùng
một là ngồi vào bàn học và bắt
đầu khai bút. Đôi khi đó chỉ là việc
giải một bài toán hay viết một bài
văn nhưng nó sẽ đem lại may mắn
trong con đường học hành suốt cả
năm đó. Và ngược lại, nếu không
tập trung thì chuyện học hành
năm đó sẽ bị chểnh mảng. Những
điều đó có thể không thật sự chính
xác nhưng nó là phong tục truyền
thống và được nhiều người dân Việt
tin tưởng. Ẩm thực, phong tục, tất
cả đã làm nên những ngày Tết rất
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đặc biệt, làm nên một nền văn hóa
rất Việt Nam.
Nhắc đến Tết là nhắc đến niềm vui,
nhắc đến một sự bắt đầu. Tết đem
lại cho con người ta những cảm
giác mới mẻ, thú vị. Nhưng nói thể
không có nghĩa là Tết chỉ có hạnh
phúc. Tôi có thể ngồi kể ra rất nhiều
những kỉ niệm vui về tết từ thời
thơ ấu đến giờ, nhưng cũng không
hẳn là không có những nỗi buồn
thầm kín, riêng tư mà có lẽ chỉ tôi
mới hiểu được. Tết đến là một năm
mới nữa lại đến và nó cũng đồng
nghĩa với việc những người thân
yêu của tôi đã nhiều hơn một tuổi.
Những ngày bé tôi còn ngây thơ,
hồn nhiên vui cười đón Tết đến
nhưng càng lớn hơn, tôi càng nhận
thức được rõ hơn bao giờ hết sự
tàn nhẫn của thời gian. Thời gian
cứ trôi qua nhẹ nhàng mà vô tình
mặc cho con người có cố gắng níu
giữ. Những đứa trẻ thì luôn mong
được lớn thật nhanh để được làm
người lớn nhưng thời gian một năm
đối với người già thì thật là đáng
sợ. Một năm qua đi, ông bà tôi lại
già thêm một tuổi, lại yếu đi hơn
trước nhiều. Một năm qua đi, tôi đã
thấy trên đầu mẹ tôi nhiều tóc bạc
hơn. Nếu có thể tôi mong thời gian
ngừng trôi để tôi níu giữ mãi những
khoảnh khắc đáng nhớ này, khoảnh
khắc mà tôi được sống trong tình
yêu thương đùm bọc chở che của
gia đình. Tôi mong thời gian ngừng
trôi để tôi không bao giờ phải rời xa
những người mà tôi yêu thương. Tôi
mong cuộc sống sẽ mãi dừng lại ở
giờ phút này để tôi không phải nhìn
thấy sự già nua, ốm yếu đang dần
một hiện rõ nơi những người ruột
thịt thân yêu nhất của tôi. Nhưng
tôi biết thời gian không chờ đợi
một ai. Nó tàn nhẫn và có thể cướp
đi hạnh phúc của tôi bất cứ lúc nào.
Tôi ghét Tết cũng vì điều đó. Và vì

