THÔNG TIN NỘI BỘ
Số 05 Năm 2019 - Số đặc biệt

Chào mừng
KỶ NIỆM 30 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(07/09/1989 - 07/09/2019)

đặc biệt

Lời ngỏ
Cùng chung tay thắp lên
ngọn lửa niềm tin và hy vọng
Khi cầm trên tay Bản tin Nội bộ số đặc biệt
phát hành nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành
lập Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng là lúc mọi người
đang háo hức chuẩn bị mừng sinh nhật ngôi nhà
chung của mình.
Bằng tình cảm chân thành, ai trong chúng ta đều
có những “nỗi niềm riêng” về công việc, về mối quan hệ,
về tương lai của doanh nghiệp và sự trăn trở làm cách gì
để đại gia đình Tín Nghĩa ngày càng lớn mạnh, mỗi thành
viên trong gia đình đều có cuộc sống vui vẻ, sự đủ đầy,
niềm hạnh phúc và mong muốn được cống hiến nhiều
hơn. Và những tình cảm ấy đã được bộc lộ qua những bài
viết chính luận với những đúc kết sâu sắc, những bài thơ,
những câu văn tự luận đong đầy cảm xúc niền tin và hy
vọng để mọi người cùng chung tay xây dựng ngôi nhà Tín
Nghĩa ngày một vững mạnh, đầy ắp tiếng cười và giàu
tình yêu thương trong mỗi con người.
Nhìn lại 30 năm cuộc hành trình xây dựng và phát
triển Tổng Công ty Tín Nghĩa, chúng ta đều cảm nhận được
rằng, để Tổng công ty có được một sự bề thế như ngày hôm
nay, không biết bao nhiêu chất xám đã quyện đặc mồ hôi
tiếp nối không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ công nhân
viên bao thế hệ. Cùng với sự tư duy, tìm tòi cái mới, hành
động quyết liệt không biết mệt mỏi của lãnh đạo và hăng
say lao động của cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty.
Bên cạnh đó, sự ủng hộ, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Ban ngành tỉnh Đồng Nai cũng
là hết sức quan trọng, giúp Tổng Công ty Tín Nghĩa định
hướng đúng quá trình phát triển và chúng ta không quên
ghi nhớ điều này.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty
Tín Nghĩa không ngừng thay đổi, luôn duy trì hoạt động
sản xuất kinh doanh và củng cố xây dựng tổ chức sao cho
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế từng giai đoạn.
Nhưng để làm được điều đó, cả Ban lãnh đạo và toàn thể
cán bộ công nhân viên đã dồn lực vượt qua muôn vàn khó
khăn, thử thách, để rồi ngày nay Tín Nghĩa đã khẳng định
vị thế, thương hiệu Top 100/500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam.
Tổng Công ty Tín Nghĩa chuyển sang hoạt động theo
mô hình Công ty cổ phần và quyết tâm thực hiện chiến
lược đưa Tổng Công ty phát triển thành một doanh nghiệp
có tầm ảnh hưởng đối với thị trường trong và ngoài nước.
Mục tiêu cụ thể này là tiếp tục nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ; Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới độc đáo,
mang tính cạnh tranh cao với phương châm “Chất lượng Uy tín - Hiệu quả - Hợp tác cùng phát triển”.
Như vậy, con đường đi về phía trước đã được hoạch
định và đang được xây sửa mới. Vấn đề là chúng ta đi bằng
phương tiện nào, phương thức khởi hành và tâm thế của
mỗi bước đi của từng bộ phận, từng cá nhân ra sao để đạt
được những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Chúng tôi
nghĩ rằng, từ kinh nghiệm truyền thống, sự chỉ đường dẫn
lối tài hoa của Ban lãnh đạo và nghị lực có sẵn của từng
anh chị em cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng Công
ty, chúng ta cùng nắm tay nhau thắp lên ngọn lửa niềm
tin và hy vọng, chắc chắn tương lai sẽ mở ra với những kết
quả đầy thắng lợi.
Ban biên tập
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TỰ HÀO TÍN NGHĨA

Ông Dương Văn Cải
Giám đốc
Công ty Dịch vụ SXKD Tổng hợp
Đồng Nai (PROSECO) - Tiền thân
của Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Giai đoạn 1989 - 1990

Thời gian thấm thoát trôi qua - 30 năm của những con người
với nhiều thế hệ. Nay, trong chúng ta nhiều người tóc đã bạc vì
thấm đượm những ngày tháng gian lao, vất vả. Nhưng, chúng ta
đã vượt qua tất cả về không gian và thời gian, với mục đích là để
lại những dấu ấn không phai mờ cho một chặng đường hoạt động
của Tổng Công ty Tín Nghĩa. 30 năm tự hào, Tín Nghĩa khẳng định vị
trí trong hiện tại, sự phát triển trong tương lai…
Đối với Tổng công ty Tín Nghĩa, trong tôi đã từng một thời
cảm nhận được niềm tự hào và vinh dự đó! Không chỉ đơn thuần
là suy nghĩ mà còn thể hiện cả tâm tư, tình cảm. Và qua đó đã trỗi
dậy trong tôi những cảm xúc về một Tổng Công ty hôm nay qua
những dòng ký ức hướng về ngày thành lập Tổng Công ty tròn 30
tuổi. Nếu ngược lại với thời gian để trở về với quá khứ thì những kỷ
niệm về những dấu ấn của một thời đã in sâu trong lòng mỗi người
trong chúng ta mỗi khi nghĩ về những ngày mới thành lập Công ty
Dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, tiền thân của Tổng
Công ty Tín Nghĩa.
Ngày đó, với nguồn nhân lực, tài sản rất khiêm tốn, chỉ vài nhân
viên không quá 10 người và số vốn chỉ có 15 triệu đồng, nhưng
những cán bộ chủ chốt của Công ty đã nhạy bén, tiếp thu những
tiến bộ mới của cơ chế thị trường, nên định ra được kế hoạch ngắn
hạn, dài hạn. Và đặc biệt là biết đột phá nhân mở rộng thị trường,
mở rộng ngành nghề, lấy ngắn nuôi dài, xác định cán bộ là khâu
đóng vai trò quyết định mọi thành đạt.
Thật trân trọng biết bao, khi chúng ta đang đứng trong hiện
tại nhìn về quá khứ để thấy được công sức của Ban Lãnh đạo và
CBCNV đã tạo dựng một cơ nghiệp cho Tín Nghĩa hôm nay! Ký ức
càng trỗi dậy mãnh liệt hơn trong không khí háo hức của những
ngày chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Tín Nghĩa
(07/9/1989 – 07/9/2019).
30 năm – một chặng đường phát triển của Tín Nghĩa. Để vững
bước đi qua và tự hào về chặng đường dài ấy là cả một quá trình
hun đúc bằng tình cảm, trí tuệ, tâm huyết của Ban Lãnh đạo và
CBCNV. Chúng ta luôn trân quý những tình cảm tốt đẹp và cảm
động mà “những con người Tín Nghĩa” đã dành cho nhau, dành cho
“mái nhà chung Tín Nghĩa”. Chúng ta tin tưởng rằng, những tình
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cảm đó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, vun đắp, mãi mãi là niềm tự
hào của những thành viên trong “đại gia đình Tín Nghĩa”. Nhìn về
quá khứ để hướng đến tương lai. Chặng đường 30 năm phía trước
của công ty sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.
Giữa thời hội nhập, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thì việc tiếp tục
giữ vững, khẳng định và xây dựng làm lớn mạnh thương hiệu Tín
Nghĩa sẽ là một quá trình đòi hỏi nỗ lực không mệt mỏi của Tổng
Công ty. Nhưng chúng ta vững tin vào điều đó. Bởi, Tín Nghĩa hôm
nay đã trở thành một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam,
theo đánh giá của Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); 10
năm liền nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do
VNR-Vietnamnet bình chọn.
Vị thế của Tín Nghĩa hôm nay đã được nâng lên ở tầm cao
mới, với nguồn nhân lực bản lĩnh, tri thức, năng động và nhiều kinh
nghiệm; công nghệ hiện đại; qui mô sản xuất – kinh doanh mở rộng
trên mọi lĩnh vực, đầu tư nhiều dự án sánh tầm với thời đại. Đó là
tiền đề vững chắc cho một chặng đường mới, lẽ đó thương hiệu Tín
Nghĩa đã không những vươn xa khắp nơi trên mọi miền đất nước
mà còn lan tỏa đến khắp đất nước và nước ngoài ….Từ vị thế đó, Tín
Nghĩa hôm nay cũng đòi hỏi những đột phá, những bước đi mạnh
mẽ, năng động và bản lĩnh hơn nữa. Tuổi 30 là cái tuổi đẹp nhất,
trưởng thành nhất để một người bước chân vào cuộc đời. Tín Nghĩa
cũng vậy, tôi tin đây là thời điểm lý tưởng nhất để tạo ra những dấu
ấn mới, thành tựu mới.
Mỗi thành viên của Tín Nghĩa, tuy bé nhỏ, nhưng chứa đựng
nhiều nét tinh túy của một đại gia đình. Họ là hạt mầm, là nguồn
lực, động lực khơi nguồn, thúc đẩy và góp phần cho sự nghiệp phát
triển bền vững của Tổng Công ty. Tín Nghĩa sẽ mãi giữ vững truyền
thống trân trọng quý mến người lao động, CBCNV của mình, luôn
quan tâm, chăm lo, hun đúc tình cảm để mỗi con người Tín Nghĩa
mà một mắc xích, là một tế bào mạnh mẽ, mãi mãi đặt trọn niềm
tin, tình cảm và luôn đóng góp cho Tổng Công ty.
Kỷ niệm 30 – đánh dấu một chặng đường. Với tất cả chúng ta,
đó là một niềm đầy tự hào, nên chúng ta luôn có cảm giác bồi hồi,
xúc động khi nhìn lại Tín Nghĩa ngày càng phát triển trong thời buổi
kinh tế thị trường hiện nay. Lời cuối, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe
đến toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tín Nghĩa. Chúc
Tổng Công ty không ngừng phát triển, mang lại nhiều giá trị thiết
thực cho quê hương Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung.
»» Dương Văn Cải
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Ba mươi năm, một chặng đường

Vượt qua sức ép để lớn lên

Ông Ngô Văn Chương
Nguyên Phó Tổng giám đốc
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“Văn hóa Tín Nghĩa”
góp phần quan trọng để phát triển

Ông Nguyễn Thanh Bình
Nguyên Phó Tổng giám đốc
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Luôn khát vọng để vươn lên

Ông Cao Ngọc Đức
Nguyên Phó Tổng giám đốc
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HỒI ỨC VỀ TÍN NGHĨA

Những bước ngoặt để Proseco
ban đầu thành Tín Nghĩa hôm nay
Công ty Tín Nghĩa (tên ban đầu là Công ty Dịch vụ và kinh doanh tổng
hợp Đồng Nai), là một trong những đơn vị trực thuộc Ban Tài chính
Quản trị Tỉnh ủy trước đây. Việc thành lập lại Ban Tài chính Quản trị
Tỉnh ủy là một mốc quan trọng, là khởi nguồn cho việc hình thành Tổng
Công ty Tín Nghĩa. 30 năm trôi qua, nhìn lại có nhiều mái đầu tóc đã
bạc, ký ức về những ngày đầu của Tín Nghĩa, hình như chỉ mới
diễn ra ngày hôm qua.
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V

ào ngày đầu xuân tết
Kỷ Tỵ (1989), một vài
cán bộ Xí nghiệp chế biến thực
phẩm An Bình chúng tôi, dẫn
đầu là anh Huỳnh Thanh Dũng,
giám đốc xí nghiệp đến chúc
tết anh em cán bộ Dự án chuẩn
bị cho việc thành lập lại Ban Tài
chính Quản trị Tỉnh ủy, tại một
ngôi nhà thuộc khu phố 3, Quốc
lộ 1, phường Quyết Thắng. Về
sau, căn nhà này Tỉnh giao cho
khối Nhà nước để làm trụ sở Ủy
ban nhân dân phường Quyết
Thắng, hiện giờ là trụ sở của
Công an phường Quyết Thắng.
Trong căn phòng nhỏ hẹp
trên lầu 1, ngày tết nhưng cảnh
trí rất đơn sơ, trên bàn thờ chỉ có
ít mứt dừa nhuộm màu xanh đỏ,
ít trái cây, vài đòn bánh tét,
vài chai rượu màu “quốc
doanh”. Mấy anh em cán
bộ Dự án là những người
của Ban Tài Chính Quản trị
cũ, tuy ở gần nhau, nhưng
kể từ khi Ban bị giải thể sáp
nhập vào Văn phòng Tỉnh
uỷ mọi người rất ít khi gặp

đặc biệt

mặt nhau. Sau những cái bắt tay
thân tình, mọi người ngồi vào
bàn dùng trà bánh, uống chút
rượu xuân và nghe chú Nguyễn
Bá (Chú Ba) chúc tết. Lúc này
chú Ba vẫn là Phó Văn phòng
Tỉnh ủy, kiêm trưởng “Dự án”
thành lập lại Ban Tài chính Quản
trị Tỉnh ủy. Sau khi chú cháu vui
vẻ, chúc tết nhau, chú Ba thông
báo chủ trương của Tỉnh uỷ về
việc thành lập lại Ban Tài Chính
Quản trị. Nhiệm vụ được Tỉnh
ủy giao, Ban Tài chính Tỉnh ủy,
là cơ quan quản lý Ngân sách
Đảng và quản trị phục vụ Tỉnh
uỷ. Trước mắt ngân sách Đảng
do Nhà nước đảm bảo, về lâu
dài Ban Tài chính phải phải tổ
chức SXKD, tiến tới tự túc một
phần Ngân sách cho Đảng, theo
tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW
ngày 31/7/1987 của Ban Bí thư
Trung ương. Chú nói: “chúng
ta phải tập hợp những người cũ
lại, bổ sung cán bộ mới, trong
tình hình khó khăn như hiện nay
chúng ta phải bắt tay làm lại từ
đầu, mọi người phải hứa quyết
tâm đấy nhé”. Đúng như nhận
định của chú Ba, sau khi Ban tài
chính Quản trị giải thể nhiều
cơ sở kinh tế của Đảng đã giao
cho các huyện uỷ quản lý, một
số bị xoá tên, các doanh nghiệp
còn lại được giao nhiệm vụ làm
kinh tế, cải thiện bữa cơm trưa
cho CBCNV hệ Đảng, hoạt động
cầm chừng, rất khó khăn.
Sau một thời gian chuẩn
bị, ngày 30/7/1989 Ban Tài chính
Tỉnh ủy được thành lập lại, một
số cán bộ mới được tăng cường,
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các doanh nghiệp được tập hợp
lại và không bao lâu sau, ngày
07/9/1989 Công ty Dịch vụ kinh
doanh tổng hợp Đồng Nai (gọi
tắt Proseco) được ra đời, sau này
Proseco được đổi tên thành Tín
Nghĩa. Lúc này trực thuộc Ban
Tài chính Tỉnh ủy có tất cả 5 đơn
vị, gồm: Xí nghiệp chế biến thực
phẩm An Bình, Xí nghiệp gỗ
Hòa Bình (còn gọi là Xưởng gỗ
Cầu Mới), Trại cá Tân Vạn, Nông
trường Tam Lợi và Công ty Tín
Nghĩa. Các xí nghiệp, nông
trường được Ban Tài chính tập
hợp gầy dựng lại tuy có thâm
niên, nhưng hoạt động rất yếu.
Hậu quả của cơ chế bao cấp
để lại cộng với một thời gian
dài các đơn vị hầu như bị lãng
quên, không có cơ quan chủ
quản chính thức. Khi khởi động
trở lại, tất cả các đơn vị này đều
khó khăn chồng chất, không
tìm được lối thoát. Vốn liếng
kinh doanh gần như bằng con
số không. Vay vốn ngân hàng
để kinh doanh ư, không dễ!
bởi các doanh nghiệp của Tỉnh
ủy, là những pháp nhân đoàn
thể, “mộc vuông”, không thể
tín chấp để vay vốn ngân hàng.
Các cơ sở kinh tế này, nếu kinh
doanh khó khăn, mất vốn thì ai
là người trả nợ thay. Các tổ chức
tín dụng không cho vay vốn là
điều dễ hiểu. Máy móc cũ kỹ,
lạc hậu, sản xuất chủ yếu là thủ
công, quản lý yếu kém, người
lao động chưa thoát khỏi bao
cấp, phần nhiều tâm lý trông
chờ ỷ lại…năng suất lao động
thấp, sản phẩm chất lượng
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Thông tin nội bộ
kém, giá thành cao… không thể
cạnh tranh, nguy cơ phá sản là
điều không thể tránh khỏi.
Giải pháp lúc này được đưa
ra là, sáp nhập tất cả các đơn vị
vào làm một, Tín Nghĩa được
chọn làm hạt nhân. Nhưng sáp
nhập không đơn thuần là một
phép tính cộng. Kể cả đơn vị
mới được thành lập, tất cả đều
thiếu về con người biết kinh
doanh, kinh nghiệm thương
trường, vốn liếng, thiết bị công
nghệ v.v…khó khăn vẫn chồng
chất khó khăn. Những cơ thể
ốm yếu, gộp chung lại với nhau
không thể hình thành lên một
gia đình khỏe mạnh. Sau khi
sáp nhập, Công ty Tín Nghĩa
hoạt động hết sức khó khăn,
loay hoay một thời gian dài vẫn
chưa tìm ra được con đường đi
cụ thể.
Thế rồi cái cần đến đã
đến, bước ngoặt lịch sử đã mở
ra con đường mới. Cán bộ chủ
chốt (người đứng đầu) doanh
nghiệp được tăng cường, Công
ty tạm thời trụ vững. Lãnh đạo
linh hoạt vận dụng luật đầu tư,
hợp tác với các doanh nghiệp
nước ngoài, tổ chức sản xuất
hàng mộc xuất khẩu, với hình
thức ứng vốn trước, máy móc
thiết bị mượn Doanh nhân
nước ngoài để sản xuất, đồng
thời họ cũng là người bao tiêu
sản phẩm. Quyết định này được
coi là sáng tạo và táo bạo, bởi
trước đó chưa có tiền lệ. Trên
diện tích hơn 4 ha của Xí nghiệp
thực phẩm An Bình trong khu
công nghiệp Biên Hòa 1, phần

lớn bỏ hoang hóa, đã lần lượt
được xây dựng nhà xưởng để
sản xuất hàng mộc, với toàn bộ
vốn liếng của các ông chủ Đài
Loan. Chọn Tín Nghĩa làm đối
tác, chuyển giao công nghệ,
máy móc, thiết bị tiên tiến, ban
đầu phía Đài Loan chỉ có niềm
tin duy nhất vào cá nhân người
“Thủ lĩnh” Tín Nghĩa. Bởi, Tín
Nghĩa không có vốn liếng, kỹ
thuật, thị trường, chỉ có cái duy
nhất là mặt bằng và sự “cam kết”
trên giấy. Lúc đầu, Xí nghiệp lấy
tên gỗ An Bình chỉ sản xuất một
vài chi tiết, sau này đã sản xuất
hàng loạt sản phẩm hoàn chỉnh,
với nhiều chủng loại, mẫu mã
đa dạng. Sản lượng xuất khẩu
hàng tháng có lúc lên đến trên
100 container, kim ngạch đạt
hàng chục triệu Mỹ kim/năm.
Tín Nghĩa có sản phẩm xuất
khẩu làm từ cây cao su thanh
lý (có thời cây cao su thanh lý,
người ta chỉ biết làm củi nấu
gạch), giải quyết công ăn việc
làm ổn định cho hơn 1.000 lao
động, thu nhiều ngoại tệ mạnh
cho địa phương… Khi đó, Tín
Nghĩa được coi là điển hình tiên
tiến về sản xuất kinh doanh của
tỉnh, đã có rất nhiều quan chức
trong và ngoài tỉnh đến thăm
quan học tập.
Hợp tác với các Công ty
Đài Loan lúc đầu, tài sản, vốn
liếng của Tín Nghĩa hầu như
bằng con số không tròn chĩnh.
Câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào
để Tín Nghĩa có được cái hợp
tác “một chiều” với các tập đoàn
Green River, Greatveca của Đài
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Loan là những doanh nghiệp
tầm cỡ quốc tế. Câu trả lời chính
là uy tín. Ngay từ ngày đầu các
ông chủ Đài Loan đã đặt hết
niềm tin vào Tín Nghĩa, chính
xác là người Lãnh đạo cao nhất
của Tín Nghĩa. Sau này thực tế
đã minh chứng đúng là như
vậy, uy tín của người Lãnh đạo
Tín Nghĩa đã làm cho phía đối
tác hoàn toàn tin tưởng. Hàng
loạt những câu hỏi đặt ra như:
làm ăn với Tín Nghĩa được lợi
những gì, tài sản, vốn liếng bỏ
ra có được đảm bảo hay không,
tổ chức sản xuất như thế nào,
nguồn nguyên liệu lấy ở đâu,
thủ tục xuất nhập khẩu, thuế
khóa ra sao ? v.v... bằng thực
tế, nói đi đôi với làm, Lãnh đạo
Công ty và những cộng sự đã
làm tất cả những gì có thể được,
đó là những câu trả lời chân
thực nhất từ Tín Nghĩa lúc bấy
giờ.
Một sự kiện kép, liên quan
đến việc tháo gỡ thủ tục xuất
nhập khẩu phiền hà và việc ra
đời của cơ quan Hải quan tỉnh
Đồng Nai lúc đó, đáng phải
nhắc lại. Một thời các doanh
nghiệp xuất, nhập khẩu trên
địa bàn Đồng Nai gặp rất nhiều
khó khăn, phiền phức bởi thủ
tục hải quan. Với việc xuất,
nhập khẩu cả trăm container/
tháng, Xí nghiệp An Bình khi ấy
không là ngoại lệ. Hầu hết các
doanh nghiệp trong Tỉnh khi
xuất, nhập khẩu đều phải làm
thủ tục do hải quan Thành phố
HCM, hoặc Tỉnh Sông Bé thực
hiện (vì ở những nơi đây có các

cửa khẩu, mới được chính phủ
cấp phép thành lập cơ quan Hải
quan). Các doanh nghiệp trong
Tỉnh thường xuyên phải chờ
đợi mất thời gian, trễ hàng, đưa
rước nhân viên hải quan ở xa,
chi phí tốn kém. Vấn đề đặt ra
là phải có ngay một cơ quan hải
quan tại Đồng Nai. Lãnh đạo Tín
Nghĩa là người tiên phong, kiến
nghị bằng văn bản với Tỉnh uỷ,
Uỷ ban Nhân dân tỉnh để rồi tác
động đến các cấp, bộ ngành,
và không lâu sau cơ quan Hải
quan của một tỉnh như Đồng
Nai có khu công nghiệp phát
triển, nhưng không có cửa khẩu
quốc tế được thành lập, trước
sự hoan hỷ của nhiều nhà đầu
tư trong và ngoài nước.
Được Tín Nghĩa giúp đỡ
chân tình, với quan điểm bình
đẳng, hai bên cùng có lợi trên
cơ sở tôn trọng pháp luật được
thực hiện nhất quán, đối tác Đài
Loan yên tâm làm ăn. Những
vấn đề vướng mắc về thủ tục
xuất, nhập khẩu, kiểm lâm,
quản lý thị trường, tuyển dụng
lao động, hạch toán sổ sách,
an ninh trật tự… đều được Tín
Nghĩa tận tình giúp đỡ. Qua
năm tháng làm ăn, Công ty Tín
Nghĩa đã có vốn được tích lũy
từ nội bộ, làm tiền đề để đầu
tư phát triển kinh doanh sang
các lĩnh vực khác. Phía Đài Loan,
nhà xưởng ngày càng được mở
rộng, tài sản ngày một lớn lên,
niềm tin vào Tín Nghĩa ngày
càng được củng cố. Tiếng lành
đồn xa, có lẽ sau này cũng chính
từ những lời nhận xét tốt về Tín

đặc biệt

Nghĩa của các đối tác Đài Loan,
đã là một kênh thông tin quan
trọng, giới thiệu, tiếp thị tác
động đến các nhà đầu tư “đồng
hương” đến từ Đài Loan vào
KCN Tam Phước, với kỷ lục chỉ
sau một năm xây dựng đã lấp
gần đầy diện tích cho thuê.
Một sự kiện cần nhắc đến,
vào thời điểm sau khi thực hiện
việc sáp nhập, tình hình kinh tế
vẫn khó khăn, một số cán bộ
chủ chốt của các đơn vị trực
thuộc Ban Tài Chính quản trị
đều tìm cách trở về Ban, hoặc
sang cơ quan Nhà nước làm
việc. Một giải pháp an toàn cho
chính họ, vì cơ quan Đảng, Nhà
nước là những nơi có công việc
và thu nhập luôn ổn định. Một
số lớn tuổi xin nghỉ chính sách,
số thì xin đi nơi khác có thu nhập
khá hơn, số người ra đi còn diễn
ra ở ngay cả cấp cán bộ ở Văn
phòng Công ty. Đành rằng mọi
sự đi, ở đều là sự lựa chọn riêng
tư, “ở đâu đất lành thì chim đậu”,
nhưng tâm lý đi hay ở lúc đó
cứ tác động dùng giằng trong
tâm trạng của nhiều người. Sau
một thời do dự, nhiều người đã
quyết định ở lại cùng Tín Nghĩa.
Khó khăn, gian khổ những ngày
đầu rồi cũng đi qua, Công ty
dần dần ổn định và phát triển,
đời sống anh em khấm khá lên,
nhiều giá trị nhân văn được thực
thi áp dụng. Nghỉ mát tập thể,
nhận quà sinh nhật, khám sức
khỏe định kỳ, đồng phục công
sở, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt,
khen thưởng, thu nhập, lương
bổng đều được cải thiện. Văn
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hóa Tín Nghĩa được Lãnh đạo
quan tâm và cộng đồng cán
bộ, CNLĐ chung tay xây dựng,
tổ chức nhiều chương trình, sự
kiện xã hội- từ thiện đầy tính
nhân văn có tiếng vang trong
và ngoài tỉnh…
Những ngày tháng qua
đi đã để lại bao kỷ niệm, khi
chứng kiến sự kiện lúc ra đời và
những khi thăng trầm của Tín
Nghĩa. Những ngày đầu gian
khó, cán bộ, nhân viên phải “lên
rừng” khai thác nguồn hàng
gỗ, “xuống biển” thu mua ốc
hương xuất khẩu… Rồi những
thời điểm cà phê rớt giá, cả văn
phòng xúm quanh màn hình
giao dịch, cùng lo lắng dõi theo
tin “giá” từ London, tâm trạng ai
cũng mong chờ “người khổng
lồ cà phê” (Brazil) năm nay gặp
sương giá, để 15.000 tấn cà phê
tạm trữ trong kho kia sẽ được
tiêu thụ hết với giá cao.
Cùng với sự kiện hợp tác
với các ông chủ Đài Loan, một
bài học về tinh thần sáng tạo,
dám nghĩ dám làm của Người
đứng đầu đơn vị; sự kiện cà
phê rớt giá, mà đỉnh điểm rơi
vào năm 2001 đã tạo ra hệ lụy
tưởng chừng cả Công ty không
thể nào vực dậy được, một bài
học đáng nhớ cần được ghi vào
lịch sử. Rồi, phiên họp Chi bộ mà
nhiều người đã gọi là “Hội nghị
Diên hồng Tín Nghĩa”, đã nhất trí
quyết định không nhượng Khu
công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai
đoạn 1 cho đối tác mà để lại tiếp
tục kinh doanh. Có thể nói, sự
kiện ấy đã quyết định vận mệnh
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Thông tin nội bộ
sinh tồn không những của riêng
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3,
mà còn là cả một ngành kinh
doanh hạ tầng KCN của Tổng
Công ty. Và chỉ một thời gian
ngắn sau đó, tập đoàn Formosa
đã thuê trọn một lần hơn 300
ha KCN Nhơn trạch 3 giai đoạn
1. Với kinh nghiệm và vốn liếng
có được, từ đây đã mở ra lĩnh
vực kinh doanh hạ tầng KCN và
bất động sản với quy mô ngày
càng lớn.
Và rồi ở nơi đây, xung
quanh chúng ta có rất nhiều
anh chị, trong đó có những
người có mặt từ những ngày
đầu thành lập, ngày đêm vẫn
cần mẫn làm việc, gác chuyện
riêng tư với niềm tin gắn bó vì
Tín Nghĩa. Và còn bao nhiêu sự
kiện nữa đã có nhiều người nói,
nhiều người viết, đến lúc nào
đó cũng rất cần tập hợp, hệ
thống lại để đánh giá tổng kết,
rút ra những bài học quý cho
mai này.
30 năm qua, trên bước
đường đi lên của mình, nhiều
lần Tín Nghĩa gặp khó khăn,
trở ngại và cũng nhiều lần Tín
Nghĩa đã vượt qua. Mỗi một lần
vượt qua gian khó, Tín Nghĩa lại
càng vươn mình lên mạnh mẽ
hơn, Lãnh đạo Công ty ngày
càng thêm dày kinh nghiệm,
bản lĩnh ngày càng vững vàng
hơn. Đó có phải chăng chính là
văn hóa Lãnh đạo đã tạo niềm
tin. Vâng! chính văn hóa ấy đã
dẫn dắt lối đi, giữ chân lại nhiều
người để làm lên một Tín Nghĩa
ngày nay.
»» Nguyễn Văn Liễu - TTĐUTCT

Đến với Tổng Công ty Tín Nghĩa như một cái duyên, cuối
năm 1999 tôi bước chân vào mái nhà Tín Nghĩa và bắt
đầu sự nghiệp của mình.

V

ào một buổi sáng tháng 10 qua thông tin tuyển dụng
trên báo cũng như một khoảng thời gian trước đó tìm
hiểu về Công ty, tôi quyết định đi nộp hồ sơ tuyển dụng, quãng
đường từ Sài Gòn (nơi tôi trọ) đến Biên Hòa không xa mấy, trên
chiếc cúp 50 dưới cơn mưa dầm dề, đường trơn làm xe tôi bị
trượt ngã giữa Cầu Ghềnh, lúc này Cầu Ghềnh vẫn là tuyến giao
thông chính nối từ phía Tân Vạn qua Cù Lao phố tới Công ty Tín
Nghĩa, sự cố ấy chút nữa là chiếc giày lọt xuống sông.
Bị té khá đau, ấy thế mà chiếc ô tô phía sau cứ vô duyên mà
nhấn còi “pin pin” như thể tôi đã làm gì có lỗi với họ, tôi cố bò
dậy, quần áo vẫn lấm lem. Một khởi đầu không mấy vui vẻ, như
vô thức tôi ghé vội vào quán cà phê ven đường, lau vội những
vết bẩn trên người rồi nhanh chóng lớ ngớ dẫn xe tìm công ty
tuyển dụng cho kịp giờ, Tín Nghĩa trước mặt là một ngôi nhà có
2, 3 mái ngói đỏ nhô lên – đó là ấn tượng đầu tiên về một công
ty mà sau này tôi đã gắn bó tròn 20 năm.
Bước vào văn phòng chật hẹp, tôi gặp chị văn thư dễ
thương, chị nhỏ nhẹ hướng dẫn tôi sang phòng Tổ chức, chú
Phó Phòng Tổ chức Hành chính với gương mặt phúc hậu dẫn tôi
sang Phòng kế toán, sau đó tôi được gặp anh Kế toán trưởng,
trông anh thật giản dị và gần gũi.
Nôn nao chờ đợi, sau 2 tuần nộp bài làm thi tuyển đầu vào,
tôi nhận tin mừng được tuyển dụng, tôi háo hức từ Sài Gòn chạy
về Biên Hòa nhận việc, được bố trí làm kế toán cho đơn vị trực
thuộc - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa, lúc này Xí Nghiệp Xây
dựng Tín Nghĩa có trụ sở đặt tại Long Bình Tân.
Ngày tôi nhận việc tại Xí nghiệp Xây dựng Tín Nghĩa cũng
là một ngày mưa rất to, đường thành sông, nước tràn qua dãy
phân cách ào ạt, cuốn trôi cả xe cộ, may thay với sức trẻ của một
sinh viên mới ra trường tôi cũng dễ dàng vượt qua được dòng
nước xiết và đến nơi cần đến một cách an toàn.
Lần đầu bước đến hành lang Xí Nghiệp, chị Thủ quỹ chào
đón tôi bằng sự ân cần, niềm nở, bên trong tôi nhìn quanh căn
phòng rộng chừng 30 mét vuông, nơi làm việc chung của cả tập
thể Xí nghiệp chưa đến 10 người. Tuy vậy, nơi ấy là một không
gian làm việc đoàn kết và ấm cúng, và cho đến ngày nay tôi vẫn
nhớ hình ảnh Anh Phó giám đốc Xí nghiệp thân thiện hướng
dẫn chúng tôi cách thức soạn thảo văn bản, cách ăn uống, cách
bước vào ô tô,...cho đến cả cách để trả lời cuộc điện thoại gọi
đến văn phòng.
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Một trong những bài học đầu tiên tôi học được đó là chữ “Tín”
từ một Người anh. Vào một ngày đầu năm 2000, tôi được giao nhiệm
vụ về Công ty để ứng tiền chi trả đền bù giải tỏa cho các hộ dân ở
Nhơn Trạch. Thời ấy tài chính rất khó khăn, về Công ty từ đầu giờ
sáng, chờ đến gần trưa vẫn chưa có tiền, nhìn Anh Kế toán trưởng
lo âu căng thẳng, tôi nói: “Hay là chiều nay mình thất hứa với người
dân”, anh ấy phán ngay: “Bậy, chữ tín kiếm 1000 năm mới có được”.
Từ đó, trong các mối quan hệ tôi luôn đặt chữ “Tín” lên hàng đầu.
Đầu năm 2002, được điều động về công tác tại Văn phòng
Công ty, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều Lãnh đạo và đồng nghiệp, lúc
ấy toàn hệ thống từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc
chỉ có khoảng 200 nhân sự. Nơi đây, các anh chị em luôn quan tâm,
giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc
sống, tôi không quên được tiếng nói líu lo, tiếng cười giòn tan của
mấy chị em nữ trong những phút rỗi việc, và cả những phút im lặng,
cắt ngang cái không khí sôi động khi “Sếp” bước vào phòng.
Nhớ có lần trên lối đi, bất chợt đối diện với “Sếp to”, tôi lấm lét
và tim bắt đầu đập nhanh, tôi chưa kịp cuối đầu thì nhận được cái
chào thân thiện, tôi vụng về chào Sếp, người đã lướt qua và tâm
trạng tôi cảm thấy hớn hở pha lẫn chút băn khoăn.
Kể sao cho hết, còn biết bao nhiêu cái hay cái đẹp
khi nói về những người đồng nghiệp Tín Nghĩa, thật
đáng trân trọng, cũng có thể đó là lý do mà 20 năm
qua tôi đã gắn bó với mái nhà Tín Nghĩa, tôi luôn
tự hào về Công ty, về những thành tựu đã đạt
được, những truyền thống văn hóa quý báu, tự
hào về các thế hệ đã và đang cống hiến cho sự
nghiệp phát triển của Công ty, cũng luôn tự
nhủ bản thân sẽ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ
lực hết mình để góp phần vào việc xây dựng
Tín Nghĩa ngày càng phát triển bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành
lập Tổng Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến
tất cả các anh, chị lãnh đạo – những người
thầy, người em đồng nghiệp đã tạo điều kiện,
giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình công tác.
Xin cầu chúc cho tất cả bạn bè đồng nghiệp luôn
tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều
thành công trong cuộc sống, chúc cho tập đoàn Tín
Nghĩa chúng ta ngày càng hùng mạnh, chúc thương hiệu Tín
Nghĩa của chúng ta mãi bay cao, bay xa.
»» Nguyễn Thị Hồng
Công ty cP Tín Khải

Tôi
không
thể nào
quên
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ó những con đường đi qua, có những hành trình sẽ không
bao giờ quên. Những năm tháng màu xanh như mây trên
bầu trời, vươn đôi cánh tự do do bay lượn đó là thời tuổi trẻ. Khi đã
đi qua ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy đáng để nâng niu và trân trọng.
Tuổi trẻ của mỗi người có thể sẽ giống nhau ở những chặng đường:
những năm tháng tươi xanh của đời học sinh, sinh viên và những
tháng ngày đi làm để khẳng định mình. Và mỗi người sẽ có cho
riêng mình những trải nghiệm, những kỷ niệm không thể nào quên
trên mỗi hành trình. Tôi cũng giống như bao anh chị đồng nghiệp,
sự nghiệp và hoài bảo của cuộc đời đã gắn kết từ chữ “Duyên”. Cái
duyên đến trong những lo toan vất vả tìm việc. Cái duyên đưa tôi
đến với Tín Nghĩa yêu thương mà thoắt một cái đã 20 năm dài gắn
bó đầy kỷ niệm.
Nhớ ngày đầu là một con bé mới bước ra khỏi quãng đường
sinh viên mang theo nhiều hoài bão, chân ướt chân ráo bước vào
Công ty nhìn mọi người với ánh mắt lạ lẫm và pha chút rụt rè. Quên
làm sao được thời mà nó được các Anh chị gọi là “bé” do tướng tá
thuộc size mini và tuổi đời nhỏ nhất. Trong xã hội thu nhỏ đó, ai
cũng đối xử với nhau chân thành, luôn quan tâm chia sẻ những
khó khăn trong công việc và cuộc sống. Rồi duyên đưa đẩy tôi về
Xăng dầu, môi trường mới tôi lại được tiếp sức từ các anh chị đồng
nghiệp mới. Những tháng ngày làm việc là những chuỗi kỷ niệm
còn mãi: Quên làm sao được những lời khuyên chỉ bảo chân tình
của những người đi trước, nhớ cả những giọt nước mắt khi bị sếp
rầy la, nỗi ấm ức khi bị khách hàng nói “nặng nhẹ” trong thời điểm
biến động giá xăng dầu và thậm chí trong giấc ngủ vẫn ám ảnh nào
là xăng nào là dầu… Và chắc chắn sẽ còn mãi trong tim mọi người
những tiếng cười sau giờ làm việc, những buổi trưa cùng ngồi ăn
cơm chung và râm ran những câu chuyện đời thường, sẽ không thể
nào quên những mùa tất niên hay những buổi sinh nhật mọi người
cùng kề vai bên nhau và hòa cùng một niềm vui thật trọn vẹn. Nhớ
lắm những cái tình của con người trong đại gia đình Tín Nghĩa.
Và tôi, có lẽ cũng như hầu hết các đồng nghiệp
khác cảm thấy tự hào là thành viên trong ngôi
nhà mang tên “Tín Nghĩa” đó dẫu không
phải ai, không phải lúc nào cũng
cảm thấy thực sự hài lòng.
Giữa biển khơi nghìn
trùng,
con

Vui, buồn, áp lực
cũng vì chữ “duyên”
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thuyền của đại gia đình tôi cũng không nằm ngoài luồng con sóng
lớn. Có những lúc chập chùng chới với giữa những nhịp sóng to
nhưng ai ai cũng vững tay chèo chống. Có những kỷ niệm về nhân
cách sống để trui rèn tôi thành một người khác với những suy nghĩ
tích cực hơn, an tâm hơn. Cũng không thể tránh khỏi đôi lúc cấp
trên cho rằng cấp dưới chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có
lúc cấp dưới cho rằng cấp trên chỉ đạo chưa đúng, chưa sâu. Giữa
lãnh đạo, nhân viên, có lúc lãnh đạo cho rằng nhân viên làm chưa
hết trách nhiệm, hiệu quả công việc chưa cao, có lúc nhân viên cho
rằng mình chưa được quan tâm, chưa được lãnh đạo đánh giá đúng
khả năng. Giữa các đồng nghiệp với nhau, người này thấy cung cách
của người kia sao khó chịu thế hoặc người kia may mắn thế. Thậm
chí, tự bản thân mỗi người cũng không hài lòng với chính mình, có
những lúc tôi như người say sóng, vật vờ, khó chịu đôi lúc tôi muốn
thoát ra để tìm nơi bình yên khác. Chuyện đó, tôi nghĩ có lẽ cũng là
chuyện bình thường trong cuộc sống, bởi chúng ta, chẳng ai hoàn
hảo cả. Chúng ta mỗi người một tính cách, một khả năng, một hoàn
cảnh. Chúng ta là những con người bình thường, đôi lúc chúng ta
chỉ nghĩ cho riêng mình, đôi lúc chúng ta chưa đặt mình vào vị trí
người khác để nhìn nhận, cảm thông với những gì, những ai không
giống mình. Bởi vậy, cũng có những dỗi hờn, những phản ứng dưới
những biểu hiện khác nhau. Nhưng rồi cũng qua đi, khi trời yên bể
lặng tôi lại thấy yêu hơn nơi mình đã đến sống và làm việc. Thời
gian trôi qua, những khó khăn, vấp ngã đã trui luyện tôi dần trưởng
thành. Điều tôi cảm nhận được là ẩn trong những điều đó, thậm chí
là cùng với những điều đó và vượt lên những điều đó là tình yêu
ngành, yêu nghề, yêu đơn vị mình. Cũng giống như khi ta yêu một
con người vậy, yêu những gì tốt đẹp và cả những khiếm khuyết nữa.
Tình cảm đó nằm trong sâu thẳm trái tim mỗi người con “Tín Nghĩa”.
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa chúng tôi đến nay đã có những
đổi thay vượt bậc. Tôi tự hào vì đã góp một phần công sức cho Công
ty hôm nay dẫu rằng rất nhỏ. Trong tôi Tín Nghĩa là nơi đã và đang
kết nối mọi thành viên bằng sợi dây vô hình mang tên “hy vọng”.
Ai cũng có những hy vọng riêng cho cuộc sống của mình nhưng
khi đến công ty mọi người đều thắt chặt với nhau bằng niềm hy
vọng mang tên “Phát triển bền vững”, hy vọng về một Tín Nghĩa
phát triển bền vững trong tương lai. Hy vọng tất cả mọi người đều
có cuộc sống sung túc hơn, hạnh phúc hơn.
Trong thời khắc mừng tuổi 30, giai đoạn trưởng thành sau bao
nhiêu biến cố thăng trầm và nỗ lực của tất cả thành viên của đại gia
đình Tín Nghĩa, tôi tin tưởng một gia đình “Tín Nghĩa” vững bền và
là nền tảng của mọi thành công.
»» Phan Ngọc Thùy Linh
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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hững năm tháng sống
ở quê hương miền Tây
sông nước êm đềm, tôi ao ước và
thèm khát tìm kiếm một mảnh
đất ồn ào, náo nhiệt và phát triển.
Người ta yêu một mảnh đất xa lạ
vì nơi đó có người mình thương
mình nhớ, còn tôi yêu nơi đây vì
đây là Biên Hòa – mảnh đất của
những cơ hội. Mười tám tuổi, tôi
rời mái nhà nhỏ bên dòng sông
thân thương, mang theo mơ
ước thay đổi bản thân, mơ ước
thời gian không xa sẽ mang về
cho những người thân yêu cuộc
sống vui vẻ, ấm no, đủ đầy hạnh
phúc. Tôi tin rằng bằng tình cảm
chân thành, ai trong chúng ta
đều có những nỗi niềm riêng
về công việc, về mối quan hệ
và về tương lai. Ai đó đã từng
nói rằng “Cuộc sống thật sự là
khi ta có một công việc để làm,
một người để yêu thương và có
một điều để mơ ước”. Trong cuộc
sống ai cũng có mơ ước và tôi
đã cháy hết mình cho ước mơ ấy
và bây giờ tôi đang được bước
những bước nhẹ nhàng nhưng
vững chãi, được làm việc và cống
hiến hết mình cho công việc. Đã
từ rất lâu rồi, tôi muốn viết lên
những dòng suy nghĩ của bản
thân nhưng có lẽ cảm xúc chưa
đủ đong đầy để đến bây giờ mới
có thể trải lòng mình.
Có lẽ trước khi vào làm ở
Tín Nghĩa, tôi đã có tình cảm
đặc biệt với Công ty và yêu mến
màu áo xanh Tín Nghĩa. Tôi có
cơ hội tiếp xúc và làm việc với
nhân viên Tín Nghĩa ở các khu
công nghiệp, đó là ấn tượng
khó phai của tôi về những nụ
cười và sự nhiệt tình trong công
việc. Trong những lần có cơ hội

