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3.

Nhân kỷ niệm
30 năm thành lập
Tổng Công ty, công
tác từ thiện xã hội
đặc biệt được quan
tâm. Xây dựng 100
căn nhà tình thương,
nhà Đại đoàn kết trên
các Huyện trong Tỉnh,
Huyện Đất Đỏ - Tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu và
Công nhân viên có
hoàn cảnh khó khăn;
Trao học bổng Chắp
cánh ước mơ cho 65
em học sinh, sinh viên
các tỉnh Đông Nam Bộ;
Sửa chữa Trường mẫu
giáo Nhơn Nghĩa và
các hoạt động từ thiện
khác. Tổng mức chi
trong năm gần 10 tỷ
đồng, nguồn kinh phí
hỗ trợ được đóng góp
từ tấm lòng chung tay
góp sức của tất cả Cán
bộ công nhân viên, các
Đơn vị thành viên của
Tổng Công ty.

4.

Ngày 21/05/2019, Công ty CP Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa (Tổng Công ty Tín Nghĩa) được Bộ Công
Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu theo Quyết định số 28/GPXD-BCT, trở thành
Thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng đầu đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, đây là bước đầu cho Dự án phát triển xăng
dầu bền vững của Tổng Công ty, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn bộ hệ thống xăng dầu Tín Nghĩa.

4

Thông tin nội bộ - Số 01/2020

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM

5.

Thương hiệu Tín Nghĩa tiếp tục được khẳng định với nhiều giải thưởng uy tín được trao tặng như: Top 10
Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, Doanh nghiệp vì người Lao động, Doanh nghiệp Phát triển Kinh tế xanh bền
vững, Doanh nghiệp Doanh nhân Xuất sắc; Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín năm 2019.

6.

Nộp Ngân
sách Nhà nước
trong lĩnh vực xăng
dầu của Tổng Công
ty Tín Nghĩa trong
năm 2019 đạt mức
cao, cụ thể là 321,4
tỷ đồng, vượt 9,3
lần so với năm
2018.
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7.

Năm 2019,
Công ty CP
Tín Nghĩa Phương
Đông có nhiều nỗ
lực trong công tác
kêu gọi thu hút đầu
tư, cho thuê hạ tầng
khu công nghiệp tại
Khu công nghiệp
Đất Đỏ 1. Doanh
thu đạt 215 tỷ đồng,
bằng 1.603% so với
cùng kỳ và bằng
225% so với kế
hoạch; Tỷ lệ lấp đầy
gần 30%/diện tích
khu công nghiệp và
là năm đầu tiên có
hiệu quả.

8.

Khai trương
và đưa vào hoạt
động bến thủy cấp
phát xăng dầu tại
Khu công nghiệp
Biên Hòa 1, với quy
mô tiếp nhận 1.000
tấn, công suất cấp
phát 01 ngày trên
200 m3 xăng, 200
m3 dầu,…đây được
xem là cột mốc mới
trong hoạt động
kinh doanh, phát
triển của hệ thống
xăng dầu Tín Nghĩa.

9.

Theo đề án sắp xếp ngành của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam, kể từ ngày 12/10/2019 Công Đoàn
cơ sở Tổng Công ty trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Như vậy, trong khối Tỉnh có 2 Công
đoàn cơ sở Tổng Công ty trực thuộc sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trong đó có CĐCS
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
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Không Khí Ngày Tết Quê Tôi

T

rời đã bắt đầu vào lạnh. Báo
hiệu một năm nữa sắp qua
rồi, người người đều tấp
nập để chuẩn bị cho một năm mới
gần tới và không khí tết cũng ngập
tràn quê tôi. Xóm làng ngày ngày
yên lặng là thế, nhưng khi Tết đến
Xuân về thì lại đông vui nhộn nhịp
đến lạ thường. Những tiếng gọi í
ới của các cô cậu thanh niên trở về
nhà sau khoảng thời gian học tập
và làm việc xa nhà cùng với niềm
hạnh phúc của các bậc làm cha làm
mẹ khi gia đình đoàn viên. Khu chợ
bỗng đông người hơn hẳn, các bác
các cô chen chúc nhau mua khóm
hoa, trái cây, bánh mứt…Mặc dù rất
mệt nhưng trên môi ai cũng nở một
nụ cười hạnh phúc vì Tết sắp đến rồi
mà.
Nhưng có lẽ điều làm tôi thích nhất
và không thể quên chính là lúc gia
đình tôi cùng nhau ngồi lại gói bánh
chưng, có thể đối với một số người
thì việc gói bánh chưng rất mất thời
gian và nhàm chán nhưng đối với
nhà tôi thì đó có lẽ là khoảng khắc
hạnh phúc nhất. Khi mà mọi người
trong gia đình cùng nhau ngồi lại
và kể cho nhau nghe những chuyện
vui buồn trong cuộc sống, bỏ hết
công việc lại phía sau để cùng nhau
hòa mình vào không khí ngày Tết.
Tết là thế năm nào cũng vậy, trước
sân nhà tôi có một cành mai luôn
chờ xuân tới để khoe ra vẻ đẹp
kiêu hãnh của nó. Trong nhà tôi thì
có những chậu cúc nhỏ cùng với
đủ loại mứt màu sắc. Tôi không chỉ
thích Tết bởi vì tôi sinh ra vào mùa
xuân. Nhớ hồi còn nhỏ tôi ngây ngô
hỏi má: “Sao con tên Xuân vậy má”
Má hiền hòa xoa đầu tôi bảo: “Tại vì
con sinh vào dịp gần Tết nên bà Nội
con đặt tên con là Xuân, mong con
sau này vui vẻ và hạnh phúc như

8

Thông tin nội bộ - Số 01/2020

mùa Xuân vậy đó”. Cái cảm giác lành
lạnh của khí trời cùng với sự ấm áp
của bếp lửa than nồi bánh chưng và
không khí quây quần bên gia đình
thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đúng
không. Tôi chỉ mong thời gian lúc
này có thể ngưng lại để tôi có thể ở
lại trong hạnh phúc này.
Tôi cũng thích không khí chiều 30
Tết...Cả nhà chuẩn bị đồ ăn, chắc
chắn không thể thiếu món dưa
hành, mấy hôm trước tôi đã chảy
bao nhiêu là nước mắt khi bóc hành.
Mọi người ngồi quây quần bên
nhau, bữa cơm tất niên. Tôi thấy vui
lắm vì có đầy đủ thành viên trong
nhà.
Gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa
nên hầu như năm nào cũng vậy. Khi
gần đến thời khắc Giao thừa thì cả
nhà tôi đến nhà thờ đọc kinh, cầu
nguyện, cầu cho năm mới nhà nhà
mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Còn
tôi? Tôi cầu mong cho gia đình tôi
luôn yêu thương, đoàn kết, mong
ba má luôn mạnh khỏe, con cái học

hành giỏi giang. Lúc này mọi người
trong xóm đã tụ họp đông đủ, xem
bắn pháo hoa. Chúng tôi reo hò mỗi
khi thấy pháo hoa đẹp rồi cùng hô
to: “Happy New Year!” Hay “Chúc
Mừng Năm Mới!”. Sau khi xem bắn
pháo hoa xong thì thanh niên trong
xóm chúng tôi tổ chức liên hoan, hát
hò… Cứ như thế đến 2 hoặc 3 giờ
sáng mới xong.
Ngày Tết của quê tôi thật vui. Mùng
Một Tết nhà tôi chuẩn bị đồ đến Nhà
thờ đi lễ đầu năm để cầu mong một
năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.
Cho dù bây giờ bao nhiêu tuổi đi
nữa thì mỗi khi Tết đến tôi luôn cảm
thấy được như mình trẻ ra và như
đang được sống lại những giây phúc
tuổi trẻ của cuộc đời mình. Mong
rằng sau này dù có bận rộn đến mấy
thì gia đình tôi vẫn sẽ luôn dành cho
nhau những khoảng thời gian hạnh
phúc này.
Lê Thị Kim Xuân
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa
Phương Đông

CẢM XÚC MÙA XUÂN

T

Tết Của Người Lớn

ôi còn nhớ ngày nhỏ, mỗi
khi gần đến Tết thì không
chỉ tôi mà lũ trẻ trong xóm
đều rất háo hức. Chúng khoe nhau
đủ thứ chuyện trên trần đời: “Nhà tao
năm nay sẽ luộc nồi bánh chưng to
nhất xóm”, “Còn nhà tao sẽ mua một
cây quất, cấm đứa nào được vặt trộm
đấy” và cứ thế, câu chuyện của chúng
tôi trở nên rộn ràng như những dải
pháo nổ đì đùng ngày Xuân. Tết của
người lớn với chúng tôi chỉ đơn giản
như vậy.
Ngày ấy, mọi thứ không ngập tràn và
dễ tìm như bây giờ. Bánh kẹo cũng
không phong phú, đa dạng mà chỉ
có hạt dưa, chà là, một ít mứt và
bánh quy không nhớ rõ Công ty nào
sản xuất. Ấy thế là cái Tết đã to lắm
rồi. Những ngày ấy, một thằng nhóc
như tôi chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ
quanh quẩn bên chân mẹ, sai gì làm
nấy. Niềm vui khi ấy cũng dễ dàng
lắm. Tết của người lớn thật ra cũng
chẳng có gì kinh khủng.
Lớn lên một chút, tôi cũng vẫn chỉ là
một đứa lớn xác cho mẹ sai vặt. Bao
nhiêu lo toan vẫn chất lên vai bố và
mẹ. Thấy mẹ mua nhiều bánh kẹo để
chia cho họ hàng, tôi cũng chỉ biết
thắc mắc “sao mẹ phải mua nhiều
như vậy, các bác cũng tự mua được
mà”. Với tôi khi ấy, Tết của người lớn

thật là phức tạp.
Rồi tôi rời ghế giảng đường, đi làm
và có thể đóng góp vào Tết của gia
đình. Tôi thấy mình tài giỏi và đáng
tự hào làm sao. Còn chưa kể đến tôi
phải từ biệt khoản lì xì ít ỏi của mình,
thay vào đó là trở thành “người lớn
mẫu mực và hào phóng” phát những
bao lì xì đỏ rực cho lũ trẻ con. Tết của
nguời lớn vẫn còn vui lắm.
Mọi sự chỉ bắt đầu khi tôi có gia đình
và làm bố trẻ con. Có một gia đình
nhỏ và một em bé biến tôi thành
nguời bố người cha bận bịu, suốt
ngày chỉ quẩn quanh bữa ăn và giấc
ngủ của con. Những vui chơi của
tuổi trẻ bị gác lại vô thời hạn. Tôi trở
thành người lớn từ lúc nào không
biết.
Những câu chuyện về Tết của tôi
cũng thay đổi. Vẫn ríu ran với lũ bạn,
nhưng chủ đề đã khác. “Tết này tao
phải về nhà vợ hết cả mấy ngày, khỏi
đi chơi”, “Mới sắm được có vài thứ lặt
vặt đã bay mất tiền triệu rồi, Tết nhất
tốn kém quá”… Không biết lũ trẻ bây
giờ chúng có nói những câu chuyện
mà ngày xưa tôi nói không. Nhưng
tôi thấy, Tết của nguời lớn sao mà tẻ
nhạt.

tôi quay trở về với thực tế, với những
tất bật chuẩn bị cho ngày Tết. Một
danh sách dài những thứ phải sắm
sửa với măng khô, mộc nhĩ, nấm
hương, bánh kẹo cùng tỷ thứ không
tên khác nữa dành cho vợ tôi. Còn
tôi thì dọn dẹp lau chùi nhà cửa, cái
hàng rào cần phải được sơn phết lại
nhìn nó đã cũ kỹ lắm rồi. Những thứ
mang đậm phong vị ngày Tết nhưng
với tôi, chúng chỉ đơn giản là những
thứ tôi phải lo. Tôi thầm nể phục mẹ
ngày xưa có thể một tay quán xuyến
hết chừng ấy thứ. Tết của người lớn
thật bộn bề.
“Lại sắp Tết rồi đấy!” là câu nói được
mọi nguời nhắc đến nhiều nhất
trong những ngày tháng Chạp. Thời
gian trôi nhanh lắm, từ Tết này đến
Tết kia chỉ trong cái chớp mắt, và
ai cũng sẽ phải đến với cái “Tết của
người lớn” theo cách này hay cách
khác. Cái nhìn của mỗi người với Tết
cũng khác nhau và càng khác với
con trẻ. Vậy đấy, Tết vẫn có nguyên
ý nghĩa của nó, chỉ có thời gian và
những nỗi lo thường nhật mới làm
cho Tết của người lớn trở nên tẻ nhạt
và bộn bề mà thôi.
Nguyễn Thanh Bình
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

Hết những câu chuyện với bạn bè,
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Những Ngày Cuối Năm

hững ngày cuối năm,
mọi thứ càng trở nên
nhộn nhịp theo guồng
quay của cuộc sống. Ta theo đuổi
những khát vọng còn dở dang, đau
đáu tìm lại những gì đã qua của năm
để chỉ mai thôi nó đã thuộc về cái
gọi là quá khứ. Một năm trôi qua với
biết bao kỷ niệm buồn vui, những
thành công, thất bại ... Những ngày
cuối năm này đi qua trong cảm
nhận của mỗi người thật khác. Có
người thì vội vàng, tất bật cố gắng
hoàn thành những công việc của
năm cũ và chuẩn bị những thứ cho
một năm mới nhưng cũng có người
lặng lẽ, trầm tư và chậm chạp trong
những ngày này… nhưng chắc hẳn
tất cả ai cũng có những suy nghĩ của
riêng mình.
Thành phố Vũng Tàu vào những
ngày cuối năm, trời chợt se se lạnh
bởi những cơn gió xa tít ùa về…
Thời tiết bỗng dưng như được pha
trộn thêm chút ít gia vị lãng mạn
từ cái lạnh bất chợt này… Thấp
thoáng những chiếc áo ấm xuất
hiện trên đường phố, dấu hiệu
của những ngày cuối năm. Những
ngày cuối năm cũng là những ngày
mang lại nhiều cảm xúc nhất cho
con người… Cảm giác hối hả, cập
rập của một năm sắp qua xen lẫn
cùng cái rạo rực, vui sướng khi sắp
chào đón một năm mới làm cho ai
nấy đều cảm thấy lòng mình lâng
lâng khó tả. Ta cảm thấy mình cần
được yêu thương, cần được chia sẻ
và cần được cống hiến nhiều hơn
nữa cho cuộc sống này. Bản thân
không còn tự ép mình vào những
cái vòng luẩn quẩn, không bắt mình
phải nghĩ, phải so đo, tính toán, băn
khoăn giữa cuộc sống bộn bề, giữa
cho đi và nhận lại…Ta thấy bình yên
vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương,
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yêu thương trong ánh mắt, trong cái
nắm tay thật chặt, trong những cái
ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm
của bạn bè, người thân…
Những ngày cuối năm, có những sự
đồng cảm đến lạ, có cả những sự
đổi thay và nỗ lực. Thời gian chẳng
chờ đợi ai cả nhưng mỗi phút qua
đi, mỗi khoảnh khắc trong đời ta
đều có quyền lưu giữ cho riêng
mình. Con người ta có nhiều nơi để
đi nhưng chỉ duy nhất một chốn ta
về. Trong những hối hả lo toan của
cuộc sống đời thường, nhất là trong
những ngày cuối năm này, đêm đến
là lúc để nó nghĩ về những gì đã
qua của một năm, một khoảng lặng
trong trái tim để ta biết có một nơi
luôn đón chào ta về, một khoảng
lặng để ta nhớ về những gì đẹp
nhất, thiêng liêng nhất của hai tiếng
gọi “gia đình”, một khoảng lặng để

ta biết những ngày cuối tháng 12 ta
cần gì, và phải làm những gì…Thế
đấy, thời gian rồi vẫn cứ đưa thoi,
con người ta cứ chạy theo những
đam mê, khát vọng của bản thân
họ, để rồi từng khoảnh khắc qua đi.
Vô tình – giật mình và hối tiếc, tiếc
cho bản thân chưa hưởng trọn từng
khoảnh khắc. Sống là sống trọn
từng giây, cùng những yêu thương
của mỗi người, đón chào những
điều tuyệt vời mà cuộc sống này
dành tặng cho mỗi người.
Trước thềm năm mới 2020, ta luôn
mong ước cho những điều tốt đẹp
sẽ đến với mình, với gia đình, với
người thân, với thành phố nhỏ xinh
đẹp này.... Mong cho những bình
yên sẽ rải lối trên mọi nẻo đường ta
đi.
Nhật Anh
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

CẢM XÚC MÙA XUÂN

L

SÂU LẮNG KHOẢNG LẶNG

ại một năm nữa sắp qua
đi để chào đón mùa xuân
mới - xuân Canh Tý, đi đâu
tôi cũng thấy không khí rộn ràng tất
bật. Đường phố đông đúc, người
người ai ai cũng bị cuốn trong cái
hối hả, tất tưởi của riêng mình.v.v.
đây là những ngày còn sót lại của
một năm cũ làm cho cảm xúc của
chúng ta nhạy cảm hơn bất kỳ lúc
nào khác, là thời khắc trực chờ để
chuyển giao cho năm mới rộn ràng
hơn, nhộn nhịp hơn và gửi gắm vào
năm mới những khởi sắc hơn…
Trong khoảnh khắc giao mùa của
đất trời, trong thời khắc chuyển
giao giữa năm cũ và năm mới, lòng
tôi chợt lắng lại để nghĩ suy về một
năm đã trôi qua. Có lẽ phải biết ơn
khoảng lặng hiếm hoi và quý báu
này đã cho tôi đủ không gian và
thời gian để thả hồn mình suy tư
và ngẫm nghĩ. Những ngày cuối
năm mang đến cho tôi những cảm
xúc khó tả, những buồn vui không
thể gọi thành tên. Buồn vì một năm
nữa lại trôi qua, lại già thêm một
tuổi, chứ không phải lớn thêm một
tuổi như lúc còn trẻ con. Thêm tuổi
đời, có nghĩa là thêm trách nhiệm,
không kể trách nhiệm với gia đình
và xã hội, đó còn là trách nhiệm
với chính bản thân mình. Vui vì sau
những thất bại và vấp ngã trong
năm qua, bằng cách này hay cách
khác, tôi đã có thể tự đứng dậy và
tiếp tục bước đi trên chính đôi chân
của mình.

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
vì sự đủ thì cũng khối người đang
ung dung vì sự dư. Sắp xếp mọi thứ,
dành ra giờ phút để nhìn lại, một
năm qua mình được gì và mất gì. Lại
chạnh lòng vì thấy cái được cũng
lớn mà cái mất cũng nhiều. Nhưng
tôi phải cảm ơn những điều tôi đã
đánh mất để biết yêu thương và quý
trọng hơn những gì mình đang có
trong hiện tại. Còn rất nhiều những
mong muốn, những dự định chưa
làm được trong năm cũ, nhưng
bản thân tôi sẽ không nản lòng, sẽ
tiếp tục ấp ủ chúng, củng cố thêm
niềm tin và nghị lực để đi đến thành
công. Quan trọng nhất là, tôi sẽ
không bao giờ ngừng cố gắng và từ
bỏ ước mơ của mình. Dù một năm
qua là không hoàn hảo như những
dự định ban đầu đã đặt ra nhưng tôi
nhận ra rằng, mình vẫn hạnh phúc
hơn nhiều người, vẫn còn rất nhiều
việc để làm, còn nhiều thời gian để
thực hiện, được làm công việc với
đúng chuyên môn ngành nghề của
mình trong một môi trường tốt, các
anh em đồng nghiệp luôn giúp đỡ
nhau và quan tâm đến nhau như
một mái nhà. Thế mới biết, sống cần
nhìn xuống nhiều hơn để biết mình

đang có những gì mà bằng lòng và
trân trọng, song, cũng đừng quên
nhìn lên để phấn đấu nỗ lực nhiều
hơn.
Đóng cánh cửa cũ lại, mở ra một
trang mới của năm sau về nhiều
điều mới mẻ. Đầu óc tôi lại ấp ủ bao
nhiêu là dự định, học hỏi thêm cái
này, tìm hiểu thêm cái kia, để nâng
cao năng lực cho bản thân mình,
lên kế hoạch quyết tâm thực hiện
những giấc mơ hoài bão, và dành
thời gian cho gia đình mình nhiều
hơn.
Nhân dịp xuân Canh Tý, tôi xin gửi
lời kính chúc đến toàn thể Ban lãnh
đạo, các anh chị em đồng nghiệp
trong Tổng Công ty Tín Nghĩa một
mùa xuân tươi vui, sức khỏe, gia
đình hạnh phúc, các anh chị em
trong Công ty toàn tâm cống hiến
năng lực của mình cho ngôi nhà
chung Tín Nghĩa, chúc cho Tín
Nghĩa ngày càng phát triển, vươn xa
hơn nữa, vững mạnh hơn nữa.
					