thế tôi hiểu tôi phải nắm lấy những
giây phút này, phải yêu thương
ông bà, ba mẹ bằng tất cả trái tim
của tôi, phải học hành giỏi giang
để khiến mọi người hạnh phúc và
có thể mỉm cười về tôi. Nhưng tôi
cũng phải cảm ơn Tết vì nhờ có Tết
mà tôi mới biết được những người
thân quan trọng với tôi như thế nào
và cho tôi cơ hội để bày tỏ tình cảm
của mình với họ. Sinh, lão, bệnh,
tử, đời người ai cũng phải trải qua
nhưng tôi không nỡ nhìn những
người gần gũi, gắn bó với tôi nhất
phải chịu những điều ấy. Vì thế tôi
luôn trân trọng những ngày tháng
này, trân trọng những cái Tết sum
vầy đông đủ cả gia đình. Tôi bỗng
thấy mình vẫn thật hạnh phúc
khi tôi nghĩ đến những người lính
ngoài Trường Sa, Hoàng Sa. Họ vẫn
đang ngày đêm canh gác vì hòa
bình, tự do của dân tộc để chúng ta
có những cái Tết đầm ấm và hạnh
phúc như vậy ở đất liền. Họ đã quên
đi bản thân mình, hi sinh hạnh phúc
cá nhân để cống hiến cho tổ quốc.
Chúng ta phải cảm ơn họ vì đã đem
đến cho chúng ta cuộc sống hạnh
phúc hơn. Và cũng nhờ có họ, mà
ngày Tết Việt Nam mới càng thêm
đẹp và ý nghĩa hơn.
Tết là một phần kí ức tuổi thơ tôi,
đã ngấm vào máu thịt tôi từ lúc nào
không hay. Tôi yêu Tết Nguyên Đán,
yêu cái Tết cổ truyền của dân tộc
tôi. Nó luôn đem đến cho con người
những khởi đầu mới, những mới
mẻ để con người cùng nhau khám
phá. Và quan trọng hơn, Tết mang
những giá trị truyền thống, những
nét riêng biệt tạo nên bản sắc của
dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Thị Thủy
Phòng Kế toán Tài chính
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hững làn gió đông nhè
nhẹ ngang qua mang
theo những cơn mưa muộn của
tháng 12 khiến ta có cảm giác
mùa xuân còn ở xa lắm…
Rồi có những buổi sáng se lạnh
chợt ùa về làm ta ngỡ ngàng
nghe mùa xuân chạm ngõ như
bất chợt, như vội vàng kết thúc
một năm.
Những ngày tháng cuối năm nay
của tôi cũng khác mọi năm, khi
vòng lăn của bánh xe không còn
đi qua những con phố ồn ào, náo
nhiệt của Sài Gòn, mà thay vào đó
là những cung đường quốc lộ 1A,
1K mấy mươi cây số đầy bụi, đông
đúc xe tải, container để đi về phía
bên kia sông Đồng Nai lấp loáng
trong mờ sương một thành phố
yên ả.
Sau mấy mươi năm làm việc ở Sài

Gòn, lần đầu tiên tôi đón xuân tại
Biên Hòa với những thoáng ngỡ
ngàng vì mùa xuân nhẹ quá, êm
đềm quá. Mùa xuân lẫn vào từng
bông hoa, lá cỏ, mùa xuân theo
những cơn gió sớm rất ban mai,
mùa xuân len lén về từ lúc nào
và ta có thể không nhận ra nếu
một ngày quên nhìn những con
số nho nhỏ nép khiêm tốn cạnh
những ngày dương lịch trôi qua
ào ạt theo công việc.
Có lẽ tôi đã xem nhịp sống Sài
Gòn những ngày cuối năm đầy
bận rộn và náo nhiệt vốn là cuộc
sống của mình. Tôi đã quen
những con phố đêm về sáng rực
ánh đèn, những tòa nhà trang trí
lộng lẫy từ trước giáng sinh với
thiết kế mỗi năm khác nhau tạo
cho Sài Gòn chiếc áo mới lung
linh như một bức tranh mà ai ai
cũng muốn dừng lại lâu hơn một
chút. Có những chút nhớ nhung

Sài Gòn góp lại thành cả nỗi nhớ
đến cồn cào một Sài Gòn ồn ào,
tấp nập sau mỗi buổi tan tầm
nhưng vẫn còn nhiều ô cửa sổ
trên cao của những tòa nhà văn
phòng vẫn tiếp tục sáng đèn làm
việc đến tận khuya của người Sài
Gòn.
Con người vốn tham lam, khi
được nhận món quà của đất trời
là một mùa xuân Biên Hòa dịu
dàng, đằm thắm thì lại tiếc nuối
một Sài Gòn tấp nập ngày cuối
năm. Người Sài Gòn là vậy đó,
dẫu mưu sinh ở những vùng đất
thanh bình đến mấy thì vẫn còn
nguyên trong ký ức những tơ
vương dù chỉ nhỏ nhoi và giản
đơn như những chiếc lá me bay
một chiều cuối năm trên phố.
Lý Xuân Linh
P. HCQT
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NƠI TRÁI TIM HỘI TỤ