GIỮ MÃI

ÁO XANH
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được trò chuyện với thành viên
Tín Nghĩa, tôi nhận thấy hầu
hết các thành viên đều rất tự
hào với môi trường làm việc nơi
đây, tự hào trên nền áo xanh là
logo của Tín Nghĩa. Trên hành
trình của cuộc sống chúng ta sẽ
luôn phải đưa ra những quyết
định ảnh hưởng đến chính cuộc
đời mình, thì một trong những
quyết định đúng đắn mà tôi
đã làm cho cuộc sống thêm ý
nghĩa là khi tôi nộp đơn xin việc
vào Tín Nghĩa. Mỗi con người,
một cơ duyên và nay tôi đã là
một cá nhân trong gia đình Tín
Nghĩa. Ngày tôi được phỏng vấn
vào Công ty Cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa, tôi cảm thấy thật sự
may mắn từ ngay buổi đầu đến
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Công ty. Ngoài các câu hỏi về
kinh nghiệm làm việc và chuyên
môn từ các bậc tiền bối thì câu
hỏi của Giám đốc Công ty làm
tôi nhớ mãi “Vì sao em đến nơi
đây?” không ngần ngại tôi trả
lời ngay “Mọi sự gặp gỡ đều do
duyên, tôi luôn tin là như vậy
và một cái duyên lớn khi tôi có
cơ hội được phỏng vấn tại Tín
Nghĩa.” Từ khi là thành viên Tín
Nghĩa, tôi luôn luôn suy nghĩ
và ý thức sẽ góp một phần nhỏ
bé của mình giống như một
viên gạch nhỏ cùng với anh chị
trong công ty làm cho ngôi nhà
Tín Nghĩa ngày càng trở nên
vững mạnh.
Tôi rất thích một câu nói
của Napoleon Hill: “Nếu bạn
thành công hãy nhớ rằng ở một
nơi nào đó, một thời điểm nào
đó, một người nào đó đã cho
bạn đi nhờ xe hoặc cho bạn
một ý tưởng giúp bạn đi đúng
hướng.” Và tôi tin rằng, Tín Nghĩa
chính là nơi có những bậc tiền
bối không chỉ đã cho nhiều thế
hệ đi nhờ xe, mà còn cho đi rất
nhiều ý tưởng giúp bao thế hệ
đi đúng hướng. Tôi biết ơn các
bậc tiền bối đã tạo cho chúng
tôi môi trường làm việc như
ngày hôm nay. Đối với cả một
tập thể với biết bao cá nhân thì
chặng đường 30 năm để tồn
tại và phát triển là cả một sự cố
gắng bền bỉ. Thời gian tôi gắn
bó với Tín Nghĩa so với các anh
chị em trong Công ty không hẳn
là quá dài nhưng cũng giúp tôi
trải nghiệm được nhiều điều bổ
ích. Tôi may mắn được thường
xuyên làm việc tiếp xúc với các
anh chị ở các phòng ban, đơn vị
của Công ty. Việc được học hỏi

những thứ mới mẻ hàng ngày
là động lực khiến tôi gắn bó với
công việc. Chính nơi đây tôi có
được sự thân thiết hỗ trợ của
các đồng nghiệp, sự quan tâm,
tạo điều kiện từ cấp trên đã tạo
cho tôi cảm giác thuộc về Công
ty. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn
người sếp chu đáo, kiên nhẫn
và rất tận tình đã chỉ dạy, định
hướng, khuyến khích cho tôi
trên suốt chặng đường vừa qua.
Có những lúc trong cuộc
sống bộn bề này chúng ta cảm
thấy trống trải, chán nản, hi
vọng rồi thất vọng về chuyện
gia đình, chuyện công danh,
sự nghiệp. Nhưng vì lí do gì mà
chúng ta vẫn bước tiếp, vẫn cố
gắng để vượt lên trên tất cả?
Đối với tôi, đó chính là những
sự quan tâm đến đúng lúc và
đúng thời điểm. Những giọt
nước mắt nghẹn ứ trong lòng
tôi khi nhận được sự quan tâm
chân thành từ phía Công đoàn
Công ty ngay khi những biến
cố xảy đến với tôi và gia đình.
Chính những người anh, người
chị đồng nghiệp - những người
dưng công sở đã vượt mấy trăm
cây số đường đi chông chênh
lắt lẻo, bất ngờ xuất hiện ngay
cạnh tôi và gia đình, chắc chắn
rằng khoảnh khắc đó sẽ luôn
mãi trong tim tôi. Những lời an
ủi và động viên vào thời điểm ấy
đã kéo tôi về với thực tại. Ngay
thời điểm tinh thần tôi suy sụp
vì chuyện gia đình, vì không còn
ai bên đời mình nữa và vì những
thất vọng quá lớn về bản thân
mình, tôi đã ngã quỵ ở ngay
bệnh viện như không còn linh
hồn, ngay lúc này những suy
nghĩ về công việc đã vực tôi dậy

đặc biệt

và tôi nhớ về những lý do vì sao
mình bắt đầu, vì sao mình đến
nơi đây. Và đối với tôi, Tín Nghĩa
có rất, rất nhiều những bậc
tiền bối, những anh, chị đồng
nghiệp để lại trong tôi những
nghĩa tình không thể nào quên
được. Với những ai đã từng
gắn bó với Tín Nghĩa dù ít dù
nhiều cũng đã trải qua những
cảm xúc giống như tôi, để lòng
mình luôn trân quý Công ty nói
chung và những người đồng
nghiệp nói riêng, để những tình
cảm đó trở thành động lực giúp
chúng ta vượt qua những lúc
khó khăn, thách thức và tiếp tục
gắn bó Công ty và cống hiến
cho một Tín Nghĩa vươn xa hơn.
Mỗi ngày tới, mỗi ngày
trôi qua đều là những khoảnh
khắc thời gian thực sự đáng để
ta trân trọng và lưu giữ trong
cuộc sống. Từng ấy thời gian
cũng đủ để tôi phải lòng với Tín
Nghĩa và vui vẻ với công việc
thường ngày. Tín Nghĩa đã cho
tôi nhiều cảm xúc đáng nhớ, đó
là những cảm xúc khó tả trong
ngày Tết Trung thu cùng các
em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn. Những chuyến
đi mang màu xanh tình nguyện
tô hồng những trang sách cho
nhiều em nhỏ khao khát đến
trường tìm kiếm con chữ. Tôi
yêu buổi trồng cây ở khu công
nghiệp Đất Đỏ, tôi hào hứng
cùng các cháu nhỏ nhân ngày
quốc tế thiếu nhi, tôi mãi nhớ
chuyến tham quan nghỉ dưỡng
cuối năm gắn kết cùng nhau.
Tôi vui với ngày chung tay làm
báo tường ngày Tết, tôi trân
trọng từng khoảnh khắc từng
trò chơi gắn kết anh chị em
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trong ngày hội thao truyền
thống. Tôi hạnh phúc với việc
tự tay chuẩn bị các phần quà
cho các anh chị trong công ty
trong ngày Tết Nguyên Đán
sum vầy hạnh phúc. Tín Nghĩa
đã giữ chân tôi và mọi người
bởi vì Tín Nghĩa là một khối
doanh nghiệp vững mạnh,
một tập thể đoàn kết, một môi
trường làm việc năng động để
mọi người được tự tin thể hiện
năng lực bản thân, cùng nhau
cống hiến hết mình.
Từ ngày mới gặp nhau, tôi
đã có cảm giác thân quen với
Tín Nghĩa, dường như tôi đã
yêu Tín Nghĩa từ kiếp trước vậy.
Tôi biết ơn những bậc tiền bối,
những anh, chị đồng nghiệp
đã đồng hành, giúp đỡ, sẻ chia
cùng tôi trong những lúc khó
khăn nhất. Trong ngôi nhà
chung này chất chứa bao nhiêu
là kỷ niệm cùng biết bao nghĩa
tình. Tôi rất yêu công việc của
tôi và tôi thuộc về nơi này. Tôi sẽ
yêu và giữ mãi màu áo xanh ước
mơ này.
Mỗi ngày trôi qua đều là
ngày của sức trẻ, thanh niên Tín
Nghĩa ơi, hãy nỗ lực hết mình cho
màu áo xanh Tín Nghĩa và màu
áo xanh thanh niên tình nguyện,
còn chờ gì nữa mà không bùng
lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy
lên ngọn lửa khát khao cống
hiến và hãy cùng hát vang:
“Nếu được chọn làm hạt giống để
mùa sau
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối, tim ta làm
ngọn lửa”.
»» Nguyễn Thị Thanh Hằng
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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C

Tôi đã trở về

T

ôi
vào
Tín Nghĩa
từ năm 2005 tại
phòng IT – Tổng
công ty Tín Nghĩa,
khi đó tôi đang
còn ngồi trên ghế
nhà trường, lúc đó
tôi còn bỡ ngỡ, với
sự giúp đỡ nhiệt
tình của các anh em phòng IT và cả các anh chị em ở đơn vị
mà tôi đã tiếp xúc đã tiếp thêm cho tôi về kinh nghiệm và sự
tự tin, vững bước hơn trên con đường học hỏi của chính bản
thân. Tôi đã xem Tín Nghĩa như một mái nhà thứ hai của tôi.
Đến năm 2012 do sự vấp ngã trên con đường của chính mình
do tuổi trẻ nông nỗi, thiếu kinh nghiệm và bồng bột nên tôi
đành phải ra đi. Sau khi ra đi tôi luôn tìm kiếm những cái gọi
là Tín và Nghĩa cùng với tình cảm thắm thiết ở những nơi tôi
đến, nhưng không có nơi nào bằng được mái nhà xưa tôi đã
từng ở, cùng phấn đấu và xây dựng suốt 7 năm ròng rã, tôi rất
nhớ Tín Nghĩa, và rất muốn xây dựng ở nơi tôi đến giống như
mái nhà Tín Nghĩa, mà không được vì ở đó họ không định
nghĩa đúng về văn hoá công ty.
Đến năm 2018, được sự ưu ái của các cô chú, và anh chị
em đồng nghiệp tôi đã trở về mái nhà chung của Tín Nghĩa.
Một mái nhà đầy ắp sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn
nhau khi khó khăn hoạn nạn. Một mái nhà chứa đựng một
văn hoá công ty mà tôi từng ao ước khi làm tại những đơn vị
tôi đã đi qua, mà không có được, hoàn toàn không có được.
Khi trở về tôi rất vui mừng được trở về mái nhà xưa khi vừa
đúng lúc đi sinh hoạt lần đầu tiên là “ Hội thao chào mừng
Tổng Công ty được 30 năm tuổi (1989-2019) “. Nhưng khi tôi
trở về có quá nhiều thay đổi ở Tín Nghĩa, các cô chú mà tôi
yêu mến giờ đã vể hưu gần hết rồi. Tôi giờ đây thuộc về thế
hệ trẻ của công ty. Và tôi tự hứa tôi sẽ cùng các anh chị em
thuộc thế hệ trẻ sẽ cố gắng duy trì mái ấm Tín Nghĩa theo
văn hoá công ty ngày càng tốt hơn, ấm áp hơn; đưa Tổng
công ty Tín Nghĩa ngày càng tốt hơn, vững chắc hơn. Đúng
với phương châm hoạt động xưa nay của cả Tổng công ty Tín
Nghĩa là “ Tín Nghĩa là nền tảng của sự Thịnh Vượng”.
»» Châu Minh Khoa
Công ty CP BĐS Thống Nhất
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ó những khoảnh khắc
khiến người ta không
bao giờ quên, có những bài học
khiến ta sẽ trưởng thành hơn,
có những trải nghiệm khiến
người ta nhớ mãi,… và tại Tín
Nghĩa, có những điều khiến tôi
trưởng thành và nhớ mãi.
Ngày ấy, nghe tin Tín Nghĩa
tuyển dụng, tôi rất háo hức khi
nộp hồ sơ vào đây, nhưng cũng
có phần lo lắng không chỉ vì Tín
Nghĩa là một trong những công
ty lớn của Đồng Nai, mà còn lo
lắng về việc chuyên môn của
mình có phù hợp nơi đây hay
không,… Cũng không ít khó
khăn, nhưng cuối cùng, tôi may
mắn nhận tin mình chính thức
được tuyển dụng.
Ngày đầu tiên, đặt chân
vào phòng, tôi không biết kinh
nghiệm, kiến thức của mình có
phù hợp hay không. Lo lắng
cũng có nhưng cũng đầy phấn
khích trước việc được áp dụng
những gì mình đã học, đã làm
vào môi trường thực tế nơi
đây. Và tại đây, Tín Nghĩa, tôi
đã có nhiều trải nghiệm mà
không phải nơi nào cũng có
được.
Trong quá trình làm việc,
có những bất đồng về mặt
quan điểm, cách làm,… khiến
tôi nhiều lúc muốn dừng lại
nhưng rồi với sự giúp đỡ của các
Anh, Chị, Bạn bè đồng nghiệp,
tôi đã vượt qua những điều đó
và hoàn thiện mình hơn và đó là
lúc mà tôi nhận ra tôi đã, đang
và sẽ mãi là một thành viên của
gia đình Tín Nghĩa.

đặc biệt

TÍN NGHĨA
Tôi học được nhiều
để trưởng thành

Có một may mắn, khi công
việc của tôi có thể giúp tôi hiểu
hơn nhiều điều về Tín Nghĩa,
tôi càng thêm nể phục thế hệ
các Anh, Chị đi trước. Thành
lập từ năm 1989, Tín Nghĩa
trải qua quá trình hình thành
và phát triển theo những giai
đoạn thăng trầm của nền kinh
tế đất nước, nếu ngày nay, mọi
người thấy Tín Nghĩa với số vốn
2.000 tỷ đồng, Top 100 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top
05 Doanh nghiệp xuất khẩu
lớn nhất Việt Nam,… cũng như
hàng chục giải thưởng uy tín
khác, hoạt động với 04 lĩnh vực
chính, 11 công ty con, 5 công

ty liên kết, 5 đơn vị trực thuộc
và 15 Phòng, ban chức năng,
thì về xuất phát điểm chỉ với
số vốn ban đầu 15 triệu đồng
và đội ngũ nhân sự chỉ hơn
10 người,… điều không phải
doanh nghiệp nào cũng có thể
làm được tương tự như vậy.
Kinh doanh đa lĩnh vực,
nhưng một điều mà tôi ấn
tượng nhất là công tác từ thiện,
xã hội. Đó có thể là chương
trình Chung lòng chung sức, đó
có thể là chương trình tặng quà
cho người già, người có hoàn
cảnh khó khăn,…, đó có thể là
chương trình xây dựng trường
mầm non, cầu, đường,… và
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hàng loạt các chương trình khác
mà tôi chưa kể đến. Dù trong
bất kỳ hoàn cảnh nào, công tác
từ thiện luôn được đặt lên ưu
tiên hàng đầu và đó là một điều
xuyên suốt trong đại gia đình
Tín Nghĩa.
Bên cạnh đó, các Anh/ Chị
lãnh đạo trong công ty cũng rất
quan tâm đến cuộc sống tinh
thần của cán bộ, công nhân viên
trong công ty. Trong 02 năm
làm việc tại Tín Nghĩa, tôi được
tham gia hội thao của toàn Tổng
Công ty, đây không chỉ là dịp mà
chúng tôi có thể giải trí sau thời
gian làm việc căng thẳng mà còn
là dịp để chúng tôi có thể chia sẻ
những kinh nghiệm, giao lưu
với các thành viên khác trong
hệ thống. Bên cạnh đó, vào mỗi
dịp xuân về, đại gia đình chúng
tôi còn tổ chức các hoạt động
như làm bánh tết, cắm hoa, báo
tường, văn nghệ,…
Và còn nhiều, rất nhiều
điều nữa mà trong câu chuyện
của tôi chưa thể nào kể hết.
Dù con đường phía trước
thuận lợi hay khó khăn, dù
tương lai là điều không ai đoán
được, có thể là thành công,
cũng có thể là thất bại, nhưng
tôi tin, chúng tôi, những thành
viên của Tín Nghĩa của ngày
hôm nay, những con người đầy
nhiệt huyết và quyết tâm, nhất
định sẽ vượt qua tất cả, cùng
nhau tạo dựng một tương lai
thịnh vượng.
»» Đặng Hồng Long
Phòng Truyền thông Tiếp thị
Tổng Công ty
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Anh Nguyễn Văn Liễu, vị Giám đốc giản dị, gần gũi
và yêu thích thể thao (2000-2001)

Anh Nguyễn Văn Hồng, vị Giám đốc rất chịu chơi và
yêu thích hoạt động phong trào (2001-2003)

Anh Nguyễn Cao Nhơn, Vị Giám đốc nhiệt tâm và
rất nhiều sáng kiến (2003-2008)

Chị Dương Lê Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc NMNS
(2003-2008). Chị được tham gia Khóa tập huấn
chuyên ngành Cà phê tại Quatemala và Hoa Kỳ

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập NM Nông Sản
(1998-20/02-2008)

Chị Kiều Trang & Ban Giám Đốc Cty KDNS (20082013)
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NÔNG SẢN ĐỒNG HÀNH CÙNG TÍN NGHĨA

N

gay từ ngày đầu khởi
nghiệp năm 1989,
tiền thân của Tín Nghĩa là Công
ty sản xuất kinh doanh tổng
hợp Proseco. Trong giai đoạn
này kinh tế của Việt Nam chưa
thực sự phát triển ngành nông
nghiệp còn nhiều hạn chế, các
mặt hàng nông sản trong nước
tự sản xuất còn nghèo nàn, các
vùng nông thôn chủ yếu trồng
các cây lương thực ngắn ngày,
như: khoai mì, lúa, bắp, đậu,...
sản lượng không cao. Thời gian
này Công ty Proseco đã triển
khai thu mua bắp tươi tại các đại
phương trong tỉnh như: Định
Quán, Xuân Lộc, Long Khánh
về gia công sấy và xuất khẩu
sang thị trường Thailand và

Philippines. Là người trực tiếp
giám sát giao nhận kiểm đếm
những bao bắp xếp xuống tàu
lần đầu tiên tại cảng Sài Gòn,
làm cho tôi rất hân hoan và có
thêm động lực để hoàn thành
nhiệm vụ tốt nhất, niềm vui khi
nhận được bộ Bill of Loading
từ tay người thuyền trưởng khi
giao hàng xong, xem như công
việc đã được hoàn thành.
Năm 1992 Công ty Proseco
đổi tên thành Công ty Tín
Nghĩa, những container bắp hạt
vẫn thường xuyên xuất khẩu
mỗi tháng, số lượng bắp đóng
từng container xuất khẩu ít hơn,
nhưng chất lượng bắp được
kiểm soát nghiêm ngặt hơn và
giá trị cao hơn.

23

Với định hướng tăng doanh
thu, kim ngạch xuất khẩu cho
tỉnh nhà. Năm 1997, Tín Nghĩa
đã chuyển sang kinh doanh mặt
hàng cà phê nhân xuất khẩu,
giai đoạn đầu làm kinh doanh
thương mại mua cà phê nhân
thành phẩm của Công ty Đại
Hưng Phát và Công ty An Hưng,
đóng hàng vào containers tại
kho người bán và chuyển xuống
tàu xuất đi các nước.
Sau một năm học hỏi kinh
nghiệm, Công ty chính thức
thành lập Nhà máy chế biến
nông sản Tín Nghĩa vào năm
1998. Hàng ngày những chuyến
xe tải chở đầy cà phê, bắp hạt
chờ nhập hàng, thúc đẩy tinh
thần làm việc của CB.CNV nhà
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máy thêm hăng say phấn khởi.
Tiếng máy sấy, máy sàng chạy
liên tục cho ra những bao cà
phê thành phẩm, những bao
bắp hạt vàng ươm đạt chuẩn,
đã được chất thành từng cây
hàng cao vút đầy ấp trong kho
đang chờ giao cho khách hàng.
Với quyết tâm tăng sản
lượng kinh doanh các mặt
hàng nông sản chủ lực, ban
Giám đốc Nhà máy nông sản
đã khai thác mở nhiều địa
điểm thu mua sấy bắp tại các
địa phương có nguồn hàng dồi
dào, như: Xuân Đông, Xuân Tây,
Bình Thuận, Gia Lai, Đắk lắk.
Sản lượng kinh doanh bắp hạt
và cà phê nhân xuất khẩu tăng
dần lên mỗi năm, góp phần
tăng doanh thu và lợi nhuận
hàng năm cho đơn vị.
Những năm tiếp theo,
mục tiêu kế hoạch kinh doanh
của Nhà máy chế biến nông sản
là đa dạng hóa các mặt hàng
nông sản. Từ đó, đã tiếp cận
sang kinh doanh các mặt hàng
Mì lát cung cấp cho các nhà
máy sản xuất TAGS và mặt hàng
Tiêu đen xuất khẩu. Để đáp ứng
nhu cầu kinh doanh đa dạng
các mặt hàng nông sản, Nhà
máy đã đầu tư xây dựng thêm
kho mới 5.400m2, sức chứa trên
10.000 tấn, đảm bảo cho việc
thu mua bảo quản hàng hóa
thuận lợi cho việc chào bán cho
khách hàng và cung cấp cho
các nhà máy sản xuất TAGS.
Đặc tính của các mặt hàng
nông sản phụ thuộc vào mùa vụ
và được gieo trồng tại các địa
phương có thổ nhưỡng thích

hợp. Vì vậy, hàng năm đến tháng
01 tháng 02 Nhà máy nông sản
triển khai đội quân thu mua
mì lát tại Bình Phước, Tây Ninh,
tháng 7 tháng 8 thu mua Bắp
hạt tại Xuân Lộc, Gia Lai, Đắk lắk,
tháng 9 tháng 10 trở đi thu mua
cà phê nhân tại Bảo Lộc, Lâm Hà,
Đắk lắk, Gia Lai.
Như định mệnh, trãi qua
30 năm ngành hàng nông sản
đã luôn gắn bó và đồng hành
cùng Tín Nghĩa, mọi niềm vui,
nỗi buồn của ngành hàng này
đã mang lại đầy đủ hương vị
cho mọi người. Trong đó, mặt
hàng cà phê nhân xuất khẩu
theo năm tháng đã góp phần
tạo nên thương hiệu mạnh cho
Tín Nghĩa trên thị trường trong
nước và quốc tế. Những danh
hiệu, giải thưởng lớn do các Bộ
ngành và Hiệp hội cà phê ca
cao bầu chọn nhiều năm liền
Tín Nghĩa đều đạt giải, như:
Top 5 trong danh sách
các nhà xuất khẩu cà phê
nhân của Việt Nam và là
Doanh nghiệp xuất khẩu có
uy tín nhiều năm liền.
Không những thế, nông
sản vẫn luôn tiếp tục đồng
hành cùng Tín Nghĩa. Trong
tương lai, nông sản Tín Nghĩa
sẽ khoác lên mình bộ áo mới
với cung cách quản lý mới và
hệ thống kiểm soát rủi ro an
toàn, hy vọng ngành hàng
nông sản sẽ tạo nên diện mạo
mới cho thương hiệu Tín Nghĩa
bay cao bay xa.
»» Nguyễn Ngọc Nhân
Phòng Kinh doanh Tổng hợp
Tổng Công ty
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H

òa trong không
khí sôi động với
nhiều phong trào chào
mừng kỷ niệm 30 năm ngày
thành lập Công ty Tín Nghĩa
(07/9/1989 – 07/9/2019)
chợt thấy bâng khuâng đến
lạ. Mới đó mà đã 30 năm trôi
qua, tôi và các anh chị đã
già thiệt rồi. Nhìn mấy em
thanh niên chia nhóm chiều
nào cũng họp lại tập múa,
tập hát, tập thuyết trình ý
tưởng sáng tạo cho các môn
thi thật xôm tụ mà lòng thấy
nao nao, bồi hồi về một thời
đã qua, cũng tuổi trẻ nồng
nhiệt, năng động và thật
hạnh phúc khi có ai đó để
yêu thương, có việc gì đó để
làm và điều gì đó để hy vọng.
Nhớ ngày đó Tôi , Thảo, Anh
Nhân, Anh Thức và các bạn
trong đoàn thanh niên được
giao “trọng trách” phối hợp
công đoàn gây quỹ bằng
việc nuôi cá tại khu sinh thái
Tân Vạn - hiện nay là Khu dân
cư dịch vụ và du lịch Cù lao
Tân Vạn do Tín Nghĩa Á Châu
chủ đầu tư. Lúc ấy trong
Công ty chỉ có mỗi anh Đức
là có chiếc vespa, anh Truyền
chiếc honda dame, còn lại ai
cũng đi xe đạp, vậy mà tuần
nào chúng tôi cũng chở
nhau qua trại cá để thăm cá,
để mua thêm thức ăn cho
cá, hái chôm chôm, trồng
khoai mì….Kết quả là sau
khi thu hoạch vụ mùa đầu
tiên lỗ 130.000 đồng, lý do
gần ngày bán cá trời mưa
to quá mà lưới bao thì thấp
nên một số em cá theo nước
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MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
ra sông lớn. Khoai mì thì may ra
có được vài củ an ủi do đất ở đây
luôn trũng nước có củ nhưng
hay bị úng.
Mặc dù thành quả không
như mong đợi nhưng bước
đầu chúng tôi được khen là có
cố gắng nên cả bọn rất phấn
khởi vì thấy được anh chị đã
ủng hộ và song hành cùng
mình. Riêng đối với tôi, dường
như những buổi lao động tập
thể ấy giúp chúng tôi gắn kết
hơn và cho đến giờ, trải qua
mấy mươi năm tôi vẫn tin rằng
sự gắn kết nhân viên có thể
cải thiện kết quả kinh doanh,
có thể nâng cao năng suất lao
động, tạo niềm tin vào đơn vị
và lãnh đạo của mình bằng sự
gần gũi tìm hiểu, chia sẻ thông
tin, ngợi khen hay cám ơn khi
cần thiết.
Thỉnh thoảng có bạn bè trong Công ty tới nhà chơi, trong
thời gian loay hoay dưới bếp làm món ăn tôi hay mời tất cả lên
phòng sách cho đỡ buồn. Nhưng đọc sách thì hầu như không bao
giờ thấy mà cứ giở album ra xem là chí choé bình phẩm. Nào là:
“Trời ơi sao hồi đó ai cũng ốm nhom ốm nhách vậy?” , “Chị này là
ai mà em hổng biết sao giống hoa hậu Kiều Khanh vậy (chỉ Xuân
Phương)?”, “Bác Chương nhìn phong độ quá hén, chú Đức vẫn
không thay đổi nhìn baby ghê, còn cô Hường với Chú Tịnh nhìn
già hơn bây giờ. À, mà sao trong hình thấy ai cũng bỏ áo ngoài
thùng giản dị ghê…..”
Nhìn lại mấy mươi năm, hầu như anh chị nào nay cũng hai
màu tóc bởi họ đã dành cả thời thanh xuân tươi trẻ để gắn bó,
xây dựng và phát triển công ty ngày một khang trang, cuộc sống
anh em ngày thêm sung túc hơn. Đối với tôi, gặp được nhau đúng
là duyên nhưng sống được với nhau bền lâu nhất định phải dựa
trên sự chân thành và tín nghĩa. Trong suốt ba thập niên có cơ hội
đồng hành cùng mọi người, tôi nhận ra các anh chị ngày ấy mỗi
người thể hiện những nét tính cách khác nhau trong công việc
nhưng tất cả đều tồn tại một điểm chung- nếu có tranh chấp hay
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mâu thuẫn xảy ra họ luôn biết
đặt mình vào vị trí đối phương
để có cơ sở phân biệt rõ đúng
sai. Nhờ vậy mà cách giải quyết
vấn đề của các anh chị luôn
cẩn trọng, thấu đáo mà tôi cho
rằng rất đáng học hỏi. Là thành
viên trong tập thể tôi biết ơn
về điều ấy và hy vọng rằng tiếp bước thế hệ trước chúng
ta cũng sẽ học cách bao dung,
chia sẻ và thông cảm hơn cho
nhau trong công việc cũng như
trong cuộc sống để thành quả
này của Công ty sẽ được phát
huy và được nhân rộng qua
bao thế hệ tiếp nữa.
»» Trần Thị Thanh Hương
Công ty CP LPG Tín Nghĩa
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10 năm
dưới một mái nhà
T

háng 9 đã về, đất trời đã bắt đầu bước
vào thu với ánh nắng vàng. Đối với tôi
mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, bắt nguồn
cho nhiều cảm hứng và hướng người ta đến với
những cảm xúc dịu dàng mà đắm say, mơ mộng
mà dễ thương đến kỳ lạ. Mùa thu cũng là “tết độc
lập” của dân tộc, tết Trung thu cho bao gia đình
sum họp, và còn là ngày hội tựu trường của bao
thế hệ học sinh và cũng là cột mốc thời gian:
7/9/1989 – 7/9/2019, đánh dấu mốc son lịch sử
Tổng Công ty Tín Nghĩa tròn 30 năm tuổi.
Tôi rất vinh dự được trở thành một thành
viên trong Tổng công ty Tín Nghĩa đúng vào dịp kỷ
niệm 20 năm thành lập (ngày 7/9/2009). Thời gian
tôi công tác tại Tín Nghĩa chỉ là một phần ba chặng
đường hình thành và phát triển, thế nhưng trong
một phần ba chặng đường ấy tôi cũng đã chứng
kiến hết “khó khăn có, vất vả có và có cả những
niềm vui, nỗi tự hào”.
Năm 2012, hoạt động của Tổng Công ty Tín
Nghĩa vẫn theo định hướng phát triển đa ngành
nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh còn một
số lĩnh vực chưa hiệu quả, tình hình tài chính của
Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm
ấy, tôi vẫn nhớ để giải quyết khó khăn trước mắt
tình hình tài chính của công ty, chúng tôi dù chỉ
nhận 70% lương những vẫn cố gắng nỗ lực hết
sức mình, đoàn kết tạo niềm tin làm chỗ dựa
cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được rằng sự đồng
cảm không được tạo bởi sự trường kỳ của thời
gian mà chỉ cần trong khoảnh khắc, cũng như
đôi khi chúng ta cảm thấy được xích lại gần nhau
hơn, chỉ cần những phút giây cùng nhìn về một
hướng; mỗi ngày làm việc cùng nhau là mỗi ngày
làm việc hết mình, là mỗi ngày tập thể cùng nhau
đồng cảm và sẻ chia.
Năm 2014, với tinh thần triển khai quyết liệt
đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạt động tập
trung vào bốn lĩnh vực kinh doanh thế mạnh: Đầu
tư kinh doanh hạ tầng KCN; Kinh doanh xăng dầu;
Kinh doanh và chế biến nông sản; Kinh doanh

dịch vụ logistics, Tín Nghĩa đã liên tục tăng trưởng
về doanh thu và lợi nhuận. Kết quả này đã khẳng
định sự đúng đắn và kịp thời của chủ trương tái cơ
cấu Tổng công ty, sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt
của Ban Tổng Giám đốc, và sự quyết tâm, nỗ lực
của tập thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty để xây
dựng nên thương hiệu Tín Nghĩa.
Năm 2016, Tín Nghĩa đã hoàn tất thành công
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mở ra thời
kỳ phát triển mới cho Tổng Công ty Tín Nghĩa. Mô
hình tổ chức hiện nay rất hợp lý với 09 phòng ban
phòng ban chức năng, với 10 Công ty con, 3 Đơn vị
trực thuộc và 6 Công ty liên doanh liên kết.
Mười năm công tác tại Tín Nghĩa, tôi cảm
nhận Tín Nghĩa luôn là mái nhà chung được xây
đắp bằng tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực và tình cảm của
toàn thể nhân viên cũng như ban lãnh đạo Tổng
Công ty. Thành công của Tín Nghĩa ngày hôm nay
chính là sự kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ “quan hệ
với đối tác khách hàng – quan hệ nội bộ – quan hệ
xã hội”; trên nền tảng của chữ “Tín” và chữ “Nghĩa”.
Chữ “Tín” được thể hiện qua phong cách làm việc
chuyên nghiệp, qua sự tôn trọng, thực hiện các giá
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trị và cam kết; “Nghĩa” là tận tâm,
nghĩa tình, hướng tới những giá
trị nhân văn và quan tâm đến
cộng đồng.
Cám ơn ban lãnh đạo đã
xây dựng lên thương hiệu Tín
Nghĩa, cảm ơn tập thể cán bộ
nhân viên đã tạo nên văn hóa
và tinh thần đoàn kết Tín Nghĩa
hôm nay. Chúc cho chặng
đường mới, trên mỗi bước đi
thương hiệu Tín Nghĩa để lại
sẽ là những giá trị tốt nhất cho
khách hàng, những sự quan
tâm tốt nhất với người lao động
và những sự sẻ chia lớn nhất với
cộng đồng.
“Tín Nghĩa” là nền tảng của
sự thịnh vượng và là phương
châm cho sự phát triển bền
vững của chúng ta.
»» Lê Nguyễn Diễm Hằng
Ban Quản Lý Các KCN Tín Nghĩa

gày 02/04/2009, ngày đầu tiên với bao bỡ ngỡ khi bước
chân vào làm việc tại Công ty. Thời gian qua đi thật nhanh,
mới đó mà đã hơn mười năm tôi được làm việc tại Công ty Cổ phần
Phát triển KCN Tín Nghĩa.
Nhớ năm đầu tiên bước chân vào Công ty, năm đó, Tín Nghĩa
của chúng ta kỷ niệm 20 năm thành lập. Cho đến năm nay ta lại
chuẩn bị đón chào kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Thời gian trôi
nhanh thật, mới khi nào còn là con bé lơ ngơ mới ra trường, giờ
nhìn lại, cũng đã 10 năm công tác, cũng là mẹ
của 2 nhóc con đáng yêu rồi.
Năm vừa rồi, thật sự là một khoảng
thời gian khó khăn đối với bản thân và
gia đình mình, khi phát hiện ra đứa con
gái bẻ bỏng bị bệnh ung thư máu.
Cảm giác khi đó, tất cả như chỉ muốn
dừng lại. Nhắn tin cho “Sếp” xin nghỉ,
“Sếp” chỉ nhắn lại, “Cứ yên tâm lo cho
con đi, công việc có người khác làm”
lúc đó chỉ muốn khóc. Sếp mình, mang
tiếng nghiêm, hơi khó tính. Nhưng thực
sự, khi ấy, cảm nhận được sự quan tâm,
thấy Sếp thực rất gần gũi, như một người anh,
cảm giác nhận được sự quan tâm như người trong
cùng một gia đình, ấm áp.
Nhờ sự quan tâm của gia đình, sự hỗ trợ của của các anh chị
đồng nghiệp, từ tinh thần, công việc hay cả vật chất, mình cũng đã
dần bình tâm lại, tập trung lo cho con, cố gắng hoàn thành công việc
được giao. Cuộc chiến đấu cùng con với căn bệnh này, chắc sẽ còn
rất dài. Em xin chân thành cảm ơn các anh, các chị trong Công ty Cổ
phần Phát triển KCN Tín Nghĩa nói riêng và các anh chị trong cùng hệ
thống Tổng Công ty nói chung đã luôn quan tâm, động viên em cùng
gia đình trong thời gian vừa qua, tự hứa với mình sẽ luôn cố gắng,
không phụ sự quan tâm của mọi người.
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa,
Bản thân tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của Tổng Công
ty Tín Nghĩa, cùng chung tay góp sức xây dựng cho ngôi nhà Tín
Nghĩa ngày càng phát triển ổn định và bền vững.
Mong rằng Đại gia đình Tín Nghĩa bước sang tuổi mới sẽ có
nhiều vận hội mới, với sức lực và trí lực kiện toàn, Tín Nghĩa có thể
chấp cánh bay cao thêm những ước mơ, vươn tới và vươn xa hơn
nữa trong kinh tế thế giới hội nhập.
»» Nguyễn Kim Ngân
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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gay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng ước mơ ra
trường có một công việc ổn định, đúng với chuyên môn,
nhưng thực tế đó là điều không phải ai cũng đạt được. Tôi may mắn
được làm việc đúng với chuyên môn tại một đơn vị trực thuộc Tổng
Công ty Tín Nghĩa – Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
Thời gian qua đi thật nhanh, mới đó mà đã hơn mười năm tôi
được làm việc tại đây, học tập và trau dồi những kỹ năng chuyên
môn với tập thể các anh, các chị trong đại gia đình Tín Nghĩa.
Đối với bản thân tôi, được phục vụ cho Công ty không chỉ là
một vinh dự mà còn là niềm tự hào vì tôi đã học được rất nhiều ở
cán bộ lãnh đạo Công ty, những con người đầy nhiệt huyết, hết
mình vì công việc, sống chan hoà tình thương nhưng cũng rất
nghiêm minh và chính trực, nên anh chị em trong Công ty lúc nào
cũng đoàn kết, gắn bó, cầu tiến và xem Công ty như gia đình thứ
hai của mình.
Ngày 7/9 tới, tập thể các thành viên của đại gia đình Tín
Nghĩa cùng hân hoan chúc mừng Tổng Công ty Tín Nghĩa bước
sang tuổi 30. Có thể nói đối với một Công ty 30 năm không phải
là thời gian quá dài mà cũng không quá ngắn. Nhưng qua 30 năm
với những khó khăn và đầy thách thức của nền kinh tế, Ban lãnh
đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa đã dẫn đắt đại gia đình Tín Nghĩa vượt
qua được những khó khăn, thách thức để phát triển ngày càng
vững mạnh và khẳng định thương hiệu Tín Nghĩa trên thương
trường như ngày nay.
Bước sang một tuổi mới, con thuyền Tín
Nghĩa sẽ giữ vững tay chèo, vượt muôn ngàn
sóng lớn để luôn đi đầu trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm
vụ được giao, đẩy mạnh phát triển để vươn cao
vươn xa hơn nữa, tìm được thêm nhiều luồng
cá cho mùa về đầy ắp bến bờ vui.
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa, tập thể các bộ công
nhân viên Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín
Nghĩa quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm
vụ được giao và cùng chung tay góp sức xây
dựng cho ngôi nhà Tín Nghĩa ngày càng phát
triển bền vững, tạo đà cất cánh vươn xa.
»»
Nguyễn Kim Ngân
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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gày mới tốt nghiệp
đại học, Tôi quyết định
chọn TP HCM là nơi mình sẽ bắt
đầu công việc với tấm bằng trên
tay, nhưng tôi lại không làm việc
Thành phố xa hoa này mà lại có
cơ duyên làm việc và lập nghiệp
tại Đồng Nai, tại Khu công
nghiệp Biên Hoà I. Mọi thứ bắt
đầu từ đây, không biết từ bao
giờ và nguyên nhân do đâu mà
lại có duyên với con số 9. Thời
đó, sinh viên mới ra trường, làm
gì có tiền mà mơ mộng xe cộ này
nọ, tôi may mắn được các anh
chị đài thọ có được chiếc xe máy
cà tàng, là tài sản lớn nhất của
tôi lúc bấy giờ, mà ngẫu nhiên
khi tôi lấy biển số xe cộng các số
lại là 9, mà bình thường người ta
gọi là chín nút, tôi vui và rất vui
nữa là khác, không cần biết là số
lùi hay số tiến, số xấu hay đẹp,
mặc kệ việc dân gian thường nói
số chín là số lênh đênh, tôi cứ
vui, cứ thích thôi.
Sau thời gian đi làm tích
góp được, tôi mua được chiếc
xe gắn máy khác, lại một lần nữa
tôi lại ngẫu nhiên lấy được số
9. Đúng là có nhiều việc không
thể nói trước được, nhưng việc
ngẫu nhiên như thế được lặp lại
thì không thể nói là ngẫu nhiên
nữa mà nó như là cái duyên với
số 9 vậy.
Khi lập gia đình, không biết
run rủi thế nào tôi lại thêm nhiều
kỷ niệm đối với con số 7. Tôi sinh
ra và lớn lên ở quê hương Đất võ
Bình Định, số xe theo tỉnh này là
77, ông xã tôi quê Nghệ An, số
xe là 37. Khi chọn sim cho điện
thoại di động, lại ngẫu nhiên
tôi chọn sim điện thoại, chẳng