		
Phạm Thị Huế
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Cuối năm, ai cũng mang trong mình
những nỗi lo cơm áo, mọi người ai
cũng chẳng cần dư chỉ cần đủ. Còn
như thế nào là đủ thì đó lại là định
mức riêng của mỗi người. Bởi cuộc
sống vốn chẳng công bằng, bao
người đang vất vả cày cuốc tận lực
Thông tin nội bộ - Số 01/2020
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bộ, công nhân viên các đơn vị trong Tổng Công ty Tín Nghĩa. Còn
gì gây được không khí văn hoá trong Công ty, vui hơn, đẹp hơn,
khi trên bàn làm việc có một vài tờ Bản tin nội bộ. Ngày Tết ngồi
chuyện gẫu, đọc báo Xuân, bình luận hay dở của bài này bài nọ
là thú vui thanh nhã của ngày Tết. Tôi có nghe ai đó cho rằng nên
thay đổi câu ăn Tết xưa bằng câu: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ –
Nêu cao, báo Tết, bánh chưng xanh” cho phù hợp.

TẢN MẠN

CHUYỆN
BÁO
XUÂN
“Xuân mang niềm vui đến
Xuân mang tình yêu tới
Muôn chim hòa ca trong
nắng mới
Hoa mai đào khoe sắc
Hương xuân tràn ngây ngất
Ta nghe trong lòng rộn ràng
rất vui….”

V

ới tiết trời se lạnh cùng
âm vang bản nhạc “Như
hoa mùa xuân” vang lên
cho chúng ta biết không khí Xuân
đang rộn rã, thúc giục đến gần. Tết
là khoảng thời gian ngắn ngủi mà
chúng ta dành cho gia đình – ông bà,
cha mẹ, con cái…. Và Tết cũng là thời
điểm mà dân kế toán phải chạy nước
rút để hoàn thành báo cáo kết thúc
năm tài chính. À, còn cả việc chuẩn
bị viết bản tin nội bộ số Xuân cho
dịp Tết nguyên đán nữa chứ (ahihi)…
Thêm một món “báo Xuân” vào cái
Tết cổ truyền là một nét văn hóa khá
hay cho cộng đồng nhân viên - gia
đình Tín Nghĩa. Viết bản tin nội bộ từ
lâu đã trở thành niềm vui cho các cán
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Ngày nay, các phương tiện truyền thông giải trí, các trang báo
mạng mọc lên như nấm sau mưa nên việc viết báo không còn phổ
biến như xưa. Và để lôi kéo mọi người xích gần nhau hơn bằng
việc túm tụm đọc báo giấy không còn là chuyện dễ. Nhưng ở đây
– Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn còn giữ được nét văn hóa, truyền
thống riêng trong việc làm báo giấy, cứ định kỳ hàng quý đều phát
hành bản tin nội bộ nhằm gắn kết những con người ở các đơn vị
thành viên lại với nhau hay nói nôm na là giao lưu văn hóa, học hỏi
điều hay ở các đơn vị anh em. Việc viết báo giờ trở thành một thói
quen ở cộng đồng Tổng Công ty Tín Nghĩa, nên khi Tết đến Xuân
về nếu không xuất hiện báo Xuân báo Tết sẽ cảm thấy thiếu một
cái gì đó. Như ngày Tết không có bánh chưng, bánh tét, khổ qua
hầm với thịt heo, thịt kho Tàu… không có lọ hoa, cành mai cành
đào... thì không thể ăn Tết vui thú được.
Ngày Tết, đọc bản tin nội bộ Tết cũng là một dịp nhìn lại ngành
nghề của mình, đơn vị của mình sau một năm hay sau một thập
kỷ hay sau ba thập kỷ, có thể thấy được những thành tựu, những
thất bại, những hạn chế, những bài học. Đó còn là dịp để nhìn lại
những nếp xưa, tục cũ, những vị lãnh đạo “vang bóng một thời”
mà ngày nay ít nhân viên mới nào biết đến.
Phạm Huỳnh Hoa Đăng
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch – Đông Sài Gòn
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Cảm
xúc

ĐẦU XUÂN
Sáng chủ nhật của những ngày
cuối năm, bên góc phố chợt vang
lên giai điệu valse nhẹ nhàng của
bài hát “Mùa xuân đầu tiên”:
“Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én
về
Mùa bình thường, mùa vui nay
đã về
Mùa xuân mơ ước ấy, đang đến
đầu tiên...”

N

Xuân 2020 lại khoác lên vai tôi một màu áo khác, màu áo xanh lam của
Tín Nghĩa. Thật may mắn khi những ngày đầu tiên tôi vào làm việc tại
Văn phòng Tổng Công ty là lúc mọi người đang chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm
30 năm thành lập Tổng Công ty. Được cùng các anh, chị đồng nghiệp
nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của Tổng Công ty,
tham gia các hoạt động thiện nguyện,.. tất cả đọng lại trong tôi cảm giác
rất ấm áp, thân tình trong mái nhà chung này. Mỗi ngày trôi qua, tôi học
hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và cảm nhận lòng nhiệt huyết, “chất lửa”
trong công việc từ các anh chị đồng nghiệp. Điều đó khiến tôi cảm thấy
tự hào xen lẫn ý thức phải tự rèn luyện, phấn đấu để đóng góp nhiều hơn
nữa vào mục tiêu phát triển chung của Tổng Công ty.
Hòa trong không khí xuân đất nước, tôi cầu chúc cho các thành viên đại
gia đình Tín Nghĩa luôn đoàn kết, tự tin, chiến thắng, cùng nhau làm nên
mùa xuân lớn của Tín Nghĩa. Xin mượn dòng thơ của nhà thơ Thanh Hải
để thay lời kết:

“Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.”
Ngọc Hân
Ban Pháp chế

hững ca từ quen
thuộc trong buổi
sáng se lạnh sao
bỗng trở nên ấm áp, khiến lòng
tôi trở nên thư thái… “Ừ thì xuân
về rồi đó!”. Cứ mỗi lần nói về cảm
nghĩ của mình về mùa xuân, trong
tôi lại trào dâng bao cảm xúc khó
tả. Không biết vì sao tôi lại thích
xuân đến vậy? Mùa xuân là khởi
đầu của năm mới và cũng là mùa
mang đến những hy vọng, nguồn
sức sống mới căng tràn. Đó là
những ngày nắng vàng rực rỡ, pha
chút gió trong lành, mát mẻ trước
thềm xuân. Chỉ vậy thôi cũng đủ để
thấy được sự bình yên. Tôi thích cái
cảm giác xuân về, người người tất
bật dọn dẹp nhà cửa, sắm đồ Tết.
Ai nấy cũng đều vội vã, háo hức để
đón xuân sang, trông đợi mùa tết
đoàn viên bên gia đình và những
người thân yêu. Sẽ thật thú vị nếu
dạo quanh những con đường đầy
hoa vào những ngày nắng đẹp,
cùng lưu lại tấm hình ý nghĩa với
gia đình, bạn bè…
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KHOẢNH KHẮC NHÌN LẠI
cái ngoan hiền, an tâm
làm việc để cống hiến
hết mình cho Công ty.

L

ại 1 năm nữa trôi
qua, thấm thoát
cũng đã 10 năm.
Nếu so sánh với đời người, tuổi
36 là cái tuổi cũng không trẻ
cũng không già, mà đó là cái
tuổi phải cố gắng phấn đấu
nhiều hơn trong công việc.
Một năm đã trôi qua, và cứ thế
mỗi buổi sáng đi làm tôi lại
khoác lên mình bộ đồng phục
“Tín Nghĩa”. Tôi luôn hãnh diện
và tự hào vì được làm điều này
suốt 10 năm qua.
Là một thành viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa nói chung
và Công ty Cổ phần Bất Động
Sản Thống Nhất nói riêng.
Tôi thiết nghĩ rằng trong mỗi
chúng ta có lẽ ai ai cũng đều
cảm nhận được niềm tự hào
và vinh dự đó! Không chỉ suy
nghĩ trong tôi mà còn trong
tất cả anh chị em trong Công
ty. Hôm nay qua những dòng
chữ này tôi muốn cùng anh
chị em ngẫm lại những điều
về năm cũ đã qua và chuẩn bị
kế hoạch cho năm mới lại đến.
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Một năm với biết bao công
việc. Tôi vẫn luôn cố gắng
phấn đấu nỗ lực bản thân
mình để hoàn thành tốt
nhiệm vụ mà Công ty giao
cho. Bên cạnh đó nhờ sự giúp
đỡ quan tâm tận tình của Ban
Giám Đốc và anh chị em Công
ty, 1 năm trôi qua với biết bao
nỗi buồn, niềm vui trong cuộc
sống và công việc.
Chính vì thế năm cũ đã qua,
khi nhìn lại anh chị em trong
Công ty là một gia đình tuy bé
nhỏ nhưng chứa đựng những
tinh hoa của một đại gia đình
lớn, là cái nôi - nơi nuôi dưỡng
những tư duy sáng tạo và khơi
nguồn những động lực thúc
đẩy, góp phần không nhỏ tái
tạo sức lao động sau những
ngày dài cống hiến cho sự
nghiệp phát triển Công ty. Đó
chính là sự quan tâm sâu sắc
của Ban Giám Đốc Công ty, có
lẽ điều này ai ai cũng thấu hiểu
và thầm cảm ơn điều may mắn
cho riêng mình đang được
đóng góp công sức nhỏ bé
của mình vào Công ty. Càng
không thể phủ nhận đời sống
của mỗi thành viên ngày càng
ổn định, gia đình an vui con

Điều cuối cùng tôi muốn
nói sang năm tới tôi sẽ
cố gắng hơn nữa vì tôi
đã đặt hết niềm tin vào
Công ty. Tuy tôi chỉ là 1
nhân viên thu phí tại Chợ
đầu mối nông sản thực
phẩm Dầu Giây nhưng
tôi rất đỗi tự hào về công
việc của mình. Tôi mong muốn
được cống hiện cho Công ty
lâu dài hơn nữa và có những
bước tiến xa hơn trong công
việc của mình.
Tôi yêu đại gia đình Tín Nghĩa
nói chung cũng như Công ty
Cổ phần Bất Động Sản Thống
Nhất nói riêng, yêu công việc
của mình, tôi cũng cảm ơn
Công ty đã tổ chức cuộc thi
này, nên nhờ đó tôi có dịp viết
lên trong một năm làm việc
của mình hoàn thành công
việc của mình. Cảm ơn Ban
Giám Đốc và cảm ơn tất cả
anh chị em đã giúp đỡ tôi suốt
quãng thời gian làm việc tại
Công ty.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm
ơn đến đại gia đình Tín Nghĩa
nói chung cũng như Công ty
Cổ phần Bất Động Sản Thống
Nhất nói riêng và chúc mọi
người 1 năm mới vui khỏe, an
khang thịnh vượng!
Trần Gôn
Công ty CP Bất động sản
Thống Nhất

CẢM XÚC MÙA XUÂN

KÝ ỨC

Tết Quê
“Ngày tết đến trên khắp muôn nơi,
ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn
em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui
pháo xuân…” mỗi lần nghe bài hát này,
lòng tôi lại nôn nao, xốn xang đến lạ, tất
cả ký ức về ngày Tết của tuổi thơ chợt
thi nhau ùa về trong ký ức.
Quê tôi ngày trước chưa phát triển như
hiện nay, con đường làng vẫn là con
đường đất đá ghồ ghề chứ chưa được
bê tông hóa như bây giờ. Cuộc sống ở
quê lúc nào cũng bình yên và ấm áp.
Ở quê nhà nào cũng trồng ít nhất một
cây mai vàng năm cánh trước sân để
đón tết. Mỗi lần Tết đến là mọi nhà đều
hồ hởi chuẩn bị lặt lá mai từ sau ngày
rằm tháng chạp để dồn sức nuôi nụ và
cho hoa nở đúng ngày Tết. Nhớ những
ngày cận Tết, mỗi ngày đi học về, vẫn đi
trên con đường làng quen thuộc, nhìn
những cây mai đang dần hé những nụ
mai vàng tươi thắm mà lòng thấy nôn
nao khó tả, muốn Tết đến thật nhanh
để được đi chợ Tết cùng mẹ và mua
sắm quần áo mới. Năm nào tôi cũng
được giao nhiệm vụ lặt từng lá mai, tôi
vui sướng nhận nhiệm vụ vì bản thân
muốn cảm nhận cái không khí mùa
xuân đang ngập tràn trên từng con
đường ngõ hẻm.
Tiết trời cuối năm se se lạnh càng làm
cho lòng người xốn xang, càng muốn
mau quay về với mái ấm mến thương
gia đình. Không lúc nào vui như những
ngày cận Tết, mọi người đều tất bật
chuẩn bị đủ mọi thứ từ trang trí nhà cửa
đến chuẩn bị mấy món ăn cổ truyền
quen thuộc. Sau một năm làm việc vất
vả, Tết là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn
và cũng là thời gian tất cả thành viên
trong gia đình đều tụ họp đông đủ đón
Tết cùng nhau. Không khí những ngày
cận tết lại rộn ràng hơn bao giờ hết khi
được nghe mấy bài nhạc xuân đang
xập xình trong xóm. Khi còn bé tôi rất
vô tư và hồn nhiên, chẳng lo nghĩ gì, lúc
nào cũng ham vui, muốn được mặc áo
đẹp, được nhận nhiều lì xì. Đến khi hiểu
chuyện tôi mới biết rằng để có những

ngày tết trọn vẹn cho con cơm ngon áo
đẹp Ba Mẹ tôi phải vất vả rất nhiều. Ba
Mẹ phải đi làm thuê cuốc mướn, lam lũ
ngoài đồng ruộng, “bán mặt cho đất,
bán lưng cho trời” không lúc nào ngơi
nghỉ. Sự lao động cực khổ được hằn
rõ trên khuôn mặt đen xạm, tấm lưng
khòm của Ba, hiện rõ trên bàn tay nứt
nẻ, chai sần của Mẹ. Hiểu được sự vất
vả ấy tôi càng yêu quý và thương Ba Mẹ
mình nhiều hơn.
Tháng 11 âm lịch Ba tôi đã tự tay trồng
thật nhiều chậu hoa cúc, hoa vạn thọ
để chưng tết. Tết có hoa trong nhà thấy
không khí rạo rực làm sao, cả nhà vàng
rực màu hoa cúc, hoa vạn thọ, màu của
sự may mắn. Tôi nhiệt tình phụ Mẹ trang
trí mâm ngũ quả đầy sắc màu, rồi chưng
mứt gừng, mứt dừa, bánh mè Mẹ làm
lên bàn thờ gia tiên, cứ lăng xăng làm
mọi việc, dù mệt nhưng thấy rất vui. Vào
ngày 28 âm lịch là Mẹ tôi chuẩn bị nấu
bánh tét, điều khiến tôi cảm thấy thú vị
nhất là có thể tự tay loay hoay gói mấy
đòn bánh tét nhỏ xíu cho riêng mình.
Gói xong rồi đến nấu bánh, nấu từ chiều
tối đến sáng hôm sau là bánh chín.
Dù không thể nào ngồi canh nồi bánh
với Mẹ nhưng từ sáng sớm tôi đã thức
dậy để phụ Mẹ vớt từng đòn bánh ra,
tôi tranh thủ vớt mấy cái bánh tét nhỏ
nhỏ xinh xinh, tận hưởng cảm giác sung
sướng khi được cầm trên tay “sản phẩm”
của chính mình. Mùi thơm từ nếp hòa
quyện cùng với mùi lá chuối đã được
nấu chín cứ lan toả khắp nơi, thấy yêu
sao cái không khí mấy ngày cận tết! Mai
này dù có đi đâu xa, ở độ tuổi nào thì
những kỷ niệm về ngày Tết quê không
thể nào phai nhạt.
Thời khắc quan trọng nhất của năm là
đêm giao thừa, năm nào tôi cũng ráng
thức đến 12 giờ khuya để đón giao thừa
với gia đình. Không pháo hoa, không
nhộn nhịp như ở thành thị nhưng nơi
đây lại rộn ràng tiếng vui cười của lũ trẻ,

tiếng múa lân cứ rình rang ở khắp xóm
làng. Chỉ thế thôi nhưng nó đã in sâu
vào tâm hồn tuổi thơ tôi, không ngôn
từ nào diễn tả hết được.
Mùng một tết, tôi cố gắng dậy thật
sớm, lấy sách vở ra học vì ở quê tôi quan
niệm sáng ngày đầu năm mới mà học
thuộc bài là cả năm sẽ học rất tốt, được
điểm cao. Sau khi học bài xong, tôi thay
quần áo mới được Mẹ sắm tết, vội chạy
lại bên Ba chúc tết rồi tới Mẹ và anh chị,
tôi được Ba Mẹ lì xì đầu năm, rất vui và
hân hoan. Sau đó gia đình tôi đi lên
Thánh thất để hái lộc đầu năm. Tết năm
nào cũng vậy, Thánh sở nơi tôi theo đạo
có treo lộc khắp cây đặt trước sảnh, mọi
người trong đạo nô nức về thắp nhang
cầu nguyện trong chánh điện rồi ra
ngoài hái lộc đầu năm. Lộc ở đây còn
được gọi là xăm hoặc quẻ quan thánh
quan âm, người nào may mắn hái được
lộc tốt thì sẽ may mắn quanh năm, làm
ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, công
việc suôn sẻ (theo duy tâm). Sau khi vui
chơi, hái lộc ở Thánh Thất xong chúng
tôi lại quay về nhà để cùng nhau sum
họp, ăn uống đầu năm rồi đi chúc tết
những người thân, hàng xóm.
Dù bây giờ lập nghiệp ở xa, phải lo toan
cơm áo gạo tiền, con cái, nhưng mỗi khi
tết về tôi cố gắng sắp xếp cùng gia đình
nhỏ của mình về thăm Mẹ, chúc tết
những người thân yêu và cùng ôn lại
những kỷ niệm ngày tết xưa lúc còn Ba,
nhớ lại một miền ký ức ngọt ngào đến
kỳ lạ. Cảm xúc mà chẳng thể nào tôi có
thể tìm lại được trong cuộc sống ồn ào
náo nhiệt khi tôi lập nghiệp ở nơi thành
thị. Giờ đây bên mâm cơm xuân, sum
vầy cùng Mẹ, các anh chị em và con
cháu, gia đình cùng thắp nén nhang,
hồi hướng và nhớ không khí sum họp,
đầm ấm khi còn Ba và nguyện cầu cho
Ba.
Nguyễn Thụy Ý
Công Ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Tín Nghĩa
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Tết Của
Chúng Ta

T

ết đến xuân về
mang đến một
niềm hân hoan,
náo nức trong lòng mỗi người chúng
ta. Diện mạo đất trời như được thay
một chiếc áo mới, tô điểm bằng trăm
ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc, chồi
non lộc biếc thi nhau đơm nở. Không
khí se lạnh của mùa đông nhường
chỗ cho những tia nắng vàng rực rỡ,
sưởi ấm khắp mọi nẻo đường.

không hay, những vấp ngã, những
thiếu sót xin gửi vào năm cũ quá
khứ để trở mình chào đón niềm vui,
niềm hạnh phúc sẽ đến trong năm
mới. Đó là lý do có truyền thống xông
đất, chúc Tết đầu năm, cầu mong an
khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, trẻ
con chúc Tết ông bà, cha mẹ,… và
được nhận “lì xì” mừng tuổi. Những
đặc trưng ngày Tết đều mang đến
những ý nghĩa thú vị.

Khi nhắc đến Tết, chắc hẳn trong
mỗi chúng ta, những người con đất
Việt thì đó chính là khoảng thời gian
thiêng liêng, mang lại nhiều cảm xúc
nhất trong năm. Tết chính là thời khắc
của niềm vui sum họp, niềm vui gia
đình đoàn tụ. Dù ai đi ngược về xuôi,
dù ai phải sống xa quê hương thì mỗi
dịp Tết đến là dịp để trở về với người
thân, với gia đình, nguồn cội. Tạm gác
tất cả những công việc tất bật thường
ngày, ông bà, cha mẹ, anh chị em
cùng sum vầy, quây quần bên mâm
cơm ngày Tết ấm cúng chắc hẳn là
một niềm hạnh phúc không gì sánh
nổi.