hân dịp được cùng đoàn Hội cựu chiến binh TCT thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh, Tôi mới được
dịp đặt chân đến nơi đây. Trái tim tôi như ngừng đập khi trước mắt mình là hàng trăm, hàng ngàn
ngôi mộ của các chú, các bác- những người đã ngã xuống để giữ gìn nền độc lập tự do cho Tổ quốc.
Thương lắm, chua xót lắm khi tuổi đời của các chú còn quá nhỏ, nhưng những gì các chú đã đóng góp cho
Tổ quốc thì vô cùng to lớn. Mỗi ngôi mộ, một con người, một mảnh đời, một gia cảnh. Nhưng tất cả đều gặp
nhau ở lòng yêu nước, sự dũng cảm, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Hàng năm, cứ đến ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, nơi đây như
được sưởi ấm hơn bởi cái tình giữa người sống và người đã khuất. Đó có thể là các chú bộ đội, các chú
thương bệnh binh…đến đây để tìm thăm lại đồng đôi, đồng chí của mình. Đó cũng có thể là các mẹ Việt
Nam…đến để thăm những đứa con bé nhỏ đã mãi mãi ngã xuống. Đó cũng có thể là các đoàn thể, tổ chức…
đến thắp hương tri ân.
Chiều hôm đó, có một đoàn dẫn các em thiếu nhi vào thăm viếng nghĩa trang. Có 01 cô bé gây ấn tượng
đặc biệt cho tôi, và có lẽ sẽ là đặc biệt đối với bất kỳ ai khi nhìn thấy. Cô bé với làn da trắng, mái tóc đen thắt
bím hai bên, và đôi má lúm đồng tiền rất xinh xắn. Em không may mắn như các bạn, em bị mất 2 chân và 1
tay trái. Nhưng em vẫn vô tư cười nói với các bạn theo đúng tuổi của mình- cái tuổi thơ hồn nhiên và trong
sáng. Em đi thật nhanh trên “đôi chân đặc biệt” ấy và đến thắp từng nén nhang lên mộ các chú, các bác. Có
một chú bộ đội trong nhóm chúng tôi đã dẫn em đi và thế là 02 chú cháu cùng nhau thắp. Hai con người, hai
thế hệ, khác nhau là thế nhưng khi đến nơi này, đều có chung 01 điểm, đó là sự trân trọng, lòng biết ơn đối
với sự hy sinh cao quý của những người đã ngã xuống cho độc lập hôm nay.
Một buổi chiều trời trong gió nhẹ, giữa hàng ngàn ngôi mộ, giữa cái nghi ngút của khói hương trầm, Tôi lại
tìm thấy hơi ấm của tình người.
Lan Hương
Ban KTNB
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NHỮNG MINH CHỨNG VỀ NGHỊ LỰC SỐNG
KHIẾN BẠN KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN
HAI TỪ “BỎ CUỘC”
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uộc sống vô thường,
có những vấn đề xảy
ra không báo trước. Nó khiến
cuộc đời đổi trắng thay đen
và đôi khi còn tồi tệ hơn thế.

vượt qua những nghịch cảnh
để tìm thấy giá trị sống đích
thực.
Nick Vujicic

đây anh đa làm cha lần hai.
Khi những trẻ em hỏi những
gì đa xảy ra với anh, anh tự tin
trả lời “Thuốc lá”!
Bill Porter

Đối với một số người thì đó là
tạm thời, nhưng một số khác
thì đó là số phận và làm thay
đổi cuộc đời họ mãi mãi. Các
nhóm nghiên cứu của Bright
Side tin rằng trong khoảnh
khắc như vậy, điều quan trọng
là bạn phải tìm thấy động lực.
Đó là lý do tại sao chúng tôi
muốn chia sẻ với bạn những
câu chuyện của những người
bình thường đa đối mặtvà

Sống mà không có tay và
chân, Nick Vujicic với tinh thần
tuyệt vời của ông đa không
cho phép mình gục ngã. Hơn
nữa, ông đa trở thành tấm
gương ngay cả trong những
khókhăn nhất - bạn có thể tìm
thấy chính mình và trở thành
một người hạnh phúc. Nick
chơi golf, lướt sóng, đi khắp
thế giới, truyền giảng những
bài học về động lực, và gần