Ấn phẩm
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Lương duyên VỚI
CON SỐ 7 VÀ 9
Nói về con số 7 và số 9 như thể kể lại những
kỷ niệm của riêng mình, không biết do ngẫu
nhiên hay có sự sắp đặt của cuộc đời mà hai
con số này gắn bó với mình cả trong công
việc lẫn trong cuộc sống.
những có một con số bảy mà có đến ba con số bảy,
cộng thêm số ngôi nhà cấp 4 cũng có sự hiện diện
của con số 7.
Và cứ như thế, con số 7, số 9 lại liên tiếp gắn bó
với tôi như một cái duyên khi tôi được nhận công
tác tại một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Ngày
tôi vào làm việc cũng là lúc Tổng Công ty tổ chức lễ
kỷ niệm 20 năm ngày thành lập – ngày 7 tháng 9
năm 2009. Năm ấy, Tổng Công ty tổ chức rất trang
trọng tại Nhà hàng Cọ Dầu, vì là nhân viên mới, lúc
đó tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về truyền thống cũng
như văn hoá với hai chữ Tín Nghĩa, trong tôi lúc ấy
là cảm giác choáng ngợp bởi sự hoành tráng, trang
trọng và ý nghĩa của buổi lễ kỷ niệm. Tôi nhủ thầm:
có lẻ hai con số này sẽ gắn bó và song hành với tôi
như một sự sắp đặt của số phận chăng!
Mới đó mà cũng gần 10 năm, trong lúc này
rất nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm
thành lập Tổng Công ty (07/9/1979 – 07/9/2019),
có rất nhiều hoạt động chuẩn bị chào mừng ngày
thành lập đã được Tổng Công ty triển khai cho các
đơn vị, các Công ty con. Bên cạnh việc thi đua hoàn
thành các chỉ tiêu kinh doanh, lập thành tích chào
mừng sinh nhật lần thứ 30 của Tổng Công ty. Các
Công ty con còn đăng ký các công trình thi đua, các
hoạt động thiện nguyện, công trình đoàn thanh
niên, các hoạt động văn thể,…
Như là một nét văn hoá của riêng Tín Nghĩa
mà không phải ở đâu cũng có. Mỗi thành viên
trong đại gia đình Tín Nghĩa đều cảm thấy tự hào
xen lẫn vinh dự và đồng thời là trách nhiệm cùng
hướng tới mục tiêu chung, thực hiện nhiệm vụ
chung. Cái nét văn hoá ấy như ngấm vào từng suy

nghĩ của mỗi cán bộ nhân viên.
Nếu như lễ kỷ niệm 20 năm ấy là sự trang
trọng, quy mô, thì ngày 7 tháng 9 năm 2019 sắp tới,
Tổng Công ty sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30
năm thành lập, đánh dấu mốc quan trọng mới, là
dịp để Tổng Công ty tri ân các thế hệ lãnh đạo, tổng
kết và nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành
và lớn mạnh như ngày nay, là dịp để ôn lại truyền
thống văn hoá Tín Nghĩa, là cái cảm giác ấm áp,
thân tình trong mái nhà chung Tín Nghĩa. Không
khí buổi gặp mặt chắc chắn sẽ làm cho chúng ta
nghĩ về việc làm sao để có thể cống hiến, cống hiến
hơn nữa cho sự phát triển chung của Tổng Công ty.
Lần kỷ niệm này, khẳng định sự lớn mạnh của Tổng
Công ty cả về chỉ tiêu doanh số, kim ngạch xuất
khẩu, nộp ngân sách, số lao động, đưa cái tên Tín
Nghĩa vào top 100 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.
Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty
(07/9/1989 – 07/9/2019), không chỉ riêng tôi mà tất
cả Cán bộ nhân viên đang công tác tại các Công ty,
đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Tín Nghĩa đều
tự rèn luyện, phấn đấu và cảm thấy tự hào xen lẫn
ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình – phải làm
sao để đóng góp nhiều hơn nữa vào mục tiêu phát
triển chung.
Kính chúc Tổng Công ty ngày càng phát
triển thịnh vượng và vươn ra thế giới, khẳng định
thương hiệu Tín Nghĩa trên nền tảng uy tín, chất
lượng và nghĩa tình.
»» Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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teve Jobs là một doanh nhân, nhà
sáng chế người Mỹ. Ông là người
có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp
vi tính với hãng Apple. Có một câu nói của
ông mà tôi rất tâm đắc: “Đôi khi cuộc đời
sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất
niềm tin”. Sức mạnh của niềm tin đã được
rất nhiều người cũng như nhiều thế hệ
khẳng định. Niềm tin sẽ đưa con người ta
từ vực thẳm tối tăm tiến lên phía trước, có
thể cứu họ từ gục ngã mà vươn lên. Niềm
tin mang một sức mạnh siêu nhiên mà con
người luôn cần phải có nó.
Thật vậy, niềm tin có sức mạnh kì
diệu lắm. Nó là một cảm xúc trong ý chí của
con người. Nó đi liền với sự hi vọng bùng
cháy trong tâm hồn. Niềm tin được ví như
một động lực để giúp con người vượt qua
những khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Và để vượt qua chúng thì niềm tin vào bản
thân luôn là điều không thể thiếu. Niềm tin
vào bản thân là sự ý thức về năng lực, phẩm
chất, giá trị của bản thân, đánh giá được vị
trí vai trò của mình trong cuộc sống. Niềm
tin vào bản thân thực sự rất quan trọng. Bởi
nó không đơn thuần là một cảm xúc thông
thường. Nó còn là một động lực lớn của con
người. Chắc hẳn bạn đã nghe câu: ”mất
niềm tin là mất tất cả”. Tại sao lại như vậy?
Bởi thứ nhất bạn sẽ là người hiểu rõ bạn
nhất. Bạn sẽ biết được toàn bộ suy nghĩ, thế
mạnh, điểm yếu của chính bản thân bạn.
Bạn sẽ là người duy nhất biết rõ bạn cần gì,
ước mơ những gì, hi vọng điều gì cho cuộc
sống. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ chẳng
còn quan tâm đến những điều này nữa. Bạn
sẽ chẳng còn ý chí, nghị lực để bước tiếp trên
con đường mình đã chọn. Mất niềm tin, bạn
sẽ chẳng còn biết mục đích sống của mình
là gì vì thế mà trở thành buông thả bất cần,
lúc đó hậu quả sẽ thật khó lường. Không có
niềm tin, sống buông thả, bất cứ lúc nào
bạn cũng có thể xa ngã rồi đánh mất bản
thân mình.
Mở rộng ra một chút về niềm tin
trong kinh doanh đối với sự thành công của
một Công ty. Niềm tin lúc này không chỉ
còn là tin vào năng lực, khả năng nội tại,
mà hiểu rộng ra đó là cả uy tín của doanh
nghiệp đối với khách hàng, thị trường.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi

mà công nghệ thông tin ngày càng có vị
trí quan trọng trong sự phồn thịnh của một
quốc gia, các doanh nghiệp ngoài việc xác
định được vai trò, vị trí của công nghệ trong
ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, phân
phối tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi cung
ứng toàn cầu mà yếu tố niềm tin cũng được
quan tâm đúng mức. Một khi thị trường, đối
tác, khách hàng đã có được niềm tin vào sản
phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp đã khẳng
định, thì việc khẳng định vị trí của mình trên
thương trường chỉ còn là thời gian.
Xã hội ngày càng phát triển, thu
nhập người dân ngày một cải thiện hơn, con
người ngày càng có xu hướng hướng đến
lựa chọn những sản phẩm có uy tín, được
số đông ủng hộ bởi uy tín và chất lượng thì
chắc chắn rằng sản phẩm ấy sẽ có chỗ đứng
riêng vững chắc.
Trải qua 30 năm hình thành, phát
triển. Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng trải qua
không ít thăng trầm, Tín Nghĩa cũng không
nằm ngoài chu kỳ thịnh – suy của nền kinh
tế. Đến nay, có thể khẳng định rằng: Các sản
phẩm của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có một
vị trí riêng trên thương trường.
Nói đến Tín Nghĩa là người ta nói ngay
đến “Xăng Dầu Tín Nghĩa”, đến sản phẩm
nông sản thương hiệu Tín Nghĩa, đến dịch
vụ khu công nghiệp, đến dịch vụ Logistics và
nhiều sản phẩm khác đang dần khẳng định.
Với con số hơn 1.600 cán bộ nhân viên trong
toàn Tổng Công ty, Tín Nghĩa đứng trong top
100 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.
Chắc hẳn không riêng gì tôi mà tất cả
cán bộ nhân viên đang công tác tại hệ thống
các Công ty, các đơn vị trong Tổng Công ty
đều tự hào nói ngay khi ai đó hỏi bạn công
tác ở đâu – Tôi, bạn đang công tác tại Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Chúng tôi tự hào không
chỉ vì được làm việc ở một Tổng Công ty lớn,
mà ở đó chúng tôi tự hào vì truyền thống
văn hoá Tín Nghĩa – đã được xây dựng và
duy trì trong suốt thời gian qua. Người khác
nhìn vào có thể suy nghĩ rằng Tín Nghĩa
là một Công ty Nhà nước thì chắc cách
làm việc cũng theo kiểu như “ Nhà nước”,
nhưng không một ai trong Tín Nghĩa có suy
nghĩ như thế cả. Ở đây với tư duy lãnh đạo
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
không ngừng cải tiến, đổi mới, cập nhật, và
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rất nhạy bén, thì tất cả cán bộ quản lý đến
bộ máy giúp việc bắt buộc phải năng động
và luôn thay đổi mới, cập nhật theo xu thế,
không ngừng học tập nâng cao kiến thức
chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao cho công việc.
Trong không khí thi đua sôi nổi
của toàn thể cán bộ công nhân viên của
các Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị
trực thuộc lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty
(07/9/1989 – 07/9/2019), có rất nhiều hoạt
động, sự kiện được tổ chức nhằm hướng đến
hoạt động này. Lúc này là thời điểm nước rút
để tổng kết kết quả của chuỗi các hoạt động
thi đua cả trong sản xuất kinh doanh, hoạt
động thể thao, văn thể, chương trình thiện
nguyện. Ai ai cũng háo hức chờ đón sự kiện
lớn trong suốt 30 năm hình thành và phát
triển không ngừng lớn mạnh của Tổng Công
ty. Đây có lẻ là dấu mốc không thể nào quên
của mỗi thành viên trong đại gia đình Tín
Nghĩa, là dịp để ôn lại chặng đường dài vừa
qua, là dịp để tri ân các thế hệ lãnh đạo, các
cựu cán bộ đã đóng góp cho sự lớn mạnh
của Tổng Công ty ngày hôm nay.
»» Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DV Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa

N

ăm 2010 tôi là một
“đứa con” chập chững
những bước chân đầu tiên vào
đại gia đình Tín Nghĩa. Trong
thời gian 9 năm công tác, tôi
may mắn được làm việc tại hai
đơn vị. Đó là Công ty Cổ Phần
Tín Khải và bây giờ là Công ty Cổ
phần thương mại và Xây dựng
Phước Tân. Dù làm việc ở đâu thì
sự năng động và chuyên nghiệp
là điều mà tôi cảm nhận được
sâu sắc nhất. Tất cả xuất phát từ
sự lãnh đạo tài ba, sáng suốt, có
tâm-có tầm và những con người
đầy nhiệt huyết. Khi trở thành
“đứa con” của Tín Nghĩa tôi mới
thật sự hiểu hết giá trị của bản
thân, cũng như cống hiến hết
mình cho tuổi trẻ. Đã bao giờ
các bạn tự cho mình cơ hội để
phát triển những điểm mạnh
trong mình, thay vì cứ phải làm
tốt nhất vị trí mà mình đang
đứng? Đã bao giờ những con
người có cá tính hoàn toàn trái
ngược nhau nhưng lại ngồi làm
việc hòa hợp trong cùng một
dự án để phát kiến những điều
chưa tưởng tượng được trước
đó? Đã bao giờ… Tín Nghĩa
chính là như vậy, chính là môi
trường, chính là đồng nghiệp,
chính là hệ thống, chính là mái
nhà chung của chúng tôi.
Khoác lên mình chiếc áo
mang tên Tín Nghĩa ấy, tôi thấy
con người mình năng động
và tươi trẻ hơn rất nhiều. Màu
xanh là màu của những hi vọng,

đặc biệt

Từ khi khoác lên mình

chiếc áo Tín Nghĩa
cũng là màu tượng trưng cho
hòa bình như luôn nhắc nhớ
chúng tôi – những đứa con của
gia đình Tín Nghĩa luôn luôn sẵn
sàng học hỏi, luôn yêu thương
hòa nhã gắn kết với đồng
nghiệp, với bạn bè để tạo một
khối doanh nghiệp vững mạnh.
Ông bà ta có câu “ Muốn
biết phải hỏi, muốn giỏi phải
học” quả không sai và câu nói
này như kim chỉ nam luôn thôi
thúc tôi không ngừng học hỏi.
Dù làm việc ở đâu thì tôi cũng
không ngừng học hỏi các anh
chị đi trước và những bạn đồng
nghiệp trong công ty, từ đó tôi
đã tự trau dồi cho mình được
rất nhiều kiến thức và kỹ năng
sống. Có lẽ tôi sẽ không thể tìm
được một nơi có môi trường
làm việc tốt như ở đây, giữa
mọi người không hề có sự ganh
ghét. Nơi đây như một đại gia
đình lớn – nơi mọi người cùng
nhau làm việc dưới “ một mái
nhà chung”. Mái nhà chung Tín
Nghĩa.
Tín Nghĩa không chỉ làm
tôi tự hào về hoạt động kinh
doanh lớn mạnh mà còn đa
dạng về các hoạt động xã hội
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mang tính nhân văn cao. Chẳng
hạn như những món quà nhỏ
vào dịp Tết Nguyên đán, tuy nhỏ
thôi nhưng đã làm ấm lòng biết
bao gia đình có hoàn cảnh khó
khăn. Hay những buổi viếng
thăm mộ các anh hùng liệt sỹ
nhân ngày 27 tháng 7 hàng
năm,… làm tôi có thêm động
lực để phấn đấu hoàn thành tốt
nhất các công việc được giao
ở Công ty. Các anh chị đi trước
luôn là tấm gương sáng để tôi
noi theo và phấn đấu hết mình
để xứng đáng là thành viên của
Tín Nghĩa.
Nhân dịp Kỷ niệm 30
năm thành lập Tổng công ty
(07/09/1989-07/09/2019), tôi
xin Kính chúc Công ty ngày
càng phát triển, mở rộng qui
mô hoạt động và gặt hái nhiều
thắng lợi lớn hơn trên nền
tảng chữ “TÍN”, chất lượng,
nghĩa tình.
Đối với các cán bộ công
nhân viên, chúng ta sẽ tiếp tục
phát huy mạnh mẽ hơn nữa
những giá trị cốt lõi đã làm
nên thành công của Công ty đó là tình đoàn kết, tinh thần
nhiệt huyết, sáng tạo, không
lùi bước trước khó khăn. Ý chí
và quyết tâm của mỗi người
trong tập thể sẽ là nền tảng
vững chắc cho sự phát triển
và lớn mạnh của Công ty. Điều
đó cũng sẽ mang đến cho
từng thành viên của Công ty
đời sống vật chất và tinh thần
ngày càng tốt đẹp hơn.
»» Nguyễn Thị Hoài
Công ty CP TM&XD Phước Tân

TÍN NGHĨA TRONG TÔI
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Thông tin nội bộ

Tình người đầy ắp nơi đây
Ai đó đã từng nói rằng cái nghề là cái nghiệp, lựa một nghề cũng khó khăn như chọn vợ chọn
chồng bởi ngoài việc có một đầu óc tỉnh táo, còn cần có cả sự rung động của trái tim và một
chút nhân duyên đưa đẩy.

T

ôi bước vào làm việc tại Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông (TNPĐ) thấm
thoắt cũng được gần 3 tháng. Những ngày đầu
vào làm việc tại Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa
Phương Đông để lại cho tôi những ấn tượng sâu
sắc về con người, cơ sở vật chất khang trang. Một
đội ngũ CBCNV làm việc kỷ luật, chuyên nghiệp, là
một Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà
nước, Công ty còn có chính sách nhân sự hợp lý,
chăm lo đến đời sống người lao động . Chỉ từng
đó cũng để cho tôi muốn ở lại, gắn bó lâu dài tại
Công ty, đó cũng là những ấn tượng đẹp để lại
cho tôi những tâm tư, tình cảm đặc biệt, mong
muốn Công ty ngày càng phát triển hơn nữa,.
Qua những ngày tháng thử việc tại Công ty cổ
phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông tôi không chỉ
được học hỏi, đúc rút được nhiều kỹ năng và kinh
nghiệm trong công việc mà còn cảm nhận được
tình người đầy ắp ở nơi đây. Tôi đang thật sự hoà
mình vào gia đình Tín Nghĩa – Phương Đông như là
một gia đình nơi có những người anh em để chia
sẻ tất cả buồn vui trong công việc và cuộc sống. Tất

cả những kinh nghiệm và kiến thức tôi đạt được
hôm nay đều có sự giúp đỡ rất nhiều của mỗi con
người nơi đây. Tôi chân thành cảm ơn mọi người và
tự hứa sẽ còn tiếp tục nỗ lực hết mình, chung tay
góp sức để xây dựng một tập thể nhân viên TNPĐ
đoàn kết vững mạnh, với tinh thần làm việc cao độ ở
các bộ phận, tôi tin rằng Công ty CP KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông của chúng ta sẽ ngày càng phát triển
bền vững và thịnh vượng hơn trong tương lai.
“Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi nơi sẽ
mang đến cho ta kiến thức – kinh nghiệm và cả
tình yêu…” Với tôi, những ngày làm việc tại TNPĐ
có vô vàn những mảnh ghép đáng nhớ. Thông
điệp tôi muốn gửi đến toàn thể mọi người là dù
bạn có đang làm ở bất cứ vị trí nào và bất cứ nơi
đâu thì mỗi đóng góp, sự nỗ lực của các bạn dù
lớn hay nhỏ đều được trân trọng và đền đáp xứng
đáng chỉ cần bạn quên đi cái cách bạn làm việc
như một người làm công ăn lương mà hãy làm
việc bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình.
»» Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
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Nhớ người
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khai sinh

Tín Nghĩa
Mới đó, thế mà chú Ba thân
yêu của chúng ta đã đi xa
được gần 20 năm. Kể từ đó,
mỗi khi Tín Nghĩa tổ chức
sự kiện là mỗi lần trên hàng
ghế danh dự lại thiếu đi một
con người đáng kính.

C

hú Ba Bá, tên thật Lâm
Văn lợi, là một đảng
viên lão thành cách mạng, có
hơn năm mươi năm tuổi Đảng,
trong đó có mấy chục năm tham
gia hai thời kỳ kháng chiến. Khổ
cực trong lao tù của thực dân,
đế quốc, vất vả, hiểm nguy
trong đấu tranh bảo vệ Đảng,
bảo vệ cách mạng, đã lấy đi rất
nhiều sức lực của người chiến sỹ
kiên trung, nhưng ở trong Chú
lúc nào cũng vẫn hừng hực đầy
nhiệt tình cách mạng.
Sau ngày đất nước thống
nhất, chú lại lao vào công việc
mới mà Đảng giao, vẫn hăng
say như những ngày nào trong
kháng chiến. Ở chú Ba, trước
hết đó là con người của công
việc. Vào năm 1980, Ban Tài
Chính Quản Trị được thành lập,
với nhiệm vụ chuyên lo về công
tác tài chính, quản trị phục vụ
cho hoạt động của Tỉnh ủy.

Theo đó một vài đơn vị kinh tế
trực thuộc Ban được thành lập,
để tổ chức sản xuất kinh doanh
nhằm có nguồn thu ngân sách
Đảng. Giữa những bộn bề trăm
công ngàn việc của ngày đầu
mới thành lập, thiếu cơ sở vật
chất, thiếu vốn, thiếu con người
biết việc, không ngại khó khăn,
tuổi cao sức yếu, ngày đêm lăn
lộn lao vào công việc, lúc thì
đồng bằng, lúc thì miền núi, khi
thì các tỉnh miền Trung, Miền
Đông Nam bộ, khi thì các tỉnh
Đồng bằng Sông Cửu Long xa
xôi, nơi nào Chú cũng có mặt.
Đi nhiều nơi, biết nhiều việc để
cố gắng tìm cho được một mô
hình kinh doanh mới, tìm kiếm,
tập hợp những con người tâm
huyết và biết làm kinh tế giỏi.
Thêm vào đó cuối những
năm 80 và đầu những năm 90,
khi hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở
Liên xô và Đông Âu sụp đổ. Tình
hình xã hội trong nước cực kỳ
phức tạp, khó khăn, kinh tế lạm
phát lên đến vài con số, đời sống
người lao động vô cùng khó
khăn, cán bộ công nhân viên
dao động tư tưởng, một số nghỉ
việc đi làm nơi khác. Cũng giống
như hầu hết các doanh nghiệp
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trong cả nước, các đơn vị kinh
doanh trực thuộc Ban Tài chính
Quản trị đều lâm vào hoàn cảnh
khó khăn, bế tắc, mất vốn kinh
doanh, nguy cơ phá sản, hoặc
giải thể là chắc chắn… một số
cơ sở kinh doanh phải giao cho
các huyện quản lý, chỉ còn một
hai đơn vị làm “đời sống” cải
thiện bữa cơm trưa cho cán bộ
công nhân viên hệ Đảng. Theo
đó Ban Tài chính Quản trị sáp
nhập vào Văn Phòng Tỉnh ủy.
Lúc này trên cương vị là
cấp phó của cơ quan Văn phòng
Tỉnh ủy, nhưng với Chú lúc nào
vẫn cứ tâm niệm, trăn trở với sự
nghiệp mình vừa gây dựng dở
dang. Chính trong giai đoạn
này đã đủ thời gian để chiêm
nghiệm, ấp ủ, hình thành ở
trong con người Chú một quyết
tâm mới, một kế hoạch mới, để
rồi sau này hình thành lên một
mô hình sản xuất kinh doanh
mới chặt chẽ, bài bản hơn.
Vào tháng 7 năm 1989, Ban
Tài Chính Quản trị Tỉnh ủy được
thành lập trở lại. Đi kèm theo
đó là vực dậy và thành lập mới
các đơn vị sản xuất kinh doanh.
Công ty Proseco- tên đầu tiên
của công ty Tín Nghĩa của chúng

GÓC CHIA SẺ

Thông tin nội bộ
ta được ra đời trong hoàn cảnh
như vậy. Vẫn những khó khăn
chồng chất thủa ban đầu, và rồi
lại phải đối mặt với biết bao khó
khăn thách thức mới. Khi nền
kinh tế đất nước đang chuyển từ
cơ chế bao cấp sang nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần mà
ở đó cạnh tranh“sống còn”là một
đặc trưng tất yếu. Kinh nghiệm
của một người đã từng trải, được
thử thách trong gian nan, chiêm
nghiệm từ những bài học không
thành công vừa qua…tham gia
chèo lái “con thuyền” Tín Nghĩa
vượt qua từng giai đoạn muôn
trùng khó khăn thử thách, để rồi
đứng vững vươn lên.
Không chỉ nhiệt tình xông
xáo trong công việc, tư duy đổi
mới không bị giới hạn ở tuổi tác
đối với con người như Chú. Nhìn
lại những thành tựu của ngày
hôm nay, những dự án mới đã
và đang được hình thành, quy
mô ngày càng phát triển đi
lên, tương lai Tín Nghĩa sẽ đến
rất gần, mới thấy hết được tầm
nhìn xa trông rộng, công sức,
trí tuệ của những người “khai
thiên lập địa”, trong đó công
đầu thuộc về Chú.
Ba mươi năm đã qua, Tín
Nghĩa đi lên từ trong gian khó,
thành công của ngày hôm nay
được bắt nguồn từ ngày hôm
qua, “ăn quả nhớ người trồng
cây”, “uống nước nhớ nguồn”
cho phép tôi được thắp một nén
nhang lòng, thành kính dâng lên
Người, Chú Ba thân yêu.
»» Nguyễn Văn Liễu
Thường trực Đảng ủy
Tổng Công ty

SỐNG MÃI VỚI chặng đường
của tâm trí và sức lực
“E

m ơi có bao nhiêu,
60 năm cuộc đời”,
như lời tác giả ca khúc 60 năm
cuộc đời, có thể nói dấu ấn 60
năm với mỗi người rất quan
trọng, đánh dấu một chặng
đường dài từ khi sinh ra, lớn
lên, trải nghiệm cuộc đời, với
nhiều cung bậc cảm xúc mà
không phải ai cũng giống
nhau, có niềm vui, có nỗi
buồn, có thành công, hạnh
phúc và cũng có lúc thăng
trầm, sóng gió, khó khăn,…
cho đến khi lớn tuổi về già.
Trong 60 năm đó, sẽ có hơn
nửa cuộc đời, 30 năm, làm
việc, cống hiến năng lực, trí
tuệ, sức khỏe cho xã hội.
Cột mốc thời gian 10
năm, 20 năm và 30 năm có thể
nói là rất quan trọng với mỗi
doanh nghiệp, đánh dấu từng
nấc thang của sự phát triển,
khẳng định sự trưởng thành
của doanh nghiệp, đồng thời
cũng đánh dấu những đóng
góp của đội ngũ cán bộ nhân
viên trên bước đường thành
công của doanh nghiệp, để có
thể trường tồn đến ngày nay.
Có thể nói, so với những
doanh nghiệp khác, Tổng
Công ty Tín Nghĩa chắc chắn
sẽ là một trong những doanh
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nghiệp ở vị trí top đầu về số
lượng cán bộ nhân viên có thâm
niên làm việc lâu năm nhiều
nhất, đã gắn bó với công ty từ
những ngày đầu tiên cho đến
hôm nay, 30 năm (1989-2019).
Trên chặng đường 30
năm ấy, tôi cũng là một trong
số hàng trăm anh chị em cùng
bước đi trên hơn nửa chặng
đường, với tôi thời gian ấy có rất
nhiều kỷ niệm và rất khó quên.
Ngày đầu tiên đến với
Tín Nghĩa, tôi cũng chưa kịp
tìm hiểu gì về công ty, chỉ đơn
giản đến phỏng vấn theo yêu
cầu của bố mẹ, họ muốn tôi về
làm gần nhà, không phải sống
xa nhà. Ấn tượng ban đầu với
tôi, công ty cũng bình thường,
chỉ như một ngôi nhà của gia
đình, không quá nhiều người,
tôi được chị Bạch Hường – Phó
Tổng Giám đốc phỏng vấn,
nhìn chị thật nghiêm nghị
nhưng cũng dễ gần. Sau một
hồi đánh vật với bài test kiểm
tra kiến thức kế toán, cũng may
tôi làm cũng ổn, cũng lên được
bảng cân đối kế toán. Tôi được
chuyển sang nhận việc tại Trung
tâm TMDVDL & KS, tôi ấn tượng
với sếp mới, kế toán trưởng,
người phụ nữ hơi đứng tuổi, với
cặp mắt kính và giọng nói “sang

sảng” cảnh báo không phải là
người dễ tính. Giám đốc là một
sếp trông lớn tuổi, gương mặt
có nhiều nếp nhăn và khá căng
thẳng, hay xoa tay lên trán làm
cho tôi cũng thấy căng thẳng.
Thời gian đầu, tôi làm việc
cảm thấy rất áp lực, chị đồng
nghiệp nói với tôi “ Viết sai 01
tờ hóa đơn là bị phạt 100.000
đồng”, mà hầu như ngày nào
cũng xuất hoá đơn, khi đó,
mức lương của tôi chỉ đủ tương
đương 20 tờ hoá đơn nếu viết
sai. Lúc đó, tôi nghĩ chắc không
ổn rồi, ý trời chắc tôi sẽ không
làm ở đây lâu đâu, tôi sẽ quay lại
làm ở Tp.HCM thôi.
Rồi tôi cũng quen với việc
viết hoá đơn, quen công việc
nên cũng không còn lo lắng
nữa. Các anh chị đồng nghiệp
cũng thân thiện như người
trong gia đình, hỗ trợ công việc
cho nhau. Không chỉ công việc
phát sinh hàng ngày, có những
ngày anh chị em phải đi kiểm kê
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hàng hoá ngoài giờ ở các trạm
xăng dầu tại thời điểm chỉnh giá
20 giờ hoặc 22 giờ…và kiểm ở
tất cả các trạm xăng, khi đó cũng
cả chục trạm, có những trạm ở
xa như Xuân Thọ, Long Khánh,
Nhơn Trạch mà khi xong việc
cũng hơn nửa đêm. Trên chặng
đường về nhà, mặc dù đã khuya
nhưng anh em vẫn không cảm
thấy mệt vì được công ty quan
tâm, lo lắng an nguy của mọi
người cho đến khi tất cả về nhà
được an toàn.
Song song công việc, khi
đó, anh Tịnh – Phó Tổng Giám
đốc còn tổ chức cho kế toán học
lớp Giám đốc tài chính để nâng
cao kiến thức. Và đến một ngày,
công ty thông báo tổ chức thi
tay nghề kế toán viên, ngoài
nội dung thi kế toán còn có nội
dung thi về soạn thảo văn bản,
môn này tôi chưa bao giờ làm,
hic hic…Cũng nhờ các anh chị
đồng nghiệp hướng dẫn cách
soạn thảo, tôi cũng hoàn thành
phần thi này. Và cũng không
ngờ tôi được điểm cao môn này
và cũng lọt trong top được khen
thưởng khi tổng kết hội thi.
Bên cạnh công việc, mặc
dù không có năng khiếu, tôi
cũng tham gia hoạt động văn
nghệ. Khi đó, công ty cũng còn
ít người nên hầu hết các bạn còn
trẻ đều nhiệt tình tham gia, cũng
tập dợt ngoài giờ, được các anh
chị lãnh đạo như anh Đức, chị
Hường, chị Hà, chị Linh … ủng
hộ và tạo điều kiện cho hoạt
động phong trào, cũng đi thi với
các đơn vị khác trong và ngoài
tỉnh và cũng đem về nhiều giải
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thưởng với những tác phẩm đến
nay vẫn để lại nhiều ấn tượng
cho mọi người như Những cô
gái Đồng Lộc, Chị Võ Thị Sáu, Lời
bác dặn trước lúc đi xa…
Thời gian trôi đi, tôi cũng
gắn bó với công ty xăng dầu 12
năm. Sau đó, tôi cũng chuyển
qua logistics, Donafoods, mặc
dù thời gian ở các đơn vị này
không dài nhưng mỗi nơi đều
cho tôi cảm giác gần gũi, yêu
thương. Các anh chị đồng
nghiệp đều rất tình cảm, gần
gũi, đoàn kết, …Có những anh
chị ở Donafoods cũng chia sẻ
rất thật và cảm động, kể từ khi
có Tín Nghĩa tham gia vào công
ty, anh em mới thấy họ được
quan tâm vì chất lượng bữa cơm
được cải thiện hơn, những ngày
lễ tết cũng có thưởng hoặc có
quà, dù không nhiều do công ty
còn nhiều khó khăn, ….
Mừng Tổng Công ty tròn
30 tuổi, với những định hướng
cho sự phát triển ở tầm cao mới,
xin tri ân những anh chị lãnh
đạo Ban Tổng Giám đốc đã có
những đóng góp to lớn cho
sự nghiệp phát triển của Tổng
Công ty từ những ngày đầu với
nhiều khó khăn và đồng vốn ít
ỏi, chủ yếu nhờ vốn hỗ trợ của
ngân hàng đến ngày hôm nay
trở thành một trong những
doanh nghiệp hàng đầu của
Tỉnh Đồng Nai. Và cám ơn tất cả
những anh chị đã đóng góp cả
tâm trí và sức lực cho Tổng Công
ty phát triển đến ngày hôm nay.
»» Nguyễn Thị Thùy Vân
Phòng Kế toán Tài chính
Tổng Công ty
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V

ượt không gian, đi
qua cả thời gian ghi
dấu ấn sâu đậm trên chặng
đường 30 năm hình thành và
phát triển, Tin Nghĩa đã khẳng
định vị thế, đẳng cấp tầm cỡ
của mình trên địa bàn Đồng
Nai và trên toàn quốc, hơn thế

nữa cả trên thương trường quốc
tế. Minh chứng là trong những
năm qua, từ Chính phủ, đến các
tổ chức kinh tế chính trị xã hội
và các tổ chức kinh tế có uy tín
trên thế giới đã trao tặng nhiều
huân chương, danh hiệu, phần
thưởng cao quý cho Tín Nghĩa

MỘT
GÓC NHÌN
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về những thành tựu xuất sắc
trong sản xuất kinh doanh và
hoạt động xã hội.
Là thành viên trong “gia
đình” Tín Nghĩa hẳn chúng ta ai
cũng thấy phấn khởi tự hào.
Tại sao Tín Nghĩa đạt được
nhiều thành tựu đáng trân
trọng như vậy?
Một điều ai cũng biết, Tín
Nghĩa là doanh nghiệp do Tỉnh
ủy thành lập, là một tổ chức
kinh tế của Đảng. Từ thuở phôi
thai cho đến tận bây giờ, Tín
Nghĩa luôn được soi mình trong
ánh sáng của Đảng nên ắt hẳn
mang đậm trong mình tính
Đảng sâu sắc.
Thực vậy, lúc doanh nghiệp
khai sinh được đặt tên là Tín
Nghĩa thì đã mang đậm tính
Đảng từ đó rồi. Tiếp đến là đã
lựa chọn được đúng những cán
bộ tốt, vừa có tâm vừa đủ tầm để
gánh vác trọng trách tuy vinh dự
nhưng rất nặng nề từ buổi ban sơ
cho đến tận bây giờ. Tín Nghĩa đã
hoạch định chiến lược sản
xuất kinh doanh đa
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ngành đều là những ngành mũi
nhọn có lợi cho quốc kế dân sinh,
vượt qua bao khó khăn thách
thức, từ chỗ rất ít ỏi về vốn liếng
về tiền bạc và con người, cũng
như kinh nghiệm bề dày khiêm
tốn, phải “vật lộn” chèo chống
giữa một nền kinh tế thị trường
đang hội nhâp toàn cầu với bao
bỡ ngỡ và áp lực cạnh tranh khắc
nghiệt, từng bước chúng ta đã
gặt hái được những thành tựu
đáng khích lệ. Những điều đó
đã đòi hỏi phát huy tính Đảng
cao độ, mọi người đã đoàn kết
thành một khối vững chắc dưới
sự lãnh đạo của người chỉ huy có
tâm sáng tầm cao và thành công
đã đến. Thành công trong sản
xuất kinh doanh của Tín Nghĩa
không đơn thuần chỉ là lợi nhuận
với những con số tiền bạc khô
cứng, mà đi liền với nó là sự chia
sẽ phúc lợi với cộng đồng xã hội.
Đó là nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho người lao động nội
bộ Tín Nghĩa, hiện không còn ai
khó khăn thiếu thốn. Đó là bao
năm qua những chuyến xe chở
nặng nghĩa tình với những phần
quà đến những vùng sâu vùng
xa cho bà con còn thiếu thốn đói
nghèo. Đó là những chuyến
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đi thiện nguyện giúp đỡ những
phận đời bất hạnh. Đó là đóng
góp vật chất tiền bạc xây dựng
phòng học cho các cháu ở vùng
còn khó khăn không chỗ học
tập. Đó là những lần đi thăm hỏi
giúp đỡ động viên những người
có công với cách mạng với tinh
thần uống nước nhớ nguồn đầy
cảm động. Tất cả những việc trên
đã thể hiện một cách rõ nét tính
Đảng trong “gia đình“ Tín Nghĩa.
Và cũng là lời giải thích tại sao Tín
Nghĩa trưởng thành lớn mạnh
sánh vai với các tập đoàn kinh
tế lớn của nước nhà và vươn xa
thành công trên thương trường
quốc tế.
Ba mươi năm qua, Tín
Nghĩa đã đạt được những
thành quả đáng tự hào, song
Tín Nghĩa không bao giờ tự
bằng lòng thỏa mãn ngủ quên
trên chiến thắng. Tín Nghĩa
sẽ phát huy cao độ thế và lực,
nâng cao hơn nữa tính Đảng
trong hoạt động của mình để
tiếp tục gặt hái những thành
công trong sự nghiệp vì con
người, vì cuộc sống hạnh phúc
của nhân dân.
Chào mừng 30 năm thành
lập Tín Nghĩa – Tháng 9.1989 –
Tháng 9.2019
»» Nguyễn Văn Đình
Công ty CP DV Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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Cuộc đời là một hành trình
lớn mà giữa những quãng
đời được kết nối bằng những
chuyến đi. Một trong những
chuyến đi của tôi có ý nghĩa
nhất, bắt đầu tại thời điểm
mà tôi cho rằng gắn liền với
các đồng nghiệp tại Công ty
CP Tín Khải.