Hay chúng ta vẫn thấy vào những
ngày giáp năm, người người, nhà nhà
ai cũng sơn phết, tân trang, dọn dẹp
nhà cửa cho sạch sẽ, tươi mới, các vật
dụng trong nhà như tủ giường, bàn
ghế, tủ thờ được lau dọn sạch sẽ,
tươm tất. Kế đó là tậu thêm các chậu
mai, chậu cúc, những cây cảnh ngày
Tết biểu hiện cho sự may mắn, sum
vầy trưng bày cho ngôi nhà bừng
sáng mùa xuân. Trẻ con, người lớn
ai cũng nô nức diện quần áo mới.
Những hành động này cũng hàm
ý xua đuổi, rủ bỏ những sự xui xẻo,
những điều không vừa ý để chào đón
sự may mắn, tươi mới, căng tràn nhựa
sống của mùa xuân.

Tết cũng được xem như một sự khởi
đầu của những điều mới mẻ, của
niềm hy vọng, mơ ước về một tương
lai tươi sáng, một cuộc sống tốt đẹp.
Năm mới đến, ai ai cũng cầu mong
gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong
cuộc sống. Những điều không vui,
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Mỗi mùa Tết đến cũng là lúc nhắc
nhở mọi người bày tỏ lòng tôn kính,
nhớ về tổ tiên, ông bà, những người
thân đã khuất, cũng là lúc những tín
ngưỡng tôn giáo được hoạt động
nhiều nhất trong năm. Người ta hay

đi tảo mộ, trang hoàng bàn thờ gia
tiên, hay đi viếng chùa, đình, tham
gia những lễ hội truyền thống của địa
phương, những phong tục tập quán
như Đưa ông táo về trời, cúng giao
thừa, cúng thần tài ngày đầu năm…
Tất cả đều mang ý nghĩa tín ngưỡng,
cầu mong sự ban phước lành, bảo hộ
cho gia đình.
Dịp Tết đầu năm cũng là lúc mọi
người được nghỉ ngơi dài ngày sau
một năm làm việc vất vả. Tạm gác lại
những bộn bề, lo toan, Tết là lúc mỗi
người chúng ta có một dấu lặng để
tìm lại sự bình an của cuộc sống, sự
thư thái trong tâm hồn. Nhiều người
có những sự lựa chọn đi du lịch xa
nhà cùng người thân, tìm hiểu những
vùng đất mới, nền văn hóa mới, mở
mang kiến thức cũng như thư giãn
tinh thần, chuẩn bị cho một năm mới
tràn trề năng lượng và sức sống.
Để nói về Tết thì vẫn còn rất nhiều
điều, mỗi người có một cảm nhận
riêng, một suy nghĩ riêng và lựa chọn
cách tận hưởng mùa Tết của riêng
mình. Cầu mong Chúa xuân sẽ mang
đến sự an lành, hạnh phúc và may
mắn đến khắp muôn nhà.
Nguyễn Trần Ngọc Bích
Công Ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Tín Nghĩa
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Về Tết

K

hi những cơn mưa phùn
xuất hiện, khi cái khí
lạnh buốt căm căm của
mùa đông không còn hiện hữu đậm
nữa, ấy là khi xuân về. Xuân về, trăm
hoa khoe sắc tỏa hương, cây cối đâm
chồi nảy lộc, ai ai cũng thích. Và nổi
bật hơn cả giữa những hân hoan ấy
là Tết.
Ngày xưa và bây giờ cũng vậy, không
một đứa trẻ nào là không háo hức,
vui mừng khi ngày Tết đến. Tôi cũng
vậy. Tôi còn nhớ như in cái hồi hộp
náo nức đợi pháo hoa được bắn lên
trên bầu trời khi tôi còn ở cái tuổi lên
3, lên 4. Lớn hơn một chút, khi tôi
học tiểu học hay bé hơn nữa tôi cũng
không còn nhớ rõ, tôi thích thú được
cùng mẹ đi thả cá chép ngày Ông
Công Ông Táo, xếp hàng chờ được
người lớn mừng tuổi và nói “Con cảm
ơn” thật to. Vậy mà cũng đã từng ấy
thời gian trôi qua, tôi giờ đã là một
thanh niên biết cùng mẹ dọn dẹp
trang hoàng nhà cửa đón Tết, chuẩn
bị mâm cơm tất niên để cả nhà cùng
sum họp. Ngày bé, tôi đơn giản chỉ
nghĩ Tết là dịp để vui chơi, ăn uống,
để nhận tiền lì xì nhưng bây giờ thì tôi
mới hiểu, Tết không đơn thuần như
những gì mà tôi vẫn nghĩ. Tết đến là
một năm mới nữa lại đến, một mùa
xuân nữa lại về, mọi thứ đều bắt đầu
lại từ đầu. Bao nhiêu lo toan, muộn
phiền đều khép lại khi thời khắc giao
mùa đã điểm, chỉ còn lại niềm vui và
hi vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.
Trong lòng mỗi người, ai cũng tràn
đầy hoài bão về hạnh phúc và thịnh
vượng cho năm mới. Có thể chúng
ta còn nhiều điều chưa hài lòng về
bản thân mình, về những gì chúng ta
đã làm được nhưng dường như mỗi

người đều rộng lượng hơn với chính
mình và những người xung quanh
vào cái giây phút ngắn ngủi mà
thiêng liêng ấy. Mọi lỗi lầm sẽ được
tha thứ. Mọi hiểu lầm, hờn ghen hay
giận dỗi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi
một năm mới đến. Và tôi hiểu ra một
điều, Tết thực sự là một khởi đầu mới
mẻ với mỗi người. Nhưng Tết không
chỉ đơn giản là sự khởi đầu mới, Tết
còn mang những nét đẹp về văn hóa
truyền thống, về phong tục tập quán
rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
Trên thế giới, không nhiều nước có
Tết Nguyên Đán như đất nước ta.
Tết Nguyên Đán bắt nguồn từ Trung
Quốc nhưng về đến Việt Nam thì nó
đã có những nét riêng mang đậm
bản sắc dân tộc. Nhắc đến Tết, người
ta vẫn thường hay nhớ đến mâm ngũ
quả, cây nêu, bánh chưng xanh, hoa
đào, câu đối Tết,…tất cả đều mang
màu sắc rất Việt.
Mâm ngũ quả là một mâm trái cây
với năm loại quả khác nhau thường
có trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo
quan niệm của người xưa là ngũ hành
ứng với mệnh của con người và số lẻ
cũng tượng trưng cho sự phát triển,
sinh sôi. Người ta thường bày chuối
xanh cong lên ôm lấy quả bưởi mang
ý nghĩa đùm bọc lẫn nhau. Ngày tết
cũng không thể thiếu những cặp
bánh chưng xanh, tượng trưng cho
đất trong truyền thuyết của các vua
Hùng xưa. Không chỉ trong ẩm thực,
người Việt ta còn có rất nhiều phong
tục tục lễ rất riêng, rất đặc biệt mà có
lẽ chỉ có thể tìm thấy ở Việt Nam.

Ngày đầu năm mới, người lớn thường
hay mừng tuổi trẻ con để mong
những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Có
thể giá trị của chúng không nhiều
nhưng nó thể hiện tấm lòng và ý tốt
mong những điều may mắn sẽ đến.
Ngoài ra, người Việt còn có những tục
lễ như xông đất, hái lộc, mua muối
hay xin chữ. Tôi vẫn còn nhớ những
đêm giao thừa, tôi ngồi trong nhà và
vẫn thường hay nghe thấy tiếng rao
của những cô bán muối. Gia đình tôi
không bao giờ quên mua một túi
muối để cầu may cho năm mới đến.
Theo quan niệm của người Việt, muối
tượng trưng cho sự mặn mà vì thế
mà đầu năm mua thứ ấy thì cả năm
sẽ được vui vẻ, may mắn. Người Việt
cũng thường hay đi xin chữ ngày đầu
năm mới, đặc biệt là ở Văn Miếu Quốc
Tử Giám. Người ta đến xin những chữ
mà mình mong muốn, học sinh đi
học thì thường mong đỗ đạt, người
làm ăn thì cầu chữ “Phát” và không
có gì quý hơn “Thọ” với những người
cao tuổi.Tôi chỉ thường hay xem trên
tivi nhưng nhìn những dòng người
chen chúc nhau đông vui tấp nập ở
Văn Miếu thì tôi hiểu, người Việt ta tin
vào những phong tục ấy đến nhường
nào.
Một nét đặc trưng khác trong Tết của
người Việt, đặc biệt là với học sinh
sinh viên đó là khai bút ngày mùng
một Tết. Năm nào cũng vậy, như đã
thành thói quen, việc đầu tiên tôi làm
vào sáng mùng một là ngồi vào bàn
học và bắt đầu khai bút. Đôi khi đó
Thông tin nội bộ - Số 01/2020
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chỉ là việc giải một bài toán
hay viết một bài văn nhưng
nó sẽ đem lại may mắn trong
con đường học hành suốt
cả năm đó. Và ngược lại, nếu
không tập trung thì chuyện
học hành năm đó sẽ bị chểnh
mảng. Những điều đó có
thể không thật sự chính xác
nhưng nó là phong tục truyền
thống và được nhiều người
dân Việt tin tưởng. Ẩm thực,
phong tục, tất cả đã làm nên
những ngày Tết rất đặc biệt,
làm nên một nền văn hóa
rất Việt Nam. Nhắc đến Tết là
nhắc đến niềm vui, nhắc đến
một sự bắt đầu.
Tết đem lại cho con người ta
những cảm giác mới mẻ, thú
vị. Nhưng nói thế không có
nghĩa là Tết chỉ có hạnh phúc.
Tôi có thể ngồi kể ra rất nhiều
những kỉ niệm vui về tết từ
thời thơ ấu đến giờ, nhưng
cũng không hẳn là không
có những nỗi buồn thầm
kín, riêng tư mà có lẽ chỉ tôi
mới hiểu được. Tết đến là
một năm mới nữa lại đến và
nó cũng đồng nghĩa với việc
những người thân yêu của
tôi đã nhiều hơn một tuổi.
Những ngày bé tôi còn ngây
thơ, hồn nhiên vui cười đón
Tết đến nhưng càng lớn hơn,
tôi càng nhận thức được rõ
hơn bao giờ hết sự tàn nhẫn
của thời gian. Thời gian cứ
trôi qua nhẹ nhàng mà vô
tình mặc cho con người có cố
gắng níu giữ. Những đứa trẻ
thì luôn mong được lớn thật
nhanh để được làm người lớn
nhưng thời gian một năm đối
với người già thì thật là đáng
sợ. Một năm qua đi, ông bà
tôi lại già thêm một tuổi, lại
yếu đi hơn trước nhiều. Một
năm qua đi, tôi đã thấy trên
đầu ba mẹ tôi nhiều tóc bạc
hơn. Nếu có thể tôi mong thời
gian ngừng trôi để tôi níu giữ
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mãi những khoảnh khắc
đáng nhớ này, khoảnh khắc
mà tôi được sống trong tình
yêu thương đùm bọc chở che
của cả ông bà và cha mẹ. Tôi
mong thời gian ngừng trôi
để tôi không bao giờ phải rời
xa những người mà tôi yêu
thương. Tôi mong cuộc sống
sẽ mãi dừng lại ở giờ phút
này để tôi không phải nhìn
thấy sự già nua, ốm yếu đang
dần một hiện rõ nơi những
người ruột thịt thân yêu nhất
của tôi. Nhưng tôi biết thời
gian không chờ đợi một ai.
Nó tàn nhẫn và có thể cướp
đi hạnh phúc của tôi bất cứ
lúc nào. Tôi ghét Tết cũng vì
điều đó. Và vì thế tôi hiểu tôi
phải nắm lấy những giây phút
này, phải yêu thương ông bà,
ba mẹ bằng tất cả trái tim của
tôi, phải làm việc chăm chỉ để
khiến mọi người hạnh phúc
và có thể mỉm cười về tôi.
Nhưng tôi cũng phải cảm ơn
Tết vì nhờ có Tết mà tôi mới
biết được những người thân
quan trọng với tôi như thế
nào và cho tôi cơ hội để bày
tỏ tình cảm của mình với họ.
Sinh, lão, bệnh, tử, đời người
ai cũng phải trải qua nhưng
tôi không nỡ nhìn những
người gần gũi, gắn bó với tôi
nhất phải chịu những điều
ấy. Vì thế tôi luôn trân trọng
những ngày tháng này, trân
trọng những cái Tết sum vầy
đông đủ cả gia đình.
Những hồi ức về Tết có lẽ sẽ
theo chân tôi đến hết cuộc
đời. Sau này dù có đi xa hay
làm việc gì đi chăng nữa thì
tôi vẫn sẽ dành một phần tâm
hồn mình để yêu, để nhớ về
ngày Tết của dân tộc.
Vũ Xuân Hiệp
Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng
Tín Nghĩa

Cảm nghĩ
những ngày
cuối năm

N

hững ngày cuối năm, bao lo toan và bộn bề
với công việc, bao ký ức hiện về nhưng ta vô
tình lảng tránh vì có quá nhiều thứ phải lo.
Chợt nhận ra có những dự định nhỏ to đang còn bỏ
ngỏ, chưa thực hiện được. Một năm qua, công việc
vẫn thế chưa có gì phát triển, sức khỏe lại đang có
chiều đi xuống, tuy nhiên ta đã biết học cách mỉm
cười với khó khăn và cuộc sống, biết ngừng than
vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân để sang năm
mới bắt đầu chinh phục từng bước khó khăn, thử
thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày. Tài
sản quý nhất của con người là sức khỏe, vì vậy trước
thềm năm mới xuân Canh Tý, cầu mong bản thân và
tất cả những người thân bên cạnh mình, các thành
viên trong gia đình Tín Nghĩa có sức khỏe dồi dào để
làm được nhiều việc hơn. Là một thành viên của đại
gia đình Tín Nghĩa, tôi luôn tự hứa phải cố gắng học
hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn học
hỏi để nâng cao giá trị bản thân, giao lưu với những
người giỏi hơn, giữ thói quen đọc sách và tập thể
dục mỗi ngày vì chỉ có sức khỏe tốt ta mới có thể
hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

CẢM XÚC MÙA XUÂN

Một

mùa Xuân

lại về

là một thiếu sót rất lớn, phải hiểu rõ gia đình
cũng là điểm tựa cho tôi để phát triển tốt trong
công việc.
Tôi mong rằng sang năm mới, tôi có thể sắp
xếp công việc tốt hơn, hiệu quả hơn để tạo ra
một năng suất hiệu quả cao hơn năm cũ. Và
có nhiều thời gian hơn nữa chăm sóc gia đình,
cùng với những đồng nghiệp trong Công ty
mà tôi cho rằng đó chính là những nhân tố
trực tiếp hay gián tiếp giúp tôi trưởng thành để
phát triển tốt cho công việc của Công ty ngày
một tốt hơn.
Năm mới chỉ cầu mong nhiều thuận lợi mới
trong công việc, chúc đại gia đình anh em
Công ty sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Hồ Thị Xuân Thanh
Công Ty Cp Cảng Container Đồng Nai (ICD Đồng Nai)

M

ột mùa xuân mới
lại về, mọi người
Việt Nam trên
khắp mọi miền đất nước lại nhớ
về ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam và Bác Hồ kính
yêu - Người đã đem lại cho dân
tộc Việt Nam một mùa xuân ấm
no, hạnh phúc. Trong không khí
nô nức vui tươi, phấn khởi, chào
năm mới xuân Canh Tý 2020, đâu
cũng thấy cờ hoa, khẩu hiệu:
Mừng đất nước đổi mới - Mừng
Đảng quang vinh - Mừng xuân
Canh Tý 2020.
Xuân Canh Tý năm 2020 này
Đảng ta thêm một tuổi, xuân
tiếp nối đầy hứa hẹn những thời
cơ, thắng lợi đang đón chờ phía
trước. Chúng ta tin tưởng chắc
chắn rằng, với sự lãnh đạo của
Đảng, sự nghiệp đổi mới sẽ tiếp
tục gặt hái thêm nhiều thành
tựu to lớn hơn. Năm mới Canh
Tý 2020 sẽ có nhiều thành tựu to

Mùa Xuân
Đến Rồi
lớn và toàn diện hơn hẳn năm Kỷ
Hợi.
Một năm với những khó khăn
nhưng cũng không phải không
có những thuận lợi cho riêng
mình. Một năm qua với bao nỗ
lực của bản thân tôi đã đạt được
những thành tích đáng kể trong
công việc của mình và đã hoàn
thành các công việc mà Ban
Giám đốc giao .
Tôi phải lấy phương châm sống
thật làm chủ đạo, nhưng đã biết
tìm cách góp ý hay, và tìm điểm
thích hợp để góp ý cho anh
em đồng nghiệp một cách nhẹ
nhàng hơn, từ đó có giá trị của
những ý kiến hay đạt được hiệu
quả cao hơn trong công việc.
Nhưng con người là tổng hòa
của các mối quan hệ, nếu nói
về công việc không thì cũng
chưa đủ, không nói đến gia đình

Những nụ đào chớm nở, nụ mai đâm chồi, những
cành quất trĩu quả trên khắp nẻo đường, con phố.
Mùa xuân đến rồi.
Mọi người ai cũng bận rộn chạy đua với thời gian
để hoàn thành công việc cuối năm. Nào là chấm
điểm thi đua năm, đánh giá năng lực bản thân,
đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 và chạy đua
với việc hòan thành chỉ tiêu kế họach năm 2019.
Không khí những ngày cuối năm càng về cuối
càng nóng lên. Mọi người đều phấn khởi khi Công
ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa hoàn thành chỉ tiêu kế
hoạch năm 2019. Kết thúc một năm với bao công
sức của cả tập thể CB-CNV, một năm phấn đấu
không ngừng để có được kết quả tự hào.
Mọi người đều chuẩn bị tinh thần triển khai kế
hoạch cho năm mới 2020 với khí thế quyết tâm
sôi nổi vào trận chiến mới.
Hãy ước một điều gì đấy đi nào! Chúng ta cùng
ước sang năm mới Công Ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
cũng sẽ hòan thành tốt kế hoạch kinh doanh, lợi
nhuận tăng cao, thu nhập CB–CNV cũng được
tăng thêm, để tất cả chúng ta luôn tự hào được là
thành viên của gia đình Tín Nghĩa thân yêu.
Nguyễn Thị Mỹ
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 01/2020
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Khoảnh Khắc
Ngày Xuân

Khi cái se se lạnh của những
ngày gần Tết ùa về, tôi tin chắc
rằng ai trong chúng ta cũng đều
có những nỗi niềm riêng khi
một năm cũ sắp khép lại để đón
chào những điều tươi đẹp trong
năm mới. Ngoảnh nhìn một
năm đã qua, có những niềm vui
và nỗi buồn nho nhỏ, những
xui rủi không tránh được và có
cả những may mắn bất ngờ, có
những mối quan hệ mới hay
phải chia tay người thân yêu. Có
những người thì khóc rưng rức
khi đã để mọi thứ trôi qua vì hai
chữ thời gian. Những ngày Tết
giờ đây trôi qua quá nhanh, vèo
trôi mấy ngày rồi hết. Tết đến và
qua nhanh có nghĩa con người
cũng mau già, người ta mới
cảm thấy hoang mang trong
đời người ngắn ngủi. Suối thời
gian cứ tuôn chảy, khiến nhiều
người lo lắng. Có những người
mải mê làm lụng, đầu tắt mặt
tối, khi ngẩng mặt lên mới biết
mình già. Có người lại lên kế
hoạch hành động cho một năm
mới với nhiều mục tiêu và kỳ
vọng lớn. Cuộc sống mỗi người
cứ chinh phục các thử thách,
đôn đáo mưu sinh, kiếm tiền để
giàu có, hơn người. Con người bị
cuốn sâu vào cuộc sống vội vã,
tấp nập, gấp gáp. Đến ngay cả
Tết, người ta cũng lo Tết. Chuỗi
công việc, thời gian, trách nhiệm
có thể cuốn phăng dẫu tim thôi
thúc người ta quan tâm, thương
yêu ông bà, cha mẹ, anh chị
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em là thế. Khi con người cứ dày
thêm số tuổi, rộng hơn sự tự lập
thì có thể người ta càng cô đơn
với gia đình mình. Bởi cái hiện
tại quấn lấy cuộc sống và tâm trí.
Thèm lắm Tết của ngày xưa, đó
là tiếng cười vui lặt lá mai mười
lăm đón tết và dọn nhà đưa
ông Táo về trời cùng cả nhà. Tết
hiện ra trong sắc vàng hoa mai,
nụ cười tươi rói trong niềm vui
háo hức được mua quần áo mới,
xúng xính áo đẹp tung tăng đi
chơi và vui nhất là có bao lì xì
đỏ. Khi cha mẹ qua đời, có ai biết
ông anh Hai hay chị Tư mình đã
ôm lấy cô đơn thay mẹ thay cha
để nhắc nhớ bé Út phương xa
không biết sống thế nào, tết này
có về thăm nhà dẫu chỉ là một
hai ngày vỏn vẹn. Tết là cơ hội
xả hơi, ít nhất trong một đến hai
ngày, thèm lắm với sự sum vầy,
gần gũi, cái không khí tụ họp cả
gia đình, sẻ chia tâm sự và ngồi
gắn kết những câu chuyện đời,
chuyện người. Tết giờ đây là
niềm vui hạnh phúc được sum
vầy bên những người thân yêu,
là lúc trở về nhà cùng bữa cơm
chan chứa tình yêu thương. Trân
trọng từng khoảnh khắc thời
gian ngày xuân vì sự sum họp
và không khí quê hương trong
những ngày Tết là những thứ
không thể thay thế được.
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