Khi bạn sống có mục tiêu
và, quan trọng hơn là mong
muốn đạt được nó, bệnh tật
sẽ không phải là một trở ngại
đối với bạn. Mặc dù Bill Porter
bị bại não và ông muốn làm
công việc bán hàng. Bằng sự
nỗ lực của chính mình, ông đa
đạt được mục tiêu của mình,
và sau đó ông đa trở thành
một trong những người bán
hàng tốt nhất tại Mỹ.
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Evgeny Smirnov
Không có gì tồi tệ hơn khi một vũ công mất đi khả năng nhảy múa. Vậy phải làm gì khi họ
chỉ còn một chân? Vâng, tiếp tục nhảy múa! Đó chính xác là những gì Evgeny Smirnov, nhà
vô địch Break Dance người Nga đa làm được mặc dù phải bắt đầu lại mọi thứ.
Olesya Vladykina
Nhìn vào cô gái 20 tuổi duyên dáng và xinh đẹp này không ai nghĩ rằng cô ấy đa từng bị
tai nạn nặng và mất đi một cánh tay. Khoảnh khắc ấy thay đổi cuộc đời của cô ấy, nhưng cô
đa không bỏ cuộc. Sau tai nạn, cô đa tham gia vào Paralympic lần 2 và giành giải vô địch và
thiết lập kỷ lục thế giới mới. Bằng cách này, cô từ chối một bộ phận giả (đó là ”hết sức khó
chịu”, cô nói) và làm mọi thứ một cách hoàn hảo với một tay.
Andrea Bocelli
Một đôi mắt không còn nhìn thấy sẽ cướp đi cửa sổ tâm hồn của bạn? Nhưng có lẽ điều này
không đúng với ca sĩ nổi tiếng người Ý Andrea Bocelli - người đa truyền cảm hứng và năng
lượng sống đến khán giả thông qua những bài hát của mình. Andrea Bocelli là cha của ba
đứa con, gần đây ông đa tái hôn. Như ông nói, ngay cả khi con người ta bị tước đoạt khả
năng nhìn thấy thế giới, ông vẫn có thể nhìn thấy nó bằng trái tim của mình.
Madeline Stuart
Khi bạn có ước mơ và những khiếm khuyết trên cơ thể cản bước bạn. Nhưng với cô gái
Madeline Stuart đến từ Brisbane, Úc thì khác. Cô gái này đa gây rất nhiều chú ý của dư luận
khi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp người mẫu dù bị mắc hội chứng Down bẩm sinh. Bằng
sự cố gắng và nỗ lực, Madeline đạt được mục tiêu của mình, cô đa ký một hợp đồng lớn với
thương hiệu thời trang ‘Manifesta,’ và làm người mẫu đại diện cho quần áo thể thao nữ. Gần
đây, cô còn xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York. Với cô, ước mơ đã trở thành sự thật!
Victoria Duval
Một vận động viên mãi mãi là một vận động viên. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ Victoria Duval,
người vượt qua bệnh ung thư hạch bạch huyết Hodgkin đa chứng minh điều này. Cô đa tiếp
tục tập luyện và thành công tại một trong những giải đấu quần vợt lớn nhất Grand Slam.
Nhưng trên hết, Victoria đã giành chiến thắng lớn nhất của cuộc đời mình đó là vượt qua
rào cản của bệnh tật.
Chantelle Brown trẻ
Vẻ đẹp của người mẫu này thực sự khác biệt. Khi còn là một đứa trẻ, Chantelle phát hiện cô
bị thiếu sắc tố da trên khắp cơ thể, đó là bệnh “vitiligo’’. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và một
cơ thể tuyệt vời, cô quyết định biến bất lợi này thành lợi thế của mình. Kết quả là giờ đây, cô
đa trở thành một người mẫu nổi tiếng. “Có những người da đen và da trắng, và tôi hoàn toàn
phù hợp với cả hai”, Chantelle nói.
(tổng hợp)
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Top 5 địa điểm du lịch trong nước hấp dẫn nhất Tết Nguyên Đán

K

ỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 trùng vào dịp cuối tuần do vậy lịch nghỉ khá dài. Ngoài khoảng
thời gian nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình, bạn đã có kế hoạch đi du xuân ở đâu chưa? 1tour xin điểm danh
những địa điểm du lịch trong nước hấp dẫn nhất Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