Từ chuyến đi tham quan dành cho nhân viên

Đi cùng nhau
để yêu thương nhau hơn

K

hởi đầu từ Ban QLDA2_
Tổng Công ty Tín Nghĩa
từ năm 2008, sau đó phụ trách
kỹ thuật Công ty CP Tín Khải
thuộc hệ thống Tổng Công ty Tín
Nghĩa, đến nay cũng hơn mười
năm, trong hơn mười năm đó,
điều tôi nhận thức rõ nhất, để lại
nhiều ấn tượng nhất là văn hoá
doanh nghiệp. Nội hàm của văn
hoá doanh nghiệp có rất nhiều
góc độ, tuy nhiên trong phạm vi
bài viết gói gọn lại ở góc độ gắn
kết giữa các đồng nghiệp trong
những chuyến nghỉ dưỡng vào
dịp hè hàng năm.
Đầu tháng 7 năm 2019,
như mọi năm chúng tôi đều háo
hức chờ đợi chương trình nghỉ
dưỡng, du lịch từ Tổng Công ty
Tín Nghĩa và Công ty CP Phát
triển KCN Tín Nghĩa, đúng kế
hoạch, chủ trương từ đầu năm.
Dựa trên kết quả kinh doanh
của Công ty CP Tín Khải, tập thể
công ty chúng tôi được tham
quan, nghỉ dưỡng tại Singapore
và Malaysia với thời gian năm
ngày bốn đêm, quân số cho
chuyến đi tròn 28 người gồm
tôi và gia đình các đồng nghiệp.
Như mọi năm, đơn vị được
chọn để tổ chức chuyến đi khá
uy tín là Winway, bạn hướng
dẫn viên trẻ trung, khá ấn tượng

Phương Mai được Winway tin
tưởng giao nhiệm vụ hướng
dẫn, chăm sóc đoàn xuyên suốt
hành trình, công tác chuẩn
bị khá chu đáo. Tất cả thành
viên được cung cấp thông tin
đầy đủ về những hành lý cần
thiết, thông tin chi tiết về các
địa điểm sẽ đến, phong tục
tập quán, thậm chí chuẩn bị cả
những phương án xử lý, số điện
thoại liên lạc tại những nơi xảy
ra sự cố, khởi đầu chúng tôi đã
yên tâm với công tác chuẩn bị
chung mà có cơ sở lên kế hoạch
cho các điểm sẽ ghé thăm của
từng cá nhân.
Kuala Lumpur, đón chúng
tôi với thời tiết mùa hè khá đẹp
nắng không gắt lắm, chúng tôi
cùng nhau thăm lần lượt Quảng
trường độc lập, Cung điện
Hoàng gia, Tháp đôi, Đài tưởng
niệm Quốc gia. Tuy nhiên, ấn
tượng nhất là khám phá Kuala
Lumpur tự do về đêm, địa điểm
được chọn là chợ đêm Jalan
Alor Night Food Court. Chợ đêm
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cũng là nơi gần gũi nhất với với
cuộc sống thường nhật, một
vài chai bia, các món ăn nhanh
đủ để chúng tôi nhìn nhận một
cách khái quát về cuộc sống,
văn hoá đất nước Malaysia,
đương nhiên mỗi cá nhân đều
liên hệ về đất nước mình theo
các góc nhìn khác nhau. Jalan
Alor Night Food Court nếu so
sánh với Phố Bùi Viện của Việt
Nam thì không bằng, không
có gì ấn tượng lắm, nhất là chi
phí cho một chai bia và một vài
món ăn đơn giản. Cả phố ẩm
thực trong hai đêm rong ruổi
chưa món ăn nào gây ấn tượng
cá nhân tôi và các anh chị trong
đoàn, có nhiều cách lý giải
nhưng trên cơ sở những gia vị,
những chi tiết để chế biến món
ăn có vẻ không được đầu tư kỹ
lưỡng, có lẽ vị trí địa lý, khí hậu
đặt Malaysia vào vị thế khá đặc
biệt khi là quốc gia xuất khẩu
nông sản (dầu cọ) lớn nhất thế
giới, tuy nhiên lại phải dành ra
40 tỷ RM tương đương 9.45 tỷ

USD để nhập lương thực thực
phẩm từ các nước láng giềng.
Những trải nghiệm tại
Jalan Alor Night Food Court
khiến chúng tôi nhớ đến những
món ăn dân dã của miền tây
sông nước, đầy rau, củ, quả và
phong phú những gia vị được
bài trí đẹp mắt theo những
cách đặc thù khác nhau, trải
dài từ Tiền Giang đến Cần Thơ.
Ẩm thực, cảnh vật của Miền tây
sông nước là lợi thế so sánh rất
lớn khó nơi nào sánh bằng đó là
điều dễ cảm nhận được.
Bỏ qua những điểm tham
quan mua sắm phổ thông
không mấy ấn tượng, những
Quốc gia làm du lịch thường
tổ chức như, Cửa hàng đá đen
phong thuỷ, cửa hàng đồng
hồ, cửa hàng thiếc, cửa hàng
Chocolate Malaysia chúng tôi
đến Cao nguyên Genting ở độ
cao 2.000m, cách thủ đô Kuala
Lumpur 50km về phía bắc, tại
đây được xây dựng như một
tổ hợp giải trí cao cấp với các
dịch vụ sòng bạc, trò chơi cảm
giác mạnh, khu mua sắm khá
đa dạng. Đến đây, khiến chúng
tôi liên tưởng đến Đà Lạt với
độ cao khoảng 1.500m so với
mực nước biển, khí hậu mát mẻ
tương đồng, tuy nhiên Đà Lạt
ngoài công nghiệp giải trí, nghỉ
dưỡng ra còn có sự khác biệt
mà Genting không có được, đó
là cảnh quan tự nhiên, hoa nở
quanh năm, đi liền với dân số
đông, nhộn nhịp, việc kết hợp
phát triển nông nghiệp khiến
Đà Lạt hiện nay là một trong
những địa điểm đẹp nhất Việt
Nam, sự tương phản rõ rệt giữa
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một Genting công nghiệp giải
trí co cụm xung quanh mây mù
độ cao 2.000m, với một thành
phố Đà Lạt ngàn hoa có cảnh
quan tự nhiên, đa dạng nhiều
lựa chọn để khám phá.
Chia tay Malaysia, chúng
tôi đến Singapore theo kế hoạch
đoàn được tham quan lần lượt
vườn Gardens by the Bay, đảo
Sentosa, tượng Merlion Plaza
nhưng ấn tượng nhất là Công
viên hải dương học, công viên
này được Unesco công nhận, sở
hữu 100.000 động vật biển .
Lịch sử Singapore giai
đoạn 1819-1930 thừa hưởng từ
sự đầu tư, thịnh vượng của Anh
quốc, là một trong ba thương
cảng chính ở Đông Nam Á. Giai
đoạn 1955-1975 là giai đoạn
khốc liệt nhất trên chiến trường
Đông Dương, xảy ra chủ yếu tại
Việt Nam, trong giai đoạn này
tổng số bom do Mỹ ném xuống
Việt Nam là khoảng 7.8 triệu tấn
và 7.5 triệu tấn đạn dược, mìn
các loại…Tuy nhiên, trong giai
đoạn này Singapore lại hưởng
lợi từ việc cung cấp nhu yếu
phẩm, thuốc men, đạn dược,
cho quân đội Mỹ, riêng khoản
xăng dầu là 600 triệu USD/
tháng trong ròng rã 10 năm,
đây là một nguồn lực ban đầu
giúp Singapore phát triển thịnh
vượng đến ngày nay cùng với
Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài
Loan, Singapore là một trong
Bốn hổ kinh tế của châu Á.
Do đó, tại các điểm tham
quan tàu điện ngầm MRT, du
thuyền trên sông, cũng như
tham quan trung tâm thương
mại Suntec City, tất cả đều
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phải ngưỡng mộ sự phát triển
đến quy củ của Singapore, tuy
nhiên do là quốc đảo nhỏ, mật
độ dân số cao, nền kinh tế phụ
thuộc quá nhiều vào thương
mại, dịch vụ, sức cạnh tranh
trong không gian chật hẹp gần
đạt đến giới hạn, cũng là một
yếu tố đẩy chi phí các dịch vụ
cơ bản quá đắt đỏ.
Đêm cuối ở Singapore,
sau khi tự do mua sắm chúng
tôi hẹn nhau làm ly bia tại một
quán bar nhỏ ngay dưới tầng
trệt của khách sạn, quán khá
chật hẹp chỉ khoảng 100m2
với đơn giá thuê nếu quy đổi
ra Vnđ thì loanh quanh con số
200tr/tháng, chi phí cho một
chai bia Carlsberg vào khoảng
170.000Vnđ, không gian xung
quanh toàn các toà nhà chọc
trời, dù thành phố có sạch đẹp,
văn minh nhưng có lẽ ai trong
đoàn chúng tôi cũng muốn
ngày mai được về nhà.
Một chuyến đi đầy ý nghĩa,
đi cùng nhau gắn kết giữa các
đồng nghiệp, đi để thấy Việt
Nam mình vẫn là nơi đáng sống
hơn, với hàng chục ngàn hecta
đất nông nghiệp đang chuyển
đổi theo hướng nông nghiệp
công nghệ cao, với hàng trăm
con sông lớn nhỏ, nguồn nước
ngọt vô tận điều mà Malaysia và
Singapore mơ ước cũng không
có được, với dân số hơn 95 triệu
người đủ để đáp ứng nguồn lực
cho mọi lĩnh vực ngành nghề…
và điều quan trọng chúng tôi đi
cùng nhau để yêu thương nhau
hơn…!
»» Đào Văn Minh
Công ty CP Tín Khải
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ông ty cổ phần Tổng
Công ty Tín nghĩa luôn
coi trọng con người là nhân tố
trung tâm để quyết định thành
công, phồn thịnh và phát triển
bền vững, điều này minh chứng
của riêng cá nhân tôi trong suốt
thời gian qua.
• Công việc phù hợp với năng
lực sở thích của cá nhân tôi.
• Môi trường làm việc tốt và
quan hệ đồng nghiệp khá
tốt, có cơ hội giao thiệp với
nhiều đối tác.
• Công ty là nơi mình khởi
nghiệp, cuộc sống cá nhân
đều gắn với các mốc thời
gian và liên quan đến Công
ty. Mỗi sự thay đổi trong
cuộc sống đều có những

người bạn trong công ty
chia sẻ.
• Trả lương theo năng lực
công bằng và xứng đáng.
• Công ty luôn tin tưởng và
khả năng làm việc của mỗi
người, giao nhiệm vụ trách
nhiệm cụ thể rõ ràng giúp
cho chủ động trong công
việc cá nhân.
Qua những ngày, tháng,
năm làm việc tại Công ty cổ

phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã để lại cho tôi luôn tự hào
là thành viên Tín Nghĩa, luôn
cảm thấy làm việc không chỉ
học hỏi, đúc kết được nhiều kỹ
năng, kinh nghiệm trong công
việc mà còn cảm nhận được
cái tình người đầy ắp ở đây.
Nơi đây dạy cho tôi cách đối
nhân xử thế với đồng nghiệp
của mình, dạy tôi cách phối
hợp trong công việc, giúp tôi

Tôi thực sự hòa mình
vào gia đình Tín Nghĩa
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giải quyết những khúc mắc,
mâu thuẫn để có thể dung hoà
những điều trong cuộc sống.
Tôi thực sự hoà mình vào Tổng
Công ty Tín Nghĩa như một
gia đình nơi có những anh chị
em đồng nghiệp chia sẻ tất cả
những kinh nghiệm chuyên
môn, nghề nghiệp, v.v...
Văn hoá Tín Nghĩa có vị trí,
vai trò rất quan trọng trong sự
nghiệp phát triển. Bất kỳ công
ty nào thiếu đi yếu tố văn hoá
thì công ty đó khó có thể đứng
vững và tồn tại được, đặc biệt
trong giai đoạn hiện nay.
Văn hoá công ty được xây
dựng trong suốt quá trình tồn
tại và phát triển tạo nên sự khác
biệt giữa các công ty và được
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coi là truyền thống riêng. Mỗi
thành viên của công ty đều có ý
thức xây dựng các giá trị cốt lõi
bắt nguồn từ:
Sự thành thực (thể hiện là
nói thật, không gian dối, cam
kết thực hiện những gì mình
hứa hẹn và đảm bảo đúng
những gì mình đã thực hiện).
Sự tự giác (thể hiện ở
mức độ sẵn sàng với công việc,
không ngại khó khăn, làm việc
hết mình vì lợi ích tổ chức).
Sự khôn khéo (biết nói
những gì cần nói, hỏi những
điều cần hỏi, tranh luận những
điều đáng tranh luận và sắp xếp
những gì hợp lý nhất).
Sự sáng tạo (luôn luôn có
sự đổi mới trong công việc tìm
ra những phương án tối ưu đạt
hiệu quả cao trong sản xuất,
kinh doanh).
Tổng Công ty Tín Nghĩa
là tập hợp những con người
khác nhau về trình độ chuyên
môn, trình độ văn hoá, mức độ
nhận thức, quan hệ xã hội, vùng
miền… chính sự khác nhau
này tạo ra môi trường làm việc
đa dạng. Bên cạnh đó trong
giai đoạn hiện nay, sự đổi mới,
nâng cao hiệu quả là những
yếu tố mang tính then chốt cho
sự phát triển của công ty… Để
công ty trở thành nơi tập hợp,
phát huy mọi nguồn lực con
người góp phần vào sự phát
triển bền vững thì hơn lúc nào
hết việc duy trì phát triển văn
hoá công ty càng trở nên có vai
trò quan trọng.
Tín Nghĩa ngày càng phát
triển đòi hỏi mỗi thành viên
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phải đáp ứng nhu cầu đổi mới,
nâng cao hiệu quả trong công
việc. Cá nhân tôi cũng là một
thành viên xem Tổng công ty
là mái nhà thứ hai của mình
để cùng chung tay đóng góp,
đoàn kết một lòng, tương trợ
lẫn nhau và có kế hoạch trong
sự nghiệp chung của Tổng
Công ty, bản thân tôi có kế
hoạch sau:
• Nhận thức đúng về bản thân
mình.
• Mối quan hệ với đồng
nghiệp, luôn tạo dựng được
mối quan hệ tốt với đồng
nghiệp, cư xử bằng thái độ
chân thành, thiện chí.
• Xác định mục tiêu ngắn hạn,
trung hạn, dài hạn để phấn
đấu.
• Thái độ sống tích cực và lạc
quan sẽ mang lại cho sự
thành công trong công việc.
• Lao động không mệt mỏi,
hãy làm việc và nỗ lực không
ngừng.
• Khát vọng loại bỏ mọi trở
ngại trên bước đường tiến tới
thành công.
Để đáp ứng với sự phát
triển của Tổng Công ty vì vậy tôi
phải phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, luôn trao
dồi chuyên môn, nghiệp vụ,
quan tâm đến quản lý thời gian
lên lịch làm việc hàng ngày,
trong công việc làm đạt hiệu
quả. Tôi tin rằng tôi sẽ là một
thành viên giỏi trong một tập
thể giỏi đưa Tổng Công ty phát
triển bền vững.
»» Võ Thị Minh Trang
ICD Đồng Nai

GÓC CHIA SẺ

Ấn phẩm

Thông tin nội bộ

GÓC CHIA SẺ

T

ín Nghĩa - một cụm
từ đẹp và mang đậm
phẩm chất truyền thống dân
tộc đã được khéo chọn đặt tên
cho một doanh nghiệp non trẻ
nhưng đầy quyết tâm và nghị
lực. Ngày 7 tháng 9 năm 1989
đánh dấu cột mốc quan trọng
trong chuỗi thời gian dài hình
thành và phát triển của một
thương hiệu mà cho đến nay,
vị thế và tên tuổi của nó đã
được rất nhiều người biết đến,
uy tín của nó ngày càng được
khẳng định, quy mô và tiếng
tăm của nó đang vươn tỏa rất
xa vượt khỏi phạm vi lãnh thổ
địa phương ngày nào: một
Tín Nghĩa đang chuyển mình
hướng đến một tập đoàn kinh
tế năng động với nhiều tham
vọng sau 30 năm thành lập.
Ngày ấy, Tín Nghĩa chỉ là
một công ty dịch vụ nhỏ bé
đang chập chững dò đường
trong bối cảnh kinh tế đất nước
vừa thoát khỏi chế độ bao cấp
mang nặng tư duy của nền kinh
tế kế hoạch. Được một nhân
viên giới thiệu mà sau này đã
định cư xa xứ theo diện đoàn tụ
gia đình, tôi có dịp tiếp cận và
trở thành người của Tín Nghĩa
kể từ đó. Dù nhân sự Công ty
chỉ ở mức đếm trên đầu ngón
tay nhưng tôi vẫn cảm nhận
nơi đây một môi trường làm
việc thân thiện và nhiệt huyết,
tinh thần chia sẻ và học hỏi cái
mới luôn hiện diện ở mọi người.
Ở giai đoạn này tính chuyên
nghiệp và quy củ của Công ty
còn rất hạn chế, song cái duyên

đoàn kết đã bén rất nhanh cùng
mọi thành viên trong “gia đình”
và nhanh chóng lan truyền qua
từng giai đoạn phát triển, để
giờ đây “đoàn kết” đã trở thành
một nét văn hóa truyền thống
tốt đẹp, từ đó cấu thành nên giá
trị cốt lõi của thương hiệu Tín
Nghĩa đến bây giờ.

động kinh doanh chủ yếu ở
mảng dịch vụ xuất nhập khẩu
ủy thác với các chủng loại hàng
hóa nhập khẩu rất đa dạng, từ
đồ gia dụng như bàn ủi, tivi,
hàng công nghiệp như bàn ghế
gỗ, hóa chất, keo dán gỗ… cho
đến xuất khẩu cả quan tài gỗ.
Nói chung Công ty nhận làm

NGÀY ẤY,
BÂY GIỜ
Ngày ấy, nền kinh tế đất
nước vừa được mở cửa nên việc
giao tiếp với doanh nghiệp nước
ngoài cũng còn rất hạn chế.
Ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp
luôn là một rào chắn lớn đối với
cán bộ nhân viên Công ty khi
tiếp cận khách hàng. Mỗi khi có
một cuộc gọi điện từ nước ngoài
mà chủ yếu là khách Hàn Quốc
và Đài Loan, một ai đó nhấc máy
nghe được giọng lạ của người
ở đầu dây bên kia lập tức tỏ vẻ
lúng túng, cập rập cầm cái tay
nghe điện thoại mẹ bồng con
chạy tới chạy lui, vừa chạy vừa
dáo dác tìm người nghe giùm:
“tiếng Anh! tiếng Anh nè! nước
ngoài gọi! nước ngoài gọi! họ
cần hỏi gì nè?!”. Những ký ức vui
như vậy diễn ra thường xuyên
nên những người làm việc tại
Công ty thuở ban đầu không ai
không biết đến.
Ngày ấy, Công ty hoạt
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dịch vụ ủy thác mọi thứ hàng
hóa theo nhu cầu khách hàng.
Những âm thanh đều đặn phát
ra từ những tiếng gõ lạch tạch,
rẹt rẹt trên những cái máy đánh
chữ cũ kỹ hòa lẫn với tiếng cười
nói qua lại trao đổi về công việc
giữa các đồng nghiệp… tất cả
góp phần tạo nên bầu không
khí làm việc nhộn nhịp nhưng
không kém phần hăng say của
mọi người.
Ngày ấy, theo thời gian
Công ty dần dần mở rộng
ngành nghề kinh doanh và
phạm vi hoạt động. Mặc dù quy
mô tầm vóc còn rất hạn chế,
song mặt hàng cà phê nhân lại
có lúc đóng góp đáng kể giúp
Công ty hoàn thành vượt chỉ
tiêu về lợi nhuận. Tuy vậy, lĩnh
vực kinh doanh cà phê luôn
tiềm ẩn rủi ro lớn và cướp đi
biết bao thành quả gầy dựng từ
lâu của rất nhiều doanh nghiệp

trong ngành, thậm chí số doanh
nghiệp tên tuối nhanh chóng
rơi vào cảnh phá sản sau những
phút huy hoàng ngắn ngủi.
Những khó khăn, thách thức
của thị trường cà phê cũng
góp phần tạo nên những cung
bậc thăng trầm lặng lẽ trong
sự nghiệp kinh doanh của các
công ty cà phê cùng ngành.
Như bao doanh nghiệp
khác, Tín Nghĩa cũng không
ngoại lệ để có thể thoát khỏi
cái bóng mây màu xám đầy ảm
đạm của thị trường trong một
sớm một chiều. Tình trạng thua
lỗ trong kinh doanh cà phê có
lúc tác động xấu đến thu nhập,
từ đó khiến một số người dao
động tư tưởng. Những lúc thị
trường đang nóng bỏng, tất cả
ánh mắt của mọi người trong
Công ty đều không rời khỏi cái
màn hình máy tính đang vô tư
hiển thị những con số giá cả
cà phê nhấp nhô lên xuống
phản ánh diễn biến của các thị
trường giao dịch bên kia bờ đại
dương. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh
đích thân giám đốc Công ty rất
nhiều lần cùng anh em thuộc
cấp cố nán lại sau giờ làm việc,
ngồi trước màn hình chăm chú
theo dõi diễn biến giá cà phê,
miệng thì ngấu nghiến ổ bánh
mỳ hoặc trứng vịt lộn. Trong
thâm tâm ai nấy cũng mong đợi
cái bóng của cơn khủng hoảng
nhanh chóng tan đi.
Ngày ấy, khi Tín Nghĩa còn
là một doanh nghiệp non trẻ
chưa có dịp giao lưu hợp tác với
các công ty lớn hay tập đoàn

đặc biệt

kinh tế nước ngoài. Khái niệm
“tập đoàn” trong mắt mọi người,
mọi cán bộ nhân viên khi ấy
thật khổng lồ, tầm cỡ và vĩ đại.
Đất nước khi ấy đang chuyển
mình trong bối cảnh hợp tác
hội nhập kinh tế quốc tế bắt
đầu diễn ra nhanh chóng. Tập
đoàn Formosa từ Đài Loan đến
tìm hiểu môi trường để lựa chọn
đầu tư xây dựng tổ hợp nhà máy
điện và các doanh nghiệp vệ
tinh tại các khu công nghiệp mà
trong đó Đồng Nai, Bình Dương,
Tp.HCM là ba ứng viên nằm
trong tầm ngắm. Trong bối cảnh
khắp các địa phương trong cả
nước đều nỗ lực cạnh tranh thu
hút đầu tư, Formosa là công ty
được chào đón như một nhân
vật VIP thật sự khi được cùng
lúc các tỉnh, thành thi nhau trải
thảm mời gọi. Ở phạm vi tỉnh
nhà, Tín Nghĩa dưới sự chỉ đạo
sát sao của Tỉnh ủy khi ấy đã
nỗ lực và tập trung hết mình
nhằm thu hút đối tác VIP này
về với tỉnh nhà. Tôi có dịp làm
việc với đối tác VIP qua các buổi
họp mặt giới thiệu về KCN Nhơn
Trạch 3, qua các văn bản trao
đổi qua lại giữa hai bên trong
quá trình thăm dò tìm hiểu. Và
kết quả đã diễn ra không phụ
lòng mọi người khi Đồng Nai
nói chung cũng như Tín Nghĩa
nói riêng đã chiến thắng trong
cuộc cạnh tranh giành suất đầu
tư chính thức của tập đoàn này.
Trong nỗ lực chạy đua giành
giật khách VIP, trước áp lực về
thời gian phản hồi thông tin cho
đối tác, tôi đã có lúc sai sót nhầm
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lẫn trong xử lý nội dung thông
tin và đã được giám đốc Công
ty “khuyến mãi” một cơn thịnh
nộ chưa từng thấy trước đó do
thông tin nhầm này có thể làm
phật ý dẫn đến thay đổi quyết
định của khách VIP. Đây cũng là
một kỷ niệm đẹp, một ký ức khó
phai trong suốt quãng thời gian
hơn 26 năm làm việc của tôi cho
đến bây giờ.
Cũng sau sự kiện thu hút
thành công tập đoàn Formosa
đầu tư vào khu công nghiệp,
với tầm nhìn xa trông rộng và sự
nhạy bén, năng động trong kinh
doanh, lãnh đạo Công ty đã đưa
con thuyền Tín Nghĩa vượt qua
khó khăn sau cơn khủng hoảng
giá cà phê để gặt hái rất nhiều
thành quả cho đến tận bây giờ.
Xuất phát điểm với nguồn
vốn chỉ vỏn vẹn hơn chục triệu
đồng, một công ty dịch vụ nhỏ
bé ngày nào, bằng nghị lực,
bản lĩnh và trí tuệ, đã tự thân
vận động và vươn mình lớn
nhanh trở thành một tập đoàn
đa ngành nghề với giá trị tài sản
vượt trên mười ngàn tỷ. Tôi cảm
thấy tự hào khi gần 27 năm qua
được góp sức cùng các thủy thủ
đoàn chèo lái con thuyền Tín
Nghĩa ngày càng vươn xa cũng
như chứng kiến những cung bậc
thăng trầm của một Tín Nghĩa
luôn biết cách thích ứng trước
các điều kiện khắt khe và bất
lợi của thị trường trong suốt 30
năm hình thành và phát triển.
»» Trần Vũ Khanh
Tổ Mua sắm Tập trung
Tổng Công ty
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bền vững từ
Đồng
lòng
Chung
sức

Cứ đến ngày 07 tháng 09
hàng năm là lúc toàn thể
nhân viên Công ty Tín Nghĩa
chúng tôi lại dâng trào cảm
xúc hướng đến ngày thành
lập công ty. Năm nay, Công
ty Tín Nghĩa của chúng tôi
đã tròn 30 năm tuổi rồi đấy.

T

ôi không vinh dự được đi cùng
Tín Nghĩa trong những ngày đầu
thành lập, nhưng tôi cũng có hơn nữa chặng
đường góp sức mình chung tay xây dựng Tín
Nghĩa vững mạnh như ngày hôm nay. Hơn
nửa chặng đường đó tôi có nhiều kỷ niệm về
Tín Nghĩa, về những dấu ấn của một thời đã
qua và cũng đã in sâu trong lòng mỗi người
mỗi khi nghĩ về Tín Nghĩa. Nhìn lại chặng
đường đã qua, ai nấy cũng tự hào là một
nhân viên trong ngôi nhà chung mang tên
Tín Nghĩa. Đối với tôi, tính đến nay cũng đã
gắn bó được 19 năm trong đơn vị ICD Biên
Hòa là một thành viên của Tổng công ty Tín
Nghĩa nơi mà đã đem đến cho tôi những
niềm vui trong công việc, những tình cảm
sâu đậm, tình yêu thương chia sẻ của anh
em đồng nghiệp, sự quan tâm của Ban Giám
Đốc và của Ban Chấp hành Công Đoàn.
Lý do giữ chân trong suốt chặng
đường dài là môi trường làm việc tốt, tất cả
mọi người luôn đồng lòng, làm việc tốt và
thân thiện, đều một lòng sắt son ngày đêm

chung sức dựng xây một Tín Nghĩa tồn tại và
ngày càng phát triển.
Nhớ lại thời gian đã qua, tôi lại nhớ
những khó khăn đã trải qua, nhớ những
niềm vui, tiếng cười và sự giúp đỡ chia sẻ
động viên trong công việc. Nhớ những lúc
ốm đau có sự động viên thăm hỏi của anh
em cùng phòng ban trong đơn vị, của Ban
Chấp Hành Công Đoàn lại càng thôi thúc
tinh thần và sự cố gắng trong công việc.
Bên cạnh sự phát triển, Công ty Tín
Nghĩa chúng tôi luôn song hành với công
tác từ thiện luôn mang nét đẹp yêu thương,
chia sẻ, đùm bọc. Điều mà mỗi nhân viên
chúng tôi đều cảm nhận được trong nét văn
hóa của Tín Nghĩa là Tình Người. Là sự gắn
bó, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp
như anh em trong một nhà. Là những
hoạt động có ý nghĩa chung tay, chung sức
giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn không chỉ là
những nhân viên trong công ty mà còn tất
cả những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc
sống như : những trẻ em nghèo, những cụ
già neo đơn, những gia đình cách mạng
hay đồng bào vùng bão lụt, chương trình
“Chung lòng chung sức” các hoàn cảnh gia
đình khó khăn bất hạnh trên địa bàn Tỉnh
Đồng Nai…
Với chặng đường phát triển 30 năm
qua, Sự thành công của một tập thể luôn
là sự đóng góp tích cực của từng cá nhân
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trong tập thể. Sự phát triển của Tín Nghĩa
chắc chắn phải có nhiều sự nỗ lực của tất
cả các cá nhân trong Tín Nghĩa. Mỗi đóng
góp, mỗi thành công trong công việc của
mỗi cá nhân sẽ tạo đà phát triển. Về mặt cá
nhân, tôi suy nghĩ là sự phát triển của Tín
Nghĩa sẽ đem lại sự phồn thịnh cho xã hội
và bản thân. Việc tiết kiệm các chi phí trong
kinh doanh, nâng cao năng suất lao động,
áp dụng những cải tiến mới vào công việc.
Chuẩn hóa quy trình quản lý, làm việc theo
từng ngành nghề, áp dụng được phương
thức đánh giá KPI phù hợp.
Bản thân mỗi nhân viên chúng tôi cần
phải cố gắng học hỏi nâng cao trình độ, đoàn
kết và ý thức trách nhiệm cao trong công việc,
quyết tâm cống hiến và nỗ lực hết mình cho
sự phát triển của mái nhà chung mang tên
Tín Nghĩa. Mỗi nhân viên sẽ là một viên gạch
tạo nên ngôi nhà, sẽ là anh em trong một đại
gia đình Tín Nghĩa. Trong suy nghĩ của chúng
ta, mỗi nhân viên luôn có niềm tin, luôn sát
cánh cùng với Ban lãnh đạo Tổng Công ty Tín
Nghĩa cố gắng hoàn thành từng nhiệm vụ
trọng tâm đề ra. Con đường phát triển luôn
bao giờ cũng có những khó khăn, thử thách.
Với sự đồng lòng chung sức của tập thể, cán
bộ nhân viên Tín Nghĩa sẽ phát triển ngày
càng vững mạnh.
»» Huỳnh Thanh Thủy
ICD Biên Hòa

đặc biệt

“Sự tin yêu của khách hàng
giúp ta vượt khó”

B

ất kì một giai đoạn hay
chặng đường nào cũng
đều cần phải có một sự bắt đầu
trọn vẹn. Đối với các tổ chức
doanh nghiệp thì bước khởi
đầu là mốc hình thành vô cùng
quan trọng. Đánh dấu sự hình
thành và phát triển bền vững
của doanh nghiệp. Hàng năm
vào mỗi dịp đầu tháng 9, toàn
thể các cán bộ công nhân viên
tại Công ty lại hướng về một
ngày lễ đặc biệt - ngày 07/09 ngày thành lập Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Lịch sử là một dòng chảy
nhưng bao giờ cũng có khởi
nguồn. Những khởi đầu tốt
đẹp từ trí tuệ, nhân văn và
nhiệt huyết sẽ hứa hẹn một

tương lai tươi sáng, và Tín
Nghĩa cũng đã có một sự khởi
đầu như vậy. Chặng đường đi
tới thành công của Tín Nghĩa
đã có biết bao lần đứng trước
những khó khăn và thử thách
thế nhưng, khó khăn vẫn luôn
mở ra cơ hội phát triển cho
những ai biết tận dụng, kiên
trì, phấn đấu và nỗ lực hết
mình. Quá trình 30 năm hình
thành và phát triển của công
ty đủ dài để Tín Nghĩa có thể
khẳng định được vị trí dẫn đầu
về việc cung cấp nguồn nhiên
liệu chính cho các phương
tiện đi lại. kinh doanh hạ tầng
khu công nghiệp; chế biến và
kinh doanh hàng nông sản;
Kinh doanh dịch vụ logistics,
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kho cảng, vận tải đa phương
thức. Lễ kỷ niệm ngày thành
lập Công ty là dịp để toàn
thể CBNV cùng nhau nhìn lại
chặng đường một năm hoạt
động đã qua và quyết tâm đưa
ra những định hướng cho kế
hoạch trong năm tiếp theo.
Ngay từ những ngày đầu
thành lập, Ban lãnh đạo Tổng
Công ty đã nghiêm túc nghiên
cứu, đề ra chiến lược đầu tư
đúng đắn, khác biệt và lập
một kế hoạch tổng thể và chi
tiết để thực hiện các Dự án mở
rộng thị trường cho các ngành
kinh doanh chủ chốt. Dựa trên
đó, Tổng Công ty đã từng bước
hình thành bộ máy quản trị với
đội ngũ nhân sự được đánh
giá là có đạo đức, tri thức và
thái độ làm việc tích cực, có
năng lực chuyên môn và năng
lực quản trị cao. Tín Nghĩa xin
cam kết với Quý Khách hàng
sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng
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các dự án đạt được chất lượng
cao, tiết kiệm, hoàn thành
đúng tiến độ và quan tâm đến
việc bảo vệ môi trường. Đồng
thời, xây dựng một mạng lưới
quy mô với những sản phẩm
có chất lượng trong các ngành
kinh doanh chủ chốt với thái
độ tận tâm và phong cách
hiện đại, với mục tiêu là góp
phần tăng trưởng kinh tế và
mang lại nguồn thu ngân sách
đáng kể cho tỉnh Đồng Nai.
Chúng ta có thể thấy, Tín
Nghĩa có được thành tựu vững
mạnh như bây giờ là cả một quá
trình xây dựng, cả một chặng
đường gian khó đầy vất vả
nhưng phần lớn là nhờ vào sự
tin yêu mà khách hàng đã dành
tặng cho Tín Nghĩa, sự phấn đấu
nỗ lực hết mình của toàn bộ các
nhân viên đang công tác tại Tín
Nghĩa. Mỗi một cá nhân trong
công ty đều là món quà giá trị
để xây dựng nên thành công
của Tín Nghĩa như ngày hôm
nay, và mỗi người chúng ta đang
mang tên tuổi, sản phẩm và dịch
vụ của Tín Nghĩa vươn ra xa hơn
ngoài thị trường Việt Nam.
Những kết quả mà Tổng
Công ty Tín Nghĩa đạt được
đến ngày hôm nay là nhờ rất
nhiều vào những đóng góp
của từng thành viên trong
đại gia đình Tín Nghĩa. Tất cả
chúng ta hãy cùng nhau phấn
đấu hết sức mình, đem hình
ảnh của Tín Nghĩa bay thật xa
và thật cao hơn nữa.
»» PHẠM KIM NGÂN
CÔNG TY CP XNK XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA

NGƯỜI BẢO VỆ

TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

S

au nhiều năm phục
vụ trong quân ngũ,
trải qua biết bao gian nguy,
10 người lính tình nguyện Việt
Nam năm xưa từng lăn lộn trên
chiến trường Campuchia (chiến
trường K) nay họ trở về sinh
sống đời thường tại mảnh đất
Bà Rịa – Vũng Tàu. Mảnh đất
địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nữ
anh hùng Dân Tộc Võ Thị Sáu, có
lẽ “chất lính” đã ăn sâu trong các
anh, vì vậy, các anh lại tiếp tục
tham gia công việc giữ vững An
ninh trật tự trong màu áo xanh
bảo vệ Tín Nghĩa.
Khi hoàn thành nhiệm
vụ của người cầm súng canh
giữ đất trời quê hương, những
người lính cùng trang lứa, cùng
một chiến trường và nay lại
cùng về làm bảo vệ cho Công
ty CP-DVBV chuyên nghiệp Tín
Nghĩa. Có những người như
thế, những cựu chiến binh như
thế tiếp tục tình nguyện tham
gia đảm bảo trật tự tại mục
tiêu công trường xây dựng Khu
công nghiệp Đất Đỏ (Công ty
CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa
Phương Đông) thì không gì có
thể yên tâm hơn.
Anh Trương Công Mai
người đội trưởng gương mẫu
tại Khu công nghiệp Đất Đỏ,
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anh được Ban giám đốc Công
ty Bảo vệ tin tưởng giao nhiệm
vụ phụ trách đội bảo vệ mục
tiêu. Môi trường mới, công
việc mới, nhiệm vụ bây giờ
là không để kẻ gian lọt vào
mục tiêu, cùng những phiếu
xuất, nhập hàng hóa an toàn
ra khỏi mục tiêu quản lý.
Trước bao nhiêu cám dỗ rình
rập ngày đêm trong khi hoàn
cảnh gia đình anh cũng như
các nhân viên bảo vệ khác
cũng không khá giả gì nhiều,
với đồng lương bảo vệ khiêm
tốn, cuộc sống thường ngày
cũng có lúc thiếu trước hụt
sau… Nhưng các anh vẫn nghĩ
điều giản dị “đói cho sạch, rách
cho thơm” và dù ở đâu, lúc
nào những người lính cũng
tự nhắc mình phải nhớ phát
huy truyền thống và giữ cho
được bản chất anh bộ đội Cụ
Hồ, luôn nhớ tới “12 điều kỉ
luật của Quân đội nhân dân
Việt Nam”, nên anh cùng các
đồng nghiệp đã giữ được tấm
lòng trong sạch của người cựu
chiến binh, hoàn thành tốt
nhiệm vụ bảo vệ được giao.
Anh thấy rõ trách nhiệm của
mình vì vậy luôn giữ mối quan hệ
chặt chẽ với cán bộ, nhân viên,
công nhân tại Khu công nghiệp

đặc biệt
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Những người “lính” đội viên đội tự vệ Công ty CP-DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa (Tham gia bắn đạn thật
tại thao trường)

và Công an địa phương để đảm
bảo an toàn tài sản. Sắp xếp lịch
trực khoa học, tổ chức kế hoạch
đi tuần tra, có những lúc êm ả, có
lúc bị lớn tiếng cự cãi, thậm trí
đe dọa. Cũng có đối tượng thấy
không xuôi nên tìm cách mua
chuộc nhưng anh và các đồng
nghiệp vẫn không lay chuyển…
Bảo vệ Công trường là được tiếp
xúc thường xuyên với tài sản của
khách hàng (Xăng dầu, sắt thép,
xi măng và các loại vật tư hàng
hóa khác). Nhưng chính sự quan
sát tinh anh, cẩn thận chu đáo đã
góp phần rất lớn trong việc phát

hiện và bắt giữ các hành vi của
các đối tượng trộm cắp.
Anh cùng các anh em nhân
viên bảo vệ công trường đã truy
đuổi thu giữ cho khách hàng
hàng trăm lít xăng dầu, hàng tạ
dây điện và cơ sở vật chất khác
trong khi làm nhiệm vụ. Với
thành tích đã đạt được, anh và
các đồng nghiệp đã được Ban
giám đốc Công ty cũng như
đơn vị chủ quản khen thưởng,
khuyến khích động viên bằng
vật chất cũng như tinh thần. Nói
về những thành tích phát hiện
các vụ việc trộm cắp xăng dầu...,
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tài sản khác, anh khiêm tốn
nói “Tất cả là nhờ kinh nghiệm
và sự hỗ trợ kịp thời của đồng
nghiệp”.
Giữa đời thường, dẫu vẫn
còn gian khó nhưng những
người chiến sĩ năm xưa giờ đây
đã thanh thản sống hạnh phúc
bên gia đình. Phần thưởng cao
quý nhất đối với họ chính là sự
tin yêu của đồng nghiệp, sự tin
tưởng của cán bộ, nhân viên
Công ty.
»» Lê Hồng Chính - Phòng NV-KD
Công ty CP DV Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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Nơi
tôi có
được
niềm
hạnh
phúc

B

ạn bắt đầu công việc từ đâu?
Bạn gặp bạn đời của mình nơi nào?
Bạn xây dựng sự nghiệp từ nơi nào?
Ba câu hỏi trên với Tôi đều có cùng 01 đáp án, đó chính là “TÍN
NGHĨA”
Các cột mốc quan trọng trong đời mỗi con người đều do nhân
duyên đưa tới, và có lẽ với Tôi, làm việc tại Tín Nghĩa cũng là 01 nhân
duyên.
Tôi tìm kiếm việc làm qua mạng và nộp đơn vào một số vị trí,
trong đó có Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa. Khi ấy Tôi còn chưa hình
dung ra Tín Nghĩa là Công ty như thế nào, chỉ biết rằng Công ty này
gần nhà mình. Và rồi Tôi cũng được gọi thi tuyển và phỏng vấn.
Ngày mà Tôi được cầm Quyết định nhận việc từ Công ty Tín
Nghĩa trên tay cũng là ngày Tôi từ chối làm cho một ngân hàng
nước ngoài. Phải chăng quyết định này là đúng hay sai???
Có một may mắn là khi Tôi vào làm cũng là lúc Ban tôi được
thành lập, do đó toàn bộ nhân viên đều là tuyển mới, mọi người làm
quen với nhau khá dễ dàng. Đội hình của Ban khi ấy đông đảo lắm,
có đến 08 nữ mà chỉ có 01 nam quản lý. Mọi người vẫn trêu “Sếp tôi
đẹp trai nhất phòng”.
Suốt một thời gian dài, các chị em trong Ban cùng nhau chinh
chiến khắp các “mặt trận”, có khi là lên núi (kiểm toán trạm dừng Tân
Phú), có khi xuống biển (kiểm toán Công ty du lịch Đồng Thuận),
thông thường ở đồng bằng (kiểm toán Nhơn Trạch 3, Nhà máy
gạch…). Ai cũng nhớ tới Ban với nhiều nickname: Má Loan; Diễm xì
tin; Bé Yêu; Hằng Ròm….Mỗi người trong Ban là một cá tính, đôi khi
cũng bất đồng quan điểm trong tranh luận nhưng thường các chị
em đều quan tâm đến nhau cả trong công việc lẫn chuyện gia đình.
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Ngày ấy, Ban có tới 04 thành viên chưa lập gia đình, sau một thời
gian, cả 04 đứa đều đã thành gia lập thất. Ai cũng khen “Má Loan
và sếp phòng mát tay”. Mỗi khi trong phòng có đám cưới, cả phòng
hùn nhau mua 1 món quà truyền thống làm quà mừng hạnh phúc;
hay những khi có ai ốm, cả phòng đều đi thăm và choàng việc cho
nhau. Có những chuyến đi công tác xa nhà, đêm đến các chị em
cùng nhau trò chuyện, tâm sự, đến tận khuya mới ngủ.
Cũng nhờ những chuyến công tác, những buổi sinh hoạt
thanh niên mà Tôi và chồng tôi mới có dịp gặp nhau, làm quen, tìm
hiểu và xây dựng hạnh phúc gia đình. Có lẽ vì cùng làm chung hệ
thống nên chúng tôi mới hiểu rõ công việc của nhau, từ đó mới dễ
dàng thông cảm và chia sẻ cho nhau nhiều hơn.
Thời gian trôi qua, cùng với sự phát triển đi lên của TCT Tín
Nghĩa, nhân sự phòng tôi cũng thay đổi. Một vài chị em được cử
xuống các đơn vị, phòng ban để hỗ trợ, đảm nhiệm một vài vị trí
chủ chốt, số khác vì điều kiện gia đình nên xin nghỉ. Hiện nay Ban
chỉ còn 03 người: 01 sếp nam quản lý và 02 nữ nhân viên. Bộ máy
tinh gọn hơn, nhưng khối lượng công việc cũng không thuyên
giảm, có nhiều nội dung chuyên sâu hơn, thời gian kiểm toán cũng
vì thế mà linh hoạt hơn.
Vậy là Tôi đã gắn bó với Công ty được 09 năm tròn. 09 năm sẽ
thật ngắn nếu so với thời gian mà các anh chị đi trước đã dành trọn
tuổi xuân của mình để cống hiến cho thành công chung của Tín
Nghĩa; 09 năm sẽ thật dài nếu bạn không hết lòng hết sức với công
việc; và 09 năm cũng đủ để xây dựng nên 01 gia đình nhỏ trong 01
đại gia đình lớn. Xin cảm ơn Công ty Tín Nghĩa, vì đã cho Tôi 01 công
việc ổn định với những người đồng nghiệp chân tình, thân ái; 01 gia
đình hạnh phúc với người chồng biết chia sẻ, yêu thương. Nếu được
chọn lại, vẫn mãi bền lòng với quyết định làm việc cho Công ty.
30 năm đủ để hình thành nên 01 con người, 30 năm cũng đủ
để hình thành nên 01 Công ty Tín Nghĩa lớn mạnh cả về chất lẫn
về lượng. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Tín
Nghĩa, Tôi cùng toàn thể CBCNV đang làm việc tại đây, kính chúc
Tổng Công ty ngày một lớn mạnh và phát triển, mọi giá trị văn hóa
được kế thừa và phát triển. Bên cạnh đó sẽ thật là thiếu sót nếu
không gửi lời tri ân đến thế hệ đi trước, những người đã góp những
viên gạch đầu xây Tín Nghĩa hôm nay.
»» LAN HƯƠNG
Ban Kiểm toán Nội bộ
Tổng Công ty
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CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA

Thông tin nội bộ

Tổng Công ty Tín Nghĩa chính thức kỷ niệm sinh nhật tuổi 30 của mình.
Trên chặng đường hình thành và phát triển của Tín Nghĩa trong 3 thập kỷ
đã qua, không thể không nhắc đến những con người trong tập thể của
“Đại gia đình Tín Nghĩa” đã nhiều công lao vun đắp, gầy dựng. Trên diễn
đàn này, Ban biên tập Bản tin nội bộ của Tín Nghĩa sẽ dành phần lớn thời
lượng để “Chúng ta nói về chúng ta” với đầy đủ nhất những cung bậc cảm
xúc về nghề, về người đã từng trải qua và hướng về tương lai.

PHAN THỊ TÚ NHI –
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN KCN TÍN NGHĨA:

SỰ ĐOÀN KẾT
LÀ NỘI LỰC ĐỂ ĐƯA
TÍN NGHĨA VƯƠN XA
Phóng viên Bản tin nội
bộ: Thưa chị, chị có hài lòng
với công việc chị đang làm
không?
Chị Phan Thị Tú Nhi: Tôi
hài lòng với công việc mình
đang làm. Làm việc trong môi
trường luôn được sự quan tâm,
giúp đỡ của các cấp lãnh đạo.
Sự thân thiện, nhiệt tình, năng
động của các anh chị em đồng
nghiệp đã làm cho tôi ngày

càng gắn bó với Tín Nghĩa nhiều
hơn. Tôi thích thú nơi tôi đang
làm việc, vì nơi đây mọi người
coi nhau như anh em, đoàn kết,
gắn bó với nhau trong công
việc, cùng mục tiêu đưa công
ty ngày càng phát triển. Nơi
tôi làm việc cũng chính là môi
trường đào tạo, giúp tôi trưởng
thành hơn trong công việc.
Làm tại Tín Nghĩa hơn 16 năm
tôi mong muốn gắn bó với Tín
Nghĩa lâu dài, đơn giản vì ở đây
tôi tìm thấy sự đam mê, thân
thiết và niềm tin.
Để Tổng Công ty ngày
càng phát triển, chị sẽ đóng
góp như thế nào cho sự
nghiệp chung của Tín Nghĩa?
Với 30 năm hình thành và
phát triển tuy chưa dài nhưng
Tổng công ty Tín Nghĩa đã lớn
lên từng ngày, đến nay đã mang
tầm vóc của một tổ chức trưởng
thành. Sự trưởng thành đó Tổng
Công ty đã vượt qua nhiều gian
nan thử thách, để khẳng định
thương hiệu Tín Nghĩa ngày
càng được vun đắp và phát
triển. Để Tín Nghĩa ngày một
phát triển, theo tôi tập thể cán
bộ công nhân viên phải luôn
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đoàn kết, sáng tạo, chủ động
khắc phục khó khăn. Với tuổi 42,
tôi đủ sức mạnh và niền tin để
nắm chặt tay mọi người, cùng
nhau đưa Tín Nghĩa hướng về
phía trước.
Từ công việc đang phụ
trách, chị đã học hỏi và phát
huy được những kỹ năng nào?
Biết lắng nghe và học tập
những lời phê bình; tích lũy
kinh nghiệm về khả năng làm
việc nhóm; tạo thói quen làm
việc với thái độ thái độ tích cực.
Trong công việc tôi luôn là một
người lạc quan và tích cực để
có thể tạo ra một nguồn năng
lượng và ý chí dồi dào. Thái độ
tích cực trong công việc khiến
tôi được sếp đánh giá cao, lôi
cuốn sự nhiệt tình của đồng
nghiệp và khiến cho tôi trở nên
dồi dào năng lượng mang lại
hiệu quả cao trong công việc.
Chị suy nghĩ gì về Văn
hóa Tín Nghĩa?
Bên cạnh việc phát triển
kinh doanh là nhiệm vụ chủ
yếu thì xây dựng nếp sống văn
hoá mà nhất là xây dựng một
nếp văn hoá của doanh nghiệp
hết sức quan trọng. Một trong

những yếu tố góp phần xây
dựng vị thế thương hiệu Tín
Nghĩa chính là sự đoàn kết,
gắn bó, thủy chung, nghĩa tình
của cán bộ công nhân viên. Tất
cả con người, tình người, công
việc, không khí và sự đoàn kết
đã tạo nên nét đẹp văn hóa
mang thương hiệu Tín Nghĩa.
Tôi hy vọng với truyền thống tốt
đẹp, bản sắc văn hóa rất riêng
của Tín Nghĩa sẽ luôn tồn tại
mãi trong lòng của mọi người.