TẢN MẠN CUỐI ĐÔNG
Lại thức giấc, không sao ngủ lại được, tôi mơ màng
cảm nhận cái không khí se lạnh của những ngày cuối
đông tràn về như báo hiệu một năm sắp trôi qua.
Lòng tôi lại bâng khuâng khó tả, nghĩ về những việc
còn dang dở và biết bao nhiêu việc khác cứ cuốn lấy
tôi trong những ngày này, cảm giác choáng ngợp,
nặng trĩu đến nghẹt thở như bao trùm lấy tôi.
Lo lắng khi nghĩ về kế hoạch năm của Công ty, đó là
tâm điểm, tâm huyết mà cả tập thể chúng tôi đang
hướng đến. Tất cả vì lợi ích cổ đông, lợi ích người
lao động. Chúng tôi luôn tập trung đẩy nhanh tiến
độ công việc. Tuy nhiên, những thay đổi từ chính
sách quản lý của các Sở ngành ít nhiều gì cũng ảnh
hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.
Tôi cảm thấy vui khi chuyển dòng suy nghĩ về mùa
xuân sắp đến, những hội thi xuân, những chuyến đi
từ thiện, đi tảo mộ cho ông bà quá cố và mua sắm...
Tết đến ta có thời gian nghỉ ngơi, du xuân, gặp gỡ
bạn bè, người thân... xem như tự thưởng cho chính
mình sau một năm làm việc cật lực.
Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, đôi lúc cũng
cay nghiệt xô đẩy ta bước dài qua năm tháng. Dòng
thời gian như vô tình không quay trở lại, con người
ta chợt nhận ra mình đã già tự bao giờ, rồi ta như
nuối tiếc cái thời thanh xuân, sau những mong ước,
trăn trở, ta lại đối mặt với cuộc sống thường ngày.
Vẫn là cuộc sống mến thương vì cuộc đời thật ngắn
ngủi, hãy cứ yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ và chia
sẻ nhau trong cuộc đời này, tôi thật ngưỡng mộ
những tấm gương ngày đêm làm việc quên mình,
hy sinh bản thân để đóng góp cho đời những hoa
thơm trái ngọt.
Trời chợt mờ sáng qua khe cửa sổ, những tiếng
khua lạch cạch, loảng xoảng của hàng xóm chuẩn
bị hàng ra chợ bán, những tiếng xe máy nổ giòn giã
chạy ngược xuôi nghe xé tai chắc là họ cũng đang
vội vàng cho kịp họp chợ. Tất cả như cắt ngang dòng
suy nghĩ miên man của tôi. Tôi tranh thủ uốn mình,
vặn vẹo vài cái rồi nhanh nhảu rời khỏi giường ngủ
để chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình!
Ngày mới lại bắt đầu, mong rằng bình an, hạnh
phúc sẽ đến với mọi người, hẹn một năm mới đầy
vẻ vang và thắng lợi.
			
Nguyễn Thị Hồng
Công ty Cổ phần Tín Khải

CẢM XÚC MÙA XUÂN

Tản Mạn
Cuối Năm

K

hi những chiếc lá chuyển
màu cũng là thời điểm
năm cũ sắp qua năm
mới đang đến. Tôi đã gắn bó với công
việc bán hàng đến nay đã được hơn
02 năm và tôi đã được đón 02 cái tết
dưới mái nhà chung của Công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa.
Cơ duyên đưa tôi đến với ngôi nhà
chung của Công ty CPXD Tín Nghĩa
cũng thật tình cờ, tôi và người anh
bà con đến đổ xăng tại trạm xăng thì
được biết trạm xăng đang tuyển dụng
nhân sự cần người bán hàng (ưu tiên
tuyển dụng người địa phương) khi
đó tôi và người anh mới học xong
lớp 12 chưa có việc làm và thế là tôi
và người anh họ đã về làm hồ sơ xin
việc. May mắn sau đó cô quản lý đã
xem qua hồ sơ của tôi và đã giới thiệu
tôi được đi phỏng vấn và được phòng
tổ chức hành chính công ty nhận vào
làm nhân viên bán hàng. Những ngày
đầu vào làm việc tôi đã được các anh
đồng nghiệp hướng dẫn tận tình và
tôi đã nắm bắt công việc một cách
nhanh chóng và thật cẩn thận. Rồi
công ty có những đợt phát quà từ
thiện cho người nghèo, người mù tôi
được phân công theo đoàn phụ phát
quà tôi cảm nhận được ngoài chăm lo
đời sống cho CB CNV trong công ty,
công ty còn chăm lo cho các hội đoàn
thể.
Nhớ lại cái tết năm ngoái tôi chỉ mới
vào làm việc được 05 tháng sau đó tôi
đã trúng tuyển NVQS và có lệnh nhập
ngũ, trong những ngày trước và trong
tết các anh đồng nghiệp bán hàng tại
trạm xăng nơi tôi làm việc luôn sợ

tôi nghĩ việc sẽ không có người bán
hàng, tôi đã hứa với cô quản lý và các
anh đồng nghiệp tôi sẽ bán hàng đến
qua tết gần ngày nhập ngũ NVQS tôi
mới xin nghỉ việc. Trong những ngày
giáp tết không khí thật náo nhiệt.
công ty luôn chăm lo đời sống cho
người lao động trong những ngày
lễ tết làm người lao động luôn hứng
khởi, những ngày giáp tết bán hàng
đông khách vất vả nhưng trong lòng
ai ai cũng rộn ràng hứng khởi vui tươi.
Rồi những ngày vui đón tết cũng
nhanh trôi qua. Tôi cầm trên tay quyết
định chấm dứt hợp lao động lên
đường nhập ngũ. Chia tay mọi người
tôi nhập ngũ được một tuần thì được
đơn vị cho về vì dư chỉ tiêu, trong lòng
tôi vui mừng nhưng cũng thật lo lắng
(vui là được về nhà nhưng lo là không
biết mình có tìm được việc làm hay
không), thế là trên đường về nhà tôi
liền gọi điện cho cô quản lý hỏi thăm
xem trạm xăng đã tuyển được người
mới chưa thế là cô quản lý nói chưa
có người mới, tôi liền báo cô biết sự
việc và cô đã gọi điện báo phòng tổ
chức hành chính công ty xin ý kiến.
Sau đó tôi đã được nhận lại vào làm
việc ngay, và đến nay tôi lại sắp được
đón cái tết thứ hai dưới ngôi nhà
chung của công ty CPXD Tín Nghĩa
thân thương.

Do tôi mới bước qua tuổi 20 vẫn còn
nằm trong độ tuổi kêu gọi NVQS và
năm nay tôi lại trúng tuyến NVQS
và có lệnh nhập ngũ vào tháng hai
dương lịch. Cũng như năm ngoái, tôi
đã hứa với cô quản lý và các anh đồng
nghiệp bán hàng tôi vẫn sẽ đón tết và
bán hàng với các anh đồng nghiệp
đến gần ngày lên đường nhập ngũ
tôi mới xin nghỉ việc. Nhưng năm nay
có lẽ tôi sẽ không may mắn được dư
chỉ tiêu quân số nhập ngũ và được trả
về như năm trước. Nhưng dù thế nào
đi nữa tôi vẫn luôn nhớ đến nơi đây,
nhớ các anh đồng nghiệp, nhớ những
khách hàng vui tính….và nhớ bên
kia đường đối diện với trạm xăng là
rừng cây luôn thay lá vào những ngày
những ngày lập đông. Và đặc biệt
tôi sẽ luôn nhớ đến tình cảm thân
thương của các anh chị cô chú trong
ngôi nhà chung của Công ty CPXD Tín
Nghĩa.
Năm cũ đã qua năm mới sắp đến tôi
xin chúc Công ty CPXD Tín Nghĩa một
năm mới An Khang Thịnh Vượng. Xin
chúc cho các anh chị, cô chú trong
công ty một năm mới bình an, sức
khỏe dồi dào, An Khang Thịnh Vượng.
Võ Đình Tiến
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Thông tin nội bộ - Số 01/2020

21

Mừng Xuân
Canh Tý

2020

* BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA
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* VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
* CHI NHÁNH BẢO LỘC
22

Thông tin nội bộ - Số 01/2020

TIN TỨC SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN
NHIỆM KỲ I (2019-2022)

N

Bà Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch CĐCS
Tổng Công ty Tín Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Bà Quách Trần Mai Nguyên,
đại diện Ban Tổng Giám Đốc tham gia Đoàn chủ tịch
và hướng dẫn Đại Hội

Ban chấp hành CĐCSTV Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa
Nhiệm kỳ I (2019-2022)

gày 29 tháng 11
năm 2019, tại
văn phòng Công
ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa
đã diễn ra Đại Hội Công Đoàn
Cơ Sở Thành Viên nhiệm kỳ I
(2019-2022) nhằm đánh giá lại
hoạt động của tổ chức Công
đoàn và nhiệm vụ của Ban
chấp hành Lâm thời sau một
năm hoạt động.
Phía Công đoàn cấp trên có
đồng chí Đặng Thị Thanh Hà
– Chủ tịch Công đoàn Cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa, đồng
chí Ngô Thị Hồng Châu – Phó
Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tổng
Công ty Tín Nghĩa và đồng chí
Lê Đình Sơn – Ủy viên Thường
vụ BCH CĐCS Tổng Công ty
Tín Nghĩa, tham dự và chỉ đạo
Đại hội. Về phía lãnh đạo đơn
vị có đồng chí Quách Trần Mai
Nguyên, Phó Tổng Giám Đốc
cùng tham dự.
Đại hội đã nghe những chia
sẻ, mong muốn chính đáng từ
phía công đoàn viên và người
lao động. Đồng thời Đại hội
cũng đã tiếp thu những đóng
góp quý báo từ phía BCH
CĐCS Tổng công ty. Trên cơ sở
đó, BCH nhiệm kỳ I cùng với
lãnh đạo đơn vị đề ra những
phương hướng hoạt động và
các phong trào cụ thể nhằm
hướng đến và đáp ứng lợi
ích chính đáng của người lao
động nhưng vẫn đảm bảo lợi
ích lâu dài của đơn vị.

chí trong Ban chấp hành mới và bàn
thảo Phương hướng hoạt động của
nhiệm kỳ I (2019-2022). Sau đó, Ban
chấp hành đã triển khai họp, phân
công nhiệm vụ trong Ban chấp hành
và BCH CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã có quyết định chuẩn y BCH với
các phận vụ như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Yêm
- Chủ tịch, phụ trách chung

2. Đồng chí Ngô Văn Thu

- Phó Chủ tịch, phụ trách công tác tài
chính và thi đua
3. Đồng chí Châu Thị Nga
- Ủy viên, phụ trách công tác Thủ quỹ
& Kế toán
4. Đồng chí Phạm Thị Mỹ Phúc
- Ủy viên, phụ trách Ban nữ công &
công tác báo cáo
5. Đồng chí La Văn Hải
- Ủy viên, phụ trách Hồ sơ đoàn vụ &
Nhân sự Khối VP
6. Đồng chí Nguyễn Văn Phong
- Ủy viên, phụ trách nhân sự Khối Sản
xuất
7. Đồng chí Nguyễn Tri Thông
-Ủy viên, phụ trách nhân sự Khối Kỹ
thuật & Utilities
Hy vọng thời gian tới, BCH CĐCSTV
nhiệm kỳ I cùng với tập thể người lao
động sẽ cùng nỗ lực, phấn đấu làm
việc hết mình, với tất cả tinh thần
trách nhiệm, nhằm đưa Nhà máy đi
vào hoạt động ổn định, nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm và
chất lượng người lao động, kiến tạo
Văn Hóa An Toàn cho đơn vị, khẳng
định vị thế của Công ty CP Cà phê
Tín Nghĩa trên thị trường Cà phê VN
và thế giới.
Nguyễn Thị Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa

Đại hội đã bầu chọn ra 7 đồng
Thông tin nội bộ - Số 01/2020
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Q

THẮNG LỢI LỚN NHỜ TẦM NHÌN
VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÚNG ĐẮN

ua một năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
và Nghị quyết hàng quý của
Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần
Thống Nhất đã đạt được những kết
quả như sau:
- Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN:
Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh
hạ tầng, gồm các hạng mục: san nền,
đường giao thông, hệ thống cấp điện,
cấp nước – PCCC, thoát nước mưa,
thoát nước thải, chiếu sáng, thông tin
liên lạc, đảm bảo việc kinh doanh đất
liên kế, biệt thự của dự án theo đúng
quy định và tiến độ đã đề ra.
- Dự án KCN Bàu Xéo: do vướng công
tác bồi thường giải phóng mặt bằng
nên chủ yếu hoàn thiện một số hạng
mục hạ tầng đã được thực hiện từ năm
2018.
- Trong công tác vận động thu hút đầu
tư vào KCN: Từ đầu năm đến nay Công
ty đã cho thuê được 6,3 ha đất vượt kế
hoạch do Đại hội cổ đông đã đề ra.
- Tích cực thu tiền phí sử dụng hạ tầng,
phí quản lý và tiền thuê đất trong năm
2019 không để phát sinh công nợ khó
đòi mặc dù trong điều kiện tình hình
các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều
khó khăn, điều này đã góp phần hoàn
thành kế hoạch kinh doanh trong năm
2019.
- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường
trong đó chất lượng xử lý nước thải
đầu ra tương đối ổn định so với quy
chuẩn hiện hành. Tăng cường công
tác kiểm tra giám sát các hoạt động xả
thải, xử lý chất thải rắn của các doanh
nghiệp. Thường xuyên giám sát việc
xả thải của các doanh nghiệp kịp thời
phát hiện và phụ thu đối với các doanh
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nghiệp có chất lượng nước thải đầu ra
vượt mức cam kết.
Từ kết hoạch kinh doanh năm 2019
cho thấy, Công ty cổ phần Thống Nhất
đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
mà Đại hội đồng cổ đông thông qua,
cụ thể: Doanh thu ước đạt 202,77
tỷ/201,96 tỷ đạt 100,40% kế hoạch, lợi
nhuận sau thuế đạt 84,24 tỷ/79,85 tỷ
đạt 105,5% kế hoạch, nộp ngân sách
29 tỷ/19 tỷ vượt 52,63% kế hoạch, tỷ
lệ chia cổ tức 50% vượt 66,67% so kế
hoạch đề ra.
Tuy nhiên, trong năm 2019 Công ty
Cổ phần Thống Nhất vẫn còn gặp khó
khăn trong thực hiện công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng, thu hồi
đất còn chậm ảnh hưởng đến việc bàn
giao đất cho nhà đầu tư như đã cam
kết và chưa có thêm quỹ đất sạch để
thực hiện công tác vận động thu hút
đầu tư vào KCN.
Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông năm 2020,
Công ty cổ phần Thống Nhất cần tập
trung một số giải pháp chủ yếu nhằm
đảm bảo kế hoạch đầu tư kinh doanh
năm 2020, cụ thể như sau:
- Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN:
Hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục
pháp lý cần thiết đối với giai đoạn 2,

đảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng
cho khách hàng và thực hiện các thủ
tục đầu tư đối với các dự án thành
phần (nhà ở công nhân, y tế, văn hoá,
giáo dục) của Khu Trung tâm Dịch vụ.
- Dự án KCN Bàu Xéo: Tập trung thu hồi
công nợ của các Doanh nghiệp thuê
đất theo hợp đồng đã ký kết và thu
hút thêm nhà đầu tư thuê lại đất.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác
đầu tư và tiết giảm tối đa chi phí nhằm
bảo đảm kết quả kinh doanh đã đề ra
cho Công ty.
- Tập trung thực hiện tốt công tác bảo
vệ môi trường: kiểm soát chặt việc xả
thải của các Doanh nghiệp không để
nước thải về Nhà máy XLNT vượt khả
năng xử lý của Trạm. Trong mùa mưa
thường xuyên kiểm tra hệ thống thu
gom nước thải, nước mưa của các
Doanh nghiệp đảm bảo được tách
riêng biệt không để xảy ra hiện tượng
nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước
mưa và ngược lại.
- Đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông
cố gắng mức cổ tức năm 2020 là 50%.
Nguyễn Hữu Trí
Công ty Cổ phần Thống Nhất
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rong những năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công Ty Tín Nghĩa, sự lãnh đạo sâu sát của Hội đồng
Quản trị, sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể CBCNV đã giúp Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa luôn
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Công ty luôn cố gắng thực hiện có hiệu quả những dịch vụ trong KCN như: cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, dịch vụ
tư vấn môi trường, thu gom rác thải, khu dân cư 18 ha … tăng cường công tác quản lý hạ tầng KCN tạo điều kiện phục vụ
tốt cho các nhà đầu tư đang hoạt động tại KCN Tam Phước.