1. Đà Lạt

Đà Lạt là điểm du lịch nổi tiếng bởi cảnh
vật lãng mạn, chắc chắn sẽ là lựa chọn ưu
tiên hàng đầu của bất cứ ai cho chuyến
du lịch mở đầu năm mới.
Đến với Đà Lạt, du khách sẽ tìm thấy sự
bình yên nơi phố núi, những thung lũng
trải dài, rừng thông xanh vi vu. Đà Lạt
đâu chỉ là điểm hẹn của đôi lứa yêu nhau,
mà còn là điểm nghỉ dưỡng phù hợp cho
gia đình bạn, cho người già không khí
trong lành để thư giãn, cho người trẻ hòa
mình vào phong cảnh thiên nhiên tuyệt
đẹp của hoa cỏ, núi rừng, sông suối.
Du xuân Đà Lạt thực sự là thiên đường
hoa phủ khắp các con đường, ngọn đồi,
thung lũng. Bạn có thể chọn leo núi
Langbiang, thăm thung lũng tình yêu,
các biệt thự Pháp cổ kính đến các thác
nước ngoạn mục. Một số đặc sản bạn
không nên bỏ lỡ đó là rượu cần, hoa quả
tươi ngon, mứt hoa quả, nấm.
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2. Nha Trang
Nắng vàng biền xanh của Nha Trang chắc
chắn sẽ giúp du khách có một kỳ nghỉ tết
Nguyên Đán ý nghĩa, vui vẻ bên gia đình.
Du khách sẽ được tham gia những lễ hội sôi
động, ngắm nhìn pháo hoa và lắng nghe âm
thanh của biển.
Thành phố Nha Trang vốn xanh sạch đẹp,
những ngày này càng trở nên rực rỡ với
thật nhiều chậu hoa trên đường Lý Thánh
Tông, Trung tâm thể thao, chợ Xóm Mới,
chợ Đầm, đường Lê Hồng Phong từ các
cành đào cho đến hoa mai.
Lễ hội chào đón năm mới với những tràng
pháo hoa rực rỡ, đèn răng khắp các nẻo
đường khiến cả thành phố trở nên lung linh.
Với những ai yêu thích các hoạt động giải
trí có thể ra biển bơi lội, lướt sóng hoặc đến
Vinpearl Nha Trang Water Park & Theme
Park trung tâm giải trí nổi tiếng.
3. Phố cổ Hội An
Hội An với nét đẹp cổ kính sẽ là điểm du lịch văn hóa lý tưởng cho bạn trong dịp Tết Nguyên Đán. Đến đây bạn như được trở
về một thời xa xưa, với những nếp nhà cổ, đèn lồng, và những món ăn cổ truyền.
Nếu Tết Nguyên Đán tại nhiều nơi các hàng quán đều đóng cửa thì ở Hội An bạn sẽ không gặp phải điều đó. Bạn sẽ thực sự
sống trong không khí lễ hội đèn lồng rực rỡ tổ chức vào đêm giao thừa.
Trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn được treo trên phố hay thả dưới nước, du khách dường như cảm nhận sự chuyển
mình của đất trời vào xuân. Hãy thắp một ngọn đèn để cầu chúc cho một năm mơi an lành.
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4. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn
sôi động du là ngày nghỉ tết nguyên đán.
Tuy nhiên người dân không bận rộn với
công việc thường ngày, mà họ rộn ràng
đi du xuân.
Nếu Hà Nội người ta “ăn tết” thì dân
Sài Thành họ chủ yếu là “chơi tết”, do
vậy các đường phố trang hoàng rực rỡ
và các khu vui giải trí mở cửa ngày đêm.
Đường hoa Nguyễn Huệ và công viên
Tao Đàn là những con đường đi bộ nổi
tiếng của thành phố, vào dịp này sẽ được
trang trí rất nhiều hoại hoa đẹp và các
trò chơi dân gian, và các món ăn truyền
thống cho ngày tết.

5. Hà Nội
Hà Nội trở nên yên bình, lặng lẽ vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán bởi lượng lớn sinh viên và người lao động trở về làng quê đón năm
mới cùng gia đình. Không còn cảnh khói bụi, chen lấn xô bồ của ngày thường, du khách tới Hà Nội dịp này sẽ cảm nhận được
nét đẹp thanh lịch của Hà Nội xưa.
Du khách có thể chọn đi bộ dạo quanh những khu phố cổ đi du thuyền quanh hồ tây để chụp lại những cảnh sắc tươi đẹp của
đất trời mùa xuân. Nếu bạn là người Miền Nam ra Hà Nội, bạn chắc chắn sẽ thích thú với kiểu thời tiết mưa xuân nhè nhẹ,
không ướt áo, không quá lạnh chỉ hơi se se.
Di chùa đầu năm mới cũng là phong tục của người Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Chùa Một Cột, Chùa Hà là những điểm du khách nên
ghé thăm để cầu mong phúc lộc thọ trong năm mới.
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