NGUYỄN LÊ TRƯỜNG HẢI –
CTCP TM & XD PHƯỚC TÂN:

TÔI “KHÔN RA”
CHÍNH TỪ CÔNG VIỆC
HÀNG NGÀY

Với vai trò là một chuyên
viên pháp chế phụ trách giải
quyết những vấn đề pháp lý
cho dự án của công ty, việc
thường xuyên đối mặt với các
vấn đề khó khăn, vướng mắc
diễn ra hầu như mỗi ngày.
Nhưng chính việc giải quyết các
khó khăn đó, từng ngày trôi qua
và đón nhận kết quả, hiệu quả
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của công việc đó được tích lũy
là niềm tự hào và đam mê của
bản thân. Như vậy có thể nói
rằng, tôi hài lòng với công việc
mà mình đang làm.
Việc đã và đang một là
thành viên của Công ty, nghĩa
rằng tôi là một mắt xích trong
toàn bộ sự vận hành chung
của công ty. Dù là mắt xích
nào, việc vận hành nhịp nhàng
với các bộ phận, cơ quan liên
quan là việc tối quan trọng.
Do đó, tôi luôn tâm niệm rằng,
mình sẽ và phải luôn làm tốt
nhất là công việc mình được
cấp trên giao phó để cho công
ty hoạt động được trơn tru,
bền vững và tiếp sau đó mới là
những đề xuất mang tính cải
tiến phương thức vận hành. Là
chuyên viên pháp chế, công
việc hàng ngày của tôi phải
tiếp xúc với rất nhiều phòng
ban trong nội bộ công ty cũng
như các sở ban ngành địa
phương. Công việc bắt buộc
tôi phải luôn trau dồi và phát
huy tất cả khả năng của mình.
Do đó, có thể nói thông qua
công việc, hầu như tất cả kỹ
năng của tôi luôn được trui rèn
và ngày càng hoàn thiện
Theo tôi, văn hóa doanh
nghiệp chính là linh hồn của
cả Công ty. Và Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã xây dựng được cho
mình một linh hồn khỏe mạnh
và bền chắc như thế. Văn hoá
doanh nghiệp không dừng lại ở
những ý muốn, ý tưởng, không
phải là những khẩu hiệu của
ban lãnh đạo được treo trước
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cổng, trên hành lang hay trong
phòng họp. Văn hoá doanh
nghiệp chính là toàn bộ các
giá trị văn hoá được gây dựng
nên trong suốt quá trình tồn
tại và phát triển của một doanh
nghiệp, trở thành các giá trị,
các quan niệm và tập quán,
truyền thống ăn sâu vào hoạt
động của doanh nghiệp ấy và
chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ
và hành vi của mọi thành viên
trong doanh nghiệp để theo
đuổi và thực hiện các mục đích
của doanh nghiệp. Chính mỗi
chúng ta – những thành viên
của công ty, là những nhân tố
làm nên văn hóa công ty và tôi
luôn tự hào mình là một phần
của một tổ chức như thế.

NGUYỄN HƯƠNG THẢO –
CTCP TM & XD PHƯỚCTÂN:

NÂNG CAO BỀ DÀY
CHUYÊN MÔN ĐỂ CÙNG
TÍN NGHĨA VƯƠN LÊN

Công việc tôi đang làm là
Kế toán, đúng với ngành mà
tôi theo học. Nơi đây đã đem
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Thông tin nội bộ
đến cho tôi cơ hội vận dụng
kiến thức của mình, áp dụng
lý thuyết vào thực tế giúp ích
cho công việc. Bên cạnh đó,
môi trường làm việc cùng với
anh, chị em rất chuyên nghiệp
và thân thiện, tôi không chỉ hài
lòng mà còn yêu thích công
việc này. Tôi thấy mình hoàn
thiện bản thân và trưởng thành
hơn rất nhiều.
Tôi luôn tự nhủ mình dù
ít hay nhiều tôi sẽ đóng góp
hết khả năng của mình cho
tập thể, cho công việc. Trước
hết phải làm tròn nhiệm vụ
của mình và trau dồi, nâng cao
trình độ chuyên môn, không
ngừng học hỏi cái mới, cải tiến
chuyên môn.
Với vai trò là một Kế toán
viên, tôi đã và đang rèn luyện
cho mình một trí nhớ tốt, cách
sắp xếp tổ chức công việc khoa
học, logic hơn. Đòi hỏi công
việc bắt buộc tôi phải luôn
nâng cao kỹ năng chuyên môn
đến những kỹ năng mềm trong
giao tiếp, kỹ năng làm việc
tập thể, kỹ năng quản lý công
việc, quản lý thời gian v..v… Có
lẽ, đến khi bước vào mái nhà
chung “Tín Nghĩa” tôi mới được
phát huy tốt nhất khả năng của
mình và học hỏi được nhiều
điều quý giá.
Theo tôi, văn hoá doanh
nghiệp là văn hoá của một tổ
chức vì vậy nó không đơn thuần
là văn hoá giao tiếp hay văn hoá
kinh doanh mà nó bao gồm sự
tổng hợp của các yếu tố: giá trị,
niềm tin, chuẩn mực, hành vi.
Văn hóa Tổng công ty Tín Nghĩa

tạo ra một môi trường có lợi cho
sự phát triển nhân viên nói riêng
và cả tổ chức nói chung. Nếu
nhân viên làm việc trong môi
trường được tôn trọng, được
tin cậy và cảm thấy tự hào khi
là một phần của doanh nghiệp
thì kết quả thu về hết sức mong
đợi, không phải lãnh đạo nào
cũng làm được như vậy.

HỒ THỊ XUÂN THANH CÔNG TY CP CẢNG
CONTAINER ĐỒNG NAI

TÍN NGHĨA
NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC
NGHỀ NGHIỆP
CHO MỌI NGƯỜI

Khi bạn say mê với công
việc của mình, bạn sẽ cảm giác
mong chờ công việc đến mỗi
ngày. Chính vì thế tôi rất yêu
quí công việc của mình hiện
tại, cảm nhận rất phù hợp.
Theo bản thân tôi nghĩ, mỗi
người hãy tự làm tốt công việc
chính là sự đóng góp tốt nhất
cho công việc. Và để tự làm tốt
công việc mỗi người cần trau
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dồi kiến thức chuyên môn của
mình, chỉ có chuyên môn mới
có thể giúp chúng ta rút ngắn
được thời gian cho 1 quy trình
làm việc. Khi chúng ta có quy
trình rõ ràng ngoài việc rút
ngắn thời gian cũng như tăng
năng suất lao động thì cũng sẽ
được khách hàng đánh giá cao,
điều này đảm bảo nguồn khách
hàng tiềm năng cho chúng ta.
Thông qua các công việc
đã và đang phụ trách tôi đã học
hỏi và rút ra từ các công việc
của mình là sự tự tin về làm việc
nhóm. Và thông qua bộ máy
làm việc nhóm, khi một người
nào trong nhóm nghỉ phép sẽ
có một người khác thay thế
một cách chính xác, như người
phụ trách mảng đã phân công,
không làm ảnh hưởng đến công
việc của công ty đang cung
cấp dịch vụ cho khách hàng
một cách tốt nhất. Quan trọng
trưởng nhóm phải xem xét toàn
bộ đồng nghiệp trong nhóm
có thế mạnh về nghiệp vụ gì,
mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm
nào, phân công công việc một
cách hợp lý, như thế sẽ làm cho
bộ máy của nhóm phát huy tính
chất tốt nhất cho khách hàng.
Tôi gắn bó với Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã 16 năm, thời
gian đó ngoài công việc tôi
được tiếp cận và biết đến các
khái niệm Văn hóa của Tổng
Công Ty Tín Nghĩa. Theo tôi văn
hóa Công ty Tín Nghĩa là toàn
bộ các giá trị văn hóa được xây
dựng nêu trong suốt quá trình
tồn tại và phát triển. Công ty
Tín Nghĩa nuôi dưỡng đạo đức

nghề nghiệp, trong đó hoạt
động kinh doanh được thể hiện
phù hợp với giá trị văn hóa, đạo
đức và truyền thống xã hội,
ngoài ra còn thu hút nhân tài
đến với công ty.

NGUYỄN HỮU PHONG CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA
PHƯƠNG ĐÔNG

GÓP GIÓ SẼ THÀNH BÃO

Thấm thoát đã hai năm
trôi qua, từ cái ngày chân ướt
chân ráo bước vào Công ty CP
KCN Tín Nghĩa – Phương Đông.
Được Công ty giao nhiệm vụ
tại phòng Kỹ Thuật – Hạ Tầng
đúng với chuyên môn và ngành
nghề mình yêu thích và theo
đuổi đó là Kỹ thuật điện. Tôi rất
yêu thích công việc hiện tại và
tương lai còn yêu hơn nữa bởi
vì nơi này có các anh chị đồng
nghiệp luôn giúp đỡ tôi, hướng
dẫn cho tôi những cái mình
chưa biết. Bên cạnh đó, tôi được
tham gia phong trào hội thao
của Tổng Công ty như: đá banh,
đánh cầu, cờ tướng... để rèn
luyện và làm quen được nhiều

đặc biệt

nhân viên khác….
Để cho Tín Nghĩa ngày
càng phát triển tôi cũng như
từng thành viên trong Tín Nghĩa
phải cố gắng hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Dân gian có
câu “góp gió thành bão” chính
vì thế mỗi thành viên trong Tín
Nghĩa phải nỗ lực thật nhiều
hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm
vụ và công việc được giao, tôi
tin rằng Tín Nghĩa sẽ càng phát
triển mạnh. Qua công việc đã và
đang phụ trách tôi được phát
triển về chuyên môn kỹ thuật
của mình và học hỏi được nhiều
qua thực tế mà khi còn ngồi trên
ghế nhà trường chưa học được.
Kỹ năng lên kế hoạch, phân tích,
phán đoán công việc, thường
vào đầu tuần tôi sẽ lên kế hoạch
công việc cho tuần mới. Qua đó,
luôn kiểm tra, giám sát, phán
đoán những tình huống có thể
xảy ra.
Tôi nghĩ rằng, văn hóa
Tổng Công ty Tín Nghĩa gắn liền
với việc xây dựng, củng cố các
mối quan hệ trong nội bộ và
ngoài xã hội. Nhờ vậy Tín Nghĩa
ngày càng phát triển bền vững.
Bản thân tôi rất hài lòng về điều
đó, văn hóa doanh nghiệp thể
hiện rất tốt trong Tín Nghĩa cho
nên luôn được tập thể hưởng
ứng, điều này đã thúc đẩy tinh
thần làm việc, phát huy tính dân
chủ, khả năng cá nhân của mọi
thành viên. Sự gắn kết đó tạo
nên sức mạnh đưa Tín Nghĩa
ngày càng phát triển bền vững
mà Tổng Công ty Tín Nghĩa 30
năm qua đã tạo dựng.
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ĐINH NHO QUÂN CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA
PHƯƠNG ĐÔNG

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
QUA NĂM THÁNG

Gần 10 năm gắn bó với
công việc là bảo vệ, tôi luôn có
tinh thần trách nhiệm cao trong
công việc, với sự quan tâm và
giúp đỡ của lãnh đạo nói riêng
và toàn thể cán bộ công nhân
viên trong Công ty nói chung
đã giúp tôi hoàn thành tốt vai
trò và nhiệm vụ được giao. Tôi
luôn cảm thấy rất hài lòng với
công việc hiện tại mình đang
đảm nhiệm.
Với vai trò hiện tại, tôi luôn
nâng cao vai trò, trách nhiệm
của bản thân trong công việc,
cùng với tập thể Công ty cố
gắng nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao để góp
phần nhỏ bé của mình đưa Tín
Nghĩa ngày càng phát triển. Để
làm tốt công việc được giao, tôi
cần tạo dựng niềm tin là chỗ dựa
cho các cán bộ công nhân viên,
đặc biệt là các anh em trong Đội
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Thông tin nội bộ
bảo vệ. Tham gia và động viên
anh em trong đội bảo vệ tham
gia các phong trào thi đua, các
hoạt động văn nghệ, thể thao,
từ thiện của Công ty và đoàn
thể. Luôn thể hiện tính đoàn kết
trong nội bộ, đó là nét văn hóa
của công ty. Cùng với tập thể
luôn hỗ trợ các nhà đầu tư trong
việc giới thiệu tuyển dụng công
nhân, v.v... và trên hết là nhiệm
vụ đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn lao động và phòng chống
cháy nổ trên địa bàn hoạt động.
Thông qua công việc, tôi
đã rèn được kỹ năng quản lý, kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng quan
sát, rèn luyện bản thân và các
kỹ năng kỹ thuật khác như áp
dụng tốt mọi kỹ năng nghiệp
vụ trong nhiệm vụ bảo vệ và
khả năng trong việc phán đoán
các tình huống và sử dụng công
cụ hỗ trợ để bảo vệ một cách
hiệu quả.

NGUYỄN VĂN QUY CÔNG TY CP DVBV
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

GẦN 23 NĂM
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
GẮN BÓ BỀN CHẶT

Công việc hiện tại đã gắn
bó với tôi gần 23 năm. Trong
công việc tuy có vất vả và áp lực,
nhưng làm việc dưới mái nhà
Tín Nghĩa, một môi trường làm
việc tốt với những đồng nghiệp
quý mến, biết san sẻ, đùm bọc
lẫn nhau như một gia đình lớn,
luôn hòa thuận và hòa nhập

vào môi trường làm việc, tạo sự
gần gũi và giúp người lao động,
tự tin vào công việc. Riêng cá
nhân tôi sẽ tiếp tục cống hiến
để xứng đáng với những gì mà
lãnh đạo đồng nghiệp trong
công ty tin tưởng, cố gắng làm
tốt công việc hàng ngày, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao,
luôn giúp đỡ đồng nghiệp góp
phần xây dựng công ty càng
ngày càng phát triển bền vững.
Từ công việc, nhiều kỹ năng
tôi đã được trải nghiệm và rèn
luyện, đó là khả năng giải quyết
các vấn đề; giao tiếp ứng xử và
tạo lập mối quan hệ tốt với đồng
nghiệp, với khách hàng; tư duy,
sáng tạo, đặt mục tiêu, tạo động
lực làm việc. Ai đã làm việc và
sống dưới mái nhà Đại gia đình
Tín Nghĩa luôn cảm thấy tự hào.
Con người làm việc ở đây, cũng
như thương hiệu Tín Nghĩa đã
bao năm xây dựng với với bao
nhiêu người lao động sẽ tiếp tục
khẳng định sự thành công trong
quá trình xây dựng và trưởng
thành của Công ty Tín Nghĩa.
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NGUYỄN VĂN ĐÌNH CÔNG TY CP DVBV
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

SỨC MẠNH MỀM
TỪ SỰ SẺ CHIA CỦA
MỌI NGƯỜI

Từ ấy đến nay đã gần 10
năm, điều Tôi hài lòng trước tiên
là môi trường sống và làm việc
ở Tín Nghĩa luôn đầy ắp chân
tình. Mọi thành viên dù ở vị trí
nào cũng đều được tôn trọng
bình đẳng. Không thể quên
được, cách nay 6 năm, con tôi bị
đau phải đi bệnh viện cấp cứu
và phẫu thuật ổ bụng, bản thân
và gia đình tôi vô cùng lo lắng.
Biết tin, Lãnh đạo đơn vị đã đến
thăm hỏi động viên kịp thời,
thật cảm động, con của một
nhân viên bảo vệ bình thường
mà cũng được quan tâm như
thế, sao tôi không khâm phục
và cống hiến hết mình cho
được.
Điều hài lòng thứ 2 đó là
mọi người tốt, việc tốt đều được
nêu gương, động viên kịp thời,
lời hay ý đẹp được nhân lên,

tuyên truyền rộng rãi để khích
lệ nhân đôi mặt tích cực, giảm
thiểu cái hạn chế trong muôn
mặt cuộc sống lao động trong
cộng đồng Tín Nghĩa. Điều hài
lòng thứ 3 là tiền lương, chế độ
đãi ngộ, đối với nhân viên bảo
vệ tuy không cao nhưng cũng
vào dạng trên mức thu nhập
bình quân của tỉnh nhà, được
thanh toán đúng lịch đề ra. Điều
hài lòng thứ 4 là công việc tôi
đang làm phù hợp với điều kiện
hoàn cảnh cụ thể của bản thân
và gia đình.
Là nhân viên bảo vệ, tôi
xác định việc trọng tâm thường
xuyên liên tục là đảm bảo an
ninh trật tự và an toàn con
người tài sản nhà cửa kho tàng
vật tư thiết bị, phòng chống
cháy nổ, giữ gìn vệ sinh bảo vệ
môi trường xanh sạch đẹp. Văn
hóa Tín Nghĩa được thể hiện
rõ nét bằng những chuyến
xe thiện nguyện để chia sẻ
nâng đỡ những phận đời kém
may mắn, chở yêu thương tới
những nơi xa xôi khó khăn thiếu
thốn, những vùng gặp thiên tai
bão lũ... Và cao đẹp nhất của
văn hóa Tín Nghĩa là những tình
cảm thiêng liêng và những món
quà mang nặng ân tình của mọi
thành viên Tín Nghĩa giành tặng
cho những chiến sĩ nơi biên giới
xa xôi hay biển đảo đầy sóng to
gió lớn đang ngày đêm không
quản hiểm nguy bảo vệ biên
cương Tổ quốc.

đặc biệt

NGUYỄN THỊ THU THỦY CÔNG TY CP DVBV
CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

NGUYỆN LÀM HẾT VIỆC
KHÔNG LÀM HẾT GIỜ

Tôi cảm thấy rất vui và
tự hào với công việc hiện tại ở
Phòng Kế toán tổng hợp. Với ý
chí cầu tiến và luôn không hài
lòng với hiện tại, tôi thấy mình
còn phải học hỏi rất nhiều từ
công việc, từ đồng nghiệp. Tôi
chưa bao giờ dừng lại cái suy
nghĩ an toàn với công việc, mà
lúc nào cũng phải học hỏi, trao
dồi thêm kiến thức về tất cả
các công việc và đóng góp một
phần công sức nhỏ bé vào sự
phát triển chung của Công ty.
Là một cán bộ nhân viên
Công ty bảo vệ, là người con
của Tổng công ty tôi luôn phấn
đấu, hoàn thành tốt các nhiệm
vụ được giao, không ngừng
đổi mới và sáng tạo trong công
việc, quan tâm đến thương hiệu
sản phẩm của mình và luôn bảo
vệ thương hiệu.
Tôi công tác tại Công ty Bảo
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vệ được 4 năm, ngần ấy năm tôi
cũng hiểu phần nào về văn hóa
Tổng công ty. Trong môi trường
nơi đây tôi cảm nhận văn hóa
Tổng công ty giúp cho mỗi
thành viên hiểu được giá trị bản
thân họ, giúp cho tất cả thành
viên của công ty chung tay làm
việc, vượt qua những thử thách
mà trong công việc gặp phải,
và họ có thể làm việc quên thời
gian, làm hết việc chứ không
phải làm hết giờ. Văn hóa Tổng
Công ty đem đến sự hạnh phúc
và hài lòng của nhân viên, thu
hút nhân tài, khuyến khích và
giữ chân nhân viên với Công ty.

NGUYỄN HUỲNH BẢO –
CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA

DÀY CÔNG VUN ĐẮP
ĐỂ TÍN NGHĨA ĐI LÊN

Với công việc đang làm
hiện tại là kế toán Khu vực 5
thuộc Công ty CP Xăng Dầu Tín
Nghĩa. Tôi thật sự yêu quý công
việc của mình, toàn tâm toàn ý
với công việc, luôn mong muốn

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA
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Thông tin nội bộ
làm tất cả những điều gì có thể
để mang lại hiệu quả cao. Tôi
luôn nhắc nhở bản thân mình
phải học tập, rèn luyện kiến
thức và kỹ năng nhiều hơn nữa
thì mới có thể biến những điều
đã học được ứng dụng tốt trên
thực tế. Với lòng nhiệt tình và
nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi sẽ
làm hết sức mình để hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao và
tự hào cùng chung tay đoàn kết
góp sức nhỏ bé của mình trên
chặng đường dài phát triển của
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Tôi đã có thêm nhiều kinh
nghiệm trong công việc, về cách
ứng xử và cả những kỹ năng
sống mà không trường lớp nào
dạy. Đó chính là ngọn lửa đam
mê cống hiến, với tinh thần
đoàn kết tạo nên sức mạnh tập
thể, với định hướng tập trung
thoả mãn nhu cầu của khách
hàng, luôn luôn tìm hiểu nhu
cầu và lắng nghe những phản
ánh của khách hàng về phong
cách phục vụ, tính hiệu quả
trong công việc để tạo niềm tin
cho khách hàng tin tưởng gắn
bó, hợp tác lâu dài với công ty.
Văn hóa Tín Nghĩa dạy
cho tôi cách đối nhân xử thế
với những đồng nghiệp của
mình, dạy tôi cách phối hợp
trong công việc, giúp tôi giải
quyết những khúc mắc, mâu
thuẫn để có thể dung hòa trong
công việc. Các anh chị em đồng
nghiệp, cấp trên luôn hướng
dẫn, chỉ bảo uốn nắn từ cách
làm văn bản trên máy tính đến
việc hạch toán nghiệp vụ... Để
có thành quả Tổng Công Ty Tín

Nghĩa lớn mạnh hôm nay, đó
là cả một quá trình hun đúc
bằng tâm huyết của một đội
ngũ lãnh đạo và bao lớp anh
chị đi trước cống hiến. Chúng ta
trân trọng thành tích quý giá to
lớn đạt được ngày hôm nay, và
tin tưởng sâu sắc rằng, những
thành quả đó sẽ tiếp tục được
vun đắp, phát triển.

THÁI THỊ MỸ HÀ –
CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA

LAN TỎA VÀ
TRUYỀN ĐỘNG LỰC
CHO THẾ HỆ KẾ THỪA

Sau hơn 10 năm làm việc
tại Công ty, tôi rất thích với công
việc của mình và mỗi ngày đi
làm tôi tìm được niềm vui trong
công việc và sự kết nối với đồng
nghiệp. Riêng tôi, bên cạnh
làm tốt công việc của mình, tôi
luôn mong muốn được góp sức
của mình vào công cuộc phát
triển chung của Tổng công ty
bằng cách thực hành tiết kiệm,
không lãng phí từ tờ giấy đến
điện, nước, văn phòng phẩm…
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những việc ngang tầm với khả
năng của tôi.
Với công việc đã và đang
phụ trách, tôi luôn tự nhủ phải
học hỏi thêm các anh chị đi trước
sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ,
dám làm, cố gắng phát huy mặt
mạnh của bản thân, góp ý cho
đồng nghiệp để họ ngày càng
hoàn thiện, nâng cao tinh thần
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
Từ những năm tháng gắn
bó, tôi nghiệm ra văn hóa của
Tổng Công ty Tín Nghĩa là luôn
hướng đến khách hàng, đội ngũ
nhân viên; luôn quan tâm, đổi
mới tình hình thực tiễn, để có
các chiến lược phù hợp; quan
tâm, bồi dưỡng những cán bộ
có năng lực và lan tỏa, truyền
động lực cho thế hệ kế thừa.
Đặc biệt, văn hóa ấy chính là
mọi người tương tác với nhau
thân thiện, vui vẻ, tiến tới mục
đích chung “ Vì sự phát triển của
Công ty” đang được nuôi dưỡng
và không ngừng phát triển.

ĐINH THỊ MỸ TRINH –
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

TIÊN PHONG VỀ
TƯ TƯỞNG VÀ TỰ TIN
VÀO BẢN THÂN

Thật sự tôi rất hài lòng vì
công việc hiện tại góp phần
hạnh phúc cho gia đình nhỏ của
tôi nói riêng và đại gia đình Tín
Nghĩa nói chung. Từ khi được
trở thành thành viên của đại
gia đình Tín Nghĩa, mình cảm
thấy rất tự hào và trân trọng. Tôi

đặc biệt

là động lực phát triển, đưa con
thuyền Tin Nghĩa vững bền,
vượt sóng ra biển lớn.

luôn tâm đắc với câu “Tín Nghĩa
là nền tảng của thịnh vượng”,
vì vậy với tôi luôn tin vào Tín
Nghĩa. Nơi đây tôi sẽ làm việc
hết sức mình, và bản thân tự
trang bị, trao dồi thêm kiến thức
chuyên môn và ngoại ngữ để
đóng góp nhiều hơn nữa để Tín
Nghĩa ngày càng vươn xa, vươn
cao hơn nữa. Từ môi truờng làm
việc hàng ngày, tôi đã phát huy
được nhiều kỹ năng thuộc sở
trường của bản thân như làm
việc tự giác cao, làm việc theo
nhóm, nâng cao được trình độ
chuyên môn và ngoại ngữ.
Văn hoá doanh nghiệp có
vị trí và vai trò rất quan trọng
trong sự phát triển của mỗi
doanh nghiệp, là tài sản vô hình
của mỗi doanh nghiệp, đưa
doanh nghiệp trở thành ngôi
nhà chung, là con thuyền vận
mệnh của mọi người. Văn hóa
của Tổng Công ty Tín Nghĩa là
sự bản lĩnh, tiên phong trong
tư tưởng; tự tin vào bản thân;
trung thực, siêng năng trong
công tác; chân thành, thân
thiện trong quan hệ; sáng tạo
trong công việc. Đây là tiền đề,

PHẠM HỒNG HẢI –
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

MỘT THẬP KỶ GẮN BÓ
TẠO CHO TÔI NIỀM TIN
MẠNH MẼ

Công việc hiện tại giúp tôi
phát huy được sở trường bản
thân. Với nhiệm vụ bảo trì máy
móc thiết bị tại Nhà máy XLNT
KCN Nhơn Trạch 3, bản thân
quyết tâm cao sắp xếp công
việc thật hợp lý, giành nhiều
thời gian để trau dồi thêm kiến
thức công nghệ và liên quan
đến vận hành hệ thống XLNT.
Bản thân đã gắn bó
nhiều năm cùng đại gia đình
Tín Nghĩa, do đó để đóng góp
phần nhỏ bé của bản thân vào
sự nghiệp phát triển của Tổng
Công ty Tín Nghĩa, bản thân
luôn luôn hoàn thành tốt công
việc được giao và hỗ trợ đồng
nghiệp hết mình thực hiện tốt
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nhiệm vụ công tác. Người xưa
có câu: “An cư rồi sẽ lạc nghiệp”.
Tôi luôn mong muốn tất cả các
thành viên trong đại gia đình
Tín Nghĩa thật nhiều hạnh phúc,
nhiều sức khỏe và Tổng Công ty
Tín Nghĩa luôn là nền tảng của
sự thịnh vượng, bản thân sẽ
luôn nỗ lực để góp phần cho sự
thịnh vượng ấy.
Nhìn lại một chặng đường
đã đi, gắn bó cùng Tín Nghĩa
gần 1 thập kỷ và nơi đây đã là
ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi giúp
tôi có được nhiều hơn tôi nghĩ.
Giúp tôi có được sức mạnh, sự
kiên nhẫn và lòng đam mê để
vươn tới những điều ước mơ,
những điều mình cống hiến. Tôi
đang dần hoàn thiện hơn bản
thân, cả chuyên môn và nghiệp
vụ, đảm bảo sức khỏe tốt để có
thể đáp ứng công việc tại cơ
quan và gia đình một cách tốt
nhất có thể. Tôi cảm nhận được
sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình
của anh chị em đồng nghiệp, sự
quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu
sát của các anh chị quản lý, giúp
tôi hoàn thành công việc, tự tin,
bản lĩnh và sẵn sàng đáp ứng
mọi nhiệm vụ được giao.

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA
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Thông tin nội bộ
NGUYỄN THÚY HOA
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHƠN TRẠCH:

TÌNH YÊU THƯƠNG
GẮN KẾT NHỮNG
SỐ PHẬN NGƯỜI

Mùa hè năm 2006, tôi rời
ghế giảng đường đại học và trở
thành nhân viên kế toán của
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
(Tổng Công ty Tín Nghĩa). Cho
đến hôm nay, tôi luôn tự hào
rằng tinh thần nhiệt huyết của
ngày ấy vẫn luôn bừng cháy, nhờ
đó giúp tôi vượt qua những khó
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khăn và yêu công việc của mình.
Nhân dịp chào mừng 30
năm thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa, tôi tự nhủ rằng bản thân
mình và mọi thành viên trong
Đại gia đình Tín Nghĩa sẽ đoàn
kết, phấn đấu nhiều hơn nữa để
Tín Nghĩa ngày càng phát triển
và thịnh vượng hơn. Đến nay,
thời gian công tác tại Công ty
không quá dài nhưng tôi nhận
thấy rằng mình đã học hỏi được
rất nhiều điều, từ kỹ năng giao
tiếp ứng xử, từ kinh nghiệm xử
lý công việc, biết thận trọng
hơn, chu toàn hơn… và nhất

là được truyền thêm lửa nhiệt
huyết từ các cấp lãnh đạo. Theo
tôi tìm hiểu, những thành phần
của văn hóa doanh nghiệp
gồm 3 phần chính là: Tầm nhìn,
Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi. Biểu
hiện của văn hóa doanh nghiệp
thể hiện qua 2 yếu tố gồm: Yếu
tố hữu hình: Đồng phục, khẩu
hiệu, nghi thức, quy định, tập
san nội bộ, các hoạt động…Yếu
tố vô hình: Thái độ, phong cách,
thói quen, nếp nghĩ của từng
người trong tổ chức.
Tôi tự hào mình là nhân
viên của một doanh nghiệp
có đầy đủ các yếu tố về văn

đặc biệt

hóa doanh nghiệp như đã nói
ở trên, Tổng Công ty Tín Nghĩa
mà tôi vẫn hay dùng những
cụm từ thân thương là “Ngôi
nhà chung Tín Nghĩa” hay “Đại
gia đình Tín Nghĩa”. Thật vậy, chỉ
khi vạch ra được Tầm nhìn và Sứ
mệnh rõ ràng và tạo được Giá
trị cốt lõi riêng thì mới có được
một Tổng Công ty Tín Nghĩa trải
qua 30 mùa xuân thịnh vượng
như hôm nay. Các hoạt động
mà Tổng Công ty đã tổ chức,
mỗi hoạt động đều có ý nghĩa
và đem lại cho tôi một cảm xúc
riêng. Trong đó: Chương trình
Chung một tấm lòng giúp đỡ;
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Chương vui Tết Trung Thu và Tết
Thiếu nhi 1/6 cho con em của
cán bộ công nhân viên trong
Tổng Công ty; Chương trình Hội
thao; Cuộc thi Tiếng hát; Cuộc
thi hùng biện sáng kiến sáng
tạo… để lại trong tôi những
ấn tượng sâu sắc về tình người,
tình đồng nghiệp với những
hành động sẻ chia, bao dung.
Tôi mong sao những giá trị tốt
đẹp ấy sẽ được tiếp tục lưu giữ
và phát huy.
Người thực hiện
»» BTV. Hồng Châu
Phòng Truyền thông Tiếp thị
Tổng Công ty

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA
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Thông tin nội bộ

Tín nghĩa và đối tác

Ông Chang Chung Ping - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Johnson Wood

Tín Nghĩa là người anh em thân thiết của chúng tôi
»» Kính thưa Ông việc hoạt
động SXKD tại KCN Tam
Phước có làm thỏa mãn
nhu cầu của nhà đầu tư
JohnSon Wood?
JohnSon Wood đã đầu
tư vào KCN Tam Phước từ năm
2002, lý do chúng tôi chọn KCN
Tam Phước – Đồng Nai để đầu
tư bởi vì vị trí địa lý của vùng đất
này, đồng thời có thể sử dụng
vận chuyển đường thủy đến các
cảng biển quốc tế, sẽ thuận tiện
hơn cho vận chuyển nguyên liệu
và hàng hóa. Thêm vào đó, chính
phủ Việt Nam đang phát triển cơ
sở hạ tầng, dễ dàng tiếp cận với
mọi thị trường khách hàng trên
thế giới. Do đó, chúng tôi đánh
giá vị trí Tam Phước – Đồng Nai
rất có lợi thế, như là một cửa
ngõ thông thương đến các cảng
hàng không và cảng biển.
KCN Tam Phước là một
KCN sạch thu hút các ngành
nghề đầu tư như: gỗ – ván ép
– nội thất, thực phẩm – nông
sản, cơ khí, may mặc,… với đầy
đủ các dịch vụ tập trung như
logistics, ngân hàng, thu gom
và xử lý chất thải, dịch vụ tư
vấn… và các đơn vị chức năng
thường trú như Đồn Công an,
Trung đội dân quân thường
trực, Hải quan, đại diện BQL
các KCN tỉnh Đồng Nai nên mọi
công việc khi doanh nghiệp
cần đều được thực hiện nhanh
chóng, hiệu quả, mang lại nhiều

tiện ích ngay tầm tay cho doanh
nghiệp.
Ban lãnh đạo KCN
Tam Phước luôn
gần gũi, chia sẻ,
đồng hành cùng
doanh nghiệp
trong
mọi
hoạt động,
quan tâm
thăm hỏi
đến chúng
tôi mỗi dịp
kỷ
niệm
quan trọng
của doanh
nghiệp. Bản
thân tôi cũng
như JohnSon
Wood rất hài lòng
khi được sống và
làm việc nơi đây
»» Trong nhiều năm đầu tư
phát triển kinh doanh tại
Việt Nam, Ông có cảm nhận
và chia sẻ gì về môi trường
kinh doanh tại Việt Nam?
Chúng tôi nghĩ rằng thật
tốt khi đã chọn đầu tư vào Việt
Nam. Chính phủ Việt Nam có
những chính sách, chủ trương
luôn hỗ trợ doanh nghiệp, bên
cạnh đó môi trường đầu tư ở
Việt Nam rất an ninh và có chế
độ chính trị ổn định tạo cho
nhà đầu tư một sự yên tâm nhất
định. Như đã trao đổi ở trên, gần
20 năm qua Công ty chúng tôi
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cũng
hoạt động rất tốt cùng với khu
công nghiệp Tam Phước của
Tổng Công ty Tín Nghĩa, và luôn
được sự hỗ trợ từ Tín Nghĩa. Về
vấn đề tuyển dụng lao động
tại Việt Nam có những thuận
lợi nhất định, người lao động
tập trung nhiều ở các tỉnh công
nghiệp như Đồng Nai, với đà
tăng trưởng hiện nay chúng tôi
sẽ tiếp tục tuyển dụng người
lao động sinh sống tại Đồng
Nai. Thêm vào đó, là một trong
những doanh nghiệp đang

hoạt động trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai, chúng tôi luôn phấn
đấu để đóng góp vào sự phát
triển chung của tỉnh Đồng Nai
nói riêng và Việt Nam nói chung.
Đối với Công ty JohnSon
Wood thì nguồn nhân lực là
quan trọng hàng đầu, trong
những năm qua Công ty luôn
có các chính sách phúc lợi đầy
đủ cho người lao động và tăng
dần qua các năm. Tạo niềm tin
và động lực cho người lao động,
giúp người lao động yên tâm
làm việc, gắn bó lâu dài với Công
ty. Ở JohnSon Wood, nếu bạn
hỏi một lao động nào đó: “vì sao
làm việc ở đây”, thì câu trả lời
đơn giản là “do chính sách phúc
lợi của JohnSon Wood rất tốt”.
»» Ông có thể chia sẻ những
kế hoạch, chiến lược phát
triển lâu dài tại Việt Nam
của Công ty JohnSon Wood?
Với các đơn hàng từ phía
khách hàng của JohnSon Wood,
thì kế hoạch đảm bảo cho hoạt
động sản xuất của Công ty được
ổn định và phát triển. Thực hiện
theo quy định mới, Công ty sẽ
bố trí lại các ca sản xuất, để giảm
thời gian lao động tăng giờ.
Mục tiêu của JohnSon Wood khi
vào đầu tư tại Đồng Nai – Việt
Nam không chỉ để kinh doanh
kiếm lợi tức, mà là tạo một môi
trường làm việc ổn định, đảm
bảo an sinh, phúc lợi cho người
lao động vững tâm gắn bó lâu
dài với Công ty.
Chiến lược phát triển
dài hạn của JohnSon Wood ở
những năm tiếp đến, chúng tôi
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dự định tiếp tục tăng trưởng
đều đặn >15%/năm. Không có
thay đổi về phương châm sản
xuất kinh doanh cơ bản, mà chỉ
triệt để hóa thực hiện những kế
hoạch và phương châm cơ bản
này, thực hiện nó ở tầm cao hơn
và hiệu quả hơn.
»» Là một doanh nghiệp
đang đầu tư vào KCN Tam
Phước, Ông nghĩ gì về Tín
Nghĩa?
Khoảng gần 20 năm trước
đây, khi chúng tôi có kế hoạch
triển khai dự án này ở Đồng Nai,
chúng tôi đã tiếp cận Tổng Công
ty Tín Nghĩa để hỏi rất nhiều về
các vấn đề đầu tư, và chúng tôi
được Tín Nghĩa tư vấn tận tình,
đồng thời giới thiệu đến KCN
Tam Phước. Khi đặt chân đến
đây chúng tôi đã quyết định
chọn nơi này làm ngôi nhà thứ
hai của mình. Và từ đó đến nay,
chúng tôi vẫn luôn nhận được
sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ
hết mình của Tín Nghĩa.
Nhưng điều gần gũi hơn
phải kể đến là chúng tôi luôn
được Tín Nghĩa sát cánh, tạo
mọi điều kiện thuận lợi trong
hoạt động. Ngay cả khi chúng
tôi găp khó khăn, bạo loạn thì
Tín Nghĩa luôn là người bạn
đầu tiên đến hỗ trợ, giúp bảo
vệ an toàn con người và tài sản
cho doanh nghiệp. Với JohnSon
Wood, Tín Nghĩa là người anh
em thân thiết chứ không chỉ là
người bạn, đối tác như trong
các mối quan hệ kinh tế.
Chân thành cảm ơn các vị
lãnh đạo cũng như CBCNV Tổng
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Công ty Tín Nghĩa đã luôn đồng
hành, hỗ trợ doanh nghiệp
chúng tôi. Tôi hy vọng người
bạn luôn bên cạnh, đồng hành,
hỗ trợ JohnSon Wood trên con
đường hội nhập và phát triển
Tín Nghĩa sẽ mãi phát triển bền
vững, là đối tác tin cậy nhất của
khách hàng doanh nghiệp.
Thay mặt JohnSon Wood,
tôi xin gửi lời chúc mừng tốt
đẹp nhất đến dịp kỷ niệm, sinh
nhật 30 năm Tổng Công ty Tín
Nghĩa. Và tôi xin gửi lời chúc đại
thành công và đại thắng lợi đến
Tín Nghĩa.

Xin được cảm ơn Ông vì
buổi trò chuyện này, chúng tôi
rất mong tiếp tục nhận được sự
quan tâm, hợp tác, góp ý từ Quý
Công ty và Ông, chúng tôi sẽ
luôn sát cánh, đồng hành cùng
doanh nghiệp trên con đường
hội nhập và phát triển. Hy vọng
với nỗ lực cải tiến không ngừng
của Tín Nghĩa, sẽ tiếp tục làm
hài lòng Quý khách hàng doanh
nghiệp đầu tư vào các khu công
nghiệp của Tín Nghĩa, thưa Ông.
Nhân dịp mừng sinh nhật
30 năm Tổng Công ty Tín Nghĩa,
xin kính chúc Ông và gia đình
cùng toàn thể CBCNV Công ty
Cổ phần JohnSon Wood thật
nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và
thành công hơn nữa để luôn
đồng hành, phát triển cùng Tín
Nghĩa ở các 30 năm tiếp đến.
Trân trọng.
Người thực hiện
»» BTV. Khổng Thị Thu Trang

Tín nghĩa và đối tác

Ấn phẩm

Thông tin nội bộ

Tín nghĩa và đối tác

Ông Shirai Seiji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sanki Việt Nam

Tín Nghĩa rất ổn định

»» LÀ 1 DOANH NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐANG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM, ÔNG ĐÁNH GIÁ NHƯ
THẾ NÀO VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
Với cá nhân tôi, tôi thấy tình hình kinh tế Việt Nam vẫn đang phát
triển ổn định, ít nhất là không ảnh hưởng tình hình kinh doanh của
công ty tôi.
»» ĐƯỢC BIẾT, DOANH NGHIỆP CỦA ÔNG LÀ MỘT TRONG SỐ DOANH
NGHIỆP NHẬT BẢN KINH DOANH ĐẠT HIỆU QUẢ, ÔNG CÓ THỂ CHIA SẺ
ĐÔI ĐIỀU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY HIỆN NAY
Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm đai ốc, hiện
chúng tôi vẫn đạt kế hoạch kinh doanh được đề ra, chúng tôi cũng
đang tập trung đào tạo nhân sự để đáp ứng được công việc trong thời
gian sắp tới đây.
»» LÀ MỘT DOANH NGHIỆP ĐANG ĐẦU TƯ VÀO KCN NHƠN TRẠCH 3, ÔNG NGHĨ GÌ
VỀ TÍN NGHĨA?
Tôi thấy Tín Nghĩa là một công ty lớn đầu tư trên nhiều ngành nghề, đặc biệt mảng Hạ tầng Khu
công nghiệp đang rất ổn định.
»» TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY NHIỀU DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN, XIN ÔNG CHIA SẺ ĐÔI
ĐIỀU VỀ VẤN ĐỀ NÀY?
Tôi thấy mỗi công ty có kế hoạch khác nhau, có các đối tác chiến lược khác nhau nên tình hình
kinh doanh ít nhiều cũng sẽ khác nhau. Ngoài ra còn có một số yếu tố khác do tình hình kinh tế thế giới
nhưng tôi xin phép không đề cập sâu.
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Chúng tôi rất yên tâm khi đầu tư vào đây

»» Là 1 doanh nhân nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam, Ông đánh
giá như thế nào về tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay?
Kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt và rất mạnh mẽ .
»» Được biết, Doanh nghiệp (DN) của Ông là một trong số
DN Hồng Kong kinh doanh tại Việt Nam đạt hiệu quả, Ông
có thể chia sẻ đôi điều về tình hình hoạt động SXKD của
Công ty hiện nay?
Hoạt động kinh doanh đã đi vào ổn định.
»» Là một doanh nghiệp đang đầu tư vào KCN Nhơn Trạch 3,
Ông nghĩ gì về Tín Nghĩa?
Công ty Tín Nghĩa là một doanh nghiệp lớn và uy tín ở Tỉnh
Đồng Nai, đặc biệt tại KCN Nhơn Trạch 3 với các cơ sở hạ tầng hoàn
chỉnh, an ninh tật tự đảm bảo, Chúng tôi rất yên tâm khi đầu tư vào đây.
»» Trong hoạt động kinh doanh hiện nay nhiều DN gặp khó khăn, xin ông chia sẻ đôi
điều về vấn đề này?
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động công nghệ cao để phục
vụ nhu cầu sản xuất. Ngoài ra, nhu cầu tăng ca của công nhân viên và người sử dụng
lao động nhưng luật lao động hiện hành không đáp ứng được.