Từ việc thực hiện đúng định
hướng, trong năm 2019 Công ty
đã tích cực tìm kiếm, xúc tiến các
thủ tục đầu tư các dự án mới, tập
trung vào các dự án khu công
nghiệp, khu dân cư ... đến nay
về cơ bản các dự án đã hoàn tất
thủ tục pháp lý, Công ty đang
tiến hành các thủ tục đền bù.
Điển hình là Dự án đầu tư Khu
DVTM, Logistic diện tích 250 ha
và Dự án Khu dân cư phục vụ tái
định cư diện tích 25 ha. Cả hai dự
án đều năm trên địa bàn huyện
Thống Nhất.
- Nhận định năm 2019 và những
năm tiếp theo, Việt Nam có cơ
hội mở rộng thị trường tiêu thụ
hàng hoá và thu hút nguồn vốn
đầu tư của các nhà đầu tư với
điểm sáng của một thị trường
ổn định, tăng trưởng cao xuất
phát từ sự chuyển hướng đầu
tư khỏi Trung Quốc do chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung thì
Việt Nam tiếp tục là điểm đến
lý tưởng cho các nhà đầu tư.
Do vậy, đầu tư vào lĩnh vực khu
công nghiệp, khu dân cư – lĩnh
vực kinh doanh cốt lõi của Công
ty, sẽ tiếp tục thuận lợi, có hiệu
quả cao.
Với những nhận định như trên.
Định hướng phát triển Công ty
trong năm 2020 và những năm
tiếp theo là phát triển ổn định và
bền vững; tập trung đầu tư các
dự án mới đã được chấp thuận
chủ trương đầu tư để sớm đưa

Số
TT

Chỉ tiêu

Đvt

KH 2019

Ước TH 2019

So với (%)

TH 2018
2018

KH

1

Doanh thu

trđ

199.679

200.545

184.667

108,6

100,4

2

Chi phí

trđ

91.949

90.448

81.384

111,1

98,4

3

Lợi nhuận
trước thuế

trđ

107.729

110.098

103.283

106,6

102,2

4

Nộp ngân sách

trđ

36.983

38.393

33.960

123,2

103,8

5

Dự kiến
chia cổ tức

%

15

15

20

75,0

100,0

Kết quả kinh doanh năm 2019 Công ty tiếp tục hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
vào khai thác, đầu tư tài chính vào các Công ty và dự án của các đối tác; tập trung tìm
kiếm thêm dự án mới trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu dân cư.
Nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các hạng
mục đã đầu tư vào Khu công nghiệp Tam Phước, thực hiện tốt việc cung cấp các dịch
vụ, cho thuê lại đất, hạ tầng, kho bãi hiện có, quản lý tốt và có chính sách thu hút đối
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với việc cho thuê sạp chợ Tam Phước
giai đoạn 1; cho thuê Kiot đầu đường
3. Quản lý hiệu quả phần vốn đầu
tư tại các đơn vị tham gia góp vốn,
thực hiện các giải pháp tài chính linh
hoạt nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt
động kinh doanh và đầu tư.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

DỊCH VỤ BẢO VỆ TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN

- Duy trì áp dụng và thường xuyên
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
và môi trường theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 và 14001:2015.
- Tiết kiệm tối đa chi phí.
- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng
thường xuyên nhằm nâng cao tuổi
thọ các phương tiện, máy móc thiết
bị, tài sản, công trình, vật kiến trúc,…
- Chú trọng công tác môi trường,
thường xuyên theo dõi giám sát chặt
nguồn nước xả thải của các doanh
nghiệp.
- Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo
an ninh, trật tự trong toàn KCN.
- Cung cấp thông tin, phản hồi cho
các cổ đông, giới thiệu quảng bá
hình ảnh Công ty thông qua trang
web.
- Phát huy tốt mối quan hệ với các
khách hàng sẵn có và luôn thể hiện
đồng hành cùng với khách hàng.
- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện các
thủ tục tiếp theo của dự án như bồi
thường giải phóng mặt bằng, thuê
đất, thiết kế thi công để sớm đầu tư,
khai thác có hiệu quả các dự án mới.
Năm 2020, tiếp tục phát huy hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh
đảm bảo được lợi ích của Công ty,
của cổ đông, hoàn thành chỉ tiêu
lợi nhuận, cổ tức. Tạo tiền đề cho sự
phát triển của Công ty ở những năm
tiếp theo.
Nguyễn Quốc Hùng
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
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heo kết quả sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2019, Công ty Dịch
vụ Bảo vệ đã phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
chính về doanh thu và lợi nhuận thực hiện, cụ thể doanh thu thực
hiện: 37 tỷ đồng, đạt 107,7% so với kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt
2,4 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch năm.
Số lượng mục tiêu phát triển mới trong năm là 19 mục tiêu, trong đó số mục
tiêu bên ngoài là 15, chiếm tỷ lệ 79% trong tổng số mục tiêu tăng thêm trong
năm 2019.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, và cuộc họp sơ kết năm
2019, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến công
tác điều hành quản lý Công ty như công tác tuyển dụng đáp ứng cho việc
mở rộng mục tiêu, công tác kiểm tra kiểm soát mục tiêu, lập kế hoạch về
công tác đào tạo nghiệp vụ, đào tạo các chứng chỉ phục vụ yêu cầu của các
khách hàng là các doanh nghiệp FDI,…chú trọng chất lượng dịch vụ cung
ứng, hướng đến yếu tố chuyên nghiệp.
Từ một số kết quả như trên, Công ty đã giao nhiệm vụ cho bộ phận kinh
doanh tiếp tục phấn đấu phát huy hơn nữa những việc đã đạt được trong
năm 2019, xem đây là động lực và cơ hội để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ
kinh doanh của năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng thời Ban điều hành
phải đảm bảo việc mở rộng mục tiêu đi đôi với kiểm soát chặt chẽ an toàn, an
ninh tài sản, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống cháy nổ tại các mục
tiêu.
Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DV Bảo vệ CN Tín Nghĩa
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N

MỪNG KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
(2016 - 30/11 - 2019)

hằm đánh dấu 3
năm thành lập
(2016-30/112019), Công ty Cổ phần Cà
phê Tín Nghĩa đã tổ chức
hoạt động nhằm giúp CB.CNV
ôn lại quá trình hình thành
và phát triển Công ty, khen
thưởng và động viên những
cá nhân đã gắn bó và có nhiều
đóng góp cho các hoạt động
của đơn vị, cũng như tạo sân
chơi, phát huy sáng kiến và
tinh thần đồng đội qua các
trò chơi nhỏ.
Nhìn về Quá khứ với lòng tri
ân – Sống hiện tại với niềm
hăng say và Hướng đến tương
lai với niềm hy vọng, đó chính
là tiêu điểm của hoạt động
ngày mừng kỷ niệm 3 năm
ngày thành lập Công ty Cổ
phần Cà phê Tín Nghĩa.
Công ty Cổ phần Cà phê
Tín Nghĩa được thành lập
qua giấy phép đăng ký kinh
doanh ký ngày 30 tháng 11
năm 2016, lễ động thổ khởi
công xây dựng Nhà máy Cà
phê hòa tan Tín Nghĩa tổ chức
vào ngày 16 tháng 01 năm
2017, đến ngày 05 tháng 05
năm 2017 chính thức đặt viên
đá đầu tiên xây dựng Nhà
máy, ngày 26 tháng 02 năm
2018 triển khai lắp đặt máy
móc thiết bị và ngày 04 tháng
10 năm 2018 chạy thử dây
chuyền sản phẩm Cà phê hòa
tan theo công nghệ sấy phun
(Spray Dried – SD), ngày 07
tháng 12 năm 2018 ra mắt sản
phẩm Cà phê hòa tan theo
công nghệ sấy lạnh (Freeze
Dried – FD), và ngày 08 tháng
12 là lễ Khánh Thành Nhà máy
Cà phê Hòa tan Tín Nghĩa.

Sau gần một năm đi vào hoạt
động, chạy thử dây chuyển
Cà phê hòa tan, CB.CNV Công
ty CP Cà phê Tín Nghĩa đã cố
gắng, đoàn kết cùng nhau
vượt qua nhiều khó khăn, từ
việc lắp đặt máy móc thiết bị,
vận hành chạy thử, tiếp nhận
kỹ thuật công nghệ, đào tạo
nhận thức và áp dụng Hệ
thống an toàn vệ sinh thực
phẩm,… và đạt được một số
thành quả nhất định, tạo lập
niềm tin với khách hàng và
thị trường qua các đơn hàng
đã ký… Phía trước vẫn còn
nhiều khó khăn và thách đố
cần phải vượt qua, nhưng tin
tưởng vào sự lãnh đạo của
Hội đồng quản trị, Ban Tổng
Giám Đốc Công ty,.. CB.CNV
nguyện chung lòng chung
sức, tập hợp và phát huy lòng
nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra
sức phấn đấu, nỗ lực hơn nữa
trong hoạt động nghiên cứu,
góp phần cải tiến kỹ thuật,
tăng năng suất và chất lượng,
khẳng định vị thế thương
hiệu của Công ty Cổ phần Cà
phê Tín Nghĩa trên thị trường
Cà phê Việt Nam và thế giới.
Nguyễn Thị Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa

Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa khen
thưởng cho những cá nhân đã gắn bó và có nhiều đóng
góp trong quá trình hình thành và phát triển Công ty
(2016-30/11-2019)

Thông tin nội bộ - Số 01/2020

27

TIN TỨC SỰ KIỆN
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THAM DỰ NGÀY HỘI CÀ PHÊ VIỆT NAM

T

TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

ừ ngày 08
đến
10
tháng
12
năm 2019, tại Quảng
trường Đại Đoàn Kết,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai, đã diễn ra các hoạt
động của Ngày hội Cà phê
Việt Nam lần thứ III.
Với chủ đề “Gia Lai với văn
hóa thưởng thức cà phê”,
Ngày hội Cà phê Việt Nam
lần thứ 3 năm 2019 được
tổ chức nhằm nêu lên ý
kiến và đánh giá quá trình
hình thành và phát triển
của ngành cà phê thế giới
nói chung và ngành cà
phê Việt Nam nói riêng;
quảng bá, tôn vinh giá
trị, hình ảnh cà phê Việt
Nam, khẳng định vai trò
vị trí quan trọng và sự
đóng góp ngành cà phê
Việt Nam với người tiêu
dùng trong nước và thế
giới, giới thiệu bản sắc
văn hóa độc đáo của các
dân tộc Tây Nguyên trong
sản xuất, chăm sóc cà
phê; đồng thời tôn vinh,
khen thưởng các doanh
nghiệp, hợp tác xã, các tổ
chức, cá nhân có thành
tích tiêu biểu; các cửa
hàng cà phê được nhiều
người yêu thích trong
tổng số 26.000 quán cà
phê trên cả nước.
Đây là lần thứ ba Hiệp Hội
Cà phê – Cacao Việt Nam
tổ chức Ngày Hội Cà phê
tại vùng trồng Cà phê, lần
I năm 2017 tại Đà Lạt, lần
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Ngày Hội Cà phê Việt Nam lần III tại Pleiku, Gia Lai
(08-10/12/2019)
II năm 2018 tại Ban Mê
Thuột và lần III năm 2019
tại Gia Lai.
Ngày Cà phê Việt Nam
được ấn định vào ngày
10/12, chính là ngày kỷ
niệm lần đầu tiên Bác Hồ
về thăm nông trường cà
phê Đông Hiếu - Nghệ
An ngày 10/12/1961. Bác
Hồ cũng là người quảng
bá về Cà phê Việt Nam
cho các chính khách quốc
tế khi nói: “Tôi xin được
mời các đồng chí uống cà
phê…
Tôi tin các đồng chí không
từ chối cà phê này, đây là
cà phê Việt Nam mà trên
thế giới không cà phê nào
ngon hơn. Tôi nói điều này
không phải tôi là người
yêu nước. Nhưng trong
đời, tôi đã làm người phụ
bếp khá lâu và vì vậy, nay
xin lấy nghề nghiệp ra mà
đảm bảo cà phê Việt Nam
ngon nhất thế giới!”

Gian hàng trưng bày và đại diện
Tổng Công ty Tín Nghĩa tham dự
Ngày Hội Cà phê Việt Nam lần III
(Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa và Công ty
Donafoods)
Góp mặt tại Ngày Hội Cà phê Việt Nam lần III, Tổng Công
ty Tín Nghĩa cũng có gian hàng trưng bày, giới thiệu và
chào bán sản phẩm, phái đoàn đại diện gồm Công ty CP
Cà phê Tín Nghĩa và Công ty Donafoods.
CB.CNV Tổng Công ty Tín Nghĩa hãy chung tay trong
lời kêu gọi: NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM –
NGƯỜI TÍN NGHĨA DÙNG HÀNG TÍN NGHĨA.
Nguyễn Thị Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
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LỚP VÕ THUẬT AN NINH
NĂM 2019

Q

ua các năm Công ty cổ phần dịch vụ bảo
vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã đào tạo cho
nhân viên võ thuật an ninh để phòng thân
là những chiêu thức phòng chống các tội phạm nguy
hiểm khi sự cố xảy ra. Trong tháng 10/2019 Công ty
tiếp tục đào tạo hơn 20 nhân viên tham gia lớp học.
Công việc bảo vệ luôn đề cao cảnh giác, có tính trách
nhiệm cao vì vậy công ty đã đưa vào nhận thức của
từng nhân viên ý thức tập luyện võ thuật. Có 3 nội
dung cơ bản nhân viên bắt buộc phải biết:
Thứ nhất: Học võ để tự rèn luyện sức khỏe.
Thứ hai: Nâng cao bản lĩnh bảo vệ
Thứ ba: Luôn tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cao trong
mọi hoàn cảnh.
Để có một cá tính mạnh mẽ, phản ứng nhanh, không
run sợ với những tình huống xấu xảy ra với khách
hàng cũng như cá nhân thì phải đưa ra quyết định
đúng đắn và nhanh chóng. Đó là bản lĩnh của người
bảo vệ.

NHIỆM VỤ KHÓ
ĐÒI HỎI QUYẾT TÂM CAO

V

ới chiến lược phát
triển và mở rộng thị
trường dịch vụ trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai và các
tỉnh thành lân cận. Trong hơn
bốn năm qua Công ty Cổ phần
dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Tín Nghĩa, ngoài việc làm dịch
vụ bảo vệ cho các khách hàng
nằm trong hệ thống Tổng Công
ty Tín Nghĩa còn phát triển
mở rộng cung cấp dịch vụ ra
bên ngoài. Tính đến thời điểm
hiện tại chúng tôi đang hợp
tác với hàng chục khách hàng
FDI tại các khu công nghiệp
trong toàn Tỉnh. Do đó công
ty chúng tôi luôn đạt được chỉ
tiêu về doanh số mà Đại hội Cổ
đông giao, cải thiện thu nhập
và tạo công ăn việc làm cho
hàng trăm lao động, góp phần
không nhỏ trong công cuộc
phát triển kinh tế chung của
Tỉnh nhà.
Bằng sự tận tâm, chuyên
nghiệp, uy tín của đội ngũ
nhân viên làm việc trực tiếp
tại các mục tiêu cộng với sự
lãnh đạo sáng suốt của Ban
Giám đốc và khả năng tiếp
cận khách hàng rất tốt của các

cán bộ phòng nghiệp vụ kinh
doanh. Ngày 01/10/2019 vừa
qua Công ty chúng tôi tiếp
tục đàm phán và ký kết thành
công hợp đồng cung cấp dịch
vụ với một khách hàng mới về
công trường thi công. Những
mục tiêu này đòi hỏi nhân viên
bảo vệ phải có nghiệp vụ cao
để giải quyết các tình huống có
thể xảy ra. v.v.
Xác định đây là một khách
hàng tiềm năng, nên muốn
có được sự hợp tác lâu dài đòi
hỏi chúng tôi phải nỗ lực phấn
đấu thay đổi nhiều hơn nữa.
Phải chỉnh chu mọi thứ từ khâu
chăm sóc khách hàng của cán
bộ các phòng ban Công ty, cho
đến đội ngũ nhân viên trực tiếp
làm việc tại mục tiêu. Hy vọng
với sự đồng tâm, hợp lực của tất
cả các thành viên trong Công
ty bảo vệ Tín Nghĩa chúng tôi
sẽ sớm chinh phục được mọi
khó khăn, gặt hái được nhiều
thành công trong tương lai.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

Với lớp học này các nhân viên sẽ cảm thấy tự tin hơn,
gắn kết tinh thần làm việc giữa các mục tiêu và học
được một số kỹ năng cần thiết trong công việc bảo vệ.
Thông qua lớp học này, Công ty CP dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa đang dần nâng cao chất
lượng dịch vụ, đáp ứng các quy định ngày càng cao từ
các đối tác khách hàng, làm cho khách hàng yên tâm
và tin tưởng hơn khi chọn dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ĐƯỢC TÔN VINH
“TOP 10 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2019”

Ngày 26/11/2019 tại Hà Nội, Lễ
công bố Doanh nghiệp bền vững
tại Việt Nam và Lễ trao giải Chương
trình bình chọn các tác phẩm báo
chí viết về doanh nghiệp bền vững
đã được Hội đồng Doanh nghiệp vì
sự phát triển bền vững Việt Nam
(VBCSD) thuộc Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
tổ chức. Năm nay, Tín Nghĩa vinh
dự được vinh danh Doanh nghiệp
Phát triển bền vững, đây là lần thứ
ba liên tiếp Tổng Công ty Tín Nghĩa
đạt danh hiệu này.

Đ

ược triển khai theo chỉ đạo
của Chính phủ từ năm 2016,
chương trình Đánh giá,
Công bố Doanh nghiệp bền vững tại
Việt Nam đã tạo được dấu ấn mạnh
mẽ và sức lan tỏa nhất định trong
cộng đồng doanh nghiệp. Đây là
một trong những sự kiện được mong
chờ nhất trong năm của cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu
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những nỗ lực phát triển về mọi mặt
của doanh nghiệp hướng đến phát
triển bền vững toàn diện. VBCSD hiện
cũng là 1 trong những đối tác thuộc
Mạng lưới toàn cầu của Hội đồng
doanh nghiệp vì sự phát triển bền
vững thế giới (WBCSD).
Theo đó, để được vinh danh trong Top
100 Doanh nghiệp bền vững, doanh
nghiệp phải đáp ứng toàn bộ tiêu chí
trong Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền
vững (Corporate Sustainability Index
- CSI). Năm 2019, Bộ chỉ số doanh
nghiệp bền vững tiếp tục được sử
dụng làm thang đánh giá mức độ
phát triển bền vững của các doanh
nghiệp. Bộ chỉ số CSI 2019 được tinh
gọn từ 131 xuống còn 98 chỉ tiêu ở 3
lĩnh vực: Kinh tế - xã hội – môi trường,
trong đó 90% là các chỉ tiêu tuân thủ
pháp luật. Các chỉ tiêu cũng được
phân nhóm khoa học hơn, cập nhật
hơn với thông lệ quốc tế và pháp luật
trong nước, có tính ứng dụng cao
và phù hợp cho nhiều mục đích sử

dụng hơn. Thông qua việc cung cấp
thông tin theo Bộ Chỉ số CSI, doanh
nghiệp có thể hệ thống các thông tin
về quản trị doanh nghiệp bao gồm
quy trình, cách thức tổ chức quản lý,
sản xuất, hiệu quả hoạt động, các quy
định và văn bản pháp luật cần tuân
thủ, từ đó có thể cải thiện và phát huy
chiến lược phát triển bền vững.
Năm 2019, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đạt “Top 10 Doanh nghiệp Phát triển
bền vững” thuộc lĩnh vực thương
mại – dịch vụ, sự kiện này không chỉ
minh chứng cho việc phát triển kinh
doanh, quản trị nguồn nhân lực và
môi trường theo hướng bền vững
của Tín Nghĩa, mà còn là động lực
thúc đẩy Tổng Công ty xây dựng, thực
thi các chiến lược phát triển, đảm bảo
bền vững hơn nữa trên cả ba lĩnh vực:
Kinh tế – Môi trường – Xã hội trong
thời gian tới.
Hồng Châu
Phòng TTTT

TIN TỨC SỰ KIỆN

TÍN NGHĨA TIẾP TỤC ĐẠT

TOP 500 DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2019

N

gày 09/01/2020, tại Khách sạn InterContinental Hanoi
Landmark 72, Hà Nội, đã diễn chương trình tôn vinh công
bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019
(VNR500 2019), Bảng xếp hạng VNR500 được Công ty Cổ phần Báo
cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet công bố
dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report.
Các doanh nghiệp được tôn vinh trong bảng xếp hạng VNR500 là những
doanh nghiệp tiên phong của nền kinh tế, có mức tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận ấn tượng, được Ban tổ chức đánh giá độc lập dựa trên
các tiêu chí: Tổng doanh thu; tổng tài sản; tổng lao động; lợi nhuận sau
thuế và các chỉ số khác như: chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông
của doanh nghiệp…
Đây là năm thứ 13 bảng xếp hạng VNR500 chính thức được công bố
nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt được những thành tựu xuất
sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính 2019. Sau
quá trình đánh giá khắt khe, minh bạch, ban tổ chức đã chính thức công
bố và vinh danh VNR500 2019. Năm 2019, Tổng Công ty Tín Nghĩa được
xếp thứ hạng 112/500 các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp thứ
hạng 55/500 các Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, đây cũng là
năm thứ 13 liên tiếp, Tổng Công ty Tín Nghĩa được nằm trong danh sách
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Đặc biệt hơn, trong năm 2019, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã vinh dự được
tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2019 (Top 50
Vietnam The Best). Các doanh nghiệp trong Top 50 Doanh nghiệp xuất
sắc nhất Việt Nam được tôn vinh dựa trên thành tích về quy mô doanh
thu, nằm trong Bảng xếp hạng VNR500 trong 3 năm liên tiếp, khả năng
sử dụng đồng vốn tốt, lợi nhuận tăng trưởng ổn định, bền vững và thực
hiện tốt trách nhiệm với xã hội và cộng đồng,.... Việc được tôn vinh trong
Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, không chỉ đã minh chứng
cho sự nỗ lực, đường hướng kinh doanh đúng đắn, mà còn tạo động lực
to lớn cho sự phát triển hơn nữa của Tín Nghĩa trong tương lai.
Hồng Long
Phòng TTTT

BVC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ
HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001:2015

V

ào ngày 12/12/2019 tại Văn phòng Tổng
Công ty đã tổ chức đánh giá tái cấp
chứng nhận hệ thống quản lý phiên bản ISO
9001:2015. Đơn vị thực hiện đánh giá là Công
ty TNHH Bureau Veritas Certificate – đơn vị
cấp chứng nhận uy tín được các tổ chức quốc
tế công nhận. Các phòng/ban Văn phòng
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã nghiêm túc tham
gia đánh giá, cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu
của đánh giá viên nhằm đảm bảo sự phù hợp
của hệ thống theo phiên bản mới. Trước đó,
vào ngày 31/10/2018 Văn phòng Tổng Công
ty đã tổ chức đánh giá nội bộ để rà soát, hoàn
thiện hồ sơ trước khi đánh giá tái cấp chứng
nhận của tổ chức bên ngoài.
Phát biểu tại cuộc họp khai mạc, Bà Đặng Thị
Thanh Hà – Trưởng ban chỉ đạo ISO đã yêu
cầu các phòng/ban phối hợp thực hiện tốt
công tác đánh giá, đáp ứng yêu cầu quản lý
hệ thống chất lượng của Tổng Công ty. Đồng
thời đề nghị đơn vị đánh giá thực hiện khách
quan, đảm bảo phát hiện kịp thời các vấn đề
còn vướng mắc trong hệ thống để điều chỉnh
phù hợp với thực tế.
Tại phiên họp kết thúc, đại diện đơn vị đánh
giá đã có báo cáo tình hình thực hiện, quản
lý hệ thống của Văn phòng Tổng Công ty
theo phiên bản mới. Kết luận tại cuộc họp,
hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng
Tổng Công có hai điểm không phù hợp nhỏ
và để hoàn thiện hệ thống, góp phần thực
hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng của
hệ thống.
Ban chỉ đạo ISO và các phòng/ban tham gia
đánh giá đã ghi nhận và tiếp thu những đóng
góp của Cty BVC nhằm hoàn thiện hệ thống
để sớm hoàn tất tái cấp chứng nhận hệ thống
ISO theo phiên bản 9001:2015.
Lan Anh
Phòng TTTT
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Xuân
Canh Tý

2020
- CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
- CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TÍN NGHĨA
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯỚC TÂN
- CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN NGHĨA
- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

An Khang - Thịnh Vượng
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

KHU CÔNG NGHIỆP
ĐẤT ĐỎ I

DẤU ẤN
10 NĂM

N

gày 23/11/2019, Công ty
Cổ phần KCN Tín Nghĩa –
Phương Đông (TNPĐ) tròn
một thập kỷ hình thành và phát triển.
Trong suốt 10 năm qua, từ nỗ lực
vượt khó, TNPĐ đã có những thay đổi
về vị thế, tầm vóc để trở thành hạt
nhân mới trong mạng lưới Khu Công
nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lần đầu tiên cái tên “Khu Công
nghiệp Đất Đỏ I” xuất hiện là tại Công
văn 1163/TTg-CN phê duyệt chủ
trương đầu tư và mở rộng các KCN
tại tỉnh BRVT do Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng đã ký vào ngày 24/08/2007
và đã được UBND tỉnh BRVT ký quyết
định thành lập KCN Đất Đỏ I số 2945/
QĐ.UBND vào ngày 07/09/2009.
Khi thành lập Công ty chỉ có 4 nhân
sự và số vốn ít ỏi. Tài sản lớn nhất khi
đó chính là ý chí và tâm huyết của
đội ngũ nhân sự, từ cấp lãnh đạo đến
toàn thể CBCNV luôn nuôi dưỡng
ngọn lửa nhiệt huyết để tạo nên một
Tín Nghĩa Phương Đông lớn mạnh và
phát triển ở tầm cao.
TNPĐ ngày nay tuy chỉ với 24 CBCNV,
số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, nhưng
tổng vốn đầu tư phát triển dự án lên
đến 1.606 tỷ đồng. Doanh thu năm
2019 đạt 215 tỷ đồng, diện tích cho

thuê trong năm đạt 68 ha với tỷ lệ
lấp đầy gần 30% diện tích Khu công
nghiệp.
Trong những năm qua, từ nền móng
được tạo dựng bằng uy tín, từ nỗ lực
thực hiện cam kết với khách hàng,
đối tác và tâm huyết với sứ mệnh của
một doanh nghiệp kinh doanh hạ
tầng KCN cấp cao, TNPĐ đã và đang
nhận được sự tín nhiệm của nhiều
khách hàng, đối tác trong nước và
quốc tế.
Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng
100% diện tích (500 ha KCN, 100 ha
KDC) và xây dựng hoàn thành hơn
80% hạ tầng cơ sở , cùng với việc
không ngừng nâng cao chất lượng
dịch vụ, trang thiết bị, TNPĐ được
đánh giá đang từng ngày hoàn thiện
và là nơi cung cấp các dịch vụ về Khu
công nghiệp hiệu quả cho khách
hàng.
Theo Ban lãnh đạo TNPĐ, một trong
những yếu tố mang tính quyết định
thành công của TNPĐ trong 10 năm
qua là tầm nhìn chiến lược và những
định hướng đúng đắn của các bậc
lãnh đạo. Trong đó, việc thoái vốn các
hoạt động kinh doanh không hiệu
quả và tập trung phát triển thế mạnh
là kinh doanh hạ tầng KCN và chuyển

nhượng BĐS đã phát huy được thế
mạnh của mình.
Hiện nay, để tăng năng lực khai thác
và công suất hoạt động, Tín Nghĩa –
Phương Đông đã đẩy mạnh đầu tư
mở rộng diện tích cho thuê KCN, xây
dựng các diện tích kho bãi, đầu tư hạ
tầng KDC. Trong năm 2020, TNPĐ dự
kiến sẽ hoàn thiện và đưa vào khai
thác kinh doanh 13.000 m2 KDC và
thu hút thêm 70 ha diện tích KCN với
tổng vốn thu hút đạt 150 triệu USD.
Bước sang chặng đường mới, TNPĐ
phấn đấu không ngừng gia tăng giá
trị doanh nghiệp, giá trị đóng góp
vào sự phát triển của địa phương trên
nền tảng của quản trị hiện đại, đầu
tư hiệu quả, văn hóa kinh doanh và
trách nhiệm xã hội... Qua đó, mang
đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông
và tập thể CBCNV những giá trị vững
bền. Mục tiêu được HĐQT đặt ra cho
TNPĐ là một trong những doanh
nghiệp có doanh thu 1.000 tỷ vào
năm 2021 và phấn đấu trở thành một
trong ba Khu công nghiệp hàng đầu
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
VỮNG BƯỚC
TRÊN CON ĐƯỜNG
PHÍA TRƯỚC

V

iệc Công ty CP Xăng dầu Tín
Nghĩa liên tục được vinh dự
lọt vào top 500 doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam trong 10 năm liền
từ 2009 đến 2019 là một niềm vinh dự
và tự hào cho toàn thể Cán bộ Nhân
viên vì Công ty đã khẳng định uy tín
thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa trên
thị trường; nhưng đó cũng là một
thách thức lớn cho đơn vị trong việc
giữ vững và làm tăng thứ hạng của
mình trong những năm tiếp sau đó.
Chúng ta có thể thấy rằng: năm tài
khoá 2019 cũng là năm tương đối khó
khăn đối với các doanh nghiệp kinh
doanh xăng dầu do lãi suất vay vốn
lưu động tăng, áp lực cạnh tranh lớn,
giá xăng dầu trên thị trường thế giới
diễn biến phức tạp tác động trực tiếp
đến giá các mặt hàng xăng dầu trong
nước làm cho thù lao giảm mạnh. Vào
những tháng đầu năm, thù lao đại lý
xăng dầu giảm thấp đến mức không
đủ trang trải chi phí vận chuyển hàng
từ kho về trạm bán lẻ, trong khi chi
phí hoạt động của doanh nghiệp còn
rất nhiều khoản chi khác. Khó khăn là
thế, nhưng với quyết tâm của Ban điều
hành cùng tập thể cán bộ công nhân
viên dưới sự chỉ đạo sâu sát của các
thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty
đã tìm kiếm những nguồn hàng chất
lượng, có giá cạnh tranh, kiểm soát tốt
các khoản chi phí kinh doanh, quay
vòng vốn nhanh để tăng sản lượng
hàng bán, tiết giảm chi phí nhằm đảm
bảo kinh doanh có hiệu quả.
Phương châm “Đúng chất lượng – Đủ
số lượng – Văn minh – Lịch sự” không
những là một lời cam kết của lãnh đạo
Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa với khách
hàng, là đạo đức trong kinh doanh, mà
còn là một thông điệp có tính giáo dục
đến từng cán bộ nhân viên trong công
tác phục vụ người tiêu dùng. Trải qua
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nhiều năm thực hiện tốt phương châm
này, uy tín của thương hiệu “Xăng dầu
Tín Nghĩa” nâng lên rõ rệt thông qua
việc Công ty luôn có một lượng khách
hàng trung thành và hàng năm đều
phát triển thêm nhiều khách hàng
mới, nâng tổng lượng khách hàng
bán buôn tại Văn phòng Công ty và
các trạm bán lẻ hiện nay lên trên 1.000
khách hàng. Nhiều trạm xăng dầu Tín
Nghĩa hoạt động 24/24, nhân viên
bán hàng vẫn tận tụy, chăm chỉ phục
vụ từng lít xăng dầu cho khách hàng,
kể cả trong những ngày chủ nhật hay
Lễ Tết. Nhờ vậy mà thương hiệu xăng
dầu Tín Nghĩa vốn đã có uy tín nay
lại càng được đông đảo người tiêu
dùng tín nhiệm hơn. Đáng mừng là
rất nhiều người tiêu dùng cho biết họ
luôn cố gắng tìm lô gô Tín Nghĩa quen
thuộc của các trạm xăng để đổ nhiên
liệu chứ không mua bất cứ trạm xăng
dầu nào dọc trên đường. Điều đó làm
cho mỗi cán bộ nhân viên không khỏi
tự hào khi mình được góp một phần
công sức vào việc xây dựng thương
hiệu mạnh.

quí báu cho tập thể cán bộ, nhân viên
và người lao động Công ty để cùng
vững bước tiến lên trên chặng đường
phía trước.

Kết thúc năm 2019, Công ty Xăng dầu
Tín Nghĩa đã phấn đấu đạt sản lượng
bán ra trên 180 triệu lít xăng dầu tăng
10% so với cùng kỳ, doanh thu đạt
2.900 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 30
tỷ, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các
cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông đề ra. Trong năm,
Công ty dành nhiều quan tâm trong
công tác cải tiến quản lý, áp dụng các
giải pháp, ứng dụng khoa học công
nghệ vào kinh doanh, nâng cấp cơ sở
vật chất, tìm kiếm quỹ đất phát triển
mạng lưới bán lẻ. Năm 2019, Công ty
CP Xăng dầu Tín Nghĩa được nhận Giải
vàng Chất lượng Đồng Nai và tiếp tục
được xếp vào “Top 500 Doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam”. Đây là sự tưởng
thưởng lớn lao, là nguồn động viên

Năm cũ đi qua với bao niềm vui,
những hồi hộp chờ đợi cơ hội kinh
doanh trong năm, chúng ta có quyền
hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn,
nhiều cơ hội và thành công hơn. Đón
chào năm mới Canh Tý, xin kính chúc
toàn thể cán bộ, nhân viên trong đại
gia đình Tín Nghĩa một năm mới dồi
dào vui, khỏe, tràn đầy hạnh phúc,
vạn sự hanh thông, tài lộc đầy nhà!
Chúc Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công
ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa cùng tất cả
các Công ty con, đơn vị thành viên
của Tổng Công ty Tín Nghĩa Năm mới,
Thắng lợi mới!
		
Quỳnh Tâm
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Sang năm 2020, cùng với sự hội nhập
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
và những dự báo của cơ quan Năng
lượng quốc tế IEA về thặng dư nguồn
cung xăng dầu và các sản phẩm thay
thế, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu sẽ
đối mặt với nhiều thách thức nhưng có
thể lại mở ra cơ hội cho những doanh
nghiệp làm ăn có uy tín như xăng dầu
Tín Nghĩa. Tình hình này đòi hỏi Công
ty phải có chiến lược và kế hoạch kinh
doanh linh hoạt, phù hợp, phát huy
tối đa những lợi thế sẵn có, nâng cao
chất lượng phục vụ…Muốn được như
vậy, ngoài trí tuệ, quyết tâm rất lớn của
toàn thể cán bộ, nhân viên và người
lao động mà trước hết là Ban lãnh đạo
Công ty còn có sự quan tâm hỗ trợ từ
Tổng Công ty Tín Nghĩa là một yếu tố
có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp
Công ty có những bước tiến vững chắc
trong năm 2020.
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CÔNG TY CPPT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN

TIẾP TỤC PHÁT HUY THÀNH QUẢ MỪNG
30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

T

rải qua hơn 04 năm hình
thành và phát triển, Công
ty từng bước xây dựng đội
ngũ nhân sự và dần hình thành
thương hiệu JSC với phương châm
“an toàn, văn minh, lịch sự”. Tình
hình hoạt động kinh doanh của
Công ty ngày càng phát triển,
doanh thu tăng đều qua từng năm
và mặc dù chỉ mới hoạt động được
hơn 04 năm và nhân sự chỉ có 08
người nhưng Công ty cũng đã đạt
được hiệu quả kinh doanh khả quan
từ năm 2017. Hiện nay, khách hàng
đến tham quan và tìm hiểu thuê
xưởng của Công ty JSC ngày càng
nhiều, tỷ lệ cho thuê các nhà xưởng
mới xây trên 80%. Và Công ty cũng
đang triển khai xây dựng thêm 02
nhà xưởng mới trong năm 2019
nhằm đáp ứng nhu cầu thuê của
khách.
Hoạt động kinh doanh của Công ty
có những yếu tố thuận lợi như: tình
hình chính trị và an ninh quốc phòng
Việt Nam được ổn định, nền kinh tế
tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao,
kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát

các mặt hoạt động của Công ty Cổ
Phần Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ
và Vừa Nhật Bản. Được thừa hưởng
uy tín, thương hiệu và khách hàng
sẵn có từ Tổng Công ty Tín Nghĩa và
từng bước tạo sự an tâm, tin tưởng
từ phía khách hàng. Thêm vào đó là
sự đoàn kết phấn đấu, khắc phục
khó khăn, nỗ lực vươn lên của tất cả
cán bộ công nhân viên trong Công
ty đã góp phần nâng cao chất lượng
dịch vụ tư vấn được các khách hàng
quan tâm ủng hộ.
được kiểm soát, môi trường kinh
doanh tiếp tục được cải thiện, nền
kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng
tạo nên sự an tâm cho các nhà đầu
tư triển khai dự án tại Việt Nam. Về
chính trị, quan hệ giữa hai nước Việt
Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn
tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết
lập quan hệ ngoại giao, có sự tin cậy
cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy
trì thường xuyên các chuyến thăm
và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế
và khu vực. Đặc biệt, Nhật Bản là đối
tác kinh tế quan trọng hàng đầu của
Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn
nhất, trở thành nhà đầu tư số một
tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với vị trí
tiếp giáp đường trục Bắc – Nam,
nằm trên trục đường chính của tỉnh
Đồng Nai qua các khu trung tâm
chính, gần Sân bay Quốc tế Long
Thành, gần tuyến đường cao tốc nối
Long Thành-Dầu Giây, gần cây cầu
nối liền Nhơn Trạch với Quận 9 hay
Quận 2. Thuận lợi về mặt nội tại đó
chính là được sự quan tâm, chỉ đạo
kịp thời, sâu sát của Hội đồng Quản
trị, và được sự hỗ trợ của các Cổ
đông sáng lập cũng như các phòng,
ban chức năng của các Cổ đông
sáng lập trong quá trình triển khai

Bên cạnh đó có những nhân tố bất
lợi ảnh hưởng đến hoạt động của
Công ty như: nền kinh tế thế giới có
nhiều biến động; có sự dịch chuyển
trong đầu tư sang các nước có chi
phí đầu vào và lương thấp hơn Việt
Nam. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng
từ chiến tranh thương mại giữa các
quốc gia, nền kinh tế lớn kết hợp với
yếu tố rủi ro địa chính trị, xu hướng
bảo hộ thương mại nội địa…. Bên
cạnh đó là những thách thức từ các
yếu tố nội tại của nền kinh tế như
trình độ công nghệ thấp, đất đai, tài
nguyên đang dần bị suy giảm; trình
độ phát triển khu vực kinh tế trong
nước và khu vực kinh tế có vốn nước
ngoài còn chênh lệch, nhất là trong
xuất nhập khẩu. Ngoài ra, ngày càng
xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh
trong cùng ngành nghề. Một số đối
thủ có chính sách linh hoạt về giá
cả và dịch vụ gây ảnh hưởng không
nhỏ cho hoạt động kinh doanh của
đơn vị. Tỷ giá đồng Yên Nhật biến
động mạnh theo chiều hướng bất
lợi cho doanh nghiệp khi cần mua
Yên để thanh toán khoản lãi tiền vay
và gốc vay khi đến hạn.
Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực trong chỉ
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đạo, điều hành của Hội đồng quản
trị và Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực
của cán bộ nhân viên Công ty đã
phát huy tính chủ động sáng tạo,
tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội
kinh doanh nên hoạt động sản xuất
kinh doanh đạt kết quả khá tốt qua
từng năm. Số lượng xưởng mới
và nhà văn phòng được xây dựng
hàng năm, bình quân từ 2017 đến
nay mỗi năm là 02 công trình mới
được hoàn thành đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường
cải thiện cảnh quan, mỹ quan và an
ninh trong khu vực bằng cách xây
dựng nhà để xe tập trung, trồng cây
xanh, bóng mát và hoa nhiều màu
sắc nhằm thu hút và giữ chân khách
hàng. Cụ thể, doanh thu tăng từng
năm, lợi nhuận được cải thiện từ
năm 2017 trở đi và năm 2019 phấn
đấu chia cổ tức đạt 8% vốn điều lệ,
tỷ lệ đạt và vượt kế hoạch đề ra từ
năm 2017.
Để đạt được kết quả như trên, đơn
vị đã thực hiện gặp gỡ và tiếp xúc
với hơn 100 nhà đầu tư đến từ các
nước khác nhau: Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đức, Đài Loan, Mỹ, Nga, Áo,
Úc, Ý, Singapore, Hồng Kông, Pháp
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và Việt Nam đến tham quan và tìm
hiểu khu nhà xưởng cho thuê. Bên
cạnh đó, đơn giá cho thuê cũng như
phí quản lý đã được điều chỉnh cao
hơn so với các năm trước. Công ty
tiếp tục phối hợp với Công ty Forval
Việt Nam tổ chức giải JSC Golf
Cup lần thứ 5,6,7 tại sân Golf Long
Thành, Tân Sơn Nhất và có 50 golf
thủ trước đây tham dự. Việc thăm
hỏi nhân dịp đầu năm mới hay nhân
dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty
tại Việt Nam hoặc nhân dịp Trung
thu cũng như thường xuyên gặp gỡ
và phúc đáp hay thông báo nhanh
nhất có thể cho các khách hàng về
các sự cố về điện, nước, thông tin
liên lạc,….đã được chú trọng. Công
ty cũng đã sẻ chia và đồng hành
cùng các khách hàng Aldo-techno,
Ooyama, Fukuda, Lamipel, SG
Chemical, Sowell, Firesave, E&I, Asia
LCD trong những giai đoạn khó
khăn bằng cách chấp thuận cho
họ trả dần tiền thuê từng tháng, ra
sức thuyết phục tiếp tục tái ký Hợp
đồng với đơn giá mới.
Việc thăm quan, học hỏi và khảo
sát các Doanh nghiệp cùng ngành
nghề đã góp phần giúp JSC đưa

ra những quyết sách trong quản
lý kinh doanh cũng như xây dựng
được hợp lý hơn, tận dụng nguồn
quỹ đất ngày càng hạn hẹp.
Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp
với Công ty dịch vụ bảo vệ, các
công ty trong khu nhà xưởng diễn
tập PCCC và JSC cũng đã tiến hành
nạo vét mương, công thoát nước,
vệ sinh mái tôn, máng xối, cống
thoát nước mưa và sơn chống nóng
nhà xưởng 1,2,7,8 đã góp phần vào
việc giữ gìn vệ sinh, xanh sạch đẹp
và an toàn.
Việc nhân rộng hình thức sơn
chống nóng mái tole các xưởng
còn lại, việc phủ chất tăng cứng bề
mặt cho các xưởng mới, hay như
việc sơn mới các tường xung quanh
các nhà xưởng, sơn phết và sửa
chữa lại các cửa sổ cũng như cửa
chính của các nhà xưởng đã nhận
được phản hồi tích cực từ khách
hàng,… từng bước đã quảng bá và
giúp nhận diện thương hiệu, cũng
như cố được lòng tin và uy tín của
thương hiệu JSC.
Lê Ánh Tuyết
Công ty CPPT DN Nhỏ và Vừa Nhật Bản

TÍN NGHĨA VÀ ĐỐI TÁC

BÀ NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
– CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GỖ HẠNH PHÚC – KCN TAM PHƯỚC
Thưa Bà, Công ty chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Bà và Công ty
TNHH Gỗ Hạnh Phúc từ nhiều năm qua, trước thềm Xuân mới Canh Tý 2020, chúng tôi rất
mong Bà chia sẻ về tình hình sản xuất, kinh doanh của Quý Doanh nghiệp, một Doanh
nghiệp Việt Nam có tiếng trong ngành đồ gỗ xuất khẩu, một thương hiệu nổi tiếng của
Việt Nam trên trường Quốc tế, hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Tín Nghĩa hiện nay.
Thưa Bà: năm 2019 hoạt động sản xuất kinh Doanh của công ty bà có những thuận lợi, khó khăn gì?
Trong năm 2019 việc
sản xuất kinh Doanh của
ngành gỗ nói chung gặp
rất nhiều khó khăn và
thử thách, tuy nhiên Ban
lãnh đạo Công ty Hạnh
Phúc dồn hết tâm huyết
vào sản phẩm, đồng thời
nâng cao chất lượng dịch
vụ, thường xuyên gặp gỡ
trao đổi về những yêu cầu,
khó khăn, vướng mắc của

các khách hàng lớn trong ngành đồ gỗ Thế giới, nên lượng
đơn hàng của Công ty vẫn khá ổn định, nhưng nhu cầu thị
trường ngày càng đòi hỏi cao và nhanh thay đổi về mẫu
mã. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt hơn, giá
thành lại thấp hơn so với những năm trước. Ngành gỗ ngày
càng chọn lọc cho nên đối với Công ty TNHH Gỗ Hạnh Phúc
nói riêng, chúng tôi luôn nắm bắt thị trường Thế giới và cải
tiến quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, đào tạo nguồn
nhân lực nâng cao. Làm ra những sản phẩm đạt yêu cầu cao,
chất lượng tốt. Vì thế trong năm 2019 lượng hàng của Công
ty Hạnh Phúc ổn định doanh thu, doanh thu xuất khẩu tăng
35% so với năm 2018.

Để những DN tư nhân ngày càng phát triển tốt trong SXKD, theo Bà những điều gì cần thay đổi trong chính
sách, thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động?
Theo tôi chính sách thủ tục hành chính liên quan đến chính
sách đầu tư cũng tạm ổn, các doanh nghiệp tư nhân, đặc
biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng được quan tâm
hỗ trợ để cùng phát triển. Đối với đối tác Quốc tế chúng tôi
luôn đặt mình vào vai người mua hàng để thấu hiểu yêu
cầu và cảm nhận của người mua, đặc biệt đối với Tin Nghĩa.
Chúng tôi luôn xem Tín Nghĩa là nơi chia sẻ và luôn bên
cạnh đồng hành khi Doanh nghiệp thật sự gặp khó khăn,
hay gặt hái được thành công. Bản thân tôi luôn tin tưởng
vào đối tác uy tín, đồng cảm cùng chia sẻ là Tổng Công ty
Tín Nghĩa.

Còn đối với người lao động chúng tôi luôn trân trọng vì
chính người lao động là những người góp công lao to lớn
trong việc sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Người
lao động mới là người trực tiếp làm ra những sản phẩm tốt,
thổi ý tưởng của nhà thiết kế vào hồn sản phẩm, tạo uy tín
cho đối tác khách hàng duy trì đơn đặt hàng ổn định.
Bản thân tôi nói riêng và Công ty nói chung khi việc sản xuất
kinh doanh phát triển thuận lợi, điều trước tiên quan tâm,
nghĩ đến là phúc lợi cho người lao động. Tôi xem tất cả cán
bộ nhân viên Hạnh Phúc là những người con của đại gia
đình Hạnh Phúc và ngược lại.

Dự định của Công ty TNHH Gỗ Hạnh Phúc trong năm 2020 này chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa Bà?
Trong năm 2020 thị trường Thế giới về ngành gỗ nói riêng
và hầu hết các mặt hàng trên thị trường nói chung đều sẽ
gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều nguyên do, trong đó phải
kể đến sự bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia trên Thế giới và
chiến tranh thương mại giữa các nước lớn kéo dài.
Việc kinh doanh muốn ổn định phải không ngừng đào tạo
nguồn nhân lực bắt kịp và đón đầu xu hướng, nâng cấp
những thiết bị máy móc, thay đổi những thiết bị máy móc

cần thiết để tăng năng xuất, cạnh tranh về giá thành cũng
như chất lượng sản phẩm. Tạo những dịch vụ tốt và gần
gũi để thu hút mạnh khách hàng với mong muốn tìm kiếm
những đơn hàng ổn định, tạo được công ăn việc làm cho
người lao động. Ổn định đời sống của người lao động, tăng
thu nhập và phúc lợi cho người lao động, tạo động lực cho
xã hội ngày càng phát triển.

Riêng cá nhân Bà có mong ước gì nhân dịp năm mới?
Tôi ước mong sang năm 2020 sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng để tiếp tục hoạt
động sản xuất ổn định, phát triển bền vững việc sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện
công việc làm ổn định cho người lao động, có thu nhập tốt để người lao động gắn
bó tốt với Công ty Hạnh Phúc. Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động có sức
khỏe dẻo dai để phục vụ công tác. Mong muốn Công ty Hạnh Phúc phát triển bền
vững để gắn bó lâu dài với Tín Nghĩa, cùng nhau đồng hành phát triển.
Về mặt cơ sở hạ tầng chúng tôi mong được Tín Nghĩa luôn đồng hành, hỗ trợ để
Doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhân dịp năm hết tết đến. Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty TNHH Gỗ Hạnh
Phúc trân trọng gửi đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Tổng Công ty Tín Nghĩa
lời chúc sức khỏe, Chúc:

Xuân này đắc thắng những xuân qua.
Phúc lộc đua nhau đến vạn nhà.
Đôi lời cung chúc tân niên thắm
Bách sự An Khang, Phát Lộc Tài…!
Người thực hiện
Khổng Thị Thu Trang
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
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ÔNG CHU CHI YUAN

- GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG
HITACHI CHEMICAL (VIỆT NAM)

ÔNG TRẦN QUỐC TRỌNG
- GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TNHH SOLTEC VIỆT NAM

Thưa ông: năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ông vẫn “thuận buồm xuôi gió”?
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bình
ắc quy, trong năm qua tình hình sản xuất cung không
kịp cầu, nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực,
đặc biệt là công nhân lao động, tương đối khan hiếm
(chủ yếu là Khu công nghiệp mở rộng, người lao động có
nhiều sự chọn lựa khi chọn công ty xin việc làm).

Trong năm vừa qua Công ty chúng tôi hoạt động sản
xuất ổn định, chủ yếu hàng xuất khẩu hàng sang các
nước lân cận.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ tiện ích trong các KCN Tín Nghĩa?
Về chất lượng các dịch vụ tiện ích của Tín Nghĩa vượt hơn
cả sự mong đợi của công ty.

Các dịch vụ trong KCN Tín Nghĩa rất tốt, Tuy nhiên, để
đáp ứng nhu cầu lầu dài tôi nghĩ Tín Nghĩa cần đầu tư
thêm nhiều dịch vụ tiện ích khác trong KCN.

Để những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong SXKD, theo ông những điều gì cần thay đổi trong chính sách,
thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động ...?
• Tôn trọng văn hóa bản địa.
• Nuôi dưỡng công nhân bản địa trở thành cán bộ tốt, giỏi
tay nghề.
• Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thi đua thành
tích và phát thưởng làm động lực.

Luật lao động cần cải thiện để tăng năng suất lao động
cho lực lượng lao động Việt Nam, nhu cầu tăng ca của
công nhân viên và người sử dụng lao động cao nhưng
luật lao động hiện hành không đáp ứng được.

Dự định của Công ty trong năm 2020 chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa ông?
• Đầu tư thiết bị điện hóa, giảm thiểu sử dụng tài nguyên
nước và giảm thiểu thải nước thải.
• Thay mới các thiết bị phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm,
hướng tới ô nhiễm là con số 0.
• Đạt được năng suất đến mức cao nhất, tạo cơ hội đào
tạo và việc làm tại Việt Nam .

• Chúng tôi nhắm đến trở thành doanh nghiệp công
nghệ cao hệ thống quản lý hiệu quả và bên vững.
• Xây dựng thêm nhà xưởng để mở rộng sản xuất.

Cá nhân Ông có mong ước gì trong dịp năm mới?
1. Hài hòa giữa quản lý và lao động, đồng sáng tạo, làm
cho công ty trở thành một gia đình lớn.
2. An toàn trên hết, toàn bộ công nhân viên vui vẻ làm
việc, bình an về nhà.
3. Đạt được mục tiêu lợi nhuận công ty, mang lợi nhuận
đó chia sẻ cho toàn bộ công nhân.

• Đối với hoạt động của công ty tôi mong muốn các kế
hoạch sẽ hoàn thành theo dự toán.
• Đối với Gia đình bạn bè, đồng nghiệp tôi mong muốn
mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc hoàn thanh tốt
nhiệm vụ.
CĐCSTV BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TÍN NGHĨA
(Thực hiện)
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ÔNG OTA SHOGO

ÔNG SHIRAI SEIJI

- TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SANKI VIỆT NAM

- TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DIA RUUBER ASIA

Thưa ông, năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ông vẫn “thuận buồm xuôi gió”?
Công ty chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất đạt tiến
độ đề ra.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tạm
ổn cho năm nay.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ tiện ích trong các KCN Tín Nghĩa?
Tôi thấy hạ tầng KCN Nhơn Trạch 3 tốt, đặc biệt
trong khu nhà xưởng JSC dịch vụ và các tiện ích tốt
chẳng hạn như máy bán nước tự động, nhà hàng
Nhật, nhà giữ xe miễn phí.

Hạ tầng nhà xưởng JSC tốt, có nhiều tiện
ích chẳng hạn: nhà gửi xe miễn phí, máy
bán nước tự động, cây xanh cũng trồng
nhiều.

Để những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong SXKD, theo ông những
điều gì cần thay đổi trong chính sách, thủ tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động ...?
Theo tôi cần có nhiều ưu đãi cho danh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Dự định của Công ty trong năm 2020 chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa ông?
Chúng tôi cố gắng tăng cường doanh thu gấp đôi
cho năm sau.

Chúng tôi cố gắng đạt được doanh thu tốt
hơn cho năm sau.

Cá nhân Ông có mong ước gì trong dịp năm mới?
Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe.

Tôi kính chúc mọi người nhiều sức khỏe,
thành công, hạnh phúc

Người thực hiện
Hà Thái Bình
Công ty CPPT Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản
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ÔNG LEE SUNG JAE

- CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH DONGJIN GLOBAL

Thưa ông: năm 2019, hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty ông vẫn “thuận buồm
xuôi gió”?
Trong năm 2019, mặc dù có nhiều sự
kiện chính trị diễn ra tuy nhiên đây vẫn là
một năm nền kinh tế Thế giới phát triển
ổn định. Cũng không ngoại lệ, Công ty
chúng tôi cũng đang phát triển rất tốt
hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
tại KCN Đất Đỏ 1, tạo công ăn việc làm
cho người lao động, góp phần phát triển
Kinh tế - Xã hội tại địa phương.
Thưa ông: Ông đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ tiện ích trong các KCN Tín Nghĩa?
Chúng tôi bắt đầu hoạt động tại KCN Đất Đỏ 1 vào năm 2016, là doanh nghiệp đầu tiên thành lập tại đây. Được
biết vào sự uy tín, chất lượng dịch vụ tốt, hạ tầng kỹ thuật chất lượng, đồng bộ của các KCN của Tín Nghĩa cho
nên chúng tôi đã quyết định đầu tư tại KCN Đất Đỏ 1 ngay cả khi KCN đang trong giai đoạn làm hạ tầng kỹ thuật.
Đến nay hạ tầng đã được hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi.
Để những DN có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong sxkd, theo ông những điều gì cần thay đổi trong chính sách, thủ
tục hành chính, quan hệ giữa các đối tác, với người lao động ...?
Để những doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phát triển tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình,
theo Công ty cần phải cải thiện những thủ tục hành chính và nâng cao chính sách ưu đãi đầu tư, đặc biệt đối
với những ngành công nghiệp công nghệ cáo, công nghiệp phụ trợ. Đối với những doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài cần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép ban đầu để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thu hút lao động,
tuyển dụng, cũng như phát triển các công trình xã hội phục vụ nhu cầu về nhà ở, giáo dục vui chơi, giải trí để
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động làm việc tại các KCN. Đặc biệt cần xây dựng các chương trình
đào tạo lao động kỹ thuật có chất lượng, sát với thực tế để đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp FDI .
Dự định của công ty trong năm 2020 chắc chắn sẽ có nhiều điều mới thưa ông?
Trong năm 2020, Công ty sẽ tập trung phát triển hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao chất lượng và sản
lượng và tích cực tìm kiếm thêm nhiều đối tác mới. Bên cạnh đó, Công ty đang có kế hoạch mở rộng hoạt động
sản xuất kinh doanh của mình tại KCN Đất Đỏ 1 để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các đối tác
và năng lực sản xuất kinh doanh Công ty.
Cá nhân ông có mong ước gì trong dịp năm mới?
Nhân dịp năm mới, tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng , đối tác, cùng toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe,
chúc mọi người một năm mới hạnh phúc – an khang thịnh vượng – vạn sự như ý. Bản thân tôi luôn mong ước
mọi người luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc, đặc biệt mong công ty, các khách hàng, đối tác
ngày càng thành công và phát triển
Người thực hiện
Hồ Chí Hưng
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
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C

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN NĂM 2019

ó thể nói năm 2019 có ý
nghĩa hết sức đặc biệt đối
với cán bộ công nhân viên
Tín Nghĩa, đó chính là cột mốc đánh
dấu 30 năm hình thành và phát
triển của Tổng Công ty. Cùng đồng
hành với sự đi lên của Tín Nghĩa,
ngoài hoạt động chính là sản xuất
kinh doanh thì các chương trình từ
thiện, vì cộng đồng hàng năm được
tổ chức và chuẩn bị chu đáo đã làm
nên thương hiệu Tín Nghĩa, gắn bó
cả hai chữ “Tín” và “Nghĩa”. Bà con,
người nghèo trên địa bàn Tỉnh đều
biết đến Tổng Công ty Tín Nghĩa
thông qua các chương trình, hoạt
động từ thiện ở các vùng sâu vùng
xa, cũng như các chương trình tài
trợ học bổng cho học sinh, sinh
viên.
Trong năm qua, nhân kỷ niệm tròn
30 năm thành lập, Tổng Công ty
đã xây dựng chương trình từ thiện
thật đặc biệt với nhiều hoạt động ý
nghĩa, cụ thể như sau:
Xây dựng 100 căn nhà tình thương
trên địa bàn Tỉnh.
Tổng Công ty đã phối hợp cùng Ủy
Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Đồng Nai, Hội người mù Tỉnh, Hội
Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh và các Huyện
cùng tìm kiếm và lựa chọn những
hoàn cảnh phù hợp để hỗ trợ sửa
chữa, xây dựng những căn nhà tình
thương cho bà con nghèo và hỗ trợ
cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng chi phí ủng hộ cho đợt này là
5 tỷ đồng.

Thực hiện sơn sửa lại mới Trường
mầm non Nhơn Nghĩa qua 10 năm
xây dựng
Cách đây 10 năm, Tổng Công ty
Tín Nghĩa nhân dịp kỷ niệm 20
năm thành lập đã xây dựng 2
trường mầm non: Nhơn Nghĩa
(tại Nhơn Trạch), Thành Nghĩa (tại
Long Thành) để tặng cho 2 huyện
nhằm góp phần vào sự phát triển
của ngành giáo dục nước nhà.
Tổng Công ty suốt thời gian qua
cũng luôn quan tâm và hỗ trợ khi
Trường có nhu cầu về việc đầu tư
máy móc, trang thiết bị cho việc
dạy và học. Nhân kỷ niệm 30 năm
thành lập Tổng Công ty, Ban Tổng
Giám đốc đã có dịp ghé thăm lại
2 ngôi trường và tài trợ thêm kinh
phí để sửa chữa cho trường sau thời
gian dài hoạt động. Tuy nhiên, Ủy
Ban Nhân Dân huyện Long Thành
đã tiếp quản và đầu tư chi phí sửa
chữa, trùng tu cho Trường mẫu
giáo Thành Nghĩa, do đó dịp này
Tổng Công ty Tín Nghĩa chỉ thực
hiện sửa chữa lại Trường mầm non
Nhơn Nghĩa. Chi phí sửa chữa, sơn
sửa lại khoảng gần 1,3 tỷ đồng. Đến
nay hoạt động này đã hoàn tất,
mang lại vẻ đẹp khang trang, mới
mẻ cho ngôi trường.
Tài trợ 65 suất học bổng trong
chương trình “Chắp cánh ước mơ”
thông qua Báo Tuổi trẻ là cầu nối
tìm kiếm, lựa chọn các học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,
nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống.
Với tổng trị giá 500 triệu đồng, 65
suất học bổng được trao cho các

học sinh, sinh viên của tỉnh Đồng
Nai và 6 tỉnh thành thuộc Đông
Nam Bộ. Trong đó, TP.HCM, Tây
Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà
Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận có 30
học bổng dành cho sinh viên năm
1, năm 2 (mỗi tỉnh thành 05 học
bổng). Riêng tỉnh Đồng Nai có 30
học bổng cho học sinh và 05 học
bổng cho sinh viên. Mỗi học bổng
cho học sinh là 5.000.000 đồng,
sinh viên là 10.000.000 đồng.
Bên cạnh các hoạt động nói trên,
các hoạt động thường niên vẫn
được Tổng Công ty Tín Nghĩa quan
tâm, thực hiện như chương trình:
Chung lòng chung sức, tặng quà
tết cho bà con nghèo trên địa bàn
Tỉnh, tặng sổ tiết kiệm cho thân
nhân những gia đình thương binh
liệt sỹ thông qua các chương trình
lớn của Đài truyền hình như Tháng
5 Ơn Người, Những người con Bất
tử,..Tổng chi phí thực hiện từ thiện
năm 2019 là 9,7 tỷ đồng, tăng hơn 3
tỷ so với năm 2018. Có thể thấy đối
với Tín Nghĩa, hoạt động từ thiện
luôn được quan tâm, chú trọng
thực hiện với một tấm lòng hướng
thiện ngày càng được phát huy. Hy
vọng rằng với những nỗ lực mà cả
tập thể Ban lãnh đạo Tổng Công
ty và toàn thể CBCNV Tín Nghĩa đã
dành cho hoạt động cộng đồng,
các nhân vật, hoàn cảnh được hỗ
trợ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp
hơn, một tương lai hạnh phúc và
tươi sáng hơn.
Lan Anh
Phòng TTTT
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N

ĐEM NIỀM VUI CHO EM ĐẾN TRƯỜNG

hư chúng ta đã biết, miền
núi Tân Phú là vùng đất
thuộc vùng sâu vùng xa
thuộc địa phận tình Đồng Nai. So với
các em học sinh ở đây thì các em ở
các vùng khác còn có nhiều điều kiện
tốt hơn, chính vì thế con đường đến
trường của các em vẫn còn nhiều gian
nan và trắc trở, đứng trước các nghịch
cảnh như thế nhưng các em vẫn luôn
có ý chí vươn lên trong học tập. Điều
đó rất đáng biểu dương và khen ngợi,
và để tiếp sức cho tinh thần hiếu học,
hôm nay chương trình “Chung lòng
chung sức” Đài truyền hình Đồng Nai
lại tiếp tục đồng hành cùng Tổng Công
ty Tín Nghĩa, Công ty CP Thống Nhất
đem những niềm vui cùng những suất
học bổng nghĩa tình đến với em học
sinh nghèo của địa phương này.
Câu chuyện chúng tôi mang đến cho
chương trình là em Nguyễn Thị Ánh
Ngọc, học sinh lớp 11/A12, một học
sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn
của của môi trường này. Cũng như
bao bạn bè đồng trang lứa, Ngọc được
sinh ra trong ngôi trường có đủ hơi
ấm yêu thương của một mái gia đình
nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy chỉ vỏn
vẹn kéo dài đến năm em 15 tuổi. Mẹ
Ngọc lâm bệnh nặng và đã qua đời vì
căn bệnh ung thư quái ác. Từ ngày mẹ
mất, ngôi nhà nhỏ của gia đình cũng
dần vắng vẻ đìu hiu, vì gia cảnh khó
khăn, anh trai của Ngọc đã phải xin
nghỉ học giữa chừng, gác lại những dự
định ước mơ của tương lai để bôn ba
xa xứ nhường cơ hội thực hiện ước mơ
đến trường cho Ánh Ngọc. Còn cha
của em, từ nhỏ không được học hành,
lại không có nghề nghiệp ổn định,
nay một mình phải gánh vác nuôi con
bằng những công việc làm bấp bênh,
bữa có bữa không, nên mấy năm qua
cha em đã chọn công việc phụ hồ để
nuôi sống gia đình. Có những lúc phải

theo nhưng công trình xa nhà, phải
chấp nhận rày đây mai đó mới mong
kiếm được nhiều tiền để lo cho đứa
con gái ăn học nên trong thâm tâm
của mình Anh nghĩ : “Cho dù cuộc
sống hiện tại còn lắm khó khăn chật
vật, nhưng với vai trò người cha như
anh vẫn quyết tâm lo cho đứa con gái
yêu thương của mình được cắp sách
đến trường vì chỉ có duy nhất con
đường học vấn mới mong đem lại cho
con có được ánh sáng ở ngày mai. Đó
không chỉ là trách nhiệm của người
cha, mà còn là tâm nguyện của anh
muốn hoàn thành với người bạn đời
đã khuất. Hiểu được sự gắng sức của
cha và anh trai phải dở dang việc học,
vì tương lai dành cho mình, hơn hết là
những lời trăn trối của mẹ trước lúc ra
đi, nên mấy năm qua Ánh Ngọc luôn
phấn đấu học tốt, và hi vọng đó sẽ là
liều thuốc tinh thần giúp cha và anh
trai vơi bớt đi nỗi cơ cực của cuộc đời
nghèo, nên ngày ngày bên trang sách
quyển tập, cô trò nhỏ này vẫn cố chắt
chiu tích lũy cho mình những kiến
thức hữu ích để hi vọng mang đến cho
gia đình 1 tương lai tươi sáng ở ngày
mai. Được nuôi dưỡng ước mơ đến
trường từ tình thương cũng như sự hi
sinh thầm lặng của cha và anh trai, nên
từ những năm Tiểu học, THCS và cả
ngay khi bước chân vào ngôi trường
Đoàn kết này, Ánh Ngọc đều luôn đạt

danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của
nhà trường và nằm trong đội tuyển
học sinh giỏi của huyện, những bài thi
tốt - những điểm số tuyệt vời ở tất cả
các môn học của em đã tạo được ấn
tượng tốt đẹp trong mắt thầy cô và
bạn bè giữa cuộc sống khó khăn nhọc
nhằn gian nan phía trước, thế nhưng
những thành tích mà Ánh Ngọc mang
về thật đáng quý, đáng trân trọng biết
bao, nhưng để đi hết chặng đường
những năm tiếp theo, thì em còn phải
đối mặt với nhiều gian nan thử thách,
như chính tâm niệm phải học thành
tài để báo đáp công lao của cha và anh
trai đã biến thành nguồn sức mạnh
lớn lao giúp Ánh Ngọc vững vàng hơn
để tiến lên trên con đường ngược gió.
Chia tay em và gia đình, nhìn vào ánh
mắt đượm buồn ấy, tôi thiết nghĩ còn
nhiều nỗi niềm và khắc khoải đang còn
ở phía trước, thông qua chương trình
này, rất mong nhận được sự quan tâm
của Chính quyền địa phương cũng
như các mạnh thường quân để những
người con hiếu học như em nói riêng
và còn nhiều người con hiếu học có
hoàn cảnh khó khăn khác sẽ thực hiện
được ước mơ đến trường của mình
Hồng Uyên
Công ty CP Thống Nhất
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TIẾP SỨC EM ĐẾN TRƯỜNG

hững tháng cuối năm, mọi
việc dường như trở nên gấp
gáp, hối hả hơn thường lệ,
công nhân, viên chức tất tả hoàn tất
chỉ tiêu cuối năm, người buôn bán
chuẩn bị hàng hóa kinh doanh dịp Tết,
học sinh chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ,…
nhưng đâu đó, vẫn có những hoàn
cảnh khó khăn mà tự bản thân mình,
chỉ dựa vào ý chí, niềm tin của bản
thân, cũng khó vượt qua những khó
khăn, nghịch cảnh của cuộc sống…
Như thường lệ, Công ty Cổ phần Phát
triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa đã
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền
hình Đồng Nai cùng thực hiện Chương
trình Chung lòng Chung sức, cùng
chung tay xoa dịu nỗi đau của một số
hoàn cảnh bất hạnh trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai.
Câu chuyện đầu tiên là trường hợp
của cậu học trò nghèo Đinh Quốc
Việt, học sinh lớp 4/4 trường tiểu học
Nguyễn Bá Ngọc, phân hiệu 3, ấp 7, xã
Đắc Lua, huyện Tân Phú. Mẹ bỏ đi, cha
em – một người khiếm thị vì mưu sinh,
đã phải tha hương lên tận Sài Gòn để
kiếm sống bằng nghề bán vé số gần
chục năm nay. Sống giữa chốn phồn
hoa, cuộc sống đắt đỏ nhưng anh vẫn
phải cố gắng tằn tiện để hàng tháng
có chút tiền gửi về cho các con được
ăn học. Không còn cha, mẹ bên cạnh,
cuộc sống của Việt giờ chỉ còn lại ở
tình thương của người bà, bà Hoàng
Thị Phượng, năm nay đã gần 70 tuổi,
cuộc sống của mấy bà cháu chỉ trông
chờ vào 2 sào ruộng trồng lúa của gia
đình tiền công cạo hạt điều khi rảnh
rỗi. Tuy cuộc sống nghèo khó, bà vẫn
mong cho đứa cháu nội của mình có
thêm kiến thức để vững bước tương
lai sau này. Với Quốc Việt, tuổi thơ sớm
chịu nhiều mất mát, đã hình thành
trong em sự trầm tĩnh, ít nói, đôi mắt
buồn mang nhiều tâm sự,… giờ đây,
mỗi lần nhắc về những năm tháng
tuổi thơ, hình ảnh in đậm trong lòng
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Việt là bà nội, người đã gần gũi, chăm
sóc em nhiều nhất, tình thương của bà
chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn em,
giúp Việt vượt qua nỗi đau thiếu vắng,
mạnh mẽ bước qua mọi thử thách để
vươn tới ước mơ học tập - ước mơ của
tương lai.
Cũng giống như hoàn cảnh của Quốc
Việt, hoàn cảnh của Hoàng Lê Khánh
Ngọc, học sinh lớp 3/2, học sinh
trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, ở xã
Đắc Lua, huyện Tân Phú cũng như thế.
Khi mới lên 3, thì cha, mẹ em đã chia
tay, Khánh Ngọc được gửi cho ông bà
ngoại nuôi dưỡng. Thiếu vắng hơi ấm
tình thân, chỗ dựa duy nhất của em là
ông bà ngoại, chính tình thương của
ông, bà là động lực to lớn giúp cho
đứa trẻ mồ côi như em quên đi bao
mặc cảm, tủi buồn. Nhìn bên ngoài,
trông Ngọc có vẻ khỏe mạnh như
những người khác, nhưng trước đây,
em mang trong mình căn bệnh không
hậu môn bẩm sinh, để có tiền chữa
trị, ông bà của em đã phải vay mượn
khắp nơi để đưa Ngọc đi phẫu thuật,
đến nay, sức khỏe của ông đã dần
tạm ổn, nhưng phần nào cũng ảnh
hưởng đến sinh hoạt trong cuộc sống
hàng ngày. Chịu nhiều thiệt thòi vì
bệnh tật lẫn trong cuộc sống do thiếu
vắng tình thương của cha mẹ ngay từ
nhỏ, nhưng đến nay, chính nhờ tình
thương yêu của ông bà mà em đã dần
lạc quan hơn. Ông bà ngoại của Khánh
Ngọc tuổi đã cao, chỉ biết trông cậy
vào 02 công đất trồng lúa để lo toan

cuộc sống và ít tiền công kiếm được từ
công việc cạo hột điều, gia cảnh thiếu
chút, hụt sau nên Khánh Ngọc không
thể có cuộc sống đủ đầy, tuy nhiên,
ông bà em luôn dồn sức làm lụng để
có đủ điều kiện đưa cháu đến trường,
cũng như khuyến khích động viên
Ngọc tiếp tục cố gắng, lời động viên,
tình yêu thương của ông bà lại càng
khuyến khích khát vọng học tập trong
Ngọc thêm cháy bỏng, đó chính là liều
thuốc tinh thần giúp cho em vượt qua
khó khăn, viết tiếp ước mơ học hành.
Tại chương trình, Thầy Vũ Văn Trường,
phụ trách phân hiệu 3 trường tiểu học
Nguyễn Bá Ngọc cho biết trong những
năm qua, thấu hiểu hoàn cảnh của hai
em, nhà trường đã phối hợp với các
nhà mạnh thường quân hỗ trợ sách,
viết, giày dép… để hai em có thêm
điều kiện để đến trường. Thầy cũng
cho biết hạnh kiểm của 02 em đều
rất tốt, trong các năm học vừa qua,
các em đều là học sinh học vượt trội
ở môn toán, tiếng Việt, cả hai em đều
tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt
động của đoàn, đội, nhà trường. Nhân
dịp chương trình Chung lòng Chung
sức lần này, thầy cũng gửi lời cám ơn
chân thành đến Công ty CP Phát triển
Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã tài trợ
02 phần học bổng trị giá 10.000.000
đ/ phần và hy vọng sẽ có thêm nhiều
nhà tài trợ cho các em hơn nữa trong
tương lai.
Đặng Hồng Long
Phòng TTTT

TÍN NGHĨA VỚI CỘNG ĐỒNG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG LÒNG CHUNG SỨC NĂM 2019

NHÂN RỘNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

T

rong năm 2019, Phòng
TTTT đã phối hợp với Đài
PTTH Đồng Nai thực hiện
ghi hình và phát sóng 12 số chương
trình “Chung lòng Chung sức”.
Chương trình được phát sóng định
kỳ vào lúc 16 giờ trên kênh ĐN1 thứ
năm và phát lại lúc 20 giờ trên kênh
ĐN2 thứ sáu tuần thứ hai hàng tháng
cùng với sự tham gia tài trợ của Văn
phòng Tổng Công ty và các Công
ty thành viên (Công ty TNHH Đầu
tư KCN Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần
Logistics Tín Nghĩa -ICD Biên Hòa,
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa, Công
ty CPDV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín
Nghĩa, Công ty CP QLDA Tín Nghĩa,
Công ty CP Thống Nhất, Công ty CP
Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty Cổ phần
Cảng Container Đồng Nai).
Tổng chi phí thực hiện chương trình
năm 2019 là 360 triệu đồng, trong đó
số tiền tài trợ giúp đỡ cho các hoàn
cảnh nhân vật là 240 triệu đồng và
chi phí phát sóng là 120 triệu đồng.
Ngoài sự tài trợ của Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các Công ty thành viên,
các nhân vật của chương trình còn
nhận được rất nhiều sự đóng góp
và hỗ trợ của khán giả xem đài, các
nhà hảo tâm trong và ngoài Tỉnh.
Điển hình như trường hợp ông Phạm
Hữu Vinh – Việt kiều Mỹ, hiện đang
sống tại Bang California trước đây
sinh sống tại phường Hòa Bình, Tp.
Biên Hòa, ông thường xem chương
trình “Chung lòng Chung sức” của
Đài PTTH Đồng Nai qua trang Web,
ông đã liên hệ với Ban biên tập hỗ
trợ mỗi nhân vật sau khi phát sóng
là 400 USD (Tất cả 16 nhân vật được
thụ hưởng số tiền này đều thông
qua chính quyền địa phương). Bên
cạnh đó, các nhân vật trong chương

trình “Chung lòng Chung sức” sau
khi phát sóng còn nhận được nhiều
tấm lòng của các mạnh thường quân
hỗ trợ thêm như xây, sửa lại những
ngôi nhà xuống cấp hư hỏng nặng,
trợ cấp thêm tiền để chạy chữa bệnh
tật, ốm đau.v.v. Như trường hợp anh
Nguyễn Thanh Nhàn ở xã Phú Lập,
huyện Tân Phú sau khi được chương
trình hỗ trợ một con bò giống, một
nhóm khán giả ở Bình Dương đã hỗ
trợ thêm 50 triệu đồng xây lại ngôi
nhà cho cha con anh; hay trường
hợp của bà Phạm Thị Thuyết, ngụ
ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán,
chương trình đã hỗ trợ cho bà một
con bò đến nay đã sinh được một con
bê và càng vui hơn sau khi phát sóng,
nhóm từ thiện ở Biên Hòa đã đến hỗ
trợ thêm cho gia đình gần 100 triệu
đồng. Tổng số tiền hỗ trợ từ khán giả
xem đài cho các nhân vật trong năm
2019 hơn 300 triệu đồng.
Qua 09 năm thực hiện, chương trình
“Chung lòng Chung sức” đã chung
tay chia sẻ giúp đỡ cho 124 hoàn
cảnh gia đình khó khăn bất hạnh,
các em học sinh nghèo hiếu học ở
các huyện vùng sâu vùng xa trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và sau mỗi

chương trình phát sóng các nhân
vật còn nhận được sự giúp đỡ, hỗ
trợ rất nhiều về vật chất, tinh thần
từ các nhà hảo tâm, mạnh thường
quân trong và ngoài Tỉnh. Tổng số
tiền Tổng Công ty Tín Nghĩa và khán
giả xem đài ủng hộ tài trợ cho các
nhân vật của chương trình “Chung
lòng Chung sức” trong 9 năm qua
là hơn 4,2 tỷ đồng, đã thể hiện ý
nghĩa nhân văn, tấm lòng nhân ái
của Lãnh đạo Tổng Công ty cũng
như tập thể CBCNV Tín Nghĩa, cùng
với cộng đồng luôn quan tâm chia sẻ
với những hoàn cảnh khó khăn, bất
hạnh trong xã hội. Có thể nói chương
trình “Chung lòng Chung sức” 9 năm
qua đã tạo được niềm tin, kết nối hỗ
trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho
những mảnh đời bất hạnh. Chương
trình tuy không phát sóng trong
khung giờ vàng của Đài truyền hình,
nhưng đối với những ai quan tâm và
yêu quý chương trình, chương trình
đã trở thành một cầu nối của sự đồng
cảm, kết nối những tấm lòng nhân ái,
bao dung, góp phần làm nên thành
công của chương trình trong suốt
thời gian qua.
Hồng Châu
Phòng TTTT
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Chúng ta – những thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa đang đứng trước thềm năm mới. Một năm mới với sự khởi đầu đầy
phấn khởi của nhiều dự án, kế hoạch lớn nhằm đưa Tổng Công ty phát triển lên một tầm cao mới. Xuân Canh Tý, Bản tin Nội
bộ của Tổng Công ty Tín Nghĩa mở diễn đàn dành cho “Những gương mặt mùa xuân” để mỗi chúng ta có dịp bày tỏ những
tâm tư, ước nguyện về cuộc đời, về nghề nghiệp của mình.
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ANH NGUYỄN HOÀNG EM
- CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

NĂM MỚI “ĐẦU TƯ ” THÊM CHO
VIỆC HỌC HÀNH

K

ỷ niệm nhất đời mình cho
đến lúc này, tôi sẽ nghĩ
ngay đến những ngày
đầu đặt chân đến “Đại gia đình Tín Nghĩa”. Đó
là những ngày hạnh phúc nhất của tôi khi mới
bắt đầu công việc mới sau khi ra trường.
Trải qua những khoảng khắc đó, tôi đã cố
gắng khắc phục và sự giúp đỡ của mọi người
đã thôi thúc tôi tích cực học hỏi và phát triển
nhiều hơn nữa.

ANH HOÀNG QUỐC QUÂN

- CÔNG TY CP CÀ PHÊ TÍN NGHĨA

NHIỀU NGUYỆN ƯỚC TRONG NĂM MỚI:
ƯỚC NGUYỆN BÌNH AN TRONG NĂM MỚI

V

ới tôi năm mới luôn mong có những
lời nguyện ước mới để mong được
mọi việc hanh thông. Ông bà ta từng
nói: “Kẻ trí thì quý cái sức”, vì vậy tôi ước nguyện
năm mới là sức khỏe dồi dào để làm được nhiều
việc hơn. Ngoài sức khỏe, tôi cầu mong sự bình
an, mong ước công việc phát đạt. Tôi mong ước
gia đình hoà thuận, gắn kết và mong ước cuộc
sống gặp nhiều may mắn.

Là nhân viên Quản lý chất lượng trên dây
chuyền sản xuất của Công ty CP Cà phê Tín
Nghĩa, tôi hiểu rõ công việc của mình. Bên
cạnh việc cố gắng sắp xếp thời gian tham gia
học tập các khóa đào tạo về chuyên môn tôi
cũng đã tích cực chia sẻ những quan điểm,
hiểu biết của mình đến mọi người để chúng
tôi có thể cùng nhau nghiêm túc thực hiện.
Thế giới vẫn cứ vận động, phát triển không
ngừng. Để phát triển bản thân, tôi luôn trong
tư thế chủ động học tập và trao dồi kiến thức,
đặc biệt là những kiến thức về lĩnh vực cà phê
hoà tan và Hệ thống ATTP. Tích cực rèn luyện
ngoại ngữ và chuyên môn, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm trong công việc để cùng
Công ty vượt qua những thử thách phía trước
và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Mùa xuân này em xin cầu chúc cho Tổng Công
ty Tín nghĩa nói chung và Công ty CP Cà phê
Tín Nghĩa nói riêng bước sang năm mới ngày
một phát triển và làm ăn phát đạt. Mong ước cá
nhân em được đào tạo và có cơ hội phát triển
năng lực cá nhân, cùng tập thể phòng ban đạt
được những mục tiêu chung của công ty, phát
huy tinh thần đồng đội cùng nhau xây dựng
nhà máy ngày càng thành công.

(Anh Hoàng Em đứng chính giữa)
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CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG

– CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

CẦN BIẾT “MỈM CƯỜI”
TRƯỚC CUỘC SỐNG XUNG QUANH

ANH NGUYỄN NHẬT ANH

CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA
- PHƯƠNG ĐÔNG

NĂM CANH TÝ SẼ CỐ GẮNG HOÀN
THIỆN BẢN THÂN
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CHỊ NGUYỄN THỊ MỸ

- CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

PHÁT HUY SỨC TRẺ VÌ MỘT TÍN
NGHĨA GIÀU MẠNH

C

ông việc tôi đang làm là thống kê khu
vực tại khu vực 5 thuộc Công Ty CP
Xăng Dầu Tín Nghĩa và tôi hài lòng với
việc mình làm. Tôi thật sự yêu quý, toàn tâm toàn ý
với công việc của mình và luôn mong muốn làm tất
cả những điều có thể mang lại hiệu quả cho công
việc.
Một số cái chưa hài lòng về bản thân mình: chưa
mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, chưa thật sự cố
gắng tự phấn đấu trong việc học tập nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể hoàn thành
tốt hơn nữa công việc hiện nay. Tôi sẽ cố gắng phấn
đấu tự rèn luyện bản thân để khắc phục.
Năm mới đến, tôi hy vọng về một TÍN NGHĨA phát
triển mạnh mẽ hơn nữa, hy vọng về một cuộc sống
tốt đẹp hơn cho tất cả mọi thành viên gia đình Tin
Nghĩa. Trên đà phát triển chung, chắc chắn chúng
ta sẽ thấy được một Tín Nghĩa phát triển hơn. vươn
xa hơn, vững bền với thời gian và là nền tảng thịnh
vượng hơn trong tương lai.
Chào đón năm mới, tôi luôn nhắc nhở mình phải
học