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TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2018
CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

S

áng 10/04/2019, tại Hội
trường Tỉnh ủy, Liên
đoàn Lao động tỉnh
Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng
kết phong trào thi đua yêu nước
trong công nhân viên chức, người
lao động tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Đến dự có Ông Nguyễn Sơn Hùng
Phó chủ tịch HĐND Tỉnh.
Năm qua, các phong trào thi đua
của các cấp công đoàn trong Tỉnh
đã đem lại nhiều hiệu quả thiết
thực cho công nhân viên chức,
người lao động. Đến nay, toàn
Tỉnh có trên 75% doanh nghiệp đã
có Công đoàn cơ sở, có Thỏa ước
lao động tập thể, trên 70% doanh
nghiệp có tổ chức đối thoại định
kỳ và đột xuất, trên 92% doanh
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nghiệp có mức ăn ca đạt từ 15
ngàn đồng trở lên.
Hưởng ứng phong trào thi đua
lao động giỏi, lao động sáng tạo,
toàn Tỉnh đã nhận được 248 đề tài,
trên 16,8 ngàn sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật, làm lợi cho Nhà nước,
doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng.
Trong đó, có 19 đề tài được tặng
Bằng khen và Huy hiệu Lao động
sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam.
Ngoài ra, các phong trào Giỏi việc
nước, Đảm việc nhà; thi đua toàn
Tỉnh chung sức xây dựng nông
thôn mới, liên kết phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa; Thực hành tiết kiệm, chống

tham nhũng, lãng phí, chống các
tệ nạn xã hội… cũng nhận được
sự hưởng ứng tích cực từ các tập
thể, cá nhân trong Tỉnh.
Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho
10 tập thể, tặng bằng khen cho
42 tập thể, 109 cá nhân. Liên đoàn
lao động Tỉnh cũng tặng cờ thi
đua xuất sắc cho 54 tập thể có
thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua yêu nước năm 2018.
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
Tín Nghĩa vinh dự nhận Cờ thi đua
xuất sắc năm 2018 của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam.
Lan Anh
Phòng TTTT
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ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

S

áng ngày 19/04/2019, tại
Văn phòng Tổng Công ty
đã diễn ra Đại hội Cổ đông
(ĐHCĐ) thường niên năm 2019 của
Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tham dự
Đại hội Cổ đông có Đại diện cổ đông,
Công ty CP Đầu tư Thành Thành
Công, Quỹ Đầu tư Dragon Capital; Đại
diện Đơn vị kiểm toán độc lập, Công
ty TNHH Price Waterhourse Cooper
(PwC) và 95 cổ đông sở hữu và đại
diện sở hữu 199.010.538 cổ phần có
quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,51%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tại Đại hội, các Cổ đông đã nghe, góp
ý và thông qua Báo cáo kết quả sản
xuất kinh doanh của Tổng Công ty và
hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế
hoạch năm 2019; Báo cáo thẩm định
của Ban Kiểm soát; đồng thời biểu
quyết thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh
2019 với mức doanh thu 6.000 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng
và cổ tức dự kiến 10 – 12%.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa đối với Ông
Thái Văn Chuyện và miễn nhiệm
chức danh thành viên Ban Kiếm soát
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín
Nghĩa đối với Ông Nguyễn Văn Triển
theo nguyện vọng.
3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 –
2021) đối với Bà Đặng Thị Thanh Hà
- Phó TGĐ Tổng Công ty Tín Nghĩa
và Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Phó
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Du
lịch Thành Thành Công Lâm đồng.
Bầu cử bổ sung chức danh thành
viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần

Tổng Công ty Tín Nghĩa đối với Ông
Hoàng Mạnh Tiến - Trưởng ban Kiểm
soát Công ty CP Đầu tư Du lịch Thành
Thành Công Lâm đồng.

e. Tờ trình dự kiến phương án phân
phối lợi nhuận năm 2019;
f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019;

4. Thông qua 8 tờ trình:
a. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài
chính năm 2018 đã được kiểm toán;
b. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều
lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín
Nghĩa;
c. Tờ trình về việc đăng ký chứng
khoán bổ sung và đăng ký giao dịch
chứng khoán tập trung;
d. Tờ trình về mức thù lao, tiền lương,
tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù
lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

g. Tờ trình về việc Đại hội đồng Cổ
đông ủy quyền cho Hội đồng quản
trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
Đại hội Cổ đông thường niên năm
2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã thành công tốt đẹp được nhất trí
cao của tất cả các cổ đông tham dự.
Năm 2019 là một năm hứa hẹn nhiều
thành công nhờ định hướng chiến
lược rõ ràng, kế hoạch phát triển với
các dự án tiềm năng đã được Đại hội
Cổ đông thông qua.
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
công ty trong thời gian tới, kêu gọi
toàn hệ thống Tổng Công ty hãy nêu
cao tinh thần đoàn kết, tích cực tăng
năng suất lao động, tiết kiệm chi phí
để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề
ra. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các
đơn vị chủ động, dám nghĩ, dám làm,
đề xuất các giải pháp làm lợi cho đơn
vị, cho Tổng Công ty, kêu gọi toàn
thể CBCNV hiểu, chia sẻ, chung tay
góp sức cùng với Ban Lãnh đạo Tổng
Công ty lèo lái con thuyền Tín Nghĩa
vượt qua khó khăn.
Tổng Giám đốc, Đại diện người sử
dụng lao động đã cùng với Chủ tịch
CĐCS, Đại diện người lao động ký kết
thỏa ước lao động tập thể năm 2019.

N

gày 25/4/2019 Tổng
Công ty Tín Nghĩa phối
hợp với Công đoàn cơ
sở tổ chức Hội nghị đại biểu Người
lao động năm 2019, đến dự có 150
Đại biểu được triệu tập từ các Đơn vị
cơ sở đại diện cho 1.567 CBCNV Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Hội nghị đã nghe
đại diện Ban Tổng giám đốc báo cáo
kết quả hoạt động SXKD năm 2018
và phương hướng, nhiệm vụ năm
2019; Báo cáo việc thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày
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Hội nghị cũng nghe đại diện Ban
chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty phát động phong trào thi
đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo,
thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ
tiêu, nhiệm vụ năm 2019, nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần cho
người lao động, đảm bảo an ninh trật
tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ
sinh lao động”.
07/11/2018 của Thủ tướng Chính
phủ, xây dựng cơ quan, đơn vị có đời
sống văn hóa tốt; Dự thảo Thỏa ước
lao động tập thể sửa đổi, bổ sung
trên cơ sở kết quả thương lượng giữa
người lao động và người sử dụng lao
động.
Ông Quách Văn Đức – Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty
đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Hội
nghị Người lao động cấp cơ sở và
kết luận một số nội dung được thảo
luận tại Hội nghị, Tổng giám đốc đã
nêu các giải pháp hoạt động sản
xuất kinh doanh, tái cấu trúc Tổng

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kêu
gọi toàn thể cán bộ đoàn viên, người
lao động trong toàn Tổng Công ty
tích cực hưởng ứng phong trào thi
đua năm 2019. Căn cứ nội dung Hội
nghị Đại biểu người lao động năm
2019, Lãnh đạo Tổng Công ty, Giám
đốc các đơn vị, phòng ban, Ban chấp
hành Công đoàn cơ sở Tổng Công ty
có trách nhiệm quán triệt đến toàn
thể cán bộ, công nhân viên Tổng
Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ
tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
năm 2019 đã đề ra.			
			 Hồng Châu
P. TTTT
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TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
NHÀ VĂN PHÒNG

S

áng 19/04/2019,
tại
Khu
công
nghiệp Đất Đỏ, xã
Phước Long Thọ, huyện Đất
Đỏ , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông đã tổ chức lễ
khởi công Dự án đầu tư xây
dựng toà nhà văn phòng của
Công ty. Công trình do Công
ty CP xây dựng thương mại và
trang trí nội thất Thành Phát
thiết kế và Tổng công ty CP
Đầu tư xây dựng Việt Nam là
đơn vị thi công xây dựng.
Dự án xây dựng nhà văn phòng
của Tín Nghĩa – Phương Đông
có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ
đồng, bao gồm tòa nhà văn
phòng, căn tin và các hạng
mục phụ trợ với tổng diện
tích xây dựng hơn 1000 m2
và tổng diện tích toàn khuôn
viên là 4.624 m2.
Thiết kế theo phong cách hiện
đại gồm toà nhà chính 2,5
tầng, căn tin, khuôn viên cây
xanh, cảnh quan, hồ nước…

Sau lễ khởi công, Đại diện
cho Chi nhánh miền nam –
Tổng Công ty CP Đầu tư dựng
Việt Nam, ông Nguyễn Văn
Phương (Giám đốc Cty) cam
kết sẽ tập trung tối đa nguồn
nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ
chức thi công và hoàn thành
công trình đúng tiến độ đề ra;
đảm bảo chất lượng, kỹ thuật
mỹ thuật theo yêu cầu hồ sơ
thiết kế.
Sau khi Tòa nhà văn phòng
được hoàn thành, hứa hẹn
khách hàng, đối tác tìm đến
dự án Khu công nghiệp Đất
Đỏ ngày một gia tăng. Tòa nhà
văn phòng sẽ trở thành nơi
đáng tin cậy cho các doanh
nghiệp tìm đến làm việc, bên
cạnh đó cán bộ công nhân
viên có một nơi làm việc thật
chuyên nghiệp.
Võ Xuân Sơn
Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông

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

TÌNH HÌNH THU HÚT
ĐẦU TƯ QUÝ 1/2019

T

rong 03 tháng đầu năm 2019, Công
ty JSC đã đón tiếp trên 10 lượt khách
đoàn đến tham quan, tìm hiểu và mong
muốn hợp tác đầu tư tại khu nhà xưởng cho thuê
của Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ
và Vừa Nhật Bản (JSC). Đại đa số khách hàng này
đều đến từ Nhật Bản với những ngành nghề mà
JSC có thể đáp ứng được nên hứa hẹn đây là những
khách hàng tiềm năng cho đơn vị.
Tính đến thời điểm hiện tại, JSC đã có 03 khách
hàng thuê 2.520m2 nhà xưởng đạt 26.72% so với
mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019. JSC cũng
không tránh khỏi khó khăn do các hợp đồng dịch
vụ sắp hết hạn, khách hàng trả kho thuê trước thời
hạn v.v. Nhưng với sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng và
sự đoàn kết của tập thề CBCNV. Công ty tin tưởng
sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2019.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CPPT Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC)
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CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

N

gày 26/4/2019, tại Hội
trường Novotel Phú
Quốc Resort, Công ty
cổ phần Thống Nhất đã tổ chức
thành công Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 với sự
tham gia của đại diện 2 cổ đông
sáng lập và các cổ đông là cá nhân
khác, đạt tỷ lệ 82,78% số cổ phần
có quyền biểu quyết. Đại hội đã
thông qua các vấn đề chính sau
đây:

ty cho phù hợp với Thông tư số
95/2017/TT-BTC của Bộ tài chính
hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 71/2017/NĐ-CP về Quản
trị Công ty áp dụng đối với Công
ty đại chúng và ủy quyền cho Hội
đồng quản trị quyết định lựa chọn
đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập,
chủ động quyết định mức chi tạm
ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông
nhưng không được vượt quá 30%
như kế hoạch.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh năm 2018 và
phương hướng nhiệm vụ năm
2019, trong đó tỷ lệ cổ tức được trả
năm 2018 bằng tiền mặt là 30%
(3.000 đồng/cổ phần) và kế hoạch
kinh doanh năm 2019: Doanh thu
201.969 triệu đồng, nộp ngân
sách trên 17.458 triệu đồng, lợi
nhuận sau thuế 79.852 triệu đồng,
mức chia cổ tức là 30%/mệnh giá
và thống nhất một số giải pháp để
hoàn thành kế hoạch kinh doanh
năm 2019.

Cũng trong Đại hội này, các cổ
đông đã tiến hành bầu Hội đồng
Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ (2019-2024). Kết quả các
thành viên có tên dưới đây trúng
cử vào Hội đồng Quản trị & Ban
Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 20192024.

Thông qua nội dung sửa đổi,
bổ sung Điều lệ của Công ty và
Quy chế nội bộ về Quản trị Công
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Đại hội cũng đã biểu quyết thông
qua báo cáo của Hội đồng Quản
trị về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn
Hoàng Dũng giữ chức danh Tổng
Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019
– 2024)
Công ty cổ phần Thống Nhất hy
vọng trong năm 2019 với sự chỉ

đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị cùng
với sự quyết tâm của Ban Điều hành,
Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh
doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019.
Hữu Trí
Công ty CP Thống Nhất
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
GỒM 06 THÀNH VIÊN:
Stt

Họ và Tên

1

Nguyễn Thành Sơn

2

Lê Hữu Tịnh

3

Lê Văn Liêm

4

Lê Văn Danh

5

Nguyễn Văn Thạnh

6

Nguyễn Hoàng Dũng

BAN KIỂM SOÁT GỒM 03 THÀNH VIÊN:
Stt

Họ và Tên

1

Đào Sỹ Du

2

Lê Minh Chương

3

Nguyễn Chí Hiếu

TIN TỨC - SỰ KIỆN

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

PHẤN ĐẤU TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC
ĐẠT TỐI THIỂU 12%

CÔNG TY CP KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TÍN NGHĨA

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 1
ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY

N

gày 12/3/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ
Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tiến
hành đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019. Tại đại hội các cổ đông đã thống nhất 100%
biểu quyết thông qua các nội dung:
1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt
động, kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2019: Doanh thu thực hiện năm 2018
đạt 105,42% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt
118,75% kế hoạch.
Tại Đại hội, Các cổ đông đã thông qua một số nội dung
chính như: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế
hoạch kinh doanh năm 2019; báo cáo tài chính đã được
kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt
động năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
2. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể
như sau:
- Nộp ngân sách: 3,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu đạt 12%/mệnh giá.
3. Thống nhất mức thù lao kế hoạch năm 2019.
4. Đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đặng
Thị Thanh Hà theo nguyện vọng và giới thiệu bầu bổ
sung Bà Nguyễn Thị Kiều Trang giữ chức vụ Chủ tịch
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín
Nghĩa (Nhiệm kỳ 2017 -2022 ).
5. Vấn đề xem xét quỹ lương kế hoạch năm 2019 và việc
lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019: Đại
hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông
qua xem xét.
Nguyễn Thị Thúy
CTCP DVBV CN Tín Nghĩa

S

áng
ngày
03/5/2019, Công ty
CP Khí Dầu mỏ hoá
lỏng Tín Nghĩa tổ chức thành
công Đại hội đồng cổ đông
thường niên lần thứ 1 năm
2019.
Tham dự Đại hội có 18/29
cổ đông đại diện cho
2.970.000/3.000.000 cổ phần,
tương ứng 99% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết
của Công ty.
Đại hội đã nghe báo cáo kết
quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2018 (6 tháng) và
kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2019. Cụ thể các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2019 như sau:
- Sản lượng: 6.000 tấn
- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:
5 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:
4 tỉ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần:
1.333 đồng/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%
Đại hội cũng đã tiến hành bỏ
phiếu và bầu Hội đồng quản
trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ
2019-2024 gồm:
* Hội đồng quản trị:
Trần Trung Tuấn : Chủ tịch
Trần Thanh Tùng: Thành viên
Quách Trọng Nguyên: Thành
viên
* Ban kiểm soát:
Phạm Kim Ngân: Trưởng ban
Quách Thuỷ Tiên: Thành viên
Thanh Hương
Công ty CP Khí Dầu mỏ hoá lỏng
Tín Nghĩa
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CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH
TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2019

CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

NĂM 2019 TĂNG TỶ LỆ
LẤP ĐẦY KCN ĐẤT ĐỎ LÊN 25%

N

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

gày 22/4/2019 Công ty Cổ phần xăng dầu Tín
Nghĩa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019 – Nhiệm kỳ 2019-2024 tại Văn
phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch báo cáo về kết quả quản lý
kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm
2019 và một số nội dung khác. Đại hội đã thông qua:
1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỉ lệ cổ tức
năm 2018 là 20%;
2. Thông qua việc điều chỉnh sửa đổi nội dung Điều lệ;
3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị
và Ban kiểm soát;
5. Bầu Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2019-2024 với 05 thành
viên:
* Ông Quách Văn Đức.
* Ông Lê Văn Danh.
* Ông Lê Trọng Hiếu.
* Ông Trần Trung Tuấn.
* Ông Phạm Giang Nam.

6. Bầu Ban kiểm soát với 03 thành viên:
* Bà Lê Kim Thảo.
* Bà Nguyễn Thị Lan Hương.
* Ông Lê Tuấn Vũ.
Sau một ngày làm việc với tinh thần tập trung cao, Đại hội đã
được các cổ đông thống nhất cao thông qua các nội dung
được nêu tại các tờ trình của Hội đồng Quản trị.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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T

ại
Đại
hội
đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) năm
2019, các cổ đông Công ty
CP KCN Tín Nghĩa – Phương
Đông đã trình ĐHĐCĐ
thống nhất thông qua kết
quả kinh doanh năm 2018
với doanh thu thuần đạt
12,912 tỷ đồng, tăng 258%
so với năm 2017.
Đai hội cũng thông qua kế
hoạch SXKD năm 2019 với
doanh thu dự kiến là 95,869
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
dự kiến là 20,613 tỷ đồng,
cổ tức đạt tối thiểu 10% .
Theo đó, Tín Nghĩa –
Phương Đông tiếp tục triển
khai chiến lược phát triển
Khu công nghiệp Đất Đỏ I,
năm 2019 phải cho thuê ít
nhất được 70 hecta, tăng tỷ
lệ lấp đầy lên 25%.
Mặt khác, tập trung hoàn
thành thủ tục pháp lý cho
dự án Tái định cư thuộc
khu dân cư để đưa vào khai
thác chuyển nhượng 112
nền đất, tạo dòng tiền cho
dự án Khu dân cư Đất Đỏ.

Hoàn tất công tác thoái vốn
Nhà hàng khách sạn Đồng
Nai.
Một nhiệm vụ cấp thiết
khác là hoàn thành xây
dựng, đưa Nhà văn phòng
vào sử dụng tạo không gian
chuyên nghiệp cho các nhà
đầu tư đến tìm hiểu.
Với định hướng tập trung,
chiến lược kinh doanh
rõ ràng, quỹ đất ổn định,
quản trị rủi ro chặt chẽ,
thượng tôn pháp luật, Tín
Nghĩa – Phương Đông đã,
đang và sẽ hoạt động hiệu
quả và phát triển bền vững.
Từ năm 2019, Tầm nhìn của
Công ty có sự thay đổi theo
hướng phát triển đồng bộ
và hỗ trợ lẫn nhau. Trong
một tương lai gần, Công ty
tiếp tục phát triển mở rộng
diện tích đất Khu công
nghiệp, đồng thời đẩy
mạnh các loại hình chuyển
nhượng thuộc Khu dân cư
Đất Đỏ I.
Minh Thùy
Công ty CP Tín Nghĩa
Phương Đông

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

QUAN TÂM, CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

S

ong song với việc chăm
lo đời sống vật chất cho
cán bộ công nhân viên
và người lao động, lãnh đạo Công
ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
luôn quan tâm, tổ chức cho người
lao động đi tham quan, nghỉ mát,
nhằm nâng cao đời sống tinh thần
và động viên, khích lệ những đóng
góp của cán bộ, công nhân viên vào
quá trình xây dựng và sự phát triển
của Công ty. Việc tổ chức chương
trình tham quan, du lịch hàng năm
là cơ hội cho CBCNV được giao lưu
và cùng nhau chia sẻ những trải
nghiệm trong công việc và cuộc
sống, là nền tảng quan trọng tạo
nên nét văn hóa riêng của công ty.
Chương trình thăm quan, nghỉ
mát của Công ty Cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch được tổ chức từ ngày
29/3/2019 đến ngày 31/3/2019 tại
khu nghỉ dưỡng Sealinks Ocean

Vista Resort Phan Thiết, với 92
người tham gia là CBCNV Công ty
và thân nhân của các gia đình. Đây
cũng là năm đầu tiên chương trình
tham quan, nghỉ mát có nhiều đổi
mới từ hình thức đến nội dung tổ
chức, với mong muốn tạo không
khí vui tươi và gắn kết giữa các
gia đình và các thành viên trong
Công ty. Đồng thời đây cũng là dịp
nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động của
CBCNV Công ty, động viên khích
lệ kịp thời CBCNV góp phần thúc
đẩy việc thực hiện hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu kinh doanh mà
công ty đã đề ra cho năm 2019.
Chuyến nghỉ mát đã mang lại
những giờ phút nghỉ ngơi thật
sảng khoái cho toàn thể anh em
nhân viên, tạo không khí giao lưu
chan hoà, đoàn kết trong toàn
Công ty. Ngoài thời gian dành
cho CBCNV thư giãn, nghỉ dưỡng,

khám phá những danh lam, thắng
cảnh nổi tiếng của đất nước; Ban
tổ chức còn tổ chức chương trình
teambuilding bãi biển và chương
trình Gala diner cho toàn thể mọi
người tham gia thể hiện tinh thần
đoàn kết, sức mạnh tập thể, khơi
nguồn sáng tạo cho nhân viên và
sự kết nối giữa các thành viên trong
gia đình.
Sau kỳ nghỉ mát, toàn thể Cán bộ,
công nhân viên Công ty Cổ phần
Đầu tư Nhơn Trạch hăng hái quay
lại công việc với niềm tin làm việc
và sáng tạo vì một công ty phát
triển vững mạnh. Kỳ nghỉ đã để
lại trong mỗi thành viên những kỷ
niệm thật sâu sắc, vui vẻ và đầy ý
nghĩa. Kết thúc chuyến đi đã để lại
dư âm ngọt ngào và vui tươi.
					
Phạm Thị Huế
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
Thông tin nội bộ - Số 03/2019
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

NHẬN BẰNG KHEN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VỀ PHONG TRÀO “XANH - SẠCH - ĐẸP,
ĐẢM BẢO ATVSLĐ” NĂM 2018

N

gày 03/5/2019, Ban
chỉ đạo Tháng hành
động an toàn vệ
sinh lao động (ATVSLĐ) Tỉnh tổ
chức lễ phát động hưởng ứng
Tháng hành động năm 2019.
Tháng hành động ATVSLĐ năm
2019 với chủ đề: “Tăng cường
đánh giá, quản lý các nguy cơ
rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm
việc” với nhiều hoạt động nhằm
hưởng ứng, truyền thông nâng
cao nhận thức về làm việc an
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toàn, đảm bảo vệ sinh lao động.
Theo báo cáo của Sở Lao động
Thương binh Xã hội về việc
thực hiện Tháng hành động
ATVSLĐ năm 2018, toàn Tỉnh đã
triển khai nhiều hoạt động thiết
thực, nhằm tuyên truyền nâng
cao nhận thức về làm việc an
toàn, bảo đảm ATVSLĐ tại các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn. Trong đó, Hội
đồng ATVSLĐ tỉnh đã triển khai

trên 700 phiếu tự kiểm tra thực
hiện công tác ATVSLĐ tại các
doanh nghiệp; phát hành hàng
ngàn tờ gấp, áp phích, băng rôn
lớn treo tại các KCN, khu dân
cư; phát hành trên 3.000 cuốn
sổ tay hỏi đáp về ATVSLĐ và sổ
tay hướng dẫn thực hiện công
tác ATVSLĐ cho doanh nghiệp,
người lao động trên địa bàn.
Cùng với đó, Hội đồng ATVSLĐ
Tỉnh đã hướng dẫn các CĐCS

TIN TỨC - SỰ KIỆN
phối hợp với người sử dụng lao động
tổ chức huấn luyện các hoạt động
của Tháng hành động cho 925 doanh
nghiệp với trên 3.500 lượt người lao
động và hơn trên 1.200 lượt quản lý
tham gia; các nội dung tuyên truyền
về ATVSLĐ, sức khỏe người lao động,
môi trường làm việc; chấm điểm
phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm
bảo ATVSLĐ được triển khai ở 1.254
doanh nghiệp; xây dựng và giám
sát 3 mô hình về phòng chống bệnh
nghề nghiệp tại các bệnh viện, doanh
nghiệp, nâng tổng số mô hình phòng,
chống bệnh nghề nghiệp toàn tỉnh lên
12 đơn vị.
Buổi Lễ phát động kêu gọi có sự chủ
động từ doanh nghiệp, mặc dù Hội
đồng ATVSLĐ Tỉnh và các địa phương
đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm thiểu tai
nạn lao động (TNLĐ) nhưng tình hình
TNLĐ vẫn còn phức tạp, đặc biệt nhiều
người sử dụng lao động, chủ các cơ
sở sản xuất kinh doanh vi phạm và coi
thường các yếu tố đảm bảo an toàn.
Hậu quả TNLĐ gây hệ lụy cho bản thân
người lao động, gia đình cũng như xã
hội. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần có
kế hoạch xây dựng giải pháp thực hiện
ATVSLĐ. Trong đó, tùy đặc thù doanh
nghiệp, căn cứ các quy định pháp luật
và hướng dẫn để có biện pháp phù
hợp, hạn chế TNLĐ xảy ra trong quá
trình làm việc, nhất là trong các lĩnh
vực xây dựng, khai thác đá, sử dụng
thang leo cao…
Tại lễ phát động Tháng hành động
ATVSLĐ năm 2019, UBND Tỉnh tặng
Bằng khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác
ATVSLĐ. Nhiều tập thể, cá nhân được
tặng cờ và bằng khen của Công đoàn
về phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm
bảo ATVSLĐ; Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa vinh dự được nhận
Bằng khen đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào phong trào “Xanh
- Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” năm
2018 của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam.
Hồng Châu
Phòng TTTT

BẰNG KHEN
CỦA HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM
DÀNH CHO TỔNG CÔNG TY
TÍN NGHĨA

N

gày 18/3/2019 Hội
Người mù Việt Nam
ban hành Quyết định
số 73/QĐ-HNM về việc tặng Bằng
khen của Trung ương Hội cho các
tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Đồng
Nai đã quan tâm, tạo điều kiện
giúp đỡ Hội hoạt động có hiệu quả
trong nhiều năm. Trong dịp này,
Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự
được nhận Bằng khen của Trung
ương Hội, nhờ những đóng góp và
sẻ chia với những hội viên trên địa
bàn Tỉnh trong suốt thời gian qua.
Hằng năm vào dịp tết Nguyên Đán,
Tổng Công ty Tín Nghĩa dành tặng
hơn 1.200 phần quà, mỗi phần trị
giá 300.000đ dành cho người mù tại
các huyện trên địa bàn Tỉnh. Truyền
thống quan tâm, chăm lo cho người
mù đã luôn được Tổng Công ty
thực hiện nhằm mang đến niềm

vui ấm áp cho những số phận kém
may mắn, không thể nhìn thấy ánh
sáng cuộc đời. Bên cạnh đó, nhân
kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng
Công ty (07/9/1989 – 07/9/2019),
Tổng Công ty đã tổ chức các hoạt
động xã hội từ thiện, để tặng học
bổng “Chấp cánh ước mơ” cho trẻ
em nghèo hiếu học và xây dựng
100 căn nhà tình thương cho người
nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bất
hạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó,
Tổng Công ty xây dựng 7 căn nhà
tình thương, trị giá 50 triệu đồng
mỗi căn cho 7 gia đình hội viên
người mù có hoàn cảnh khó khăn,
chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ,
xuống cấp.
Lan Anh
Phòng TTTT
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TÍN NGHĨA ĐƯỢC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP
“ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” LẦN ĐẦU 2017-2018

N

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh nhận Giấy công nhận “Đạt chuẩn văn hóa”

gày 12/4/2019, tại Hội
trường Thành ủy Biên
Hòa, Ban Chủ nhiệm
Chương trình III thành phố Biên
Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết và
trao giấy công nhận cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn
hóa” lần đầu (2017-2018). Đến dự và
chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Trí
Thức-Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Thành
ủy Biên Hòa, đồng chí Nguyễn Đức
Thành-Chủ nhiệm Chương trình IIIChủ tịch Liên đoàn Lao động thành
phố Biên Hòa. Tham dự Hội nghị
còn có đồng chí Phạm Văn ChiếnChủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh,
cùng với gần 400 đại biểu đến từ
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Qua báo cáo tổng kết 2 năm (20172018) triển khai thực hiện Chương
trình, phong trào xây dựng cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn
văn hóa” đã được các cấp ủy Đảng,
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan
tâm chỉ đạo thực hiện, cùng với sự
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nỗ lực của cán bộ, CNVCLĐ trong
việc thực hiện nghiêm túc các nội
quy, quy chế và tiêu chí “Đạt chuẩn
văn hóa” của đơn vị. Trong thực
hiện chương trình xây dựng cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt
chuẩn văn hóa”, các Đơn vị đã gắn
với tiếp tục đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí; đẩy lùi các
tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng dần
mức hưởng thụ đời sống vật chất,
tinh thần, văn hóa trong đội ngũ
CNVCLĐ, từ đó người lao động an
tâm công tác tích cực thi đua lao
động sản xuất kinh doanh, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công
bố Quyết định của Chủ tịch UBND
thành phố Biên Hòa về việc công
nhận 642/722 (tỷ lệ 88,92%) đơn
vị vũ trang, cơ quan hành chính sự
nghiệp, trường học, doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa lần đầu (2017
-2018). Trong đó:

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
cấp tỉnh: 266/334 đơn vị (đạt tỷ lệ
79,64%).
- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp
thành phố: 376/388 đơn vị (đạt tỷ lệ
96,91%).
Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng vinh
dự được UBND thành phố Biên Hòa
công nhận đơn vị “Đạt chuẩn văn
hóa” lần đầu (2017-2018). Với những
nỗ lực đóng góp trong hoạt động
xây dựng xã hội thông qua các hoạt
động xã hội – cộng đồng, thông qua
các chương trình từ thiện cho bà
con nghèo, trao học bổng cho các
trẻ em mồ côi khuyết tật, học sinh sinh viên nghèo hiếu học. Bên cạnh
đó Tổng Công ty Tín Nghĩa luôn
phấn đấu tiên phong trong hoạt
động sản xuất kinh doanh nhằm tạo
nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh
nhà, nâng cao đời sống cán bộ công
nhân viên từ đó góp phần phát triển
xã hội ngày càng đi lên.
Lan Anh
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
ĐƠN VỊ ĐẠT CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC HẠNG III NĂM 2018
(KHỐI THI ĐUA 6)

T

ổng công ty Tín Nghĩa với
bề dày 30 năm hình thành
và phát triển đã trải qua
bao giai đoạn thăng trầm, vinh quang
lẫn gian khó. Đến nay, Tổng Công ty
Tín Nghĩa đã trở thành một doanh
nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai với
doanh số hàng năm đạt trên 10.000
tỷ đồng và nhiều năm liền được tổ
chức VNR-Vietnam bình chọn là 1
trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam; hằng năm đã đóng góp lớn cho
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh
nhà, đã tạo dựng cho cán bộ công
nhân viên sự ổn định trong việc làm
và thành công trong cuộc sống.
Giai đoạn chuyển mình từ doanh
nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp
cổ phần với nhiều thay đổi, đây thực
sự là thách thức đối với Tổng công ty
Tín Nghĩa khi có nhiều biến chuyển
trong bộ máy quản lý cùng sự cạnh
tranh ngày một khốc liệt hơn trên
thị trường. Trong những năm qua,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã nỗ lực
không ngừng phát triển. Hoạt động
kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác
nhau như: Kinh doanh & phát triển hạ
tầng khu công nghiệp, bất động sản,
chế biến & xuất khẩu hàng nông sản,
kinh doanh xăng dầu, dịch vụ kho
cảng, logistics,…Trong đó, lĩnh vực
kinh doanh nông sản có bước đột phá
đáng kể, từ năm 2011 đến nay, hàng
năm Tổng Công ty xuất khẩu khoảng
trên 100.000 tấn cà phê với kim ngạch
xuất khẩu bình quân 200 triệu USD/
năm, thuộc Top 5 doanh nghiệp xuất
khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam và
15 năm liền được Bộ Công Thương
công nhận là Doanh nghiệp xuất khẩu
uy tín. Năm 2018, trong tình hình thị
trường thế giới và khu vực có nhiều
biến động, Tổng Công ty đã có những

biện pháp sản xuất kinh doanh xuất
khẩu phù hợp, tránh được những
thiệt hại và tiếp tục góp phần đáng
kể trong việc thực hiện hoàn thành
kế hoạch doanh thu và giữ vững mức
tăng trưởng chung của Tổng Công ty,
góp phần đưa Tín Nghĩa vào những
bảng xếp hạng uy tín cùng những giải
thưởng quốc gia rất đáng tự hào.

Lao động hạng III, 02 Bằng khen, 06
Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam, Liên đoàn lao động
Tỉnh, Công đoàn Ngành Công thương
Việt Nam, Đoàn Thanh niên cơ sở Tổng
công ty nhiều năm liền được nhận
Bằng khen của Trung ương Đoàn,
Tỉnh đoàn và Giấy khen của Đoàn khối
Doanh nghiệp.

Với nền tảng vững chắc, hoạt động
đoàn thể luôn được lãnh đạo Tổng
công ty quan tâm duy trì và phát triển.
Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh
niên, Hội Cựu chiến binh thường xuyên
được củng cố và có những hoạt động
mạnh mẽ nhằm tuyên truyền cho thế
hệ trẻ về những truyền thống quý báu
của thế hệ trước. Đồng thời, những
hoạt động mang tính thiết thực chăm
lo cho đời sống tinh thần của người
lao động và thực hiện các nghĩa vụ
xã hội cũng thường xuyên được Tổng
Công ty tổ chức. Với những nỗ lực
đó, năm 2018, Đảng bộ Tổng Công ty
được công nhận “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ”, Công đoàn cơ sở Tổng công
ty được tặng thưởng Huân chương

Với vai trò thành viên Khối Thi đua
6, Tổng công ty Tín Nghĩa đã luôn có
những thành tích nổi bật, duy trì vị
trí là một trong những doanh nghiệp
hàng đầu của Tỉnh nhà. Trong năm
2018, tại Hội nghị tổng kết công tác
Thi đua – Khen thưởng của Khối, Tổng
công ty Tín Nghĩa đã được đề xuất
tặng thưởng Cờ thi đua Hạng III.
Trước những đổi thay không ngừng
trong giai đoạn chuyển mình, với tinh
thần và những nỗ lực không ngừng
nghỉ, niềm tin vào sự phát triển của
Tổng công ty Tín Nghĩa trong tương lai
sẽ còn được tiếp tục thắp lên.
Bảo Khuyên
Phòng TCNS
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NHÌN LẠI 04 NĂM
HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY CPPT
DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA
NHẬT BẢN

C

ông ty Cổ Phần Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Nhật Bản được thành lập từ
tháng 7/2015, với 05 cán bộ công nhân
viên được thuyên chuyển từ Tổng Công
ty Tín Nghĩa và tách ra từ các Công ty
trong hệ thống Tổng Công ty. Lúc bấy
giờ, trong hệ thống Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Công ty JSC được xem là một
thành viên sinh sau đẻ muộn và là một
loại hình kinh doanh mới đặc thù do có
vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
Vượt qua những khó khăn ban đầu ấy,
ngoài việc hoàn tất các thủ tục pháp
lý để được nhượng quyền khai thác
doanh thu của các khách hàng hiện
hữu trên phần diện tích nhà xưởng
cho thuê, Ban Giám đốc Công ty cũng
từng bước xây dựng nội quy, quy chế,
quy định để đưa hệ thống quản lý dần
đi vào hoạt động ổn định nhanh nhất
có thể.
Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, việc định hình lại cung cách
phục vụ, loại hình dịch vụ cung ứng,
phạm vi trách nhiệm của các bên, cán
bộ quản lý tại đơn vị cũng phải từng
bước thích nghi, học hỏi và rút kinh
nghiệm trong việc trao đổi, làm việc
và đàm phán với đối tác góp vốn của
nước ngoài.
Với tiêu chuẩn khắt khe của khách
hàng, yêu cầu chất lượng dịch vụ phải
thật sự chuyên nghiệp trong trao đổi
thông tin, nghiệp vụ và cung cấp dịch
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vụ cộng thêm, nhân viên được chọn
làm việc tại đây phải tự trao dồi kỹ
năng mềm, kỹ năng chuyên môn cũng
như trình độ ngoại ngữ, học hỏi kinh
nghiệm, vận dụng những gì đã được
nhìn thấy hoặc rút tỉa kinh nghiệm thực
tiễn để áp dụng vào công việc hiện tại
được tốt hơn.
Và sau những lần khởi công xây dựng
nhà xưởng 5B, 7, 10 hay sau khi hoàn
tất xây dựng Nhà văn phòng, cổng,
hàng rào toàn khu, nhà để xe tập trung,
khai trương Nhà hàng Nhật Bản và
những lần cải tạo cây xanh, cảnh quan
môi trường xung quanh nhà xưởng hay
việc tăng cường xúc tiến đầu tư, gặp
gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ những
gút mắc, khó khăn cùng nhau tìm ra
giải pháp hài hòa hoặc tối ưu nhất cho
các bên thì hình ảnh và thương hiệu
của JSC được nhiều người biết đến, số
lượng khách hàng hài lòng và đánh giá
tốt về JSC ngày càng nhiều.
Với mục tiêu và phương châm mang sự
tiện ích, tiện lợi đến với khách hàng, JSC
thêm vững tin duy trì những gì khách
hàng cho là tốt, khắc phục những gì
khách hàng cho là chưa tốt hoặc thuyết
phục, trao đổi những gì mà JSC cho là
phù hợp với nhu cầu hiện tại. Trong
tháng 4/2019 JSC đã cùng nhà cung
cấp Sakura lắp đặt 02 máy bán hàng
tự động tại 02 đầu tuyến đường nội
bộ để thuận tiện cho người lao động
trong khu xưởng có nhu cầu hay có
thêm nhiều lựa chọn thức uống tốt cho
sức khỏe, an toàn và hợp vệ sinh; hoặc
người lao động có thể rút tiền ngay hệ
thống ATM trước cổng hàng rào của
JSC mà không phải đi xa có khi bất tiện
hay mất an toàn.

Từ con số chỉ có 15 khách hàng ở năm
đầu tiên thuê 17.182m2, đến nay số
lượng khách hàng đã tăng lên gấp ba
lần và số lượng m2 cho thuê cũng tăng
tương ứng, JSC không chỉ đáp ứng nhu
cầu cao của các khách hàng Nhật Bản
mà khách hàng Châu Âu tìm đến JSC
cũng tăng đáng kể. Điều này phần nào
cũng minh chứng được năng lực và
những điểm mạnh của JSC so với các
đối thủ cạnh tranh.
Để có được những thành quả như trên
là nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc, các phòng ban có liên quan ở Tổng
Công ty Tín Nghĩa và sự chung lòng của
tập thể Cán bộ nhân viên Công ty JSC.
Với thời gian bốn năm hình thành và
phát triển tuy không phải là dài nhưng
cũng đủ để đánh giá xem đơn vị có thể
phát triển bền vững hay không. Chúng
tôi, những người con của JSC quyết
tâm không ngừng học hỏi để nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm
vụ, phối hợp tốt với đồng nghiệp, tận
dụng hết quỹ thời gian mà mình có
để làm việc hiệu quả, làm tốt công tác
định hướng kinh doanh, làm tốt công
tác tham mưu, bắt kịp xu thế để có
những quyết định chính xác và kịp thời,
và để tự tin rằng chúng tôi đang phát
triển ổn định và dài lâu để có thể đóng
góp vào thành tích và sự phát triển bền
vững của Tổng Công ty, để tương lai
không xa Thương hiệu Tín Nghĩa sẽ là
cái tên trong top đầu của các Tập đoàn
lớn của Việt Nam và khu vực.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CPPT Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Nhật Bản (JSC)

HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
VÀ KẾT QUẢ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC
CỦA NGƯỜI

Ghi chép tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2019 do Giáo sư Hoàng Chí
Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Nguyễn Ái Quốc trình bày

B

ản Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh là một đại tổng kết
lịch sử về con đường cách
mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn
và ý nghĩa thời đại. 50 năm qua, nhất là
đường lối đổi mới của Đảng được dẫn
dắt từ bản Di chúc thiêng liêng của
Người, nhân dân Việt Nam đã và đang
thực hiện được ý nguyện cuả người
“Xây dựng một nước Việt Nam hoà
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, và
giàu mạnh”.

1. Hoàn cảnh ra đời của Bản Di chúc:

Bác bắt đầu viết di chúc ngày
10/05/1965 vào dịp sinh nhật của
mình, lúc 75 tuổi và được sửa chữa bổ
sung đến tháng 5/1969 mới xong. Sinh
nhật, là biểu hiện sự sinh, là vui mừng,
di chúc là biểu hiện ý nguyện cuối
cùng của sự sống. Bác lấy niềm vui để
vượt lên cái chết, thể hiện bản lĩnh văn
hoá của một con người.
Bản Di chúc đúng 1.000 từ, tổng số 7
trang viết tay và đánh máy, viết về việc
ra đi của cá nhân mình. Trong hoàn
cảnh cách mạng Việt Nam vô cùng
cam go, nhất là tại miền Nam, Mỹ tăng
quân, đổ của để thực hiện quyết tâm
“bình định”; ném bom ồ ạt miền Bắc,
biến miền Bắc trở lại “thời kỳ đồ đá”.
Cả đời Bác là sự khiêm nhường. Bác
không gọi là di chúc, mà là “tôi để sẵn
mấy lời này”, sau này chúng ta gọi là
di chúc. Cùng lúc với bản Di chúc, Bác
viết tác phẩm, đăng Báo Nhân dân
ngày 3/2/1969, dịp 39 năm ngày thành
lập Đảng “Nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”,
được coi là hàng quốc bảo của quốc
gia. Di chúc Bác viết “Trong Đảng thực
hành dân chủ”. Có thực hành dân chủ,
mới chống được chủ nghĩa cá nhân.
Cuộc đời của Bác có những bước
ngoặt lịch sử độ dài 20 năm.

Năm 1925, Bác viết Bản án chế độ thực
dân, đây là tác phẩm đặc sắc, là văn
kiện pháp lý đầu tiên tố cáo chế độ
thực dân Pháp ở Đông Dương. Lúc ấy,
một nhà tư sản Pháp đã đánh giá về
Bác: “Biết đâu con người này, nay mai
có thể đóng đinh trên quan tài chế độ
thực dân của chúng ta”.
Năm 1945, Bác viết Tuyên ngôn độc
lập. Đây được coi là văn bản lập quốc.
Là văn bản thi hành Bản án chế độ
thực dân Pháp tại Việt Nam.
Năm 1965, Bác lặng lẽ viết Di chúc tại
khu Đá Chông (K9). Bản di chúc của
Bác được Bí thư thứ nhất Lê Duẩn ký
tên người làm chứng và đề “Tuyệt đối
bí mật”. Lúc này Bác bị bệnh nặng, đau
tim, bác sỹ khuyên tuyệt đối không
nên đánh máy chữ. Bác đã linh cảm
không đợi được ngày Miền nam giải
phóng, nên tranh thủ viết. Bác rất
khiêm nhường, sự khiêm nhường của
Người đã trở thành vĩ nhân. Di chúc
“Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức
điếu phúng linh đình, để hỏi lãng phí
thì giờ và tiền bạc của dân”; “Tôi yêu
cầu thi hài tôi thì được đốt đi, tro chia
làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành, 1
hộp miền Bắc, 1 hộp cho miền Trung,
1 hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi
miền chọn 1 quả đồi mà chôn hộp tro
đó. Trên mả, không có bia đá, tượng
đồng, mà nên xây một ngôi nhà giản
đơn, rộng rãi, chắc chắn mát mẻ, để
những người đến thăm viếng có chỗ
nghỉ ngơi”. Lúc nào Bác cũng lo cho
dân, cho nước. Sau khi hết thời gian
bảo mật, tại Liên Xô chúng ta tìm được
bản thảo luận án tiến sỹ sử học của
Bác viết vào những năm 1930 về “Vấn
đề ruộng đất của nông dân”. Khi đó, ở
trong nước dân ta vẫn đắm chìm trong
nô lệ.
Bác gửi vào di chúc 2 tư tưởng lớn, độc

lập tự do cho tổ quốc và ấm no, hạnh
phúc cho nhân dân. Ngôn ngữ của Di
chúc giản dị, nhưng rất mẫn tiệp, “ý
tại ngôn ngoại ”, ý vượt ra ngoài ngôn
ngữ, tầm minh triết. Theo ngôn ngữ
của người Nhật, Hồ Chí Minh có nghĩa
là Bồ- Chi- Dân (nghĩa là Bồ tát vì dân).
Sau ngày Bác mất, một vị sư trụ trì
Chùa Thanh Thuỷ ở Nhật Bản đã dịch
nghĩa họ tên Bác viết trong bức trướng
tặng phái Đoàn Việt Nam tại Hội nghị
Pa ri, Cộng hoà Pháp.
Bác viết di chúc vào giờ nào, trái tim
Bác ngừng đập vào giờ đó, 9 giờ 47
phút. Bác ra đi vào ngày quốc khánh,
ngày 02/9/1969. Ở trên thế giới, có 3
Tổng thống Mỹ và Bác Hồ của chúng
ta là những nguyên thủ quốc gia chết
trùng vào ngày lập quốc (Thomas
Jeffeson 4/7/1801, John A dams
4/7/1826, James monroe 4/7/1831).
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
bản tổng kết đại cách mạng, là định
nghĩa đầy đủ nhất về Chủ nghĩa xã
hội, về con đường của cách mạng
Việt Nam, để dân tộc ta đi đến ấm no
hạnh phúc. Người viết, ngay sau khi
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi,
công việc của ta là phải ra sức làm mau
chóng hàn gắn vết thương nghiêm
trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong
cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó
là một công việc vô cùng to lớn, phức
tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế
hoạch, sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để
tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai
lầm. “Theo ý tôi, việc phải làm trước
tiên là chỉnh đốn Đảng”, “Công việc
đầu tiên là đối với con người”. Đối với
những người có công hy sinh xương
máu; đối với thanh niên, phụ nữ; đối
với nạn nhân của chế độ cũ, đối với
nông dân,… đều có những quan điểm
ứng xử nhân văn cao cả.
Thông tin nội bộ - Số 03/2019
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HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Quan điểm, tư tưởng đổi mới của Bác là
những giá trị lịch sử từ những bức thư
gửi cho chính phủ Hoa Kỳ. Ngay sau khi
giành lại được độc lập, bên cạnh việc
củng cố, xây dựng chính quyền non trẻ
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,
Bác đã có những hoạt động tích cực
mở rộng quan hệ quốc tế. Với chính
phủ Mỹ, trong hai năm 1945- 1946, Hồ
Chí Minh đã có 8 thư và điện gửi Tổng
thống Harry Truman, 3 thư và điện gửi
Bộ trưởng Ngoại giao Jame Byrnes.
16/2/1946 Hồ Chí Minh gửi thư Tổng
thống Harry Truman bày tỏ Việt Nam
mong muốn được “hoàn toàn độc lập”
và ý nguyện thiết lập “hợp tác đầy đủ”
với Hoa Kỳ. Trong thư gửi ông Jame
Byrnes ngày 1/11/1945, Bác đề nghị
gửi 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ
để “xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu
về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như
các lĩnh vực chuyên môn khác” và theo
Người, giới trí thức Việt Nam “tha thiết
mong muốn tạo được mối quan hệ với
nhân dân Mỹ là những người cao quý
đối với những ý tưởng cao thượng về
công lý và nhân bản quốc tế, và những
thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã
có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới
trí thức Việt Nam”.
Cùng với tác phẩm “Đường cách
mệnh” viết năm 1927, “Lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến”, viết năm 1946, Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được
Nhà nước Việt Nam công nhận là quốc
bảo. Bác luôn thể hiện phong cách
giản dị, giản dị thật sự để trở thành vĩ
đại. Giản dị của Bác thể hiện sự tự tin,
làm chủ cuộc sống, là nỗ lực cao nhất
của bậc thiên tài. Bác dùng thường từ
ngữ tối thiếu để truyền tải mục đích tối
đa. Là phong cách tinh tế trong ứng xử
và lối sống. Trong Di chúc, Bác không
dùng chữ “chết”, mà vẫn nói được việc
mình ra đi, nó bình thường như quy
luật của tạo hoá, không hề nuối tiếc.
Cái nuối tiếc của Bác chỉ tiếc là không
được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn
nữa. Nuối tiếc của Bác là nuối tiếc của
bậc vĩ nhân đầy dâng hiến và đầy cao
thượng. Di chúc của Bác không chỉ là
“quốc bảo” mà còn là “Pháp bảo”.

2. 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến

16

Thông tin nội bộ - Số 03/2019

chống Mỹ cứu nước, thực hiện Di chúc
của Người, Đảng ta đã tập trung sức
lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân ta tiến
hành công cuộc cách mạng, đưa cả
nước đi theo con đường mà Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã chọn. Trước vô vàn khó
khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt
qua gian khổ và khôi phục nền kinh tế
sau chiến tranh.
Mặc dù trong xây dựng kinh tế, Đảng
ta đã phạm những sai lầm, khuyết
điểm lớn, nhưng với tinh thần “nhìn
thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự
thật, nói rõ sự thật”, Đảng đã thẳng
thắn phân tích những nguyên nhân,
tiếp tục kiên định mục tiêu, con đường
Bác đã chọn; tin tưởng vững chắc
vào sức mạnh của nhân dân và dân
tộc; khởi xướng, quyết tâm tiến hành
đường lối đổi mới.
Kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh thể hiện sáng rõ nhất là
trong hơn 3 thập kỷ đổi mới. Đó là giai
đoạn đánh dấu sự trưởng thành về mọi
mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân
ta. Đảng vẫn luôn vững vàng, thể hiện
rõ bản chất cách mạng và khoa học,
kiên định về mục tiêu, lý tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng
còn không ngừng xây dựng và chỉnh
đốn đội ngũ; đấu tranh không khoan
nhượng với thói hư, tật xấu, với nạn
tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách
nhiệm nêu gương của các Ủy viên Bộ
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng và
toàn thể cán bộ, đảng viên.
Hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, đất nước ta đã đạt được
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử trên con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa. Kinh tế – xã hội thoát khỏi
khủng hoảng và tình trạng kém phát
triển. Việt Nam trở thành nước đang
phát triển có thu nhập trung bình
và đang đẩy mạnh thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa từng bước hình thành, phát
triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc

phòng, an ninh được tăng cường. Văn
hóa – xã hội có bước phát triển. Bộ mặt
đất nước và đời sống của nhân dân có
nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ
nghĩa được phát huy và ngày càng mở
rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được
củng cố và tăng cường. Công tác xây
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp
quyền và cả hệ thống chính trị được
đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của
đất nước được nâng lên. Quan hệ đối
ngoại ngày càng mở rộng và đi vào
chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam
trên trường quốc tế được nâng cao.
Qua hơn 30 năm đổi mới, đời sống
nhân dân ngày càng được cải thiện và
đã có bước tiến to lớn so với 50 năm
trước; phần nào đã đáp ứng lòng tin,
sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2003, sau 16 năm đổi mới, GDP
bình quân đầu người ở Việt Nam mới
chỉ đạt 471 USD/năm thì đến năm
2018, GDP đầu người đã đạt hơn 2.400
USD/năm. Hơn 30 năm đổi mới là một
giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa
trọng đại trong sự nghiệp phát triển
của Việt Nam; đã khẳng định bản lĩnh,
ý chí và tinh thần quyết tâm của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực
hiện bằng được ý nguyện của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã gửi gắm trong Di chúc.
50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã trở thành nguồn cổ vũ,
động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta phát huy tinh thần yêu nước,
đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử
thách, giành những thắng lợi vẻ vang.
Ngày nay, đất nước đã bước vào thời
kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Di chúc thiêng liêng của Người sẽ tiếp
tục là nguồn động lực to lớn giúp cả
đất nước, trong đó có Đồng Nai thân
yêu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, xây
dựng đất nước, xây dựng Đồng Nai ta
ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp
hơn; một nước Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập,
dân chủ và giàu mạnh; sánh vai với các
cường quốc năm châu như Bác hằng
mong ước.
Nguyễn Văn Liễu
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Tổng Công ty (tổng hợp)

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH
“CHUNG LÒNG CHUNG SỨC”
ĐẾN VỚI XÃ XUÂN MỸ,
HUYỆN CẨM MỸ

T

hực hiện chương trình “Chung lòng chung
sức” năm thứ 9, chương trình từ thiện do
Tổng Công ty Tín nghĩa phối hợp với Đài
truyền hình Đồng Nai tổ chức. Công ty TNHH Đầu tư
Khu Công nghiệp Tín Nghĩa được sự giới thiệu của
chính quyền địa phương xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ
và đại diện Đài truyền hình Đồng Nai về hoàn cảnh của
gia đình bà Hồ Nhất Cu – sinh năm 1935, là hộ nghèo
và có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
Qua tìm hiểu về gia đình. Năm 2010 đứa con trai duy
nhất của bà phát bệnh tâm thần nên không thể làm
được gì bà phải nhốt anh lại để khỏi phải quậy phá.
Hai năm sau, đứa con dâu của bà trong lúc đi làm bị tai
nạn giao thông làm chấn thương sọ nảo đến nay vẫn
còn để lại hộp sọ trong bệnh viện và chị cũng mất sức
lao động. Vợ chồng anh chị có một đứa con trai duy
nhất đang học lớp 9 và cũng chưa thể phụ giúp được
gì. Cuộc sống gia đình bà Cu hiện nay rất khó khăn chỉ
trông chờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước hỗ trợ 900
ngàn đồng hằng tháng cho người già và đứa con trai
bệnh tật của bà. Tuổi cao sức yếu nhưng vì cuộc sống
gia đình, bà còn đi nhặt thêm hạt điều để kiếm tiền lo
cho gia đình.
Trước những khó khăn mà gia đình gặp phải, Công ty
TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa trao tặng gia đình số tiền
20.000.000 VNĐ giúp cho gia đình Bà bớt đi những khó
khăn và tạo điều kiện cho các thành viên gia đình có
động lực vươn lên trong cuộc sống.

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG LÒNG
CHUNG SỨC THÁNG 4/2019

ƯỚC MƠ CHO EM
ĐẾN TRƯỜNG

N

gày 26/4/2019, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã phối
hợp với Đài truyền hình Đồng Nai tổ chức chương
trình “Chung lòng chung sức tháng 4/2019”. Đoàn
chúng tôi do anh Lê Đình Sơn – Phó Giám đốc Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa là trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia
đình em Trần Thị Thanh Nga – sinh năm 2003, hiện đang học lớp
9/2 trường THCS Phú Thịnh – huyện Tân Phú.
Đây là gia đình được chính quyền địa phương giới thiệu là gia
đình có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ: mẹ em mất
hơn ba năm nay do bệnh tật, cha em trước đây đi bộ đội ở
chiến trường Campuchia từ khi trở về thì mất sức lao động do
bị tai biến, giờ đây mọi việc trong gia đình chỉ một mình em
Thanh Nga quán xuyến. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng
suốt nhiều năm học qua Nga luôn là học sinh tiên tiến của nhà
trường và em luôn tham gia các hoạt động do trường tổ chức.
Mong ước của cha em làm sao có điều kiện để con đường học
tập của con gái mình không bị gián đoạn.
Để tạo điều kiện cho em được tiếp tục đến trường, cũng như
động viên tinh thần vượt khó của Thanh Nga, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã hỗ trợ một suất học bổng để em gửi tiết kiệm lo cho
việc học tập sau này.
Mong rằng Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ mãi duy trì truyền thống
tốt đẹp này, tiếp tục chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trong
cuộc sống, san sẻ khó khăn với các em nhỏ để khuyến khích các
em có thêm động lực để phấn đấu, luôn là người con ngoan, trò
giỏi và trở thành người có ích cho xã hội.
Mai Thị Sáng
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 03/2019

17

ĐOÀN THỂ

CHÚ TRỌNG TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

V

Người lao động Tổng công ty Tín Nghĩa tham gia các hoạt động vui Tết Kỷ Hợi năm 2019
do CĐCS phối hợp Tổng công ty tổ chức

ới phương châm lấy
con người là trung
tâm, là động lực của
sự phát triển của doanh nghiệp,
những năm qua, Tổng công ty Tín
Nghĩa cùng tổ chức Công đoàn
nơi đây đã nỗ lực phối hợp đưa ra
những giải pháp đồng bộ trong
việc đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Đồng thời, xác
định đây là một trong những
nhiệm vụ chiến lược, thực hiện liên
tục trong suốt quá trình phát triển.
Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực
không ngừng được nâng lên, đóng
góp quan trọng và quyết định đối
với quá trình phát triển của Tổng
Công ty trong suốt hơn 30 năm qua.
Riêng trong năm 2018 vừa qua,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được
Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ LĐ-TBXH
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và Phòng Thương mại - công
nghiệp Việt Nam vinh danh là
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người
lao động”. Mới đây, Công đoàn cơ
sở (CĐCS) Tổng công ty Tín Nghĩa là
một trong những đơn vị được Tổng
LĐLĐ Việt Nam trao cờ thi đua xuất
sắc trong phong trào thi đua yêu
nước trong công nhân viên chức
lao động năm 2018.
Đẩy mạnh thi đua học tập, nâng
cao trình độ
Tổng Công ty Tín Nghĩa đang hoạt
động theo mô hình công ty cổ
phần, với các lĩnh vực chính gồm:
đầu tư kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp; kinh doanh xăng,
dầu, nhớt, khí đốt; kinh doanh chế
biến cà phê, hàng nông sản; kinh
doanh dịch vụ kho cảng, vận tải

đa phương thức và logistics. Hiện
CĐCS Tổng công ty Tín Nghĩa có
17 CĐCS thành viên trực thuộc,
với 1.567 lao động. Trong đó, tổng
số đoàn viên Công đoàn là 1.532
người, tỷ lệ tập hợp người lao động
(NLĐ) vào tổ chức đạt 97,8%.
Tại hội nghị tổng kết phong trào thi
đua yêu nước trong công nhân viên
chức lao động năm 2018 mới đây,
bà Ngô Thị Hồng Châu, Phó chủ
tịch CĐCS Tổng công ty Tín Nghĩa
cho biết, để đáp ứng yêu cầu quản
lý, sản xuất, kinh doanh và định
hướng chiến lược của Tổng công ty,
việc đẩy mạnh phong trào thi đua
học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng
nghề nghiệp cho công nhân viên
chức lao động luôn được xác định
là một yêu cầu cấp thiết và quan
trọng, thực hiện bằng nhiều giải

ĐOÀN THỂ
pháp đồng bộ. Theo đó, công
tác đào tạo, quy hoạch, bổ
nhiệm, luân chuyển NLĐ luôn
được triển khai thực hiện đồng
bộ với mô hình quản lý mới,
phù hợp với năng lực chuyên
môn của từng cá nhân, đáp
ứng yêu cầu của Tổng Công ty.
Ngay từ đầu năm, tại hội nghị
NLĐ, Tổng Công ty cùng CĐCS
đã phát động phong trào thi
đua học tập, nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. Trong
đó, phong trào “Tổng Công ty
và NLĐ cùng tham gia đào tạo”
là điểm nhấn, luôn được toàn
thể NLĐ ủng hộ, hưởng ứng
nhiệt tình.

Hằng năm, Công đoàn phối
hợp với chuyên môn xây dựng
kế hoạch đào tạo cho NLĐ theo
nhu cầu của từng phòng ban,
đơn vị. Ngoài việc cử NLĐ tham
gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập
huấn tại các trường, các trung
tâm đào tạo, Tổng Công ty còn
thường xuyên mời các chuyên
gia kinh tế nước ngoài, các giáo
sư, phó giáo sư của các trường
uy tín về đào tạo tại chỗ cho
NLĐ.
Nhằm đầu tư và phát triển
nguồn nhân lực trẻ, Tổng Công
ty thường xuyên gửi cán bộ,
nhân viên theo học các chương
trình đại học, sau đại học ở
nước ngoài. Đồng thời, luôn
quan tâm, tạo điều kiện thuận
lợi, động viên, khuyến khích
NLĐ tự giác học tập, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, ngoại ngữ, tin học. Tổ chức
các cuộc hội thảo, sinh hoạt
nhóm sau giờ làm việc nhằm
trao đổi, chia sẻ những kinh
nghiệm, học hỏi lẫn nhau cùng
phát triển. Bình quân hằng
năm, Tổng Công ty thực hiện
đào tạo và hỗ trợ khuyến khích

NLĐ tự đào tạo trên 500 lượt ở
trong và ngoài nước.
Cùng với đó, khuyến khích,
động viên NLĐ tham gia các
hội thi về chuyên môn, nghiệp
vụ; hội thi “Nếu tôi là lãnh
đạo”, hội thi “Tuổi trẻ Tín Nghĩa
phát huy sáng kiến, sáng tạo”...
Trong năm qua, nhiều tập thể
và cá nhân thuộc Tổng Công ty
đã có nhiều sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật trong điều hành quản
lý và sản xuất, góp phần giảm
ngày công lao động và chi phí,
mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nổi bật có thể kể đến như: cải
tiến quy trình thu hút đầu tư
tại Ban quản lý KCN Tín Nghĩa;
sử dụng đèn led thay thế cho
đèn cao áp lắp đặt tại các tuyến
đường và nhà xưởng trong khu
công nghiệp; số hóa các loại
tài liệu, hồ sơ tại Ban quản lý
KCN Tín Nghĩa; phát triển chuỗi
cung ứng dịch vụ Logistics;
thành lập Nhà máy sản xuất
cà phê hòa tan với quy mô và
công nghệ hàng đầu Việt Nam;
dự án xây dựng sân phơi bùn;
phần mềm quản lý dữ liệu
trên website… Các sáng kiến
đã làm lợi hơn 3 tỷ đồng/năm.
Qua đào tạo, bồi dưỡng và các
phong trào thi đua, chất lượng
nguồn nhân lực của Tổng Công
ty không ngừng được nâng
cao. Hiện có gần 70% NLĐ có
trình độ chuyên môn từ trung
cấp đến tiến sĩ.
Thiết thực vì người lao động
Chất lượng nguồn nhân lực
được nâng cao đã góp phần
thiết thực vào việc nâng cao
hiệu quả kinh doanh, xây
dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, tạo động lực thúc đẩy
sản xuất phát triển. Trong năm
2018, hầu hết các công ty con,
đơn vị trực thuộc Tổng công ty
đều hoàn thành và hoàn thành

vượt mức các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ
tiêu lợi nhuận; sản xuất, kinh doanh ổn định và
có hướng phát triển tốt; bảo đảm việc làm và
nâng cao thu nhập của NLĐ. Năm 2018, mức
thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng
11,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với
năm 2017; việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN
cho NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
CĐCS Tổng Công ty và các CĐCS thành viên
luôn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
đoàn viên, NLĐ. Công đoàn tham gia xây dựng,
ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động
tập thể, thang bảng lương, quy chế trả lương,
thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ
sở và các chính sách có liên quan trực tiếp đến
NLĐ, đặc biệt là giai đoạn Tổng công ty chuyển
sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm chăm lo đời
sống tinh thần, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn
kết trong toàn thể NLĐ.
Hồ Thảo
Báo Lao động Đồng Nai

Chăm lo đời sống người lao động
Riêng trong năm 2018, Công đoàn đã
phối hợp với Tổng công ty dành kinh
phí trên 3 tỷ đồng tổ chức cho NLĐ đi
tham quan nghỉ mát trong và ngoài
nước; tổ chức khám sức khoẻ định
kỳ cho 100% lao động, khám chuyên
khoa cho chị em nữ; trang bị đầy đủ
bảo hộ lao động, trang phục; tặng quà
cho cán bộ nhân viên dịp Tết Nguyên
đán, Tết Trung thu với tổng giá trị gần
1 tỷ đồng. Các hoạt động khác như
thăm hỏi đoàn viên và người thân lúc
ốm đau, ma chay hiếu hỷ, vận động
hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó
khăn... luôn được Công đoàn thực hiện
thường xuyên. Từ đó, giúp NLĐ an tâm
gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, Tổng công ty và Công đoàn
Tín Nghĩa cũng tích cực tham gia các
hoạt động xã hội - từ thiện. Chỉ tính
trong năm 2018, đã dành 6 tỷ đồng để
chung tay chia sẻ cùng cộng đồng.
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CHÀO MỪNG 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
( 07/9/1989 – 07/9/2019)

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI HÙNG BIỆN
“TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG KIẾN,
SÁNG TẠO 2019”

B

an Chấp hành Đoàn cơ sở
Tổng Công ty phát động
cuộc thi hùng biện “TUỔI
TRẺ TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG KIẾN,
SÁNG TẠO 2019”, với nội dung như
sau:
Chủ đề cuộc thi: Các sáng kiến, giải
pháp thực tiễn nhằm đẩy mạnh hoạt
động kinh doanh của đơn vị hoặc
các sáng kiến nâng cao tính hiệu quả
trong công việc chuyên môn; công tác
quản lý, phát triển nguồn nhân lực; và
các lĩnh vực khác có liên quan có thể
đề xuất với Lãnh đạo Tổng Công ty.
Nhằm đóng góp ý tưởng phát triển
bền vững cho Tổng Công ty nói chung
và các đơn vị trực thuộc, Công ty cổ
phần thuộc hệ thống Tổng Công ty
Một số gợi ý mang tính chất tham
khảo như sau:
Sáng tạo trong hoạt động kinh doanh
hoặc sáng tạo trong công việc chuyên
môn tập trung vào bốn lĩnh vực kinh
doanh chủ yếu của Tổng Công ty gồm:
Kinh doanh nông sản và hàng hóa,
logistics, Khu công nghiệp và xăng
dầu. Mục tiêu là đẩy mạnh hiệu quả
kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận…)
thông qua các ý tưởng sáng tạo trong
việc tiết giảm chi phí, thời gian, nhân
lực, cải tiến sản phẩm, dịch vụ…

doanh mới: Tập trung vào lĩnh vực
kinh doanh mới hoặc tạo ra các sản
phẩm, dịch vụ mới mang tính chiến
lược, và có sự kết nối với bốn lĩnh vực
kinh doanh trên, góp phần thúc đẩy
sự phát triển bền vững của toàn Tổng
Công ty trong tương lai
Hình thức cuộc thi:
• Thi cá nhân hoặc theo đội (mỗi đội tối
đa 5 thành viên).
• Mỗi Chi đoàn/đơn vị tối thiểu 01 đề
tài (1 đội)
• Được tổ chức thành hai vòng.

Đề xuất các ý tưởng/ hình thức mở
rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh.

Vòng tuyển chọn: Ban Giám khảo xét
chọn nội dung của đề tài (chấm nội
dung/ ý tưởng của đề tài)

Đề xuất các giải pháp Marketing sản
phẩm, dịch vụ một cách hiệu quả.

Các đội/cá nhân hoàn chỉnh đề tài,
thông qua ý kiến hoặc xác nhận của
lãnh đạo đơn vị/ Bí thư Chi bộ, nộp về
Ban tổ chức cuộc thi.

Tạo ra sản phẩm/dịch vụ/lĩnh vực kinh
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Ban giám khảo sẽ xét chọn những đề
tài xuất sắc, có ý nghĩa thực tiễn vào
vòng chung kết.
Vòng chung kết: Phần thi hùng biện
Sau khi có kết quả vòng tuyển chọn,
các đội phải hoàn chỉnh, bổ sung theo
đóng góp của Ban giám khảo (nếu có).
Phần lưu ý: Các đề tài dự thi nộp về
Ban tổ chức phải được trình bày hoàn
chỉnh, gửi bằng file mềm và file cứng
(thí sinh ký tên và có ý kiến xác nhận
của Bí thư chi bộ và Ban Giám đốc đơn
vị).
Các đội thi khi vào vòng chung kết sẽ
chuẩn bị một bài thuyết trình bằng
powerpoint về những vấn đề đã được
thông qua tại vòng tuyển chọn (sau
khi đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp
của Ban Giám khảo) và có thể phụ họa,
trình chiếu clip, video tối đa 2 phút để
phần trình bày thêm sinh động
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Mỗi đội thi sẽ có 25 phút trình bày
bao gồm: 15 phút trình bày đề tài và
10 phút trả lời câu hỏi của Ban giám
khảo xoay quanh đề tài.

HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI
TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN SƠ SỞ

Thời gian tổ chức cuộc thi:
• Đăng ký tham gia và nộp đề cương:
Từ khi có thông báo đến hết ngày
02/6/2019, bao gồm:
- Tên đề tài (lĩnh vực nói đến)
- Tên của các thí sinh trong nhóm và
đơn vị đang công tác
- Đề cương của đề tài (đề nghị nộp về
ban tổ chức cuộc thi bản chính có ký
tên xác nhận của các thí sinh và file
mềm)
• Vòng tuyển chọn: hoàn thành trước
30/6/2019
• Vòng chung kết: Dự kiến sẽ diễn ra
vào 16/8/2019.
Địa điểm tổ chức Hội thi: Tại Hội
trường Văn phòng Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Ban tổ chức sẽ tổ chức bốc
thăm thứ tự thi của các đội 01 tuần
trước ngày diễn ra cuộc thi tại Hội
trường Văn phòng Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải
Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải
khuyến khích.
Giá trị giải thưởng như sau:
Giải Nhất: 10.000.000 đồng
Giải Nhì: 8.000.000 đồng
Giải Ba: 5.000.000 đồng
Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Các Chi đoàn/đơn vị khẩn trương
triển khai và đăng ký danh sách thí
sinh, đề tài tham dự về đồng chí Cao
Thị Lan Anh – Phòng TTTT Tổng Công
ty (địa chỉ mail: anh.ctl@tinnghiacorp.
com.vn) trước ngày 31/5/2019.
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa

T

rong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019, Đoàn cơ
sở Tổng Công ty Tín Nghĩa tham gia Chương trình Hội trại do
Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức tại Đảo Ó – Đồng Trường
(Vĩnh Cửu – Đồng Nai) với 28 đoàn viên thanh niên tham gia. Tại Hội trại,
các bạn đoàn viên thể hiện tinh thần tuổi trẻ, phát huy đoàn kết, tham gia
nhiệt tình trong các hoạt động tập thể như: dựng lều trại, cổng trại, trò
chơi vận động teambuilding, thi hoá trang, biểu diễn văn nghệ,… Với tinh
thần đoàn kết, đồng lòng của các bạn đoàn viên, Đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa được Ban tổ chức trao các giải thưởng như: Giải nhất thi Cổng
trại, giải nhì thi Văn nghệ - Hoá trang, giải nhì Toàn đoàn.
Ngoài tham gia các hoạt động vận động, các bạn đoàn viên đã được ôn
lại truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua Cuộc thi
Rung vàng và xem phim tư liệu. Qua Chương trình Hội trại, các bạn đoàn
viên được trau dồi kiến thức về Đoàn, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau
hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Trịnh Nguyên Nam
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
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ĐOÀN THỂ

ĐOÀN CƠ SỞ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN
CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THÁNG THANH NIÊN
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

N

hằm chào mừng 88
năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 – 26/3/2019),
Đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch
tổ chức các hoạt động của Đoàn
cơ sở và các Chi đoàn với mục tiêu
khơi dậy niềm tự hào về truyền
thống vẻ vang của tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn
viên, thanh niên. Đồng thời phát
huy vai trò xung kích, tình nguyện,
khả năng sáng tạo của cán bộ
đoàn, đoàn viên thanh niên trong
việc tham gia thực hiện các công
trình, phần việc thanh niên góp
phần hoàn thành chỉ tiêu, kế
hoạch sản xuất, kinh doanh tại
đơn vị; tham gia các hoạt động
tình nguyện vì cuộc sống cộng
đồng.
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Theo đó, Đoàn cơ sở và các Chi
đoàn đã thực hiện các hoạt động
như: Tham gia Hội trại truyền
thống tại Đảo Ó – Đồng Trường
(28 đoàn viên tham gia), “Lễ hội
xuân hồng” hiến máu tình nguyện
(59 đoàn viên tham gia), giới
thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng,
Hỗ trợ kinh phí thực hiện công
trình thanh niên xây dựng Nhà
Nhân Ái (trị giá 25 triệu đồng), Tổ
chức các hoạt động tình nguyện
“Ngày thứ bảy tình nguyện” và
“Chủ nhật xanh” tham gia dọn
dẹp văn phòng, nhà xưởng, nơi
làm việc, xây dựng văn hóa doanh
nghiệp,…

trong Đoàn cơ sở. Đồng thời được
sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của
Đảng uỷ Tổng Công ty, Ban Tổng
Giám đốc Tổng Công ty và nhận
được sự ủng hộ nhiệt tình, tạo điều
kiện của các Cấp uỷ, Ban Giám đốc
các Phòng ban, đơn vị trong toàn
Tổng Công ty, Đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã hoàn thành
được các hoạt động trong Tháng
niên và được Tỉnh đoàn Đồng Nai
tặng Bằng khen có thành tích xuất
sắc trong tháng Thanh niên tỉnh
Đồng Nai năm 2019. Qua đó, tạo
động lực cho tập thể Đoàn cơ sở
cố gắng hơn nữa trong thời gian
sắp tới để hoàn thành nhiệm vụ
chung của Tổng Công ty.

Với sự cố gắng, tham gia nhiệt tình
của các bạn đoàn viên thanh niên

Trịnh Nguyên Nam
Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa

CẢM NHẬN

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY

NIỀM TỰ HÀO LÀ NHÂN VIÊN TÍN NGHĨA

T

hấm thoát đã 10 năm trôi
qua kể từ khi tôi bước
chân vào làm nhân viên
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa. Tháng
05 lại về trong không khí hân hoan
của một năm mới hứa hẹn một bước
tiến mới của sự thành công. Tôi nhớ
chính xác ngày chân ướt chân ráo
bước vào Công ty là ngày 12/5/2009
với bao ngỡ ngàng với môi trường
mới, vì tôi làm không đúng chuyên
ngành, tốt nghiệp dược sĩ trung
cấp tại trường trung cấp dược Bình
Dương Sông Bé về quê mở quầy
thuốc được 3 năm, tôi lập gia đình
tại Đồng Nai, xuất giá tòng phu tôi
phải xa xứ theo chồng về xứ lạ. Thời
điểm đó Xí nghiệp đang tuyển nhân
viên phụ trách về An Toàn Lao Động
các công trình đang thi công của
xí nghiệp, thế là tôi được nhận vào
thử việc tại Xí Nghiệp Xây Dựng,
mới đầu cũng vụng về lắm, tôi được
Anh Linh Trưởng phòng nhân sự tận
tình giúp đỡ đồng hành cùng tôi tất
cả các công trình để tập huấn ATLĐ

cho công nhân, và khi Tổng Công ty
hoặc Sở lao động thương binh xã hội
có chương trình tập huấn ATLĐ cho
CBCNV là đăng ký cho tôi tham gia
nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết
thêm về công việc tôi phụ trách.
Làm việc tại Xí nghiệp tôi rất mãn
nguyện công việc tôi làm, nhất là
chính sách đãi ngộ của Xí nghiệp đối
với nhân viên, hàng năm chúng tôi
được đi nghỉ mát khi Đà Lạt, khi Nha
Trang, Vũng Tàu…, ngoài ra hàng
năm Tổng Công ty còn tổ chức Hội
thao để anh em CBCNV toàn Tổng
công ty có dịp gặp nhau giao lưu trò
chuyện. Đó là một nét đẹp truyền
thống riêng của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, bên cạnh đó tinh thần đoàn
kết gắn bó thân thương giữa nhân
viên với lãnh đạo. Ban Giám đốc luôn
xem nhau như anh em trong một
mái nhà, còn đối với anh em đồng
nghiệp ngoài trao đổi kinh nghiệm
trong công việc hằng ngày anh em
chúng tôi còn xem nhau như những
người bạn cùng chia sẻ buồn vui
trong cuộc sống.

Là một thành viên trong Tổng Công
Ty Tín Nghĩa tôi thiết nghĩ rằng
trong mỗi chúng ta có lẽ ai ai cũng
đều cảm nhận được niềm tự hào và
vinh dự đó, không phải đơn thuần là
suy nghĩ mà còn thể hiện cả tâm tư
tình cảm một thời đã qua, và qua đó
đã trỗi dậy trong tôi những cảm xúc
dâng trào về một Công ty Tín nghĩa
Phồn Vinh và Thịnh Vượng. Những
kỷ niệm vui có buồn có trong công
việc đã in sâu trong lòng mỗi chúng
ta và mãnh liệt hơn trong không khí
háo hức những ngày sắp đến chuẩn
bị lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa ( 07/9/1989
– 07/9/2019). Thật hạnh phúc và
trân trọng biết bao khi chúng ta
đang đứng trong hiện tại để nhìn về
quá khứ để thấy được công lao to
lớn của đội ngũ lãnh đạo sáng suốt,
tài ba, vừa có tâm vừa có tầm đã tạo
dựng và dìu dắt Công ty tồn tại và
ngày càng phát triển, nâng lên tầm
cao mới về công nghệ hiện đại, quy
mô ngày càng mở rộng trên mọi lĩnh
vực, đội ngũ quản lý ngày được nâng
cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng
vượt trội sánh tầm quốc tế. Cũng
chính vì lẽ đó thương hiệu Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã không những
vươn xa khắp mọi nơi trên mọi miền
đất nước mà còn lan tỏa đến các
nước lân cận và trên thế giới…
Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi
được làm việc trong hệ thống Tổng
Công Ty Tín Nghĩa, nơi có những anh
em đồng nghiệp thân thương và có
sự lãnh đạo tài năng và sáng suốt
của BGĐ Tổng Công ty.
Đỗ Thị Thảo
Xí nghiệp Xây dựng Tín Nghĩa
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TÍN NGHĨA – MÁI NHÀ CHUNG

T

ôi bước vào làm việc tại
Công ty CP Dịch Vụ Bảo
Vệ Chuyên Nghiệp Tín
Nghĩa từ ngày 06/05/2017 đến nay.
Thấm thoắt cũng được một năm
tám tháng trôi qua. Tôi có nhiều
cảm xúc vui buồn lẫn lộn xen lẫn
vào nhau.
Chắc rằng khi đã khoác lên mình bộ
đồng phục bảo vệ thì trông ai cũng
giống như ai, chỉ khác nhau tính
cách. Khi ngày đầu bước vào môi
trường làm việc mới ai cũng lạ lẫm
và bỡ ngỡ. Tôi cũng nhớ cái ngày
đầu ấy. Khi được cô Thủy bên nhân
sự gọi điện báo, tôi nhận việc thông
qua anh Liệu đội phó, anh dẫn dắt
tôi vào mục tiêu. Công trình đang
xây dựng, trời lúc đó mưa dầm mấy
ngày, nước ngập lênh láng khắp
nơi. Thấy vất vả nhưng rất vui, dù
chưa hiểu, chưa biết gì về quá trình
phát triển của công ty. Nhưng trong
tôi lúc nào cũng giữ vững tinh thần
vì bên cạnh tôi luôn có các anh em
đồng nghiệp lúc nào cũng ân cần
chỉ dẫn tôi về mọi công việc, giúp
tôi trau dồi kiến thức, học hỏi vượt
qua khó khăn, phấn đấu để bảo vệ
mục tiêu.
Các anh em bảo vệ luôn đoàn kết
với nhau, không tách rời, tạo thành
một đội hùng mạnh, dù là ở vị trí
nào thì mỗi người giữ một mắt xích
quan trọng để cùng nhau hoàn
thành công việc chung một cách tốt
nhất. Nó tạo ra những khoảnh khắc
không thể nào quên được, đó là tình
anh em, tình đồng nghiệp. Mỗi anh
em mỗi người một quê, có hoàn
cảnh mỗi người một nét, mỗi người
một đức tin khác nhau. Nhưng tôi
hiểu rằng chúng ta đều giống nhau
về một đức tin, đó chính là sự đam
mê, lòng yêu nghề, và sự nhiệt
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huyết trong công việc, quyết tâm
cùng nhau phấn đấu để công việc
ngày càng đi lên, phát triển công
việc rộng khắp. Nhưng nói đi cũng
phải nói lại, với sự nỗ lực của bản
thân và các anh em đồng nghiệp
nỗ lực vì công ty, thì đổi ngược lại
Ban Giám Đốc Công ty và Ban chấp
hành Công đoàn đã luôn quan tâm
và giúp đỡ nhân viên, Ví dụ: Trao
nhà tình thương, trao học bổng,
tặng sách vở, quà cho các con em
nhân viên có hoàn cảnh khó khăn,
tổ chức vui tết trung thu… Một
năm anh em làm việc vất vả công
ty đã tổ chức cho anh em đi nghỉ
mát ở biển LaGi – Bình Thuận. Bên
cạnh đó công ty còn quan tâm đến
sức khỏe của nhân viên, cứ định kỳ
hàng năm lại tổ chức cho nhân viên
đi khám sức khỏe. Tất cả các ngày lễ,
tết đều thưởng cho anh em, tuy giá
trị không lớn nhưng nói lên sự quan
tâm sâu sắc.

Công tác được một năm tám tháng
tuy không dài không ngắn. Nhưng
công ty là nơi tôi cảm thấy rất gắn
bó qua hành trình vạn dặm của
mình và cũng là nơi để tôi học hỏi
nhiều điều về công việc và cả trong
cuộc sống. Đó là một ý nghĩa thật,
một cảm xúc thật. Tôi tin rằng mình
sẽ cùng công ty trải qua không phải
một hai năm mà mà sẽ nhiều hơn
thế nữa. Mình cùng anh em đồng
nghiệp và lãnh đạo công ty cùng
tạo ra một đại gia đình chia sẻ ngọt
ngào cho nhau. Và kể cho nhau
nghe về những chặng đường phát
triển đi lên, những khó khăn đã
trải qua của bao lớp anh em đồng
nghiệp đi trước. Hướng về một
tương lai công ty ngày càng đi lên
và phát triển mạnh hơn nữa.
Danh Chưởng
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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N

TÂM SỰ ĐỜI BẢO VỆ

ếu ai không thấu hiểu
khi nhìn vào trang
phục của một người
làm nghề bảo vệ, cứ tưởng là oai
lắm, đồng phục nghiêm trang. Ấy
vậy mà công việc hàng ngày đâu ai
biết. Bị khách hàng, người dân và
công nhân công trình chửi mắng,
coi thường đó là chuyện thường
ngày phải gặp.
Công nhân đến công trình không
ý thức , đôi khi anh em bảo vệ đã
nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn
cho xe đi vào khu vực cấm, không
đúng đường theo quy định, bảo vệ
bắt gặp và yêu cầu họ di chuyển
đi đúng đường theo quy định của
khách hàng, có những cá nhân kém
ý thức làm theo một cách bắt buộc,
rồi buông những lời nói rất khó
nghe. Nhưng nếu không yêu cầu
họ làm theo theo quy định thì sẽ
bị khách hàng phàn nàn, chỉ trích,

nặng hơn là bị gửi báo cáo về cấp
trên. Chỉ có ai làm việc trực tiếp mới
thấu hiểu được thực sự công việc
tại chốt trực áp lực đè nặng như thế
nào. Một bên là khách hàng, một
bên là cấp trên. Làm thế nào để hài
hòa cả hai là một điều rất khó.
Có hôm có đến vài chục chiếc xe của
những anh chàng quái xế vào khu
vực tổ chức đua xe, lạng lách đánh
võng, nẹt bô làm mất an ninh trật
tự. Anh em bảo vệ ra nhắc nhở thì bị
cả nhóm lao vào gây sự. Có lần còn
xảy ra va chạm, nhóm thanh niên
kia vây lại đánh một anh em bảo
vệ bị thương, sưng hết cả mặt mày.
Nhưng mọi chuyện cũng qua đi nhờ
sự động viên kịp thời của Công ty
và các anh em đồng nghiệp. Người
bảo vệ luôn phải ý thức được tinh
thần trách nhiệm được giao vì Công
ty và vì cả cuộc sống gia đình mà
bám trụ với nghề.

Thôi thì mỗi nghề mỗi nghiệp.
Điều quan trọng là các anh em bảo
vệ vẫn luôn tự hào vì được ví như
những cánh tay nối dài của lực
lượng an ninh quốc gia. Một cái
nghề mà hàng ngày gìn giữ được
an ninh, bảo vệ tài sản cho khách
hàng, góp phần vào việc giữ gìn
ANTT chung cho xã hội thì không
thể không tự hào.
Niềm vui của chúng tôi là mỗi ca
trực được đảm bảo an toàn và hoàn
thành tốt nhiệm vụ, được khách
hàng hài lòng và tin tưởng như
hiện nay. Dẫu có khó khăn và gian
nan, chúng tôi vẫn luôn giữ vững
niềm tin mình chính là một phần
sức mạnh cho sự phát triển của đất
nước.
Phạm Quốc Việt
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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TÂN
“ĐỒNG CHÍ”
ĐẢNG VIÊN MỚI

T

ôi là một nhân
viên của phòng
Môi trường thuộc
Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông. Tôi vừa được
kết nạp Đảng, được vinh dự
trở thành một đảng viên. Tôi
không đến với Đảng vì những
gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị
trí nào, tôi nghĩ mình vẫn phải
làm việc và cố gắng làm việc
tốt. Tuy nhiên, được đứng vào
hàng ngũ của Đảng, không chỉ
là mục tiêu phấn đấu, mà hơn
thế, trong quá trình phấn đấu,
tôi đã trưởng thành và sống có
trách nhiệm hơn.
Được sinh ra trong thời bình, tôi
và các bạn - những thanh niên
đầy nhựa sống - đang ra sức nỗ
lực cống hiến để vun đắp cho
những ước mơ và hoài bão cao
đẹp của mình, ước mơ chiếm
lĩnh tri thức, xây dựng sự nghiệp
và tương lai vững chắc cho đất
nước. Chúng tôi hiểu rằng, để
có được những điều kiện đầy
đủ, tốt đẹp như ngày hôm nay,
là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt
của Đảng cộng sản Việt Nam do
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chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập
và rèn luyện, là nhờ có sự hy
sinh của bao thế hệ cha anh đi
trước - những thanh niên cũng
với tuổi xuân phơi phới. Họ đã
gác lại sau lưng tất cả để lên
đường theo tiếng gọi thiêng
liêng của Đảng, chiến đấu giành
độc lập, tự do cho Tổ Quốc, đem
lại hạnh phúc cho nhân dân.
Vì vậy được kết nạp Đảng là
nguồn động viên, khích lệ lớn,
giúp tôi thêm tin tưởng và
vững bước trên con đường lập
nghiệp phía trước.
Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy
Đảng thật gần gũi, những Đảng
viên đi trước chính là những
người thầy sẽ giúp chúng tôi
thực hiện lý tưởng của Đảng và
của bản thân. Với tôi, đây là một
bước ngoặc lớn trong cuộc đời
mình. Là Đảng viên mới, phấn
đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao
đẹp của Đảng nhằm xây dựng
một nước Việt Nam giàu mạnh,
công bằng, dân chủ, văn minh
và xây dựng thành công chủ
nghĩa xã hội, bản thân tôi và

các bạn cần phải ra sức học tập
và rèn luyện, tiên phong gương
mẫu trong mọi hoạt động, là
cầu nối giữa Đảng với nhân
dân. Bên cạnh đó, luôn xác định
rõ vai trò, nhiệm vụ của người
Đảng viên, luôn tin tưởng
tuyệt đối và chấp hành nghiêm
chỉnh chủ trương, đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Chúng ta sẽ hành động
từ những việc nhỏ nhất.
Sau cùng, tôi xin được gửi lời
cám ơn đến Đảng uỷ Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Chi bộ Ban Quản
lý các KCN Tín Nghĩa và những
đồng nghiệp đã giúp đỡ và rèn
luyện tôi trưởng thành hơn qua
từng hoạt động. Chúng tôi xin
hứa sẽ luôn tích cực phấn đấu
để xứng đáng là những Đảng
viên chân chính, cống hiến hết
mình vì lời dạy cao cả của Đảng
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng
mình”.
Bùi Quang Tuấn
Công ty CP KCN Tín nghĩa
– Phương Đông
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BÀI TOÁN NHÂN SỰ: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

T

alentnet và Mercer –
công ty tư vấn nhân sự
hàng đầu thế giới vừa
công bố khảo sát lương năm 2019,
dựa trên việc đánh giá 118 doanh
nghiệp từ nhiều ngành nghề khác
nhau tại Việt Nam nhằm đưa ra
những lời giải quan trọng cho
chiến lược của doanh nghiệp trước
những thách thức liên quan đến
chế độ lương bổng và nhân sự.
Theo báo cáo của Talentnet và
Mercer, lương năm 2019 dự kiến
tăng 8,8%, chỉ cao hơn 0,2% so với
năm 2018. Đi sâu vào số liệu cụ thể,
dự báo chỉ ra lương chỉ tăng nhẹ ở
cấp lãnh đạo, điều hành, quản lý,
còn cấp nhân viên và lao động phổ
thông thì gần như không đổi.
Đa số doanh nghiệp được hỏi trả
lời rằng trọng tâm của năm 2019
là phát triển nguồn nhân lực và
đội ngũ kế thừa do “mất người quá
nhiều”, bên cạnh đó là công tác
trau dồi khả năng cho người lao
động. Câu chuyện lương bổng chỉ
xếp hàng thứ ba.
Mặc dù các doanh nghiệp được
khảo sát nhận định câu chuyện
lương bổng chỉ xếp hàng thứ ba về
mức độ quan tâm nhưng mối quan
tâm lớn nhất cho khảo sát năm nay
lại là những lý do khiến nhân viên
rời ghế, trong đó lương trở thành
vấn đề thiết thân.
Việc thiếu cơ hội phát triển nghề
nghiệp và lương thưởng không
cạnh tranh là hai nguyên nhân lớn
nhất, được 47% nhân viên khảo
sát nêu lên. Trong khi so với năm
ngoái, yếu tố lương thưởng không
cạnh tranh chỉ là lý do thứ hai khiến

nhân viên nghỉ việc.
Tình hình kinh tế năm 2019 sẽ có
nhiều thách thức chờ đợi doanh
nghiệp. Tuy nhiên để đạt được
các kết quả kinh doanh như mong
đơi, các doanh nghiệp buộc phải
thay đổi lớn về cấu trúc, chiến lược
kinh doanh, nhân sự, đầu tư công
nghệ...
Đại đa số nhân viên của các doanh
nghiệp đều thuộc thế hệ trẻ với
nhiều khác biệt về hành vi cũng
như sự mong đợi so với những thế
hệ trước. Do đó, ngoài sự tiến bộ
trong nghề nghiệp, nhân viên cần
cảm nhận rõ sự nỗ lực và sự công
nhận nỗ lực một cách công bằng.
Chế độ đãi ngộ phù hợp và chương

trình đào tạo phát triển linh hoạt là
điều quan trọng nhất.
Các doanh nghiệp đã đầu tư dài
hạn và bài bản hơn vào chiến
lược quản trị nguồn nhân lực. Tuy
nhiên, để đưa ra quyết định kịp
thời và chính xác cho nhân sự, ban
lãnh đạo cần nắm bắt được toàn
cảnh thị trường thông qua các dữ
liệu đáng tin cậy, tránh việc quyết
định một cách cảm tính; xác định
mục tiêu dài hạn và chia nhỏ các
chiến lược đầu tư đúng người,
đúng chỗ.
Nguồn: Cafe F
Thu Hằng (Ban KTNB)
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NGÀY 30/4/1975 – CỘT MỐC LỊCH SỬ BẰNG VÀNG
(30/4/1975 – 30/4/2019)

C

ách đây 44 năm, toàn
Đảng toàn quân và toàn
dân ta đã đồng loạt thực
hiện Tổng tiến công và nổi dậy mà
đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh
lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân,
giải phóng Sài Gòn vào ngày 30 tháng
4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước.
Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử
hào hùng, là mốc son chói lọi trong
lịch sử dựng nước, giữ nước của dân
tộc ta. Đánh giá về tầm vóc và ý nghĩa
của sự kiện lịch sử đó, Đại hội IV của
Đảng khẳng định: “Năm tháng sẽ
trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân
dân ta trong sự nghiệp kháng chiến
chống Mĩ, cứu nước mãi mãi được ghi
vào lịch sử dân tộc ta như một trong
những trang sử chói lọi nhất, một biểu
tượng sáng ngời về sự toàn thắng của
chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí
tuệ con người, và đi vào lịch sử thế
giới như một chiến công vĩ đại của thế
kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng
quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.
Sau năm 1954, với âm mưu thôn tính
miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta,
phá hoại nền độc lập của dân tộc ta,
thế lực cầm quyền hiếu chiến Mĩ đã
đưa quân xâm lược miền Nam, biến
miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và
căn cứ quân sự, làm bàn đạp tấn công
miền Bắc Việt Nam và các nước Xã hội
chủ nghĩa. Thiết tha yêu hòa bình,
nhưng kẻ thù lại buộc nhân dân ta
phải cầm súng bước vào cuộc kháng
chiến cứu nước trường kì vô cùng gian
khổ, nhưng rất đỗi oanh liệt. Hàng
triệu người Việt Nam yêu nước đã
chung sức, đồng lòng, vượt qua muôn
vàn khó khăn, thử thách, lần lượt đánh
bại các chiến lược của địch, từ chiến
lược “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến
tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”
đến chiến lược “Việt Nam hóa chiến
tranh”. Cùng “chia lửa” với đồng bào
miền Nam, quân và dân miền Bắc
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trong đó có quân và dân Thái Bình vừa
xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ miền
Bắc XHCN. Miền Bắc vừa sẵn sàng chi
viện, đáp ứng mọi nhu cầu của tiền
tuyến Miền Nam vừa kiên cường đánh
bại nhiều trận phá hoại của Mĩ bằng
không quân và hải quân, làm cho địch
thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam
- Bắc; tạo bước phát triển mới cả về
thế và lực trên khắp các chiến trường.
Ngày 27/1/1973, Hiệp định Pari về
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình
ở Việt Nam được ký kết, Mỹ buộc phải
rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
Thế nhưng chúng vẫn không từ bỏ
âm mưu xâm lược Việt Nam, muốn
tiếp tục thực hiện chiến lược “Việt
Nam hóa chiến tranh”, tiếp tục viện
trợ, tạo điều kiện cho chính quyền Sài
Gòn phá hoại Hiệp định Pari.
Trước tình hình mới với nhiều chuyển
biến căn bản, mau lẹ, có lợi cho Cách
mạng Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng đã họp tháng
10-1974 và tháng 1-1975 quyết định
mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền
Nam trong hai năm 1975-1976, và dự
kiến nếu thời cơ đến vào đầu hoặc
cuối năm 1975 sẽ giải phóng miền
Nam ngay trong năm 1975.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa
Xuân 1975 giành được thắng lợi
vang dội đầu tiên bằng Chiến dịch
Tây Nguyên (từ 4-3-1975 đến 24-3-

1975). Mở đầu chiến dịch này là cuộc
tiến công táo bạo, bất ngờ giải phóng
hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột (113-1975). Đến ngày 24-3-1975, vùng
chiến lược Tây Nguyên rộng lớn với
hơn 60 vạn đồng bào các dân tộc đã
được giải phóng, 12 vạn quân địch đã
bị tiêu diệt. Chiến thắng ở Tây Nguyên
đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ
cứu nước sang giai đoạn mới: Từ tiến
công chiến lược ở Tây Nguyên phát
triển thành tổng tiến công chiến lược
trên toàn chiến trường miền Nam. Sau
thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên
là thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà
Nẵng (từ 21 đến 29-3-1975). Cùng với
thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên
và những thắng lợi trên khắp chiến
trường đã đẩy quân địch vào tình thế
tuyệt vọng, tinh thần bị suy sụp, tổ
chức bị tan rã. Tuy nhiên, với bản chất
cực kỳ phản động và ngoan cố, Mĩ ngụy vẫn tìm mọi cách cố thủ.
Ngày 31-3-1975, Bộ Chính trị nhận
định: Cuộc chiến tranh cách mạng đã
bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt
một ngày bằng 20 năm, thời điểm tiến
công vào sào huyệt cuối cùng của địch
đã chín muồi. Bộ Chính trị hạ quyết
tâm giải phóng Sài Gòn - chậm nhất là
tháng 4 (trước mùa mưa). Nắm vững
thời cơ cách mạng, để kịp thời động
viên tinh thần chiến đấu của bộ đội,
ngày 04-4-1975, Quân ủy Trung ương
có công điện “Thần tốc, táo bạo, bất
ngờ, chắc thắng” gửi các quân đoàn
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chủ lực. Tiếp đó, ngày 07 - 4 - 1975,
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bí thư
Quân ủy Trung ương đã điện gửi các
cánh quân: “Thần tốc, thần tốc hơn
nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh
thủ từng giờ, từng phút. Xốc tới mặt
trận, giải phóng miền Nam. Quyết
chiến và toàn thắng”. Ngày 8-4, Bộ Chỉ
huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn
– Gia Định, các đơn vị, từ cấp chiến
dịch đến các phân đội đã kịp thời phổ
biến, quán triệt, động viên cán bộ,
chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn,
sẵn sàng chiến đấu hi sinh, quyết tâm
giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Các đơn vị vừa đi vừa chuẩn bị
mọi mặt cho trận quyết chiến cuối
cùng, đánh địch mà đi, mở đường mà
tiến, giành thắng lợi hoàn toàn, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
Đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc
tổng tiến công vào Sài Gòn bắt đầu.
Quân ta đồng loạt nổ súng tiến công
mãnh liệt trên các hướng, năm cánh
quân của ta hiệp đồng với các lực
lượng vũ trang địa phương và được
sự giúp đỡ của quần chúng nổi dậy,
nhất loạt tiến công với sức mạnh vũ
bão. Chỉ sau một thời gian ngắn ta đã
chiếm được một số căn cứ và mục tiêu
quan trọng, phá vỡ các tuyến phòng
thủ vòng ngoài của địch, cắt đứt giao
thông thuỷ bộ, chặn các đường rút
chạy của địch, bao vây cô lập hoàn
toàn Sài Gòn. Chiều 28-4-1975, không
quân ta ném bom sân bay Tân Sơn
Nhất, phá huỷ nhiều máy bay địch,
làm cho địch càng thêm hoảng loạn.
Việc di tản bằng máy bay có cánh
cố định của chúng bị ngừng trệ. Đại
tướng Cao Văn Viên Tổng Tham mưu
trưởng quân đội ngụy phải chạy khỏi
Sài Gòn. Ngày 29/4, quân ta tiếp tục
tiến công tiêu diệt và làm tan rã các sư
đoàn chủ lực số 5, 7, 18, 22 và 25 của
địch. Các binh đoàn thọc sâu của ta
tiến vào cách trung tâm Thành phố 10
đến 20 km. Đại sứ Mỹ G.Matin và các
nhân viên quân sự cùng những binh
lính cuối cùng của Mỹ lên máy bay
trực thăng chạy khỏi Sài Gòn sáng 304. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 30/4, quân
ta mở đợt tiến công cuối cùng vào

sào huyệt quân địch. Với sự hiệp đồng
chiến đấu của các lực lượng đặc biệt
tinh nhuệ, lực lượng biệt động, tự vệ
cùng với sự nổi dậy của quần chúng
nhân dân, các cánh quân hùng mạnh
của ta đã thần tốc thọc sâu, tiến thẳng
vào chiếm các mục tiêu quan trọng
trong Thành phố như: Bộ Tổng tham
mưu, Bộ tư lệnh các quân binh chủng
địch, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ quốc
phòng, cảng Bạch Đằng, Đài phát
thanh, Biệt khu Thủ đô và Tổng nha
cảnh sát... Lúc 10 giờ 45 phút Trung
đoàn 66 bộ binh (sư đoàn 304) và lữ
đoàn xe tăng 203 (thuộc Quân đoàn
2) đánh chiếm Dinh Độc Lập. Dương
Văn Minh, tổng thống nguỵ quyền Sài
Gòn và toàn bộ nội các phải đầu hàng
vô điều kiện. Vào thời khắc 11h30
phút ngày 30/4/1975, đồng chí Bùi
Quang Thận một người con của quê
hương Thái Thụy Thái Bình đã cắm lá
cờ quyết chiến quyết thắng trên nóc
dinh độc lập báo hiệu sự toàn thắng
của chiến dịch Hồ Chí Minh. Cả hai
miền bắc nam ngập tràn sắc đỏ cờ,
hoa mừng ngày hội lớn - ngày hội đại
thắng của toàn dân tộc.
Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước, chúng ta thành kính tưởng nhớ
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng
nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của
Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ biết
bao đồng bào, đồng chí và chiến sỹ
đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do
của Tổ quốc. Chúng ta mãi mãi mãi
biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng,
các đồng chí lão thành cách mạng,
các đồng chí thương binh, bệnh binh,
gia đình liệt sĩ và gia đình có công với
nước, các cựu chiến binh, thanh niên
xung phong và đồng bào ở mọi miền
đất nước đã cống hiến xương máu,
công sức và tài sản cho cuộc kháng
chiến cứu nước, lập nhiều chiến công
oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng
Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước
Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh
cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,

trước hết - bắt nguồn từ sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ
tịch Hồ Chí Minh kính yêu với đường
lối cách mạng và phương pháp độc
lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Đó là,
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng
thời hai chiến lược cách mạng khác
nhau ở hai miền nhằm một mục tiêu
chung giải phóng miền Nam, bảo vệ
miền Bắc, thống nhất đất nước; kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại; kết hợp sức mạnh của lực
lượng chính trị quần chúng với sức
mạnh của lực lượng vũ trang nhân
dân, đấu tranh chính trị, ngoại giao
với đấu tranh quân sự; nắm vững
tư tưởng chiến lược tiến công; thực
hành chiến lược tổng hợp để giành
thắng lợi.
Với thắng lợi oanh liệt đó, nhân dân
ta hoàn thành vẻ vang sự nghiệp
giải phóng dân tộc kéo dài liên tục
trong 30 năm, bắt đầu từ Cách mạng
Tháng Tám, tiếp đó là 9 năm trường
kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
và 21 năm bền bỉ đấu tranh chống đế
quốc Mỹ xâm lược; thực hiện trọn vẹn
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính
yêu. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại
trong lịch sử dân tộc, mở ra kỉ nguyên
mới đối với đất nước ta - kỷ nguyên
độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước
đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hôm nay đây, sống trong thời đại hòa
bình, ôn lại những trang sử hào hùng
của dân tộc chúng ta càng thấy thêm
yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu những
mảnh đất thấm đượm mồ hôi của
ông cha ta thuở trước, những mảnh
đất kiên cường bất khuất chống giặc
ngoại xâm qua bao thế kỉ, thêm yêu
những con người lao động hăng
say và chiến đấu dũng cảm suốt đời
hi sinh cho đất nước. Chúng ta hãy
cùng nhau nối bước cha anh viết tiếp
những trang sử vẻ vang và hào hùng
của Tổ quốc Việt Nam.
Lan Anh (tổng hợp)
Theo trang
http://thptdongthuyanhthaibinh.edu.vn
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QUI ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

N

gày
22/01/2019,
Chính phủ ban hành
Nghị định 05/2019/
NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo
Nghị định 05, các doanh nghiệp bắt
buộc phải thực hiện công tác kiểm
toán nội bộ (KTNB) gồm: các công
ty niêm yết; doanh nghiệp mà nhà
nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là
công ty mẹ hoạt động theo mô hình
công ty mẹ - công ty con; doanh
nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt
động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Nghị định cũng khuyến
khích các doanh nghiệp khác thực
hiện công tác KTNB.
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy
định cụ thể về công tác kiểm toán
nội bộ ; nhiệm vụ, trách nhiệm và
quyền hạn của bộ phận KTNB, người
làm công tác KTNB; trách nhiệm của
các bên đối với KTNB; quản lý Nhà
nước về KTNB. Đây được coi là khung
pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt
động KTNB tại các đơn vị công, các
công ty niêm yết, các doanh nghiệp
có vốn sở hữu nhà nước hoạt động
theo mô hình công ty mẹ - con.
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soát nội bộ. Bên cạnh Ban Kiểm
soát Công ty, Ban Kiểm toán Nội
bộ đã được thành lập và đảm bảo
chức năng của mình qua công tác
kiểm tra, giám sát các hoạt động
của công ty con, phòng ban, đơn
vị. Thành viên Ban kiểm toán nội
bộ cũng tham gia vào Ban kiểm
soát các công ty con, công ty liên
kết nhằm đảm bảo chất lượng hoạt
động kiểm soát, quản lý rủi ro và
quản trị.

KTNB được biết đến là một chức
năng giám sát độc lập. Chức năng
này đưa ra những rà soát và đánh
giá độc lập, khách quan về hoạt
động kiểm soát, quản lý rủi ro và
quản trị trong nội bộ tổ chức, qua
đó góp phần nâng cao hiệu quả
hoạt động và tính minh bạch của tổ
chức.
Trước khi Nghị định 05 ra đời, Việt
Nam về cơ bản chưa có các văn
bản quy phạm pháp luật bài bản
về KTNB mà chỉ có một số quy định
tương đối rải rác tại nhiều văn bản
khác nhau. Trước đó, cũng chỉ có
một số ngành, lĩnh vực có quy định
riêng về KTNB như ngân hàng và
các tổ chức tín dụng.
Về hiệu lực thi hành, Nghị định yêu
cầu trong vòng 24 tháng kể từ ngày
1/4/2019, các đối tượng áp dụng sẽ
phải hoàn thành các công việc cần
thiết để thực hiện công tác KTNB
theo quy định tại Nghị định.
Nghị định 05 và TCT Tín Nghĩa
TCT Tín Nghĩa từ khi thành lập đến
nay luôn chú trọng công tác kiểm

Ngày 31/10/2018, TCT Tín Nghĩa
niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày
12/12/2018, TCT chính thức đưa cổ
phiếu vào giao dịch trên thị trường
UPCoM. Theo đó, TCT là một trong
những đối tượng bắt buộc áp dụng
Nghị định 05 vào quản trị công ty.
Công tác kiểm soát nội bộ tại TCT
qua đó càng cần phải được chú
trọng hơn nữa.
Để đảm bảo chất lượng công việc
kiểm toán nội bộ, ngoài việc cập
nhật các quy định mới tại Nghị định
05 vào công tác chuyên môn, Ban
KTNB phải luôn không ngừng học
tập, nâng cao chất lượng nhân sự.
Bên cạnh đó, HĐQT, Ban giám đốc
TCT cần quan tâm đầu tư vào chức
năng KTNB một cách nghiêm túc,
để KTNB có thể thực hiện đúng vai
trò rà soát và đánh giá độc lập các
quy trình quản trị, quy trình quản lý
rủi ro và kiểm soát nội bộ của doanh
nghiệp, nhằm tạo ra giá trị chiến
lược, tính minh bạch và góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh.
Thu Hằng (tổng hợp)
Ban KTNB
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TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI VỀ HỒ SƠ
HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỪ NGÀY 01/5/2019

Q

uyết định 166/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2019 với nhiều điểm mới về hồ sơ hưởng các
chế độ của BHXH, để biết rõ hơn về vấn đề này mọi người có thể tham khảo theo bảng tổng hợp dưới đây.

CHẾ ĐỘ

CHẾ
ĐỘ
ỐM
ĐAU

CHẾ
ĐỘ
THAI
SẢN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

- Danh sách 01B-HSB do đơn vị sử dụng lao động lập cùng với các hồ sơ khác.
- Trường hợp điều trị nội trú
+ Bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh
tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng Giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện
thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.
+ Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy
chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.
- Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính). Trường hợp cả cha và
mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra
viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.
- Các hồ sơ nêu trên được thay bằng bản sao của bản dịch tiếng Việt trong trường hợp người lao động hoặc
con của người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài.
- Danh sách 01B-HSB do đơn vị sử dụng lao động lập cùng với các hồ sơ dưới đây.
- Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao
động thực hiện biện pháp tránh thai:
+ Điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh
trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.
+ Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác
sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.
- Trường hợp lao động nữ sinh con
+ Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.
+ Nếu con chết sau khi sinh: Ngoài bản sao giấy khai sinh có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai
tử hoặc bản sao giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng
sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động
nữ mang thai hộ thể hiện con chết.
+ Nếu người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc
trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.
+ Nếu người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe
để chăm sóc con thì có thêm biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.
+ Khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bệnh viện thì có thêm một trong các giấy tờ
sau:
++ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
++ Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
++ Trường hợp phải GĐYK: Biên bản GĐYK.
+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm
bản sao của bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ
của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.
- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
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CHẾ ĐỘ

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

- Sổ BHXH.
- Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các
giấy tờ sau đây:
+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư
ở nước ngoài.
TRƯỜNG
+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường
HỢP
trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
HƯỞNG
- Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong,
BHXH
lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện
MỘT
tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy
LẦN
giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.
- Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung
giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.
- Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số
04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân
đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông
tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

CHẾ
ĐỘ
TỬ
TUẤT

- Trường hợp thân nhân của người đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:
+ Sổ BHXH.
+ Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là
đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.
+ Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81%
trở lên (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó
mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) hoặc bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt
nặng (tương đương mức suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH
trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm KNLĐ.
+ Trường hợp chết do TNLĐ, BNN thì có thêm biên bản điều tra TNLĐ hoặc bệnh án điều trị BNN.
+ Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung
giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.
+ Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số
04C-HBKV ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân
đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông
tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.
- Trường hợp thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:
+ Bao gồm các hồ sơ nêu tại gạch đầu dòng thứ 2, 3, 4 và 6 đối với trường hợp thân nhân của người đang
đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Kim Dung - (P.TCNS)
Nguồn: https://thukyluat.vn
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Mục lục
2-13

TIN TỨC SỰ KIỆN

14

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
NHÌN LẠI 04 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CPPT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN

15-16

HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ KẾT QUẢ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI
CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

17
17

CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG LÒNG CHUNG SỨC” ĐẾN VỚI XÃ XUÂN MỸ, HUYỆN CẨM MỸ
ƯỚC MƠ CHO EM ĐẾN TRƯỜNG

18-19
20-21
21
22

ĐOÀN THỂ
CHÚ TRỌNG TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI HÙNG BIỆN “TUỔI TRẺ TÍN NGHĨA PHÁT HUY SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO 2019”
HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN SƠ SỞ
ĐOÀN CƠ SỞ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THÁNG THANH NIÊN
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

23
24
25
26

CẢM NHẬN
KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY - NIỀM TỰ HÀO LÀ NHÂN VIÊN TÍN NGHĨA
TÍN NGHĨA – MÁI NHÀ CHUNG
TÂM SỰ ĐỜI BẢO VỆ
TÂN “ĐỒNG CHÍ” ĐẢNG VIÊN MỚI

27
28-29

GÓC CHIA SẺ
BÀI TOÁN NHÂN SỰ: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
NGÀY 30/4/1975 – CỘT MỐC LỊCH SỬ BẰNG VÀNG (30/4/1975 – 30/4/2019)

30
31-32

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
QUI ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI VỀ HỒ SƠ HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỪ NGÀY 01/5/2019
QUẢNG CÁO
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Đặng Thị Thanh Hà
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
BIÊN TẬP NỘI DUNG
Đặng Thị Thanh Hà
Lê Hữu Tịnh
Nguyễn Văn Liễu
Lê Văn Danh
Ngô Thị Hồng Châu
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