Ông Ota Shogo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dia Ruuber Asia

Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp rất tốt, rất tiện ích, rất đẹp
»» LÀ 1 DOANH NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐANG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM, ÔNG ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO VỀ TÌNH
HÌNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
Tôi thấy tình hình kinh tế Việt Nam đang rất ổn định, tôi không có ý kiến gì
thêm.
»»
ĐƯỢC BIẾT, DOANH NGHIỆP CỦA ÔNG LÀ MỘT TRONG SỐ DOANH NGHIỆP NHẬT
BẢN KINH DOANH ĐẠT HIỆU QUẢ, ÔNG CÓ THỂ CHIA SẺ ĐÔI ĐIỀU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SXKD CỦA CÔNG TY HIỆN NAY
Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất bao tay, chúng tôi đạt chỉ tiêu đến
thời điểm này, mọi việc đều tốt với công ty chúng tôi.
»» LÀ MỘT DOANH NGHIỆP ĐANG ĐẦU TƯ VÀO KCN NHƠN TRẠCH 3, ÔNG NGHĨ GÌ VỀ TÍN NGHĨA?
Tôi thấy cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp của Tín Nghĩa rất tốt. Đặc biệt JSC đã
có nhà hàng Nhật, máy bán nước tự động, cây xanh phủ khắp nơi, nói chung là rất
tiện ích, rất đẹp.
»» TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY NHIỀU DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN, XIN ÔNG CHIA SẺ ĐÔI
ĐIỀU VỀ VẤN ĐỀ NÀY?
Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, tôi nghĩ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh
nghiệp hoạt động hiện nay.
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Ông Shum Ling To - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Sunluxe

Tín nghĩa với xã hội
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HÀNH TRÌNH
VỀ THĂM

MẸ

Hằng năm cứ đến dịp kỷ
niệm ngày thương binh liệt
sỹ 27/7, chúng con lại được
đến thăm và trao quà cho
các Mẹ- những người phụ
nữ được Nhà nước phong
tặng danh hiệu “Mẹ Việt
Nam anh hùng”.

C

huyến hành trình bắt
đầu vào lúc 7h30. Xe
di chuyển đến điểm đầu tiên tại
huyện Long Thành - nơi ở của
Mẹ Lê Thị Cúc - có chồng là liệt sĩ.
Mẹ năm nay đã ngoài 80
tuổi, cái tuổi mà ”xưa nay rất
hiếm”. Mẹ sống một mình trong
căn nhà tình thương được TCT
Tín Nghĩa trao tặng cách đây
đã lâu. Tuy tuổi đã cao, nhưng
Mẹ vẫn có thể đi chợ trong
xóm, vẫn dọn dẹp nhà cửa rất
sạch sẽ và ngăn nắp. Tuy đã 01
năm rồi chúng tôi mới quay lại,
nhưng Mẹ vẫn nhớ “Bọn con ở
Cty Tín Nghĩa, năm nào cũng
ghé nhà hết mà, vui quá. Tụi con
vẫn khỏe hết hả?” Rồi Mẹ lại kể:
”Mấy nay không hiểu sao mà cái
vai nó cứ đau, nhức hết, để lát
chiều ghé bác sỹ trong xóm. Cô
này làm trong bệnh viện, khám
hay lắm, mỗi lần mệt là Mẹ ghé
nhà nhờ cô ấy xem hộ.” Nói
chuyện một hồi, chúng tôi xin
phép Mẹ được thắp nén hương

lên bàn thờ. Mẹ bảo: ”Ông ơi, có
mấy đứa nhỏ bên Cty Tín Nghĩa
ghé thăm tui với ông nè. Ông ở
trển phù hộ cho bọn nhỏ mạnh
khỏe nghen Ông”.
Tạm biệt Mẹ Cúc với nụ
cười hiền hậu luôn nở trên môi.
Chúng tôi di chuyển đến 04 xã
thuộc huyện Nhơn Trạch để
thăm các Mẹ còn lại.
Đoàn dừng chân tại xã
Phước Thiền thăm mẹ Phạm Thị
Trước. Mẹ Trước năm nay đã 101
tuổi, so với năm ngoái, Mẹ nay
đã yếu đi nhiều, sinh hoạt chủ
yếu trên giường, thỉnh thoảng
khỏe lắm mới bước vài bước
xuống, đi lại nhẹ nhàng trong
căn phòng nhỏ. Vậy mà khi nhìn
thấy chúng tôi, Mẹ vui lắm, nhờ
người nhà đỡ dậy để nói chuyện
với đám thanh niên. Mẹ bảo
“Nay yếu nhiều rồi, mà trong
người mệt quá. Ráng khỏe để
năm sau được Thủ tướng ghé
thăm”. Tôi liền trêu Mẹ “Mẹ còn
khỏe lắm, mới có 01 tuổi thôi
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mà, răng còn chưa mọc hết nên
năm sau chắc chắn sẽ được gặp
Thủ tướng thôi”.
Tạm biệt Mẹ Trước, chúng
tôi di chuyển tới xã Phú Hội.
Dưới sự dẫn đường của anh Bí
thư xã vui tính, đèo chúng tôi
đi xe máy vào tận nhà Mẹ Đặng
Thị Quốc nằm trong con hẻm
nhỏ quanh co. Tiếp chúng tôi
là người con gái của Mẹ năm
nay cũng ngoài 50 tuổi, cô ở
vậy nuôi Mẹ từ đó tới giờ. Cô
dẫn chúng tôi vào giường thăm
Mẹ. Do năm ngoái Mẹ bị té, nên
hầu hết mọi sinh hoạt của Mẹ
đều trên giường. Mẹ Quốc năm
nay đã 102 tuổi, do bệnh nên
Mẹ không nói được nhiều, chỉ
đưa mắt nhìn chúng tôi, thỉnh
thoảng nói vài từ không rõ.
Trong căn nhà lá đơn sơ của Mẹ
vẫn còn treo những tấm bằng
khen được Nhà nước trao tặng,
trong đó có cả Thiếp mừng thọ
100 tuổi được Chủ tịch nước
Trần Đại Quang ký tặng.
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Rời nhà mẹ Quốc, đoàn
lại di chuyển đến xã Long Tân
thăm mẹ Nguyễn Thị Cảnh. Mẹ
Cảnh năm nay đã ngoài 90 tuổi,
lưng đã khòm, nhưng Mẹ vẫn
còn nhanh nhẹn và vui tính lắm.
Mẹ nói: “Tụi bây có người yêu
chưa? Mẹ giới thiệu cho?“ Bọn
tôi chỉ cười ồ lên và nói “Tụi con
có gia đình hết rồi Mẹ ơi”. Mẹ kể
“hàng ngày còn ăn được mỗi
bữa hơn nữa chén cơm, nhai
chậm thôi vì răng hư rụng hết
rồi, chỉ còn mỗi 01 chiếc”. Tôi lại
trêu Mẹ “Cái này là răng khểnh
đấy ạ.” Mẹ lại cười hiền hậu và
xoa đầu Tôi trìu mến.
Tạm biệt Mẹ Cảnh, chúng
tôi đến xã Phước Khánh thăm
mẹ Đặng Thị Ký. Mẹ Ký năm nay
ngoài 90 tuổi, Mẹ sống cùng
gia đình người con trai. Mẹ vẫn
đi lại được nhưng so với năm
ngoái sức khỏe có giảm do bị
té cách đây không lâu. Mẹ vẫn
ăn được cơm, ngủ đều đặn, bọn
tôi nói “ Vậy Mẹ là tiên rồi đấy, vì

tuổi này còn ăn được ngủ được,
tốt quá Mẹ à”. Mẹ cười hoan hỉ
và nói “Uh, đang ngủ thì bọn
con đến đó, giấc này là phải ngủ
được đến 3h chiều”.
Rời khỏi nhà mẹ Cảnh cũng
là lúc đồng hồ điểm 1h trưa. Thế
là chuyến hành trình về thăm
Mẹ của chúng tôi đã kết thúc
theo đúng lộ trình. Cảm giác
cả đoàn lúc đó thật sự đã thấm
mệt, phần vì phải di chuyển
nhiều, phần vì… đói bụng vì
đã quá giờ trưa. Thế nhưng, ai
nấy đều rất vui vì đã được đến
thăm các Mẹ, thấy các Mẹ vẫn
khỏe, lại còn được trò chuyện,
nghe các Mẹ kể chuyện thời còn
trẻ…” sinh mấy đứa con là lần
lượt trốn nhà đi bộ đội hết, rồi đi
luôn à, không về nữa, giờ già lủi
thủi có mình ơn à”. Nói đến đây,
Tôi thật sự nghẹn ngào, và bất
chợt nhớ về câu hát:
“Nước mắt mẹ không còn, để
khóc những đứa con, lần lượt ra
đi, đi mãi mãi…
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Thời gian trôi qua, vết thương
trên thịt da đã lành theo năm
tháng, nhưng vết thương lòng,
mẹ vẫn còn nặng mang…
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi…”
Chiến tranh là khốc liệt,
là hy sinh, là mất mát…là máu
của người đã khuất và là nước
mắt của người ở lại. Hòa bình
có được ngày hôm nay là sự
hy sinh, đánh đổi của biết bao
con người, mảnh đời. Chúng ta
thật may mắn khi được sống
trong thời bình, nhưng chúng
ta luôn phải ghi nhớ công ơn
của những người đã ngã xuống
vì nền độc lập, tự do của Tổ
quốc. Xin cúi đầu biết ơn sự hy
sinh to lớn ấy, để rồi mỗi người
trong chúng ta cần ý thức hơn
trách nhiệm của mình đối với
xã hội. Hãy sống sao cho xứng
đáng với sự hy sinh của các cha,
anh đi trước, sống để viết tiếp
những trang sử cho đất nước
này ngày một đi lên.
»» LAN HƯƠNG
ĐOÀN CƠ SỞ TCT TÍN NGHĨA

Tín nghĩa với xã hội
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T

ôi có được may mắn
được giao nhiệm vụ
phụ trách công tác từ thiện của
Ban chấp hành Công đoàn Cơ
sở (CĐCS) Tổng Công ty. Đúng
vậy, mặc dù đi nhiều để khảo
sát, để tìm hiểu, để hiểu rõ hoàn
cảnh của đối tượng cần được
giúp đỡ, nhưng không hề vất
vả đâu ạ, vì tôi được nhìn thấy
những ánh mắt, nụ cười trân
quý tấm lòng vàng đối với Tổng
Công ty.
Trong không khí hân hoan,
toàn Tổng Công ty có rất nhiều
hoạt động hướng đến kỷ niệm
30 năm thành lập Tổng Công
ty, trong đó hoạt động thiện
nguyện hướng đến cộng đồng
là một trong những chương
trình, nhiệm vụ quan trong mà
Ban chấp hành CĐCS đã triển
khai thực hiện trong suốt thời
gian qua.
Cứ mỗi một hoàn cảnh
được giúp đỡ là một câu chuyện
khiến tôi không khỏi chạnh
lòng suy nghĩ, và điều đọng
lại đó là niềm vui của nhân vật
khi họ nhận được sự quan tâm,
giúp đỡ, họ đón nhận một cách
trân quý biết bao.
Trong số hơn 100 căn nhà
tình thương được Tổng Công
ty giúp đỡ cộng đồng nhằm
hướng đến kỷ niệm 30 năm

hình thành và phát triển, Công
ty Dịch vụ Bảo vệ rất vinh dự
được Ban chấp hành CĐCS xét
tặng 03 trường hợp là Cán bộ
nhận viên đang làm việc tại
Công ty. Mỗi một gia đình được
nhận sự giúp đỡ là một hoàn
cảnh đặc biệt khác nhau.
Gia đình Anh Nguyễn Văn
Huyền là nhân viên đang làm
việc tại mục tiêu Công ty cổ
phần Đầu tư Nhơn Trạch. Vợ mất
khi con nhỏ nhất mới được 02
tuổi, một mình anh nuôi 04 con
nhỏ. Công việc của anh với đồng
lương nhân viên bảo vệ thì gói
gém làm sao để lo cho 04 con
đang tuổi ăn học, lại thiếu tình
thương của mẹ là một nổi trăn
trở lớn của anh. Năm cha con
ở trong căn nhà nhỏ chỉ chừng
25m2, căn nhà không có gì giá trị
ngoài tình thương yêu của cha
dành cho các con. Được tin CĐCS

xét tặng cho gia đình Anh kinh
phí sữa chữa lại ngôi nhà, có chỗ
cho các con học tập đàng hoàng
anh vui mừng khôn xiết. Ngày
trao nhà cho cha con Anh, Anh
nghẹn ngào không nói được gì,
ngoài việc nói rằng: Ân nghĩa
này Anh không bao giờ quên,
Anh được làm việc ngày nào thì
Anh còn cơ hội được cống hiến
hết khả năng của mình góp sức
nhỏ nhoi của mình vào sự thành
công chung của Công ty.
Trường hợp thứ hai được
xét tặng nhà tình thương là
gia đình Anh Trần Nguyên Vũ.
Anh đang làm việc tại mục tiêu
Chợ Đầu mối Dầu Giây, vợ làm
công nhân, nuôi hai con nhỏ.
Vợ chồng Anh còn ở nhờ nhà
bố mẹ vợ trong một góc phòng
nhỏ, đủ để tấm đệm cũ cho cả
gia đình. Với thu nhập của hai
vợ chồng thì Anh chị không

ÂN TÌNH

TÍN NGHĨA

TRONG CHÚNG TÔI

66

thể nghĩ về một nơi ở riêng cho
mình. Việc CĐCS Tổng Công
ty xem xét tặng cho gia đình
kinh phí xây nhà tình thương
là một giấc mơ có thật đối với
Anh. Quả thật là Anh không
dám nghĩ vì toàn Tổng Công
ty có rất nhiều hoàn cảnh khó
khăn cần giúp đỡ, nên khi nghe
được thông tin này Anh mừng
đến phát khóc, Anh hạnh phúc
không ngủ được mấy đêm.
Đúng vậy, tận mắt chứng kiến
mới hiểu được niềm hạnh phúc
mà Tổng Công ty mang đến
cho gia đình Anh. Anh tâm sự,
lúc trước Anh buôn bán lặt vặt,
phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, mỗi
ngày cũng được vài trăm ngàn,
nhưng cũng chẳng có dư, làm
được bao nhiêu tiêu hết. Nhưng
bây giờ, làm bảo vệ lương cũng
chỉ được trăm mấy một ngày
nhưng Anh chị vẫn có phần để
dành tiết kiệm là nhờ những
phân tích hướng dẫn của các
anh chị Công ty Anh hiểu ra
được nhiều thứ.
Ngày Anh chị được nhận
quyết định trao nhà từ CĐCS
Tổng Công ty, vợ chồng Anh
khóc vì hạnh phúc, Anh nói: “Giờ
Anh đi đâu cũng khoe được làm

đặc biệt

việc cho Tín Nghĩa, căn nhà là
Tín Nghĩa cho, Anh nguyện gắn
bó với Công ty, trừ khi bị đuổi
mới thôi.”
Trường hợp Anh Đỗ Trọng
Hùng tại Tân Phú lại là một câu
chuyện khác. Khi anh em đến
để khảo sát chỗ ở của gia đình
Anh, không thể nghĩ là chỗ ở
bao lâu nay của 04 người. Chỉ
là những tấm tole ghép lại, nền
nhà là những tảng đất sét có
sẵn trên khuôn viên chỗ ở, lại
thấp hơn mặt đường, nên khi
mưa thì nước đổ vào nhà, khi
nắng thì nóng hầm hập. Giờ
đây với chỗ ở mới, gia đình Anh
không sợ mưa ngập, con Anh
không sợ những cơn giông
bất chợt vào mùa mưa, không
sợ cái nóng hầm hập cao điểm
mùa nắng nữa, Anh nói ơn
nghĩa này Anh ghi nhớ mãi
không bao giờ quên.
Vâng, và cứ mỗi lần được
chứng kiến niềm hạnh phúc
của nhân vật được Tổng Công
ty giúp đỡ là một câu chuyện
khác nhau, nhưng chung lại đó
là niềm hạnh phúc của người
nhận, sự biết ơn với Tín Nghĩa
và tâm niệm cống hiến của họ
cho Tổng Công ty để có thể trả
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ơn bằng chính khả năng và tâm
huyết của mình.
Như là một nét văn hoá của
riêng Tín Nghĩa mà không phải
ở đâu cũng có. Với hoạt động
từ thiện đã được Tổng Công ty
chỉ đạo cho các Công ty con
thực hiện xuyên suốt trong 30
năm qua song song với nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh đã làm
nên một Tín Nghĩa rất đặc biệt,
rất riêng chỉ có Tín Nghĩa mới
có được. Nói đến Tín Nghĩa là
người ta nhắc ngay đến Doanh
nghiệp hoạt động hướng đến
cộng đồng bằng những hành
động cụ thể, không khoa
trương, không hình thức.
Nhân kỷ niệm 30 năm
thành lập Tổng Công ty
(07/9/1989 – 07/9/2019), không
chỉ riêng tôi mà tất cả Cán bộ
nhân viên đang công tác tại các
Công ty, đơn vị trong hệ thống
Tổng Công ty Tín Nghĩa đều tự
rèn luyện, phấn đấu và cảm thấy
tự hào xen lẫn ý thức cao hơn về
trách nhiệm của mình: phải làm
sao để đóng góp nhiều hơn nữa
vào mục tiêu phát triển chung.
»» Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DV Bảo vệ
Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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hành lập vào năm 1989, qua 30 năm hình thành và phát
triển, Tín Nghĩa đã trở thành một trong các Công ty lớn của
tỉnh Đồng Nai gồm 06 đơn vị trực thuộc, 11 Công ty con và 10 Công
ty liên kết, với tổng tài sản lên hàng nghìn tỷ đồng. Với những nỗ lực
và kết quả đạt được qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây
dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai cũng như công
cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của đất nước. Tổng Công ty
Tín Nghĩa luôn chú trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho
công ty qua các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn. Xây dựng tinh thần
đoàn kết, tương tác hỗ trợ nhau giữa các nhân viên, giữa các công
ty con với nhau thông qua các cuộc thi do Công ty tự tổ chức hàng
năm. Quan tâm đến đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho các
nhân viên nữ, con em cán bộ công nhân viên Công ty.
Bên cạnh đó, Tín Nghĩa còn làm tốt công tác xã hội, từ thiện,
thực hiện trách nhiệm xã hội của một Doanh nghiệp đối với cộng
đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm mà Tổng Công ty xác
định rằng sẽ và luôn đồng hành với xã hội không chỉ 30 năm qua,
mà sẽ còn nhiều nhiều năm nữa. Ðây cũng là hoạt động rất ý nghĩa
và tôi tham gia hàng năm cùng với các đồng nghiệp của mình. Như
một thông lệ của Công ty, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến
xuân về, tất cả nhân viên trong Công ty lại cùng chung tay góp sức
người sức của để thực hiện chương trình từ thiện, chăm lo tết cho
các cụ già neo đơn, người nghèo, người mù, trẻ em mồ côi khuyết
tật sao cho chu toàn, hoàn hảo nhất. Cần lắm sự chung lòng chung
sức, chung tay sẻ chia để phần nào mang chút sắc xuân đến với
những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Gia đình tôi ngoài Bắc vẫn còn nghèo khó, thế nên tôi rất hiểu
và thông cảm với những khó khãn bất hạnh của người nghèo, người

68

đặc biệt

khuyết tật. Những gói quà xuân, những gương mặt nhăn nheo của
các cụ già, nét ngây ngô của em thơ, bóng dáng của những người
mù tay cầm gậy chập choạng,…, những hình ảnh ấy làm tôi rưng
rưng và thương cảm vô cùng trong mỗi chuyến đi từ thiện. Lúc chia
tay trở về, có nhiều bà con khóc và nói mong mọi người sẽ quay trở
lại. Nhờ có những chuyến đi tôi mới thấy còn có rất nhiều mảnh đời
khó khăn, rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần được cộng đồng
và Nhà nước quan tâm nhiều hơn. Dù chỉ giúp đỡ bà con được một
phần rất nhỏ, nhưng nhìn những nụ cười tươi trên môi ấy, tôi lại có
thêm động lực để góp sức mình vào các công tác thiện nguyện hơn.
Sau những chuyến đi như vậy, tôi cảm nhận được giá trị của cuộc
sống, thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người: có một gia
đình để yêu thương, được đến trường, tương lai cũng không mịt
mờ như rất nhiều em nhỏ mà tôi và các bạn đã đến thăm. Tôi càng
biết trân quý cuộc sống của mình, trân quý tình cảm gia đình mình
hơn, tôi luôn dành những ngày lễ ngày Tết cho những người thân
yêu của mình.
Cảm ơn Tổng công ty Tín Nghĩa đã tạo điều kiện cho tôi và
các anh chị em trong đại gia đình Tín Nghĩa được tham gia những
chương trình đầy ý nghĩa như thế này. Tôi mong rằng Công ty sẽ
lớn mạnh hơn nữa, sẽ đầu tư phát triển vào nhiều lĩnh vực hơn nữa
trên khắp mọi miền đất nước. Với tinh thần tương thân tương ái của
Công ty, tôi tin ở đâu có Tín Nghĩa thì ở đó đời sống của người dân
sẽ vơi bớt một phần gánh nặng.
»» Nguyễn Trần Thảo Vy
Công ty cP Tín Khải
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Công đoàn cơ sở
Song hành cùng bước tiến
của 1.700 lao động

30

năm đã qua, một
chặng đường dài
đầy gian truân và sóng gió, với
tầm nhìn chiến lược, phát triển
đúng đắn và với sự lãnh đạo
sáng suốt của Đảng ủy, Ban
Tổng giám đốc Tổng Công ty
đã lèo lái con thuyền Tín Nghĩa
đi từ những ngày đầu cơ sở vật
chất kỹ thuật hầu như không
có gì, đến hôm nay, tổng tài
sản của Tín Nghĩa hơn 10.000
tỷ đồng, có hơn 25 công ty con,
công ty liên kết cùng các đơn
vị trực thuộc. Thương hiệu Tín
Nghĩa đã được khẳng định khi
trở thành một trong 100 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo
đánh giá của VNR). Cùng với
sự phát triển của Tổng Công ty
là sự lớn mạnh của các tổ chức
Đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Công đoàn cơ sở ra đời
gắn liền với sự hình thành và

phát triển của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, tiền thân là Công đoàn
cơ sở Văn phòng Công ty Tín
Nghĩa với 15 đoàn viên, đến nay
đã thành Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa với 17 Công
đoàn cơ sở thành viên trực
thuộc và hơn 1.700 đoàn viên
công đoàn, người lao động.
Công đoàn cơ sở tiên
phong chủ chốt trong mọi hoạt
động phong trào do Công đoàn
cấp trên phát động. Ngoài nhiệm
vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, là chỗ dựa về mặt
tinh thần của người lao động,
Công đoàn cơ sở Tín Nghĩa còn
là tổ chức xây dựng đời sống
văn hóa mới, phát huy dân chủ
cơ sở, chăm lo công tác đào tạo,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
vụ, nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho người lao động.
Trong những năm qua, các hoạt
động văn hóa, thể thao như Hội
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thao Tổng Công ty, hội thi “Tiếng
hát Mãi Xanh”, hội thi “Kể chuyện
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
hội thi “Gói bánh Tết, báo tường”,
“Cắm hoa, làm bánh”, hội thi ‘‘Tài
năng nhí”… đã thể hiện rất rõ
tinh đoàn kết, tương trợ, gắn bó
trong công nhân lao động.
Phát động phong trào thi
đua yêu nước hàng năm, Công
đoàn đã vận động Công đoàn
viên phát huy sáng kiến, sáng
tạo trong lao động và học tập,
trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, đến nay đã có nhiều
“sáng kiến” làm lợi cho doanh
nghiệp. Phong trào Xanh, sạch,
đẹp; An toàn vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ; Giữ gìn
văn hoá doanh nghiệp; Tiết
kiệm chi phí…cũng được Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty đặc
biệt quan tâm và thực hiện tốt,
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội
thiết thực, góp phần quan trọng

đặc biệt

Đoàn thể

Ấn phẩm

vào việc hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị của Tổng Công ty.
Bên cạnh đó, Công đoàn
cơ sở tranh thủ sự ủng hộ của
Ban Tổng Giám đốc đã vận
động Cán bộ công nhân viên
(CBCNV) tham gia tốt công tác
xã hội từ thiện trong nhiều năm
qua; Xây dựng những ngôi nhà
tình thương, tình nghĩa, xây
cầu, mái ấm Công đoàn, góp
đá xây dựng Trường Sa. Thăm,
tặng quà các gia đình chính
sách, người nghèo, người mù,
các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ
mồ côi, khuyết tật trong tỉnh
Đồng Nai; Ủng hộ đồng bào lũ
lụt, nạn nhân chất độc da cam,
Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ
học bổng tỉnh Đồng Nai, Quỹ
“học giỏi sống tốt”, Quỹ bảo trợ
trẻ em nghèo; Tham gia hiến
máu nhân đạo, mổ mắt nhân
đạo, khám chữa bệnh, phát
thuốc cho hàng trăm lượt đồng
bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa;
Quyên góp ủng hộ đồng bào
bị thiên tai, bão lụt. Phối hợp
thực hiện chương trình “Chung
lòng chung sức” nhằm xoa dịu

nổi đau của gia đình khó khăn,
những mảnh đời bất hạnh
trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.
Đặc biệt, nhân dịp chào mừng
30 năm thành lập Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Công đoàn đã phối
hợp cùng chính quyền vận
động CBCNV tham gia đóng
góp để xây dựng 100 căn nhà
tình thương, nhà đại đoàn kết,
trao học bổng Chấp cánh ước
mơ cho các em học sinh, sinh
viên các tỉnh Đông Nam Bộ
và sửa chữa Trường mẫu giáo
Nhơn Nghĩa ngôi trường mà
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã xây
dựng vào dịp Kỷ niệm 20 năm
thành lập Tổng Công ty.
Với những thành tích tiêu
biểu đạt được, tập thể và nhiều
cá nhân của Tổng Công ty được
Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban
Nhân Dân Tỉnh, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, Công đoàn
Công thương Việt Nam, Liên
đoàn Lao động Tỉnh và các
Bộ Ngành tặng thưởng Huân
chương Lao động, Bằng khen,
Cờ thi đua xuất sắc và nhiều
phần thưởng cao quý khác.
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Hoạt động công đoàn
là một hoạt động lành mạnh
mang tính xã hội nhân văn sâu
sắc, tích cực trong công tác
công đoàn sẽ giúp cho chúng
ta năng động, phấn khởi hơn
trong công tác chuyên môn,
tạo động lực cho mọi người
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Với những thành quả đạt
được như trên, Ban Chấp hành
Công đoàn cơ sở luôn tâm niệm
một lòng đoàn kết, gắn bó vì sự
nghiệp phát triển bền vững của
Tổng Công ty Tín Nghĩa, vì tổ
chức Công đoàn lớn mạnh. Đội
ngũ công nhân lao động Tổng
Công ty Tín Nghĩa luôn tự hào
với truyền thống xây dựng và
trưởng thành 30 năm qua, đơn
vị liên tục nhiều năm là lá cờ
đầu của phong trào công nhân
lao động Tỉnh nhà, góp phần
xứng đáng vào thành tựu xây
dựng và phát triển của giai cấp
công nhân lao động tỉnh Đồng
Nai trong thời kỳ Công nghiệp
hóa – Hiện đại hóa.
»» Đặng Thị Thanh Hà
Chủ tịch Công đoàn Cơ sở

Thông tin nội bộ

Đoàn thể
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húng ta biết rằng mỗi
một cơ quan, tổ chức
dù thuộc nhà nước hay tư nhân
đều rất cần đến tổ chức công
đoàn. Bởi “công đoàn là một tổ
chức chính trị - xã hội của giai
cấp công nhân và của người
lao động cùng với các cơ quan
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ
chức xã hội. Công đoàn chăm
lo và bảo vệ quyền lợi của cán
bộ, công nhân, viên chức và
những người lao động khác;
tham gia quản lý nhà nước và
xã hội; tham gia kiểm tra, giám
sát hoạt động của cơ quan nhà
nước, tổ chức kinh tế; giáo dục
cán bộ, công nhân viên chức,
người lao động xây dựng và
bảo vệ tổ quốc”.
Cùng với sự phát triển của
đất nước, tổ chức Công đoàn
Việt Nam đã và đang ngày càng
lớn mạnh, khẳng định vai trò
quan trọng của mình trong việc
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chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích
chính đáng cho người lao động.
Nhiều kết quả mà tổ chức Công
đoàn đạt được trong những
năm gần đây đã thực sự tạo
thêm niềm tin cho công nhân,
viên chức, người lao động trên
cả nước.
Tổng Công ty Tín Nghĩa
cũng vậy, 30 năm xây dựng
và trưởng thành, cũng là 30
năm tổ chức Công đoàn gắn
bó bảo vệ quyền lợi của người
lao động. Trong 30 năm, Công
đoàn Tổng Công ty đã nỗ lực
không ngừng vì người lao
động, đại diện cho người lao
động trong việc yêu cầu công
ty cải thiện môi trường làm
việc, quan tâm chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần của
người lao động, xây dựng môi
trường văn hóa doanh nghiệp
lành mạnh, quan hệ lao động
hài hòa, ổn định và tiến bộ,

hướng tới phát triển bền vững
trong quá trình hội nhập và
phát triển.
Điểm qua những thành
tựu mà Tổng công ty Tín Nghĩa
đã đạt được trong suốt 30 năm
qua thì phải kể đến công lớn
của Công đoàn cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa. Mọi hoạt
động phong trào, tổ chức các
sự kiện lớn nhỏ trong Tổng
Công ty đều có sự đóng góp
của Công đòan cơ sở.
Còn nhớ các sự kiện chào
mừng thành lập Tín Nghĩa qua
các năm, BCH Công đoàn cơ
sở đã phát động nhiều phong
trào vui tươi, bổ ích đến các
Công đoàn CSTV như: Nếu tôi
là lãnh đạo; Hội thi kể chuyện
tấm gương đạo đức HCM;
Tiếng hát mãi xanh; Tài năng
nhí Tín Nghĩa…., qua đó tạo
sân chơi cho các đoàn viên
phát huy năng lực của mình,

đặc biệt

gắn kết tình anh em đồng
nghiệp lại với nhau, một lòng
chung sức vì Tín Nghĩa. Nắm
bắt được sự nhiệt huyết của
những thành viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa, BCH đã cố
gắng từng bước nâng cao và
thay đổi nhiều hoạt động mới
lạ, phong phú bổ ích nhằm
tạo sự khởi sắc , hào hứng
cho CBCNV tham gia tốt các
phong trào.
Với những đóng góp đó,
Công đoàn cơ sở Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã vinh dự được
tặng thưởng nhiều danh hiệu
thi đua như Cờ thi đua xuất
sắc Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc
Liên đoàn Lao động Đồng Nai.
Huân chương Lao động Hạng
ba hoạt động Công đoàn. Năm
2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã được vinh danh Giải thưởng
“Doanh nghiệp vì Người lao
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động”. Năm 2018 Công đoàn
cơ sở Tổng Công ty được Tổng
liên đoàn lao động Việt Nam
tặng bằng khen về phong trào
“Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo
ATVSLĐ”
Kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Công đoàn Việt
Nam 28/7/1929 – 28/7/2019
và hướng đến kỷ niệm 30 năm
thành lập Tổng Công ty Tín
Nghĩa, chúng ta có quyền tin
tưởng trong thời gian tới, Công
đoàn Tổng công ty sẽ tiếp tục
phát huy những truyền thống
tốt đẹp, xây dựng tốt hơn các
phong trào, chương trình hoạt
động, phát triển trở thành tổ
chức vững mạnh, gắn bó mật
thiết với người lao động. Xứng
đáng là tổ chức đại diện, mang
lại những lợi ích thiết thực cho
tập thể.
»» Nguyễn Thị Ly
Công ty CP TM&XD Phước Tân

Đoàn thể

Ấn phẩm
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Đoàn thể

TIẾNG HÁT

MÃI XANH
(Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập
Tổng Công ty Tín Nghĩa)

N

gày 25/7/2019, hướng
tới kỷ niệm 30 năm
thành lập TCT (07/9/1989 –
07/9/2019), nhằm tạo ra sân
chơi bổ ích cho cán bộ, công
nhân viên trong toàn hệ thống,
Công đoàn Tổng Công ty, Đoàn
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Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh và Hội Cựu Chiến binh
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ
chức buổi chung kết chương
trình Tiếng hát mãi xanh lần
III, 2019. Chương trình được
sự hưởng ứng của các cán bộ,
công nhân viên không chỉ trong
văn phòng Tổng Công ty mà
còn của các đơn vị thành viên
với các hình thức đa dạng như
đơn ca, song ca,… Sau vòng sơ
khảo diễn ra ngày 16/7/19, các
thí sinh đã cố gắng thể hiện tốt
nhất, trọn vẹn bài thi của mình,
kết quả cuộc thi như sau:
»» Đặng Hồng Long
Phòng Truyền thông Tiếp thị
Tổng Công ty

Ấn phẩm
STT

HỌ TÊN

đặc biệt

ĐƠN VỊ

TIẾT MỤC DỰ THI

KẾT QUẢ

1

Lê Chung Thủy

Ban QL KCN Tín Nghĩa

Đâu phải bởi mùa thu

Giải nhất

2

Hoàng Xuân Diệu

Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

Đôi chân trần

Giải nhì

3

Nguyễn Thị Vân

Công ty CP Scafe’

Bản tình cuối

Giải ba

4

Hoàng Quốc Quân

Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa

Gửi nắng cho em

Giải ba

5

Phan Nhân

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Ánh mắt của cha

Giải Khuyến khích

6

Phan Hồng Quân

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Bến sông chờ

Giải Khuyến khích

7

Nguyễn Thúy Hoa

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Tình ca cho em

Giải Khuyến khích

8

Nguyễn Thị Ly

Công ty CP TM&XD Phước Tân

Về quê

Giải Khuyến khích

9

Lê Thị Oanh

Công ty Donafoods

Mẹ yêu con

Giải Động viên

10

Mai Thị Sáng

Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

Tình cây và đất

Giải động viên

11

Nguyễn Quốc Trung

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Mùa Xuân trên TP. HCM

Giải động viên

12

Hoàng Duy Khánh

Công ty CP ĐT Tín Nghĩa Á Châu

Hoang mang

Giải động viên

13

Lê Công Lợi

Ban QL KCN Tín Nghĩa

Lá đỏ

Giải động viên

14

Nguyễn Thị Hoài

Công ty CP TM&XD Phước Tân

Ngồi tựa song đào

Giải động viên

15

Võ Xuân Sơn

Công ty CP Tín Nghĩa Phương Đông

Chào em cô gái lam hồng

Giải động viên

1

Tốp ca

- Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
- Công ty CP Tín Khải
- Công ty CP TM&XD Phước Tân

Việt Nam quê hương tôi

Giải nhất

2

Tốp ca

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Địa khúc giao hòa

Giải nhì

1

Lê Anh Tuấn
Nguyễn Thị Ly

- Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
- Công ty CP TM&XD Phước Tân

Đất nước tình yêu

Giải nhì

2

Nguyễn Sỹ Thanh
Ban QL KCN Tín Nghĩa
Nguyễn Thị Thanh Nga

Chim trắng mồ côi

Giải ba

Lại Thị Sen

Hương thầm

Giải ấn tượng

Tốp ca

Song ca

Khác
1

Công ty Donafoods
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Đoàn thể
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Thông tin nội bộ

Đoàn thể

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí
tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

S

inh thời Chủ tịch Hồ Chí
Minh sống giản dị, tiết
kiệm tiền của của Nhà nước,
của nhân dân. Đã có biết bao
câu chuyện cảm động về tấm
gương mẫu mực đó, từ những
việc nhỏ như sử dụng chiếc
phong bì vài lần, đi đôi dép
lốp đã cũ, mặc chiếc áo đã sờn
vai…, đến chiếc ô tô, ngôi nhà
sàn… Để tiết kiệm thời gian
của cán bộ nhân dân, Người
chủ động đến dự lớp học, thăm
cán bộ, nhân dân, chiến sỹ rất
đúng giờ. Những câu chuyện
cảm động như Bác đội mưa đến
dự Hội nghị đúng giờ để nhiều
người không phải chờ đợi; Bác
chủ động đến chúc Tết cán bộ
Hà Nội khi đoàn đang chuẩn bị
đến chúc Tết Bác nhưng chưa đi
được vì gặp cơn mưa bất chợt…
Trước lúc vĩnh biệt chúng ta,
Người dặn: “Sau khi tôi qua đời
chớ nên tổ chức phúng biếu
linh đình, để khỏi lãng phí thời
giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Thực hành theo lời dạy của
Bác, tiết kiệm chi phí, chống
lãng phí trong công ty thì mỗi
cá nhân, thanh niên công chức,
viên chức, việc thực hiện tốt
chuyên môn theo chức trách là
nhiệm vụ chủ yếu, cần phải đi
đầu trong thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, không chỉ là

một yêu cầu cần được giáo dục
mà còn phải rèn luyện để tạo
thành thói quen trong công
việc và cuộc sống hàng ngày.
Cần đổi mới phương pháp công
tác, đổi mới lề lối làm việc, hội
họp gắn với yêu cầu nâng cao
chất lượng công việc; dùng thời
gian rỗi để tham gia hoạt động
có ích, tận dụng tối đa thời gian
vào việc có ích. Thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí cho cơ
quan, đơn vị bằng những việc
làm thiết thực như: không đi
muộn về sớm; hoàn thành tốt
nhiệm vụ theo tiến độ; tiết kiệm
giấy mực cho cơ quan; sử dụng
điện nước một cách hợp lý…
Thực hiện chi tiêu, kiểm tra sổ
sách rõ ràng, tránh tổ chức hoạt
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động lãng phí, không hiệu quả.
Từ ý thức của mỗi cá nhân
sẽ góp phần đem lại hiệu quả
chung cho Công ty và trong
thực tế Công ty cổ phần xăng
dầu Tín Nghĩa cũng đã thực
hành tiết kiệm chi phí, cũng
như tiết kiệm thời gian.
Về chi phí, đầu năm Công
ty giao chỉ tiêu về chi phí dựa
trên tình hình thực tế tại các
đơn vị, theo đó các đơn vị luôn
thực hành tốt chi phí được giao
và cố gắng hạn chế mức thấp
nhất có thể, cụ thể
Tiết kiệm điện: Cố gắng
để sắp đặt nơi làm việc sao cho
ánh sáng tự nhiên tràn ngập
bàn làm việc. Tắt đèn trên trần
bất cứ khi nào bạn có thể. Khi

cần có thêm ánh sáng, bạn nên
dùng đèn bàn thay vì đèn gắn
trên trần, thay các bóng đèn tiết
kiệm điện, kiểm tra đường dây
điện, thay các đường dây điện
an toàn và tiết kiệm điện.
Tiết kiệm nước: Thường
xuyên kiểm tra hệ thống nước,
tránh rò rỉ các đường ống nước,
kiểm tra tình trạng sử dụng của
các bể chứa nước, ống nước,
vòi nước trong, phòng tắm, nhà
vệ sinh và các khu vực thường
xuyên sử dụng nước, tắt nước
khi không sử dụng.
Đối với chi phí điện thoại:
Các cuộc gọi súc tích ngắn gọn,
thể hiện đủ nội dung, liên hệ
điện thoại trong giao dịch mua
bán, không tám chuyện qua
điện thoại lãng phí tiền điện
thoại, lãng phí thời gian làm
việc, trao đổi công việc qua
email hoặc các công cụ chat
trên internet.
Chi phí công cụ đồ dùng
văn phòng phẩm: Sử dụng và
bảo quản công cụ đồ dùng
tránh lãng phí. Tiết kiệm giấy in
2 mặt, và tổ chức họp trực tuyến
tiết kiệm giấy và thời gian đi lại.
Chi phí sửa chữa: Trong
hoạt động kinh doanh mua
bán, máy móc thiết bị, cơ sở
kinh doanh cần thiết phải sửa
chữa. Nhưng nếu thực hiện bảo
trì bảo dưỡng đúng qui định thì
tuổi thọ của thiết bị máy móc
được tăng lên thì sẽ tiết kiệm
được chi phí sửa chữa phát sinh.
Tiết kiệm chi phí tài chính:
Làm việc với các Ngân hàng
có mức lãi suất ưu đãi, thường
xuyên đôn đốc thu hồi công nợ,
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tăng vòng quay vốn
Công ty cũng đã thực
hiện sử dụng hóa đơn điện tử:
Theo quy định tại Nghị định
119/2018/NĐ-CP vừa được
Chính phủ ban hành và có hiệu
lực từ 1/11/2018, tổ chức, cá
nhân khi bán hàng hóa, cung
cấp dịch vụ bắt buộc phải sử
dụng hóa đơn điện tử. Công ty
CP Xăng dầu Tín Nghĩa đã áp
dụng từ hai năm trước. Đến nay,
hóa đơn điện tử đã cho thấy
nhiều lợi ích hơn so với hóa đơn
giấy như: Góp phần đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin,
tiết giảm thời gian, chi phí cho
Doanh nghiệp khi thực hiện các
thủ tục hành chính thuế. Đặc
biệt, hóa đơn điện tử giúp khắc
phục tình trạng làm giả hóa
đơn.
+ Không mất nhiều thời
gian trong việc đặt in, thông
báo phát hành hóa đơn.
+ Giảm chi phí in hóa đơn
và chi phí bưu điện gửi, bảo
quản, lưu trữ hoá đơn… so với
sử dụng hoá đơn giấy, từ đó,
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi
phí, nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh.
+ Thuận tiện cho việc hạch
toán kế toán; đối chiếu dữ liệu.
Ưu điểm của hóa đơn điện tử là
quá trình xử lý nhanh, thông
tin trên hóa đơn điện tử được
liên kết trực tiếp vào hệ thống
kế toán và hệ thống thanh toán
của doanh nghiệp mua bán
hàng hoá, dịch vụ.
+ Việc lập, gửi/nhận hóa
đơn cho Khách hàng được thực
hiện nhanh chóng thông qua
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các phương tiện điện tử mà
không phải gửi hóa đơn qua
đường bưu điện hoặc nhà vận
chuyển.
+ Giảm rủi ro mất, cháy
hóa đơn và các khoản phạt liên
quan…
Thực hiện kiểm tra, kiểm
soát định kỳ chi phí và hoạt
động tại các đơn vị trực thuộc,
tính tuân thủ trong hạch toán
cũng như tiết kiệm tối đa chi phí
tại đơn vị
Tiết kiệm thời gian: Sinh
thời, Bác Hồ của chúng ta yêu
cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể
cũng hơi khó trả lời cho thật
chính xác, bởi ở ta không có
thói quen “tự bạch” và kín đáo, ý
nhị vốn là một đặc điểm của lối
ứng xử phương Đông.
Tuy nhiên, theo dõi qua
tác phẩm, hoạt động và sinh
hoạt đời thường, điều ta có thể
thấy rõ cái mà Người ghét nhất,
“ghét cay, ghét đắng, ghét vào
tận tâm” là các thói quan liêu,
tham nhũng, xa hoa, lãng phí
tiền bạc và thời gian của nhân
dân. Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký
riêng của Bác thì nói, không
ít người tiếp xúc và làm việc
với Bác Hồ đều thấy rõ nhất là
Bác rất khó chịu khi cán bộ làm
việc không đúng giờ. Nhưng
thay vì phê bình nặng lời, bao
giờ Bác cũng nhắc nhở ôn tồn
như người anh, người cha khiến
nhiều người dù bị góp ý vẫn rất
cảm động và ghi nhớ mãi.
Dân gian có câu: “Thì giờ là
vàng bạc”, mỗi giây phút trôi qua
không thể lấy lại được, chính vì
thế mỗi người trong chúng ta
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phải biết cách sử dụng thời gian một cách tiết
kiệm, hợp lý, hiệu quả. Ngày nay, đất nước ta đã và
đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh
tế thế giới, “đi tắt đón đầu”, từng bước cải cách thủ
tục hành chính, phấn đấu đưa nước ta phát triển
theo hướng công nghiệp hiện đại. Thiết nghĩ, để
thực hiện mục tiêu đó, các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải học
tập và làm theo tấm gương của Bác, đặc biệt là
thực hiện lời dạy của Bác về tiết kiệm và sử dụng
hiệu quả thời gian, tích cực thi đua lao động, học
tập, sản xuất, tranh thủ thời gian, thời cơ thách
thức để xây dựng, phát triển đất nước ngày càng
giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như
Bác hằng mong.
Công ty cũng đã từng bước áp dụng công
nghệ để giảm bớt chi phí và thời gian cụ thể như:
Xuất hóa đơn điện tử, tổ chức họp trực tuyến
Vấn đề tiết kiệm là sống còn của Doanh
nghiệp, lý do tại sao tôi chọn đề tài này vì mục
đích cuối cùng trong kinh doanh đối với bất kì
doanh nghiệp nào là tạo ra lợi nhuận và phát
triển bền vững. Tuy nhiên, trước khi tạo ra được
lợi nhuận doanh nghiệp đã phải đầu tư và tốn
rất nhiều chi phí liên quan đến hoạt động kinh
doanh. Chính vì vậy, tiết kiệm được càng nhiều
chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ càng
tăng lên, và chủ sở hữu sẽ tiến dần đến mục tiêu
của mình.
Bên cạnh đó tiết kiệm thời gian không thể
thiếu. Một đầu tư sai, một quyết định sai không
chỉ làm mình mất tiền, mất của mà còn mất thời
gian, mất cơ hội để làm những việc khác ích lợi
hơn. Cho nên trước khi đưa ra một quyết định
đầu tư mới, điều mà mình cần nghĩ đến nhiều
không phải là bao nhiêu tiền mà là bao nhiêu
thời gian, bao nhiêu công sức và bao nhiêu ảnh
hưởng từ sự pha loãng sức tập trung vào những
gì mình đang làm. Vì mỗi một lần sức tập trung
này bị pha loãng đi là mỗi một lần lãng phí. Lãng
phí những công sức mình đã bỏ ra để được ngày
hôm nay.
»» Trương Mỹ Linh
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Đời
thường
của

Bác

(Chúc mừng Sinh nhật 30
năm của Tổng Công ty và
Hưởng ứng 50 năm thực
hiện di chúc của Bác Hồ)

M

ỗi khi nghĩ về Bác
là tôi nghĩ đến một
nhân cách vĩ đại ở Hồ Chí Minh,
đó là một sự thống nhất giữa tư
tưởng và hành động, sự thống
nhất giữa hoạt động và nhân
cách chính trị với thái độ rất giản
dị, khiêm tốn, cần kiệm. Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh không chỉ dừng
lại ở lời nói mà phải cảm nhận
cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức
của Người từ trái tim. Đối với tôi,
mỗi khi đến cơ quan, tôi thường
học hỏi theo các Cô, Chú, Anh,
Chị vì đó chính là những gương
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sáng đời thường thực hiện theo
Di chúc Bác Hồ.
Bài học về ý chí và tầm nhìn –
Câu chuyện “Đôi bàn tay”
Ai cũng biết Chủ tịch Hồ
Chí Minh là tấm gương mẫu
mực về tinh thần tự học; lấy tự
học làm cốt, làm phương thức
chủ yếu để nâng cao trình độ
mọi mặt của bản thân với một
ý chí và quyết tâm bền bỉ, dẻo
dai, tinh thần sáng tạo, tranh
thủ mọi lúc, mọi nơi để học. Tôi
đã được nghe kể rất nhiều về
thời khắc lịch sử năm 1911, năm
ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng
21 tuổi với tên gọi là Ba. Ra đi để
học tập kinh nghiệm từ các nước
tiến bộ trên thế giới; Người đã
chứng minh cho nhân loại biết
về tinh thần tự học và khát vọng
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đưa đất nước hoàn thành cuộc
Cách mạng dân tộc từ hai bàn
tay trắng. Sự nghiệp vĩ đại như
Bác bắt đầu từ một ý nghĩ rất
đơn giản và quyết định táo bạo
của một chàng thanh niên chưa
ai biết đến. Câu chuyện “Đôi
bàn tay” dù rất ngắn nhưng lại
mang tính biểu trưng rất đậm
nét về tinh thần lao động của
Người; rất mạnh mẽ quyết đoán
dám nghĩ dám làm.
Và những người nhân viên
như tôi đã được thấy tinh thần
mạnh mẽ đó ở chính đồng chí
Bí thư Đảng bộ Tổng công ty
Tín Nghĩa. Đồng chí nhận trọng
trách là người “thuyền trưởng” ở
độ tuổi 30 ngay từ những ngày
đầu thành lập. Trải qua 30 năm
hình thành và phát triển Công
ty dưới sự dìu dắt của Bí thư, chú
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đã thể hiện mình là một người
lãnh đạo có tâm và có tầm, có
ý chí kiên định, dũng cảm và
sáng suốt đi tìm những đường
hướng kinh doanh, dự án,
chiến lược phù hợp giúp doanh
nghiệp từng bước vượt qua khó
khăn, thách thức, ngay cả trong
những giai đoạn khủng hoảng
kinh tế trong và ngoài nước. Có
những lúc tưởng chừng “con
thuyền Tín Nghĩa” khó vượt qua
sóng dữ nhưng dưới sự sáng
suốt trong lãnh đạo, bằng quyết
tâm và tinh thần vượt khó, trọng
dụng người tài, giữ vững đạo
đức kinh doanh, chú “thuyền
trưởng” đã đưa Tín Nghĩa phát
triển thành một tập đoàn kinh
doanh đa ngành và ngày càng
phát triển, tạo nền móng vững
chắc cho các thế hệ kế thừa
trong tương lai theo đúng tinh
thần “ Tín Nghĩa - nền tảng của
thịnh vượng”.
Bài học về tinh thần tiết kiệm
Trước kia, Thông tấn xã Việt
Nam hàng ngày đều đưa bản tin
lên cho Bác xem. Khi in một mặt,
Bác phê bình là lãng phí giấy.
Sau đấy Thông tấn xã in hai mặt
bằng rônêô, nhoè nhoẹt khó
đọc hơn nhưng Bác vẫn đọc.
Sang năm 1969, sức khoẻ Bác
yếu và mắt giảm thị lực, Thông
tấn xã lại gửi bản tin in một mặt
để Bác đọc cho tiện. Khi xem
xong, những tin cần thiết Bác
giữ lại, còn Người chuyển bản
tin cho Văn phòng Phủ Chủ tịch
cắt làm phong bì tiết kiệm hoặc
dùng làm giấy viết. Câu chuyện
trên nhắc nhở chúng ta sống
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giản dị, chân thật và tiết kiệm,
nhắc nhở bản thân cần phải ra
sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn
luyện đạo đức, đấu tranh chống
lại lối sống tham ô lãng phí, cân
đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính
toán, xem xét đầy đủ các yếu tố,
nhằm giảm bớt chi phí trong
hoạt động kinh doanh nhưng
vẫn đạt được mục tiêu, nhiệm
vụ đề ra.
Nói về tinh thần tiết kiệm,
các anh, chị, em đã từng công
tác tại Công ty Xăng dầu giai
đoạn 2009 – 2012 đều biết rõ
đây là thời kỳ khó khăn nhất
của ngành kinh doanh xăng
dầu nói chung và của Công ty
nói riêng khi thù lao đại lý chỉ
ở khoảng 250 – 300 đ/lít xăng
dầu các loại. Thời kỳ ấy, chú Lê
Văn Danh (giám đốc) là một
tấm gương sáng về tiết kiệm
và kêu gọi mọi người tiết kiệm.
Lúc ấy, tôi là một sinh viên mới
ra trường được nhận vào làm
việc, tôi có ấn tượng rất sâu sắc
về một người lãnh đạo có tâm
với công việc và nêu cao tinh
thần tiết kiệm. Chú thường đến
Công ty rất sớm nhưng máy
lạnh phòng chú đến hơn 9 giờ
sáng mới mở và 4 giờ chiều đã
tắt dù mùa hè trời rất nóng. Chú
là giám đốc nhưng vẫn sử dụng
giấy hai mặt để in những văn
bản, tài liệu, cùng với các phó
giám đốc phụ trách nghiệp vụ
tính toán tăng vòng quay vốn
để giảm chi phí lãi vay… Trong
các cuộc họp, chú nhắc nhở
mọi người nêu cao tinh thần
tiết kiệm để giảm tối đa chi phí,

đảm bảo kinh doanh có hiệu
quả. Chú nói được thì làm được,
chú nêu gương cho mọi người
cùng làm theo. Công ty nhờ đó
vẫn đạt được lợi nhuận dù thù
lao duy trì ở mức thấp và một số
doanh nghiệp cùng ngành phải
tạm ngưng hoạt động.
Bài học về lối sống giản dị Đôi dép Bác Hồ
Đôi dép của Bác “ra đời’’
vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ
một chiếc lốp ô tô quân sự của
thực dân Pháp bị bộ đội ta phục
kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt
không dày lắm, quai trước to
bản, quai sau nhỏ rất vừa chân
Bác. Mười một năm Bác vẫn
dùng đôi dép ấy... Các chiến sĩ
cảnh vệ cũng đã đôi ba lần “xin’’
Bác đổi dép nhưng Bác bảo “vẫn
còn đi được’’. Mua đôi dép khác
chẳng đáng là bao, nhưng khi
chưa cần thiết cũng chưa nên...
Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta
còn nghèo. Từ câu chuyện ấy,
chúng ta học được nơi Bác Hồ
lối sống giản dị, tiết kiệm. Dù
ở địa vị càng cao nhưng Người
càng giản dị, trong sạch, cả một
đời không xa xỉ, hoang phí.
Là thành viên của Đại gia
đình Tín Nghĩa hơn 10 năm, tôi
vẫn thường nghe các anh, chị
nhắc đến chị Đặng Thị Thanh
Hà về lối sống giản dị và gần
gũi với nhân viên. Đến nay, mặc
dù giữ vai trò Chủ tịch của Tín
Nghĩa, tiếp xúc với nhiều đối tác
lớn nhưng chị vẫn nguyên
phong cách của mình: giản
dị nhưng không kém phần
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trang trọng trong ăn mặc, gần
gũi với nhân viên, không tạo
khoảng cách giữa cấp trên – cấp
dưới.
Không khác chị Hà là mấy,
chú Lê Hữu Tịnh dù là Phó Tổng
giám đốc cũng đã có nhiều
năm đi làm bằng xe máy trong
giai đoạn Công ty Tín Nghĩa
mới thành lập và còn nhiều khó
khăn. Tôi được nghe các anh,
chị kể lại: ngày xưa, có những
cặp yêu nhau, chở nhau đi chơi
sau giờ làm việc thường hay “bị”
vợ chồng chú Tịnh – cô Linh
bắt gặp trên đường đi Sài Gòn
(là đoạn đường chú – cô hay đi
về mỗi ngày). Sau này, chú Tịnh
vẫn giản dị và vui vẻ như vậy với
“lớp đàn em”, có việc gì chú Tịnh
đều trao đổi rất ôn tồn, chỉ dẫn
cặn kẽ, không nề hà khi ngồi
làm việc chung với phòng Kế
toán – Tài chính.
Bài học về tình thương yêu
đồng chí - Chiếc áo
ấm
Câu
chuyện
nói về tình cảm
của Bác, sự chăm lo
quan tâm của Bác
đối với các cán bộ
xung quanh mình.
Tình cờ một đêm lạnh
giá mùa đông 1951, Bác
vẫn thức khuya làm việc
như bao đêm bình thường
khác, thấy một chú làm
nhiệm vụ canh

gác không có áo mưa, Bác đã
trò chuyện với anh dăm ba câu
và rồi một tuần sau đó có vài
người đem đến cho các anh 12
chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm.
Mọi người rất xúc động, Bác đã
dành áo ấm cho các anh trong
khi Bác chỉ mặc chiếc áo bông
đã cũ, từ đấy, ai ai cũng trân
trọng gìn giữ chiếc áo Bác cho
như giữ lấy hơi ấm của Bác, hơi
ấm ấy đã truyền thêm sức mạnh
cho các anh trong mỗi chặng
đường công tác.
Nhân câu chuyện này, tôi
nghĩ ngay đến người lãnh đạo

đặc biệt

hiện nay của đơn vị mình – anh
Trần Trung Tuấn. Không phải
ai cũng giống anh luôn quan
tâm và lo lắng đến những điều
giản dị nhất cho nhân viên của
mình, đặc biệt là sức khỏe, sự
an toàn cho các anh em bán
hàng trực tiếp tại trạm xăng,
tâm tư tình cảm của nhân viên
gián tiếp. Mặc dù rất bận rộn
nhưng anh quan tâm và chủ
động hỏi han tâm tình với
nhân viên khi họ gặp những
vấn đề khó khăn trong cuộc
sống và công việc. Anh chỉ đạo
Công đoàn thăm hỏi, tạo điều
kiện để nhân viên luôn vui vẻ
phấn khởi nhằm giúp họ làm
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việc hiệu quả hơn. Trong khả
năng của mình, anh tạo thuận
lợi để nhân viên phát huy sáng
kiến trong công việc, giải quyết
vướng mắc, được mạnh dạn
trình bày ý kiến cá nhân từ đó
giúp Cán bộ - Nhân viên chủ
động trong công việc, cởi mở
và đồng lòng trong công tác
chuyên môn. Tất cả được anh
Tuấn thực hiện một cách rất
đỗi bình thường, xuất phát từ
tấm lòng và tình cảm của anh
đối với nhân viên của mình.
Chính điều này đã trở thành
sức mạnh để tập thể luôn hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.
»» Lôi Thị Quỳnh Như
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Đoàn thể

Ấn phẩm

LỊCH SỬ KHÔNG QUÊN MỘT AI

Thông tin nội bộ

Lịch sử
không quên một ai...!
T

rong những ngày này,
khi toàn Tổng Công ty
Tín Nghĩa đang rộn ràng chuẩn
bị chào đón sinh nhật lần thứ
30, mọi người đều có dịp ôn lại
kỷ niệm vui buồn, khó khăn,
thử thách, những chặng đường
chông gai mà chúng ta đã nỗ lực
vượt qua. Và chắc chắn không ai
quên được những anh chị đầu
tiên, những người đã đi tiên
phong góp phần xây dựng nên
Tín Nghĩa hôm nay.
Dĩ nhiên có vô vàn đóng
góp của từng cá nhân trong suốt
30 năm hình thành và phát triển
Tín Nghĩa nhưng chúng tôi cũng
đã chọn được 19 gương mặt có
từ những ngày đầu và bền bỉ
cống hiến vun đắp cho ngôi nhà
Tín Nghĩa suốt 30 năm qua.
Lịch sử sẽ không quên một
ai, những lớp trẻ mai sau sẽ tiếp
tục nối tiếp truyền thống đoàn
kết, trung thành, cống hiến để
thương hiệu Tín Nghĩa phát
triển bền vững. Và ngôi nhà
chung Tín Nghĩa sẽ là nơi lưu giữ
những kỷ niệm, những dấu ấn
của lớp người trong từng thời
kỳ đã xây dựng và phát triển sự
nghiệp Tín Nghĩa.
»» Phòng Truyền thông Tiếp thị
Tổng Công ty

Quách Văn Đức
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/01/1991

Lê Hữu Tịnh
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/08/1991
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Trần Thị Thanh Hương
Công ty CP LPG Tín Nghĩa
Ngày vào: 01/10/1989

Trương Thu Thảo
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/11/1989

Trần Ngọc Thức
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa
Ngày vào: 01/11/1989

Nguyễn Văn Liễu
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/12/1991

Nguyễn Ngọc Nhân
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/04/1992

Nguyễn Kim Hoa
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/04/1992

83

LỊCH SỬ KHÔNG QUÊN MỘT AI

Thông tin nội bộ

Đặng Ngọc Giàu
Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
Ngày vào: 01/10/1992

NGUYỄN VĂN TẤN
Công ty CP Cảng Container Đồng Nai
Ngày vào: 01/12/1992

Trần Vũ Khanh
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/04/1993

Nguyễn Văn Hồng
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/05/1993

Lịch sử
không quên một ai...!
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Đặng Thị Thanh Hà
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/01/1995
Nguyễn Đào Ngọc Sơn
Công ty PT Vận tải
Xăng dầu Tín Nghĩa
Ngày vào: 01/01/1993

Huỳnh Kim Dung
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/03/1993

Ngô Thị Hồng Châu
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/01/1995
Nguyễn Thành Son
Tổng Công ty
Ngày vào: 01/06/1994

Nguyễn Kim Thanh Điền
Tổng Công ty
Ngày vào: 05/10/1994
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Lê Văn Khiết
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
Ngày vào: 01/07/1995

Kết nối yêu thương

Thông tin nội bộ

Những gia đình nhỏ
trong gia đình lớn

M

ọi cảnh vật trên đời tạo hóa đã mặc
định cho mỗi cá nhân một số phận.
Mọi loài sinh ra, tồn tại và trở về hư không là quy
luật muôn đời của tạo hóa. Với con người ngoài
số phận còn mang trên mình duyên phận, duyên
ấy đeo đuổi ta cho đến cuối cuộc đời và mãi
mãi. Chuyện duyên phận của mỗi người có thể
bắt gặp dễ dàng ở Tổng Công ty Tín Nghĩa, mảnh

đất lành đã kết nối từng con người khác biệt về
giọng nói, quê hương, hoàn cảnh nên duyên vợ
chồng, từng mái ấm trong đại Gia đình Tín Nghĩa
ấy, tình yêu thương nhau của những đồng nghiệp
“Chung một mái nhà” nồng nàn và không ngừng
lan tỏa qua năm tháng…
»» Phòng Truyền thông Tiếp thị
Tổng Công ty
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Stt

Chồng

Đơn vị

Vợ

01

Đặng Đình Quý

Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa

Nguyễn Thị Thúy Ngần

Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa

02

Lê Thanh Tuấn

Công ty CP Đầu
tư Nhơn Trạch

Phan Thị Tú Nhi

Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa

03

Nguyễn Thanh Liêm

Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa

Nguyễn Kim Ngân

Công ty CP PT
KCN Tín Nghĩa

04

Nguyễn
Văn Toàn

Văn phòng Tổng
Công ty

Đỗ Thị Hậu

Công ty Scafe’

05

Bùi Tấn An

ICD Biên Hòa

Nguyễn Hà Tường Thi

ICD Biên Hòa

06

Nguyễn Thành Công

ICD Biên Hòa

Nguyễn Thị Xuân

ICD Biên Hòa

07

Nguyễn Đào Ngọc Sơn

Công ty CP Vận
tải Xăng dầu Tín
Nghĩa

Trần Lệ Hạnh Nguyễn Phúc Văn phòng Tổng
Công ty

08

Lê Văn Tú

Công ty CP Tín
Khải

Đinh Thị Mỹ Trinh

BQL Các KCN Tín
Nghĩa

09

Quách Dân Phú

Công ty CPDV
Bảo vệ CN Tín
Nghĩa

Trương Thu Thảo

Văn phòng Tổng
Công ty

10

Huỳnh Nguyên Nhật

Công ty CP Scafe’

Võ Thị Phi Nga

Văn phòng Tổng
Công ty

11

Lê Văn Mạnh

Công ty CP Xăng
dầu Tín Nghĩa

Nguyễn Thị
Thùy Vân

Văn phòng Tổng
Công ty

12

Lý Thái Hồng Minh

Công ty
Donafoods

Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng Tổng
Công ty

13

Nguyễn Nhật Tài

Công ty CP XNK
Xăng dầu Tín
Nghĩa

Trịnh Thị Thanh Hiền

Văn phòng Tổng
Công ty
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Kết nối yêu thương

Ấn phẩm

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Thông tin nội bộ

Sau 30 năm:

Tiếp tục phát triển bền vững
với chiến lược kinh doanh đa ngành
Trong nhiều trường hợp,
kinh doanh đa ngành là một
chiến lược nguy hiểm, nhiều
rủi ro, dễ dẫn đến sụp đổ.
Nhưng nếu kinh doanh đa
ngành mà dựa trên năng lực
cốt lõi thì vẫn có thể thành
công bền vững. Vậy làm thế
nào để Tổng Công ty Tín
Nghĩa thành công và phát
triển bền vững với chiến lược
kinh doanh đa ngành.
Chiến lược kinh doanh đa
ngành dựa trên nền tảng
năng lực cốt lõi
Thập niên 50 của Thế kỷ
XX, có rất nhiều công ty kinh
doanh đa ngành ở các nước
tư bản phát triển như Mỹ, Anh,
Pháp, Đức... . Thời gian gần đây,

xu hướng kinh doanh đa ngành
ở những nước này đang giảm
dần. Tuy nhiên, thực tế ở những
nước có nền kinh tế phát triển
vẫn đang tồn tại rất nhiều công
ty, tập đoàn lớn kinh doanh đa
ngành ngày càng phát triển rất
mạnh và có ảnh hưởng rất lớn
trên thị trường như Samsung,
Yamaha, Sony, Honda, AT&T…
Ở Việt Nam, Chính phủ
đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng
Công ty nhà nước tập trung
kinh doanh, phát triển mạnh
ngành nghề chính, trở thành
những tập đoàn, công ty lớn
mạnh trong lĩnh vực kinh doanh
của mình, có thể cạnh tranh với
các tập đoàn, công ty cùng
ngành
trên
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thế giới. Bên cạnh đó, trong
điều kiện hạ tầng kỹ thuật, cơ
sở vật chất, chính sách pháp
luật, trình độ nhận thức, chuyên
môn của người dân chưa cao
và trình độ chuyên nghiệp theo
từng lĩnh vực còn thấp nên dễ
dàng cho các doanh nghiệp
trong gia nhập ngành. Trong
bối cảnh đó, kinh doanh đa
ngành mang lại nhiều ưu điểm
và phù hợp với đặc thù nền kinh
tế Việt Nam hiện nay.
Xét về lý thuyết và thực
tiễn trên thế giới và Việt Nam
cho thấy: Kinh doanh đa ngành

là một phương thức để phát
triển, mở rộng hoạt động sản
xuất, kinh doanh, đồng thời
phát huy lợi thế so sánh và lợi
thế về quy mô của một doanh
nghiệp, giúp phát triển doanh
nghiệp theo hướng bền vững.
Kinh doanh đa ngành là một
hướng đi, hướng phát triển
về lâu dài và tất yếu của các tổ
chức kinh doanh, đặc biệt là
đối với những doanh nghiệp đã
tích lũy được nguồn lực về vốn,
năng lực quản lý, công nghệ
mới, thực sự trưởng thành, chín
muồi, thành công trong lĩnh vực
kinh doanh cốt lõi của mình.
Kinh doanh cốt lõi của
doanh nghiệp được hiểu là
dựa trên năng lực cốt lõi tức là
năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp ở một ngành nào đó
phải tốt hơn các đối thủ và
điều này không hình thành
trong “một sớm, một chiều” mà
phải được xây dựng trong một
khoảng thời gian dài. Tuy nhiên,
mảng kinh doanh cốt lõi cũng
không hẳn là mảng kinh doanh
thành công trong quá khứ và
bất biến theo thời gian. Như
trường hợp của Nokia, họ đã
bán lĩnh vực kinh doanh thành
công trước đây là điện thoại
di động cho Microsoft và giữ
lại mảng viễn thông như hiện
nay. Trường hợp hãng Kodak
sản xuất phim ảnh lâu đời của
Mỹ đã đệ đơn phá sản vào năm
2012 sau 130 năm tồn tại vì
không chuyển mình kịp khi thế
giới bước sang kỷ nguyên số,
cùng sự ra đời của nhiều công
ty đối thủ.
Song cần phân biệt việc

đặc biệt

mở rộng danh mục đầu tư
chứ không phải là xa rời năng
lực cốt lõi. Hiện nay, có nhiều
doanh nghiệp Việt Nam vẫn
lấn sân sang kinh doanh những
lĩnh vực khác khi có cơ hội và
doanh nghiệp vẫn có lãi, thậm
chí ngay trong thời điểm khủng
hoảng kinh tế. Kinh doanh cốt
lõi không có nghĩa là doanh
nghiệp phải cố định trong một
ngành nghề mà vấn đề là phải
kinh doanh làm sao cho có hiệu
quả. Khi doanh nghiệp đầu tư
đa ngành thất bại thì cần xem
xét lại năng lực quản trị, năng
lực điều hành, khả năng tư duy
và nhất là năng lực cốt lõi, chứ
vấn đề không phải ở chỗ đầu
tư kinh doanh đơn ngành hay
đa ngành. Do đó, một khi đã
nhận thấy chiến lược “đa ngành”
không hiệu quả, lãnh đạo
doanh nghiệp cũng nên “dũng
cảm” từ bỏ những lĩnh vực mà
mình không có năng lực cạnh
tranh, đồng thời phải thực hiện
việc tái cấu trúc mạnh mẽ từ
nhân sự, tài chính….
Như vậy, để phát triển bền
vững hay đầu tư đa ngành, đơn
ngành thì các doanh nghiệp
cần có năng lực cốt lõi. Với
những thương hiệu lớn thì sự
phát triển của họ đôi khi cũng
cần phải xuất phát từ việc thay
đổi năng lực cốt lõi. Có thay
đổi năng lực cốt lõi như vậy
thì doanh nghiệp mới theo kịp
được xu hướng phát triển của
xã hội từ đó nâng cao hiệu quả
kinh doanh bất kể trong lĩnh
vực gì dù là đơn ngành hay đa
ngành.
Hãy nghĩ một doanh
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nghiệp đa ngành giống như
một cái cây lớn: “thân cây”
và những “nhánh cây” được
ví như những sản phẩm cốt
lõi, “lá” là những nhãn hiệu
nhỏ (những danh mục kinh
doanh) và “quả” là những sản
phẩm cuối cùng. Sự nuôi dưỡng
và làm cho cái cái cây này khỏe
mạnh chính là “gốc rễ” của nó.
Và “gốc rễ” này chính là những
năng lực cốt lõi của Doanh
nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp
thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào
cái lá mà phải tập trung vào
những điểm mạnh, mấu chốt
tạo nên một cái cây khỏe mạnh
với hiệu quả cao và bền vững
tức là cần tập trung khả năng
vào xây dựng những năng lực
cốt lõi, khả năng kinh doanh có
hiệu quả nhất trong một lĩnh
vực hoặc theo một phương
thức riêng của doanh nghiệp.
Khả năng phải bao gồm phần
“cứng” và phần “mềm”. Trong đó,
phần cứng là những nguồn lực
vật chất được tích hợp khả năng
công nghệ về sản phẩm cả từ
bên trong lẫn bên ngoài tổ chức
thành năng lực thực thụ của
doanh nghiệp và phần “mềm”
là nguồn lực chất xám được
tích hợp từ kỹ năng của đội ngũ
trong quá trình tiếp thu, tích lũy
và phát triển ý tưởng sản phẩm
trong tương lai.
Năng lực cốt lõi chính
là gốc rễ của việc phát triển
kinh doanh bền vững, đặc biệt
đối với những doanh nghiệp
kinh doanh đa ngành. Để phát
triển thành công chiến lược đa
ngành đòi hỏi sự nỗ lực không
ngừng để cải thiện khả năng và
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phân bổ chiến lược kinh doanh
chức năng theo hệ thống cấu
trúc chiến lược kinh doanh
tổng thể, đó cũng chính là bản
đồ xây dựng năng lực cốt lõi
của doanh nghiệp trong tương
lai. Để từ đó, mọi chiến lược
kinh doanh theo từng cấp độ
đều được hình thành dựa trên
năng lực cốt lõi, chứ không vì
xu hướng thị trường mà dồn tất
cả tâm lực vào cuộc cạnh tranh
trong sự bị động và đứng trước
nguy cơ năng lực cốt lõi bị bào
mòn bất cứ lúc nào.
Điều kiện thực thi thành
công, phát triển bền vững
với chiến lược kinh doanh đa
ngành dựa trên năng lực cốt
lõi của Tín Nghĩa
Ở Tổng Công ty Tín Nghĩa,
hoạt động kinh doanh đa ngành
đã trở thành một phương thức
để mở rộng, phát triển các hoạt
động sản xuất, kinh doanh,
đồng thời phát huy lợi thế so
sánh, lợi thế về quy mô theo
hướng bền vững, thuận lợi
trong huy động vốn và chính
điều đó đã tạo nên thành công
của Tín Nghĩa hôm nay. Sở dĩ
mô hình kinh doanh đa ngành
của Tín Nghĩa đạt được kết quả
là do Tín Nghĩa luôn tạo lập đầy
đủ, đồng bộ các điều kiện cơ
bản để đảm bảo hiệu quả kinh
doanh đa ngành. Những điều
kiện đó là:
(i) Mở rộng lĩnh vực kinh
doanh luôn dựa trên năng lực
cốt lõi, phù hợp với năng lực
của Tổng Công ty. Luôn định
vị, tập trung trọng điểm vào
các lĩnh vực cốt lõi (Kinh doanh

hạ tầng KCN, kinh doanh xăng
dầu) và thực hành tốt trong
lĩnh vực này. Từ đó, Tín Nghĩa
tích lũy đủ vốn, đủ kinh nghiệm
kinh doanh, quản lý, chuẩn bị
gia nhập thị trường rồi mới tiếp
cận phát triển dần ra đối với
các ngành, lĩnh vực kinh doanh
khác. Điều này không chỉ được
thể hiện trong việc xác định tầm
nhìn, hoạch định chiến lược mà
còn là tư tưởng chỉ đạo trong
các hoạt động đầu tư phát triển.
(ii) Bao giờ Tín Nghĩa cũng
có những bước đi thích hợp
và thận trọng. Việc mở rộng ra
những ngành, lĩnh vực mới đều
có liên quan trực tiếp tới những
ngành nghề lĩnh vực cốt lõi của
mình, để bổ sung cho ngành
cốt lõi đó được thành công hơn,
rồi sau đó mới vươn dần ra các
lĩnh vực kinh doanh khác. Đó là
cả một quá trình.
(iii) Luôn nhạy bén và năng
động trong việc lựa chọn ngành
nghề kinh doanh. Đa ngành
theo khả năng đầu tư, nguồn
lực, sự hiểu biết và nhận định
của Tín Nghĩa về tiềm năng tăng
trưởng của những lĩnh vực đó.
Sự mở rộng có cơ sở là nguyên
nhân cốt lõi tạo nên thành công
nối tiếp của Tín Nghĩa.
(iv) Mở rộng lĩnh vực kinh
doanh phải dựa trên năng lực
điều hành của CEO. Việc lựa
chọn mở rộng ngành nghề kinh
doanh phải bắt đầu từ lãnh đạo
cấp cao nhất, thể hiện sự tiên
phong, ý chí quyết tâm và tinh
thần đồng lòng thay đổi để
hướng phát triển về chung một
mục tiêu. CEO luôn dựa trên việc
đánh giá môi trường bên trong,
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bên ngoài và mục tiêu chiến
lược của Tín Nghĩa để chọn lựa
chính xác cần phải mở rộng
ngành nghề kinh doanh nào là
phù hợp nhất. CEO luôn chú ý
tới hai nhiệm vụ quan trọng là:
Quản trị tốt quá trình thay đổi
và truyền thông hiệu quả để tìm
sự đồng thuận của toàn thể cán
bộ nhân viên trong Tín Nghĩa;
xem việc mở rộng ngành nghề,
lĩnh vực kinh doanh như là một
dự án và tư duy theo phương
pháp quản trị dự án. Trong đó,
việc chọn người chủ nhiệm dự
án, giám đốc dự án luôn được
cân nhắc thật kỹ.
(v) Lãnh đạo Tín Nghĩa đã
biết lựa chọn đúng đắn và kết
hợp linh hoạt các phương pháp
quản trị. Quản trị cấp cao không
có nhiều thời gian và đủ sức để
quan tâm sâu, chi tiết tới từng
ngành, lĩnh vực kinh doanh
khác nhau đã vận dụng phương
pháp MBO. Quản trị cấp trung
gian và quản trị cấp thấp đã biết
vận dụng phương pháp quản trị
theo quá trình hay quản trị theo
tình huống… để giải quyết các
vấn đề về chất lượng sản phẩm,
dịch vụ và quan tâm tới vấn đề
về khách hàng, đối tác…
(vi) Đồng thời với quá
trình mở rộng quy mô, diện
hoạt động thì Tín Nghĩa không
ngừng nâng cao chiến lược
hoàn thiện phương hướng,
khả năng hiệu chỉnh của một
tập đoàn kinh tế đa ngành. Tín
Nghĩa đã xây dựng những chiến
lược cho Tổng Công ty, cho từng
lĩnh vực kinh doanh trong ngắn
hạn và dài hạn phù hợp với
từng thời kỳ. Điều quan trọng

nhất là, Tín Nghĩa đã có những
quyết định chiến lược phát sinh
để hướng tổ chức theo những
mục tiêu đã định trước khi môi
trường thay đổi.
Qua 30 năm hoạt động,
từ một đơn vị được thành lập
với vốn ban đầu 15 triệu đồng,
nhân sự 10 người, với chiến
lược kinh doanh đa ngành,
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tăng
trưởng đáng kể. Bước chuyển
mình đầu tiên của Tín Nghĩa
được ghi nhận sau 10 năm hoạt
động, vào năm 1999, doanh thu
đạt gần 700 tỷ đồng tạo đà phát
triển cho giai đoạn tiếp theo và
đến năm 2018, tổng doanh thu
năm 2018 đạt 11.310 tỷ đồng,
lợi nhuận đạt 364 tỷ đồng.
Với quy mô, năng lực, uy
tín thương hiệu và kết quả tăng
trưởng, Tín Nghĩa vinh dự dẫn
đầu trong danh sách Top 03
doanh nghiệp xuất khẩu cà
phê lớn nhất Việt Nam, Doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín 12 năm
liền; Liên tục nhiều năm liền
được xếp hạng VNR500 – Top
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam, Top 50 doanh nghiệp kinh
doanh hiệu quả nhất, Top 1.000
doanh nghiệp đóng thuế nhiều
nhất…đã khẳng định vai trò
và vị thế của Tín Nghĩa trên thị
trường.
Tín Nghĩa với chiến lược
phát triển giai đoạn 2019 - 2021,
hướng đến năm 2030.
Mục tiêu chiến lược đến
năm 2021, hướng tới năm 2030
của Tín Nghĩa là “giữ vững thứ
hạng Top 100 trong 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top
3 trong 10 doanh nghiệp xuất
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khẩu cà phê hàng đầu của Việt
Nam”. Định hướng ngành nghề,
sản phẩm mới: Tập trung phát
triển ổn định, bền vững 4 (Bốn)
lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
chính của Tổng Công ty (Đầu
tư, kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp; Sản xuất và kinh doanh
năng lượng (xăng dầu, gas đốt,
năng lượng tái tạo…); Kinh doanh
dịch vụ logistics và kinh doanh
xuất khẩu cà phê, gồm cà phê hạt
và cà phê chế biến, các mặt hàng
nông sản khác và kinh doanh
nhập khẩu hàng hoá, nguyên liệu
sản xuất). Trong đó, đầu tư, kinh
doanh hạ tầng KCN; sản xuất,
kinh doanh và dịch vụ năng
lượng là cốt lõi.
Định hướng tổ chức Tổng
Công ty theo mô hình Holding
company: Tổng Công ty hoạt
động vì mục đích đầu tư sinh
lời; không trực tiếp sản xuất ra
sản phẩm hoặc cung cấp dịch
vụ mà Tổng Công ty chỉ đầu tư
vốn bằng cách mua lại phần
vốn góp hoặc cổ phần chi phối
tại các công ty khác (công ty
mục tiêu) mà Tổng Công ty
hướng đến. Tổng Công ty Đầu
tư, Công ty Mẹ, Công ty Tài
chính Tiêu dùng. Tổ chức các
đơn vị kinh doanh ngành nghề
là các công ty con, công ty có cổ
phần chi phối phát triển thành
Tổng Công ty.
Theo đó, định hướng hình
thành các Tổng Công ty: Tổng
Công ty Đầu tư Phát triển KCN
bao gồm các Công ty: Công ty
CP Đầu tư KCN, Công ty CP Phát
triển KCN; Công ty CP Tín Nghĩa
– Phương Đông,… Tổng Công ty
Năng lượng Tín Nghĩa bao gồm
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các Công ty: Công ty CP Xăng
dầu Tín Nghĩa, Công ty CP Tổng
Kho Xăng Dầu Tín Nghĩa; Công
ty CP Xuất nhập khẩu Xăng dầu
Tín Nghĩa, Công ty cổ phần vận
chuyển Xăng dầu Tín Nghĩa, …
Tổng Công ty cổ phần Logistics
Tín Nghĩa bao gồm các Công ty:
Công ty cổ phần Logistics Tín
Nghĩa, Công ty cổ phần Vận tải
Tín Nghĩa…) và Tổng Công ty
Thương mại thực hiện nhiệm
vụ sản xuất, chế biến và kinh
doanh xuất nhập khẩu nông
sản và hàng hóa khác.
Tín Nghĩa luôn nhận thức
rằng, tăng trưởng thành công
và lợi tức cổ đông phải được
giành chiến thắng ngay trên
lĩnh vực cốt lõi của mình, đứng
vững trên thị trường và tự tạo
nên cuộc chơi cho chính mình.
Vì vậy, Tín Nghĩa muốn mở rộng
hoạt động sản xuất kinh doanh
đa ngành, đa lĩnh vực luôn chú
ý đầu tư vào những ngành, lĩnh
vực sản xuất kinh doanh có
liên quan mật thiết với ngành,
lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của
mình, tuyệt đối không đầu tư
kinh doanh vào những ngành
hay những lĩnh vực mà mình
không có sở trường, chưa am
hiểu, chưa có kinh nghiệm kinh
doanh, chưa phân đoạn được
thị trường, nhất là khi chưa có
bạn hàng, đối tác… và luôn
tạo lập đầy đủ, đồng bộ các
điều kiện cơ bản để đảm bảo
hiệu quả kinh doanh đa ngành.
Chính hướng đi này đã tạo nên
thành công, sự phát triển bền
vững của Tín Nghĩa hôm nay.
»» Lê Thị Khuyên
Ban Trợ lý Tổng Công ty
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Từ năm 2020

PELIO - Thương hiệu mới
để khẳng định vị thế
của xăng dầu Tín Nghĩa

N

gày thành lập luôn là ngày quan trọng
nhất đối với mỗi công ty. Có thể nói đây
là một ngày rất trọng đại và khó quên của bất
cứ doanh nghiệp nào. Vì vậy các công ty, doanh
nghiệp luôn muốn lưu lại cột mốc này và tổ chức
lễ kỉ niệm thành lập công ty. Như là một cách để
đánh dấu chặng đường hoạt động và đầy nỗ lực
của tất cả các thành viên đã chung tay góp sức
xây dựng, mang tên tuổi của Tín Nghĩa vươn xa
hơn phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng.
Thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa vốn đã
quen thuộc với người dân tỉnh Đồng Nai và các
tỉnh lân cận. Tuy nhiên, để phát triển cao và xa
hơn, Tín Nghĩa phải chủ động được nguồn hàng
và có khả năng quyết định giá chiết khấu cho thị
trường. Để hoàn thành những mục tiêu đó, Công
ty CP Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa đã ra
đời với nhiệm vụ khẳng định và phát triển vị thế
của xăng dầu Tín Nghĩa đến gần với người dân
Việt Nam hơn.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín
Nghĩa (Pelio) được thành lập vào tháng 10 năm
2018, từ những thành viên ít ỏi của Ban Quản lý
Phát triển xăng dầu, nhưng chỉ trong một khoảng
thời gian ngắn, bằng sự nỗ lực hết mình của cả
tập thể, Pelio từ một thương nhân phân phối đã
vươn lên trở thành Thương nhân kinh doanh xuất
nhập khẩu xăng dầu (Thương nhân đầu mối) thứ
32 của cả nước và là Thương nhân đầu mối đầu
tiên của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó Pelio cũng
tự hào là doanh nghiệp trẻ phấn đấu lên Thương
nhân đầu mối xăng dầu trong vòng chưa đầy
một năm kể từ ngày thành lập. Chạy đua với thị

trường khốc liệt, và có được thành tựu đáng tự
hào như ngày hôm nay là nhờ sự bền bỉ và ý chí
vượt khó không ngừng của cả tập thể. Pelio khởi
động hoạt động kinh doanh bằng việc tiếp nhận
các trạm xăng dầu từ Tổng Công ty Tín Nghĩa bàn
giao lại. Cùng với sự phát triển không ngừng và
sự hỗ trợ của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, hiện
nay, Pelio đã có hệ thống bán lẻ và đại lý tại tỉnh
Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, góp phần tăng số lượng trạm xăng dầu bán
lẻ của toàn hệ thống Tín Nghĩa lên hơn 50 trạm
xăng dầu.
Những hình ảnh của các anh, chị và các bạn
nhân viên cùng nhau nỗ lực hết mình trong công
việc, một chặng đường tuy chưa dài nhưng cũng
đủ để thể hiện tinh thần đoàn kết và thái độ tích
cực trong công việc cùng ý chí quyết tâm đạt
được mục tiêu đề ra trong năm 2019.
Tại ngôi nhà chung này, mọi người đã cùng
nhau trải qua những khó khăn vất vả cùng với
những niềm vui và niềm tự hào. Hôm nay kỷ
niệm 30 năm, chúng ta cùng nhìn lại chặng
đường đã có những sự thay đổi lớn về tầm vóc
cũng như khẳng định vị thế của Tín Nghĩa trong
lĩnh vực xăng dầu. Đối với những nhà làm kinh
doanh, thì chất lượng và dịch vụ chính là giá
trị lớn mạnh nhất để có thể mang sản phẩm
của mình đến cho khách hàng. Pelio khẳng
định sẽ tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh và
định hướng đã xác định. Pelio luôn mạnh dạn có
những đổi mới về phương pháp quản lý, phương
án kinh doanh hay công nghệ, nhưng nhất định
những sứ mệnh và định hướng trên sẽ không
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THÁCH THỨC - CƠ HỘI MỚI
TRONG KINH DOANH CÀ PHÊ

T

uổi 30 đối với một con
người là khoảng thời
gian đẹp nhất, tràn đầy năng
lượng nhất, nhiệt huyết nhất để
thực hiện những ước mơ, mục
tiêu của mình. Đối với doanh
nghiệp 30 năm cũng là một
cột mốc vô cùng quan trọng,
vì tuổi của đời người thì có hạn,
nhưng tuổi của doanh nghiệp
thì vô hạn nếu doanh nghiệp
làm ăn có hiệu quả để tiếp tục
phát triển mạnh mẽ. Thường thì
những doanh nghiệp đã phát
triển qua 30 năm đều đã trải qua
nhiều thăng trầm, thử thách,
tích lũy nhiều kinh nghiệm,
cũng như gặt hái được rất nhiều
thành công, đồng thời cũng
là thời điểm đã tích tụ được
nhiều nguồn lực, năng lượng
tích cực, có nhiều sự lựa chọn
trong các lĩnh vực đầu tư để
phát triển hơn trong tương lai,
nên tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ
hội tốt tự đến. Đối với Tín Nghĩa
cột mốc 30 năm, rất có ý nghĩa
vì đã ghi lại dấu ấn thành công

rất lớn, rất nhanh của doanh
nghiệp, cũng như ghi nhận lại
sự đóng góp rất to lớn, ý nghĩa
về sức lực, trí lực của rất nhiều
người cùng chung tay góp sức
để đạt được thành quả của Tín
Nghĩa như hôm nay.
Chặng đường phát triển
của Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã qua gần 30 năm, trong quá
trình hình thành và phát triển
của mình Tổng Công ty đã trải
qua nhiều thăng trầm để khẳng
định được vị thế như ngày hôm
nay. Trong các lĩnh vực kinh
doanh chính của Tổng Công ty,
kinh doanh cà phê thật sự đã
giúp Tổng Công ty Tín Nghĩa
không những nổi tiếng trong
nước mà còn nổi tiếng trên
thương trường quốc tế. Trong
những năm gần đây, Tín Nghĩa
luôn đứng trong top 5 những
doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
nhân lớn nhất Việt Nam. Nhắc
tới thương hiệu Tín Nghĩa, rất
nhiều các các khách hàng ngoại
chuyên nhập khẩu cà phê trên

bao giờ thay đổi. Vì chúng tôi hiểu rõ rằng dựa
trên nền tảng đó đã hình thành một văn hóa
doanh nghiệp mang tính nhân bản cao, tạo nên
giá trị cốt lõi có tính quyết định cho sự phát triển
bền vững của Pelio.
Để gặt hái được nhiều thành công cho đại
gia đình Tín Nghĩa, từng cá nhân của Pelio luôn tự
nhắc nhở bản thân phải thật sự cố gắng học hỏi,

thế giới đều biết đến và đánh
giá rất cao về uy tín, thương
hiệu TÍN NGHĨA trong lĩnh vực
cà phê (họ có thể ưu tiên, chấp
nhận mua số lượng nhiều hơn,
giá cao hơn so với giá mặt bằng
của thị trường đối với hàng hóa
của Tín Nghĩa để đảm bảo cho
vấn đề quản trị rủi ro của họ).
Bên cạnh đó kinh doanh cà
phê tạo ra được dòng tiền lớn,
nhanh, hỗ trợ tốt cho các hoạt
động khác của Tổng Công ty,
nên kinh doanh cà phê luôn
được Tổng Công ty đặc biệt
quan tâm đầu tư, phát triển.
Hiện nay, Tổng Công ty
đang triển khai thực hiện chiến
lược mới trong lĩnh vực kinh
doanh cà phê của Tổng Công
ty, đã thành lập Công ty mới
chuyên kinh doanh về cà phê
để tập trung phát triển mạnh
lĩnh vực này. Đây chính là cơ
hội tốt để lĩnh vực kinh doanh
cà phê của Tổng Công ty phát
triển mạnh mẽ hơn, bền vững
hơn nếu được triển khai đúng

trau dồi kiến thức chuyên môn, suy nghĩ sáng tạo
tìm tòi, xây dựng đoàn kết nội bộ và phát huy tinh
thần chung để tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao, góp từng chút một sức mạnh của
từng người vào việc chung tay xây dựng một Tín
Nghĩa ngày càng phát triển và bền vững hơn.
»» PHẠM VŨ QUỲNH ANH
Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa
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hướng, tận dụng được các lợi
thế cạnh tranh, nguồn lực sẵn
có của Tổng Công ty.
Sản xuất, kinh doanh cà
phê hiện nay đã rất khác so với
trước đây, sự canh tranh trên thị
trường ngày càng gay gắt, khắc
nghiệt. Thị trường luôn đào thải
những doanh nghiệp không
có mô hình, chiến lược kinh
doanh rõ ràng, không có hệ
thống mua bán - đầu tư có hiệu
quả, không có hệ thống quản
trị rủi ro trong kinh doanh cà
phê. Thực tế thị trường cà phê
ở Việt Nam trong vòng 30 năm
qua đã có có rất nhiều doanh
nghiệp kinh doanh cà phê (lớn
có, nhỏ có, tư nhân có, nhà nước
có, thậm chí nước ngoài cũng
có) bị phá sản vì những nguyên
nhân trên. Bên cạnh đó cũng có
nhiều đơn vị lại rất thành công
và ngày càng khẳng định được
vị thế vững mạnh của mình trên
thương trường, những đơn vị
này đầu tư rất đúng hướng, họ
có mô hình, chiến lược kinh
doanh rõ ràng , có hiệu quả cao,
đồng thời sự quản trị rủi ro cũng
rất tốt.
Các doanh nghiệp kinh
doanh cà phê hiện nay không
những phải cạnh tranh với các
đơn vị trong nước mà còn phải
cạnh tranh quyết liệt với các
đơn vị FDI ở Việt Nam và các
doanh nghiệp kinh doanh cà
phê ở nước ngoài, tạo ra cuộc
đấu trí diễn ra giữa các đối thủ
trên toàn thế giới. Bên cạnh đó
trong thời đại công nghệ 4.0
hiện nay, các thông tin về giá,

về tình hình, diễn biến giá cà
phê ngày càng phổ biến đến
tận người nông dân trồng cà
phê, ai ai cũng biết diễn biến
của giá cà phê nội địa và thế
giới nên tình hình mua bán cà
phê của các doanh nghiệp cà
phê lại ngày lại càng khó khăn
hơn cho những doanh nghiệp
không thật sự mạnh. Tuy nhiên
đây cũng chính là cơ hội tốt để
cho các doanh nghiệp mạnh,
có hệ thống đầu tư, kinh doanh
cà phê hiệu quả ngày càng
phát triển bền vững và mạnh
mẽ hơn. Để tận dụng tốt được
cơ hội này, tiếp tục phát triển
bền vững được trong lĩnh vực
kinh doanh cà phê, các doanh
nghiệp thành công trong kinh
doanh cà phê đều tập trung
đầu tư vào các vấn đề sau:
+ Cần có một đội ngũ nhân
sự giỏi, trung thực, có đạo dức
nghề nghiệp, cùng đồng lòng,
gắn bó, không ngại gian khó,
cùng chí hướng, cùng làm việc,
cùng đóng góp cho sự phát
triển của doanh nghiệp. Nhìn
chung, trong các vấn đề cốt lõi
về kinh doanh (đạo, thiên, địa,
tướng, pháp), quan trọng nhất
vẫn là con người. Trong sản
xuất kinh doanh cà phê, tấc cả
các công đoạn đều rất quan
trọng, mỗi vị trí, mỗi nhân sự
đều làm những công việc rất có
ý nghĩa và vô cùng quan trọng,
do vậy cần phải có những nhân
sự trung thực, đạo đức nghề
nghiệp tốt, làm việc tích cực, tận
tâm, tận lực với tinh thần trách
nhiệm cao thì hoạt động kinh
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doanh mới hiệu quả và phát
triển bền vững được. Qua gần
30 năm phát triển, Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã đào tạo được
một đội ngũ nhân sự làm cà
phê rất tâm huyết, tận lực, tận
tâm với công việc, đồng thời
có rất nhiều kinh nghiệm trong
lĩnh vực sản xuất kinh doanh cà
phê (rất nhiều người trên 15 - 20
năm kinh nghiệm trong ngành
cà phê). Để tiếp tục phát triển
mạnh mẽ hơn, bền vững hơn
trong lĩnh vực kinh doanh cà
phê, Tổng Công ty sẽ tiếp tục
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
các nhân sự này phát huy tối
đa khả năng của họ, đồng thời
cũng tạo nhiều điều kiện thuận
lợi cho các nhân sự này được
học tập, nâng cao thêm kiến

thức chuyên môn để phục vụ
tốt hơn trong công việc trong
thời đại mới công nghệ 4.0
+ Cần xây dựng được một
văn hóa Công ty: NGHĨA – TÍN –
THÀNH - TÂM sao cho khuyến
khích được mọi thành viên
của Công ty đều chủ động,
tận tâm, tận lực làm việc, đóng
góp sức lực, trí lực của mình
vào công cuộc xây dựng, phát
triển Công ty.
+ Cần phải có một lợi thế
cạnh tranh tương đối so với các
đối thủ trong khu vực. Sức cạnh
tranh càng mạnh thì mức độ
kỳ vọng lợi nhuận gộp sẽ vừa
phải, dễ thực hiện, tính khả thi
cao do vậy sẽ dẫn đến ít rủi ro
hơn. Dễ làm với số lượng lớn,
sẽ tạo được hiệu quả sẽ cao và

đặc biệt

bền vững hơn. Còn ngược lại
nếu không có sức cạnh tranh so
với các đối thủ khác, thì phải kỳ
vọng mức lãi gộp quá cao, khó
khả thi và dẫn tới là rủi ro rất
lớn và sẽ không làm được khối
lượng lớn, dẫn đến sẽ khó có
hiệu quả.
+ Cần phải xây dựng được
một hệ thống đầu tư, kinh
doanh cà phê có hiệu quả, kiểm
soát được rủi ro. Cần phải có
chiến lược mua bán linh hoạt,
có hiệu quả. Xác định đúng
điểm mua – điểm bán, khối
lượng mua – bán, giá mua – bán
sẽ mang lại khả năng thành
công rất cao trong đầu tư, kinh
doanh cà phê.
+ Đồng thời cũng phải
xây dựng được một hệ thống
quản trị rủi ro trong đầu tư, kinh
doanh cà phê để kiểm soát,
hạn chế được rủi ro. Trong kinh
doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro,
tuy nhiên có những rủi ro sẽ dẫn
đến những hậu quả nhỏ, doanh
nghiệp còn có khả năng chịu
đựng được, xử lý được, nhưng
cũng có những rủi ro sẽ dẫn
đến những hậu quả nặng nề
khôn lường, là tác nhân chính
dẫn đến tiếp những rủi ro khác
nguy hiểm hơn, hậu quả nặng
nề hơn. Kinh doanh cà phê tiềm
ẩn rất nhiều rủi ro, tuy nhiên
những doanh nghiệp thành
công chỉ chấp nhận những rủi
ro mang đến hậu quả nhỏ, có
thể còn khả năng giải quyết, còn
kiểm soát được, chứ họ hoàn
toàn không chấp nhận tất cả
mọi rủi ro. Do vậy đối với những
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quyết định mua bán, nếu không
nắm chắc khả năng thành công
cao thì họ thà không thực hiện,
để dành lại nguồn lực để thực
hiện vào những thời điểm thích
hợp, thuận lợi hơn, thì khả năng
thành công sẽ cao hơn. Do vậy,
cần có một kế hoạch mua bán
hợp lý với khả năng thành công
cao, mức độ rủi ro thấp trong
mức độ cho phép.
+ Cần phải thu thập đầy
đủ các thông tin hữu ích về tình
hình thị trường, các yếu tố cơ
bản ảnh hưởng đến thị trường,
ý đồ của các nhà tạo lập thị
trường cà phê, đồng thời phải
nghiên cứu kỹ, hiểu rõ diễn biến
của thị trường, hiểu rõ được tại
sao giá lại biến động như vậy,
hiểu rõ được khả năng cao là giá
sẽ diễn tiến tiếp tục ra sao trong
tương lai gần, và đồng thời
cũng phải hiểu rõ được mức độ
rủi ro đi kèm cùng với các mức
giá đang và sẽ diễn ra, từ đó mới
có quyết định đúng được điểm
mua, điểm bán, khối lượng và
mức giá mua bán hợp lý.
Sinh nhật lần thứ 30 của
Tổng Công ty TÍN NGHĨA đang
đến gần, xin chúc cho Tổng
Công ty Tín Nghĩa của chúng
ta luôn luôn phát triển và thịnh
vượng, kính chúc Ban Tổng
Giám đốc Tổng Công ty, cùng
các Anh, Chị, Em đồng nghiệp
luôn được nhiều sức khỏe,
thành công và hạnh phúc. Luôn
đồng hành - phát triển – thịnh
vượng cùng với Tổng Công ty!
»» Võ Như Thanh Bình
Chi nhánh Bảo Lộc
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Hội thi sáng kiến - Cải tiến kỹ thuật
(Chào mừng 30 năm thành lập Tổng Công ty Tín Nghĩa)

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐIỆN BẰNG
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA & CÁC TRẠM XĂNG DẦU TRỰC THUỘC
I. ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH Ý
TƯỞNG:
Hiện nay, Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa đang có
42 Trạm kinh doanh xăng dầu.
Thời gian vừa qua, theo chủ
trương chung của Tổng Công
ty Tín Nghĩa nói chung và Công
ty Xăng dầu nói riêng là tất cả
các đơn vị phải đưa tiêu chí tiết
kiệm chi phí đặt lên hàng đầu,
trong đó có tiêu chí tiết kiệm
tối đa việc sử dụng các thiết bị
điện. Mặc dù vậy, chỉ số điện
năng tiêu thụ bình quân tối
thiểu tại:
Văn phòng Công ty Xăng
dầu Tín Nghĩa khoảng 7.200
kWh/tháng, chi phí cho việc
sử dụng điện tương đương
khoảng 22.000.000 đồng/tháng
(đơn giá bình quân 3.064 đồng/
kWh)
Các Trạm xăng dầu từ
1.300 – 2.000 Kwh/tháng/Trạm,
chi phí cho việc sử dụng điện
tương đương khoảng 4.000.000
– 6.000.000 đồng/tháng/Trạm

(đơn giá bình quân 2.850 đồng/
kwh).
Mặt khác, Việt Nam là quốc
gia có nhiều lợi thế về Năng
lượng tái tạo nói chung và Năng
lượng Mặt trời nói riêng. Theo
thống kê của các tổ chức trên
thế giới, Việt Nam có cường độ
bức xạ Mặt trời 5kwh/m2/ngày
và số giờ nắng bình quân từ
1.450 – 1.800 giờ/năm (tương
đương khoảng 4-5h/ngày).
Đặc biệt vừa qua với
Quyết định 11/QĐ-TTg ngày
11/4/2017 của Thủ tướng Chính
phủ và thông tư số 16/2017/
TT-BCT do Bộ công thương
quy định chính thức có hiệu
lực vào ngày 26/10/2017 về Cơ
chế bù trừ điện năng, lắp đặt
công tơ hai chiều và chính sách
bán điện từ Hệ thống Điện mặt
trời cho EVN, điều này dự báo
sẽ đưa điện năng lượng mặt
trời trở thành một trong những
nguồn năng lượng chính của
Việt Nam trong tương lai gần.
Ngoài ra, bắt đầu tháng
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3/2019 EVN có điều chỉnh đơn
giá sử dụng điện tăng 8-10%,
dẫn đến chi phí sử dụng điện
tăng so với trước đây.
Từ các yếu tố trên, nhóm
đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí
cho Công ty Cổ phần Xăng dầu
Tín Nghĩa bằng phương pháp:
SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO
VĂN PHÒNG CÔNG TY XĂNG
DẦU & CÁC TRẠM XĂNG DẦU
với mục tiêu tiết giảm chi phí sử
dụng điện cho Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa nói riêng
và Tổng Công ty Tín Nghĩa nói
chung.
II. TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP:
Hệ thống điện năng lượng
mặt trời (NLMT) được cấu thành
chính từ các tấm pin mặt trời
(pin quang điện). Dưới ánh
nắng mặt trời, các tấm pin mặt
trời chuyển đổi bức xạ mặt trời
thành nguồn điện một chiều
(DC). Nguồn điện DC sẽ được
bộ chuyển đổi điện (inverter)

đặc biệt
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chuyển hóa thành nguồn điện
xoay chiều (AC) để cấp cho tải
sử dụng. Inverter được trang bị
thuật toán tìm điểm công suất
cực đại MPPT (Maximum Power
Point Tracking) nhằm tối ưu hóa
năng lượng tạo ra từ hệ thống
pin mặt trời.
Tùy thuộc vào nhu cầu của
người sử dụng mà hệ thống
điện năng lượng mặt trời được
phân ra làm 3 hệ thống chính:
Hệ thống điện năng lượng
mặt trời nối lưới: hòa lưới điện và
không sử dụng bình ắc quy.
Hệ thống điện năng lượng
mặt trời độc lập lưới: không hòa
lưới điện, sử dụng bình ắc quy.
Hệ thống điện năng lượng
mặt trời tương tác lưới (Hybrid):
hòa lưới điện và sử dụng bình
ắc quy.

Dựa trên 03 giải pháp trên,
nhóm nhận thấy sử dụng: Hệ
thống điện năng lượng mặt
trời nối lưới là giải pháp tối ưu
nhất vì tiết kiệm chi phí đầu tư
nhất mà mang lại hiệu quả cao
nhất và giúp phần giảm thải khí
CO2 vào môi trường.
Hệ thống sẽ đồng bộ pha
và kết nối giữa điện mặt trời và
điện lưới; trong đó, ưu tiên sử
dụng điện mặt trời cung cấp
trực tiếp cho tải. Cụ thể:
• TH1- Trời nắng, có điện
lưới: Khi công suất hòa lưới
bằng công suất tải thì tải
sẽ tiêu thụ hoàn toàn điện
từ hệ thống điện NLMT, lúc
này tải không dùng đến
điện lưới.
• TH2-Trời nắng, có điện
lưới: Khi công suất tải tiêu
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•

•

•

thụ lớn hơn công suất hòa
lưới thì tải sẽ ưu tiêndùng
hết công suất cho hệ thống
điện NLMT tạo ra, phần
công suất còn thiếu sẽ được
lấy từ lưới điện EVN bù vào.
TH3-Trời nắng, có điện
lưới: Khi công suất tải tiêu
thụ nhỏ hơn công suất hòa
lưới, lượng điện thừa sẽ đẩy
lên công tơ điện và được
công tơ điện 2 chiều ghi
nhận, được EVN mua lại.
TH4-Trời nắng, mất điện
lưới: Khi không có điện lưới,
Inverter sẽ ngắt kết nối với
lưới điện để đảm bảo an
toàn điện.
TH5-Ban đêm: Hệ thống
không tạo ra điện, tải sẽ
sử dụng nguồn công suất
hoàn toàn từ lưới điện EVN.
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III. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT:
1. ƯU ĐIỂM:
- Hệ thống không sử dụng
ắc quy nên không phát sinh chi
phí bảo dưỡng định kỳ, thao tác
vận hành đơn giản. Dễ dàng
nâng cấp mở rộng hệ thống;
- Tuổi thọ của hệ thống pin
năng lượng mặt trời cao, hiệu
suất tấm pin bảo hành 25 năm.
Tuy nhiên có thể sử dụng trên
30 năm nếu vệ sinh tấm pin tốt.
- Góp phần bảo vệ môi
trường do giảm thiểu lượng
khí thải CO2 ra môi trường (với
hệ thống điện NLMT công suất
5KW giảm được khoảng 4,8 tấn/
năm khí CO2 ra môi trường).
- Không gây tiếng ồn.
- Hệ thống tự động ngưng
hoạt động trong trường hợp
điện lưới mất để đảm bảo an
toàn cho lưới điện và người sử
dụng.
- Có thể bán lại lượng điện
không sử dụng hết cho EVN.
2. NHƯỢC ĐIỂM:
- Chi phí đầu tư ban đầu
tương đối cao.
- Chiếm diện tích khi lắp
đặt các tấm pin.
- Không hoạt động vào
ban đêm, khi trời mưa và khi
không có điện lưới.
IV. KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU
QUẢ MANG LẠI:
1. Các dữ liệu dùng để
phân tích, đánh giá:
- Vòng đời của dự án: 25
năm
- Theo thống kê, tại khu
vực miền Nam hệ số bức xạ mặt

trời bình quân là 4 kWh/ngày;
- Đơn giá điện bình quân
hiện tại mua của EVN là: 3.064
đồng/kWh
- Đơn giá điện EVN mua
lại do hệ thống sinh ra là: 2.134
đồng/kWh
- Giả định tốc độ giá điện
tăng hàng năm: 3%/năm
- Tỷ lệ giảm công suất năm
đầu tiên: 3%
- Tỷ lệ giảm công suất bắt
đầu từ năm thứ 2 trở đi: 0,7%/
năm
- Tỷ lệ sản lượng tiêu thụ từ
HT sinh ra: 80%
- Tỷ lệ sản lượng điện đẩy
lên lưới điện EVN từ HT: 20%
2. Phân tích, đánh giá hệ
thống:
Từ tình hình thực tế, theo
phân tích đánh giá nhu cầu sử
dụng điện thực tế, tôi nhận thấy
đầu tư Hệ thống điện NLMT cho
Văn phòng Công ty Xăng dầu
Tín Nghĩa và các Trạm xăng dầu
trực thuộc với các thông số như
sau:
2.1. Hệ thống lắp đặt tại Văn
phòng Công ty Xăng dầu:
Hiện tại, Văn phòng Công
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ty Xăng dầu có nhu cầu sử dụng
điện khoảng 7.000 kWh/tháng,
tương đương khoảng 230 kWh/
ngày. Do đó, đầu tư HT điện
NLMT như sau:
- Công suất hệ thống: 18
kWh
- Giá trị đầu tư ban đầu:
404.889.600 đồng
- Sản lượng điện sinh ra
từ HT hàng tháng: 2.160 kWh/
tháng
- Sản lượng điện sinh ra
từ HT trong năm đầu tiên là:
26.384 kWh/năm
- Doanh thu từ HT sinh
ra trong năm đầu tiên là:
75.932.594 đồng
- Doanh thu từ HT sinh ra
trong 25 năm là: 2.266.477.838
đồng
- Hiện giá thuần dòng tiền
(NPV): 339.240.454 đồng
- Tỷ suất sinh lợi nội bộ
(IRR): 20,06%
- Thời gian hoàn vốn
(không tính hệ số chiết khấu):
6 năm
- Thời gian hoàn vốn (có
tính hệ số chiết khấu): 10 năm
- Tổng chi phí sử dụng

điện trong 25 năm nếu không
sử dụng HT điện NLMT khoảng:
2.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí khi sử
dụng HT điện NLMT khoảng:
670.000.000 đồng (trong đó
bao gồm: chi phí đầu tư ban
đầu, chi phí thay Inverter và dự
trù kinh phí thay thế Inverter)
Do đó, nếu đầu tư HT
điện NLMT ta sẽ tiết kiệm được
khoảng 1.600.000.000 đồng
cho việc sử dụng điện. Ngoài ra,
còn giảm được lượng khí CO2 ra
môi trường khoảng 18 tấn/năm.
2.2. Hệ thống lắp đặt tại các
Trạm xăng dầu trực thuộc:
Các Trạm xăng dầu trực
STT

đặc biệt

thuộc Công ty Xăng dầu Tín
Nghĩa có nhu cầu sử dụng
điện khoảng 1.500 kWh/tháng,
tương đương 50kWh/ngày. Do
đó, cần đầu tư HT điện NLMT
công suất 6,21 kWh. Với hệ
thống điện NLMT này, hiệu quả
mang lại cho 01 Trạm xăng dầu
cụ thể như sau (xem bảng):
Như vậy theo số liệu tính
toán như trên, nếu áp dụng
cho toàn bộ 42 Trạm xăng dầu
của Công ty sẽ tiết kiệm được
khoảng: 453.692.539*42 =
19.055.086.638 đồng.
Ngoài ra, nếu lượng điện
do hệ thống điện NLMT tạo ra
không sử dụng hết tại thời điểm

CÁC TIÊU CHÍ

ĐƠN VỊ TÍNH

HỆ THỐNG ĐIỆN
NLMT 6,21 kWh

1

Giá trị đầu tư ban đầu

đồng

170.000.000

2

Chi phí đầu tư

đồng

160.000.000

3

Sản lượng điện sinh ra từ HT hàng tháng

kWh/tháng

740

4

Sản lượng điện sinh ra từ HT trong năm
đầu tiên

kWh/năm

8.795

5

Doanh thu từ HT sinh ra trong năm đầu tiên đồng

25.310.865

6

Doanh thu từ HT sinh ra trong 25 năm

đồng

755.492.613

7

Hiện giá thuần dòng tiền (NPV)

đồng

78.043.351

8

Tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR)

%

15,9

9

Thời gian hoàn vốn (không tính hệ số
chiết khấu)

Năm

6 năm 6 tháng

10

Thời gian hoàn vốn (có tính hệ số
chiết khấu)

Năm

10 năm

11

Tổng chi phí sử dụng điện trong 25 năm
nếu không sử dụng HT điện NLMT

đồng

669.129.430

12

Tổng chi phí khi sử dụng HT điện NLMT
(bao gồm: chi phí đầu tư ban đầu, dự trù
chi phí thay Inverter và chi phí bảo trì)

đồng

301.800.074

13

Hiệu quả mang lại từ hệ thống điện NLMT
(25 năm) (7-12)

đồng

453.692.539
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đó sẽ được ghi nhận chỉ số trên
công tơ hai chiều của EVN và
được EVN mua lại với đơn giá
2.134 đồng/kwh (tính theo đơn
giá cập nhật tháng 1/2019). Đây
cũng chính là hiệu quả nổi bật
của hệ thống điện năng lượng
mặt trời nối lưới. Chính vì vậy,
sử dụng hệ thống điện NLMT
không chỉ tiết kiệm chi phí sử
dụng điện, bảo vệ môi trường
và được xem là giải pháp tiết
kiệm đáng đầu tư trong thời
điểm hiện nay.
V. ĐỀ XUẤT & KIẾN NGHỊ:
Kiến nghị đầu tư làm 03
giai đoạn:
Giai đoạn 1: đầu tư lắp đặt
HT điện NLMT tại Văn phòng
Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa.
Sau 06 tháng sử dụng, tiến
hành đánh giá tổng thể việc
hoạt động của HT và điều chỉnh
các yếu tố còn hạn chế.
Giai đoạn 2: đầu tư tại 01
Trạm xăng dầu trực thuộc có
nhu cầu sử dụng điện cao, sau
06 tháng đánh giá tổng quan và
điều chỉnh các yếu tố còn hạn
chế.
Giai đoạn 3: thống kê, chia
nhóm các Trạm xăng dầu có
nhu cầu sử dụng từ cao xuống
thấp. Sau đó sẽ tính toán phân
kỳ đầu tư cho phù hợp.
Đề xuất bố trí nhân sự học
hỏi kinh nghiệm lắp đặt, thi
công để chủ động trong việc
bảo trì và tiết kiệm chi phí bảo
trì, lắp đặt sau này.
»» Trịnh Nguyên Nam
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
(Bí thư Đoàn Cơ sở)
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Mua sắm tập trung
Mô hình để quản trị chi phí trong Tổng Công ty
Tổ Mua sắm tập trung
(MSTT) được thành lập và
hoạt động nhằm góp phần
giảm bộ máy và nhân sự
trong mua sắm, thu về một
đầu mối, giảm chi tiêu do
mua sắm theo số lượng lớn;
giúp đồng bộ trang thiết bị
sử dụng phổ biến tại các đơn
vị, nâng cao tính minh bạch.
Qua đó tạo sự chuyển biến
về nhận thức của các đơn
vị về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.

N

gay khi thành lập, Tổ
MSTT đã phối hợp với
Ban Kiểm toán Nội bộ, Ban Pháp
Chế, Phòng Kế toán Tài chính
tham mưu cho Tổng Giám đốc
ban hành Quy chế mua sắm
tập trung ban hành kèm theo
Quyết định số 67/QĐ- TCT ngày
21/10/2016. Ngày 27/12/2017,
Tổng Công ty đã có Quyết định
số 141/QĐ-TCT ban hành Quy
Chế Mua sắm tập trung sửa đổi,
bổ sung.
Công việc triển khai đầu
tiên là xử lý 2 đề xuất mua sắm
của Phòng Kinh doanh Xuất
khẩu Café theo hình thức chào
giá cạnh tranh; Triển khai xây
dựng kế hoạch mua sắm tập
trung năm 2017 đến các phòng
ban, đơn vị trực thuộc và Công
ty con gửi về Tổ MSTT để tập
hợp và chủ động triển khai; Xây

dựng danh mục MSTT trước tiên
tại các phòng, ban văn phòng
Tổng Công ty (Căn cứ Danh mục
MSTT của các phòng ban, đơn
vị trực thuộc (Chi nhánh Bảo lộc,
Xí nghiệp Xây dựng, Ban Quản lý
các Khu công nghiệp Tín Nghĩa
cung cấp)); Củng cố tổ chức, bộ
máy và nhân sự; Và khai thác sử
dụng mạng Internet, điện thoại
liên lạc của các bộ phận, đơn vị
để tìm nhà cung cấp, đưa lên
website mời nhà cung cấp các
nhu cầu mua sắm.
Hiệu quả từ mua sắm
tập trung
Khi triển khai phương thức
MSTT, việc mua sắm sản phẩm,
hàng hoá, dịch vụ thuộc danh
mục MSTT các công ty con, các
đơn vị trực thuộc, các phòng,
ban văn phòng Tổng Công
ty được thông qua Tổ MSTT
để tổ chức đấu thầu rộng rãi,
nhằm MSTT một lượng lớn sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho
các công ty con, các đơn vị trực
thuộc. Do đó, sẽ lựa chọn được
các nhà cung cấp tốt nhất, với
chất lượng sản phẩm tối ưu, giá
thành hợp lý, dịch vụ bảo hành,
bảo dưỡng bảo đảm hơn hình
thức cũ.
Nhìn rộng hơn, hiệu quả
của việc mua sắm tài sản, hàng
hoá theo phương thức tập
trung không chỉ thể hiện ở số
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tiền giảm chi do mua sắm theo
lô lớn mà còn được thể hiện ở
chỗ chất lượng đầu vào tốt,
đảm bảo giá được thống nhất,
tương đồng về kỹ thuật, việc sử
dụng tài sản đạt hiệu quả cao,
hạn chế các phát sinh kỹ thuật
phải sửa chữa bất thường trong
quá trình sử dụng tài sản.
Ngoài ra, các thông tin về
MSTT được công khai, từ nhu
cầu, kế hoạch công tác đấu giá
lựa chọn nhà cung cấp đến kết
quả mua sắm, bảo đảm tính
minh bạch, cũng như tính công
bằng giữa các nhà cung cấp

tham gia đấu giá, qua đó xây
dựng hình ảnh, uy tín thương
hiệu Tín Nghĩa trước đối tác,
khách hàng và thuận tiện cho
công tác kiểm tra, giám sát
phòng chống lãng phí trong
mua sắm. Như vậy, có thể thấy
công tác triển khai tích cực, tổ
chức bài bản, việc MSTT sẽ góp
phần tiết kiệm chi tiêu, nâng
cao hiệu quả quản lý, sử dụng
tài sản Tổng Công ty.
Do việc thực hiện mua sắm
được chuyên nghiệp hóa, công
khai, minh bạch góp phần hạn
chế tiêu cực, sai phạm trong
việc mua sắm. Với phương thức
mua sắm tập trung vận hành
một cách chuyên nghiệp sẽ
giảm bộ máy và biên chế trong
mua sắm.
Mua sắm tập trung là

đặc biệt

phương thức mới trong mua
sắm tài sản tập trung và đã
được thực hiện tại cấp doanh
nghiệp và cấp quốc gia tại
nhiều nước trên thế giới. Theo
quy định hiện hành, điều kiện
tài sản được đưa vào danh mục
tài sản mua sắm tập trung là các
tài sản mua sắm với số lượng
lớn hoặc chủng loại hàng hóa,
dịch vụ được sử dụng phổ biến
tại nhiều công ty, đơn vị trực
thuộc Tổng Công ty.
Hiệu quả của hoạt động
của Tổ Mua Sắm Tập
trung
Năm 2018, Tổng Công ty
đã ban hành danh mục tài sản
mua sắm tập trung, bổ sung
hoàn thiện danh mục năm 2019
bao gồm: Các loại sản phẩm
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chuyên dụng của Đơn vị (ví
dụ: máy tách màu nông sản,
xe nâng, cân công nghiệp, xe
bồn xăng dầu, máy móc thiết
bị chuyên ngành…), các Dịch
vụ bảo hiểm hàng hóa kinh
doanh xuất nhập khẩu và các
sản phẩm/dịch vụ cụ thể khác
mà Đơn vị, Phòng ban có nhu
cầu sử dụng). Thực hiện công
bố danh mục sản phẩm, hàng
hoá, dịch vụ MSTT. Trên cơ sở
đó, Tổ MSTT tổng hợp nhu cầu
mua sắm tập trung toàn Tổng
Công ty hàng năm.
Sau một thời gian hoạt
động, hệ thống hồ sơ, tài liệu
của Tổ MSTT cũng dần dần
được hoàn chỉnh, làm cơ sở cho
việc đánh giá tính phù hợp theo
tiêu chuẩn quản lý ISO, đánh giá
Nhà cung cấp, hệ thống biểu

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Ấn phẩm

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Thông tin nội bộ
mẫu ban hành theo Quy chế,
v.v… Được đánh giá viên của
BVQI đánh giá cao việc thực
hiện quy trình mua sắm có hệ
thống, có kiểm soát, đảm bảo
tính công khai, minh bạch.
Trong năm 2018, Tổ MSTT
đã tham gia khóa tập huấn giới
thiệu về các khái niệm trong
nghiệp vụ đấu thầu. Tổ MSTT sẽ
tiếp tục tham gia các khóa tập
huấn trong năm 2019.
Trong năm 2018, các
phòng ban Tổng Công ty và
nhiều đơn vị, công ty con đã
tuân thủ thực hiện tốt chủ
trương MSTT, không còn tình
trạng mua sắm tự phát như
trước đây, góp phần kiểm soát
và tiết kiệm chi phí đầu vào,
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh trong toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, Tổ MSTT
phối hợp Ban kiểm toán tiến
hành kiểm tra việc tuân thủ
Quy chế MSTT qua các thương
vụ mua sắm tại các đơn vị,
công ty con tiêu biểu có lượng
mua sắm lớn và thường xuyên,
gồm: Công ty CP Xăng Dầu Tín
Nghĩa, Công ty CP Logistics Tín
Nghĩa, Công ty CP Đầu tư Nhơn
Trạch, để giải thích, nhắc nhở
và đưa ra những khuyến nghị
trực tiếp lãnh đạo các Đơn vị
về việc tuân thủ Quy chế MSTT
Tổng Công ty. Qua đó, Các Đơn
vị đã kịp thời chấn chỉnh và
thực hiện tốt việc tuân thủ Quy
chế MSTT. Tổ MSTT sẽ tiếp tục
thực hiện quản lý hoạt động
MSTT trong năm 2019.
So với phương thức mua
sắm cũ, công tác MSTT trong 3

năm qua đã đạt được kết quả:
Năm 2017, thực hiện giá trị
tiết kiệm: 2.955.685.864 đồng;
Năm 2018, thực hiện giá trị
tiết kiệm: 2.961.003.883 đồng;
6 tháng đầu năm 2019,
tổng giá trị mua sắm thực hiện:
5.487.681.729 đồng, giá trị
tiết kiệm: 1.671.355.576 đồng
bằng 56,44% giá trị tiết kiệm cả
năm 2018.
Qua gần 3 năm thực hiện,
công tác mua sắm tập trung đã
đạt kết quả bước đầu như: Giảm
đầu mối thực hiện mua sắm, tiết
kiệm chi phí, nhân lực của các
Công ty con, đơn vị trực thuộc,
kiểm soát được mặt bằng giá cả
tài sản, đồng thời, cơ bản đồng
bộ các trang thiết bị, phù hợp
nhu cầu sử dụng, kinh phí của
các đơn vị. Đặc biệt, qua mua
sắm tập trung, Tổng Công ty đã
tiết kiệm được hơn 7,5 tỷ đồng.
Tiếp tục nâng cao hiệu
quả công tác mua sắm
tập trung
Để thực hiện mua sắm
tài sản tập trung tiếp tục đạt
kết quả tốt, đóng góp vào hiệu
quả hoạt động của Tổng Công
ty, các công ty con, đơn vị trực
thuộc và văn phòng Tổng Công
ty tiếp tục phối hợp tích cực với
Tổ MSTT trong hoạt động MSTT.
Trong quá trình hoạt động, định
kỳ hàng năm trên cơ sở đánh
giá kỹ lưỡng tình hình triển khai
mua sắm trong thời gian qua,
Tổ MSTT đề xuất Ban Tổng Giám
đốc các giải pháp thực hiện mua
sắm tập trung theo quy định và
phù hợp với tình hình thực tiễn
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của Tổng Công ty, tích cực, chủ
động xây dựng, hoàn chỉnh các
quy trình, thủ tục trong việc mua
sắm tập trung; thực hiện việc
công khai, minh bạch các quy
trình, thủ tục trong việc mua
sắm tập trung, tạo thuận lợi cho
các đơn vị trong việc triển khai.
Tổ MSTT của Tổng Công ty
mới kiện toàn đi vào hoạt động
(tháng 10/2016), nhân lực mỏng,
kinh nghiệm chưa nhiều. Ngoài
ra, nhiều đơn vị tổng hợp và gửi
đăng ký nhu cầu chậm so với
quy định; Số liệu tổng hợp đơn vị
gửi lên nhiều lúc chưa chính xác.
Đặc biệt, một số đơn vị đăng ký
cùng loại tài sản, nhưng lại nhiều
thông số kỹ thuật và mức giá
khác nhau, dẫn đến mất nhiều
thời gian tổng hợp, thống nhất
đồng bộ về thông số kỹ thuật,
mức giá. Tổ MSTT sẽ rà soát, tổng
hợp nhu cầu và đề xuất hình
thức mua sắm đối với các đề
xuất của Công ty con, đơn vị trực
thuộc, không phải chờ thực hiện
theo định kỳ.
Bên cạnh đó, Ban Kiểm
toán Nội bộ cần phối hợp kiểm
tra công tác mua sắm tập trung,
đặc biệt là hoạt động mua
sắm tại các đơn vị, công ty con
trong hệ thống Tổng Công ty
để kịp thời tham mưu cho Ban
Tổng Giám đốc chỉ đạo khi có
vướng mắc, hoặc tham mưu
báo cáo Ban Tổng Giám đốc để
tháo gỡ, khắc phục những khó
khăn, vướng mắc kịp thời, qua
đó nâng cao hiệu quả công tác
mua sắm tập trung.
»» Lê Thị Khuyên
Ban Trợ lý Tổng Công ty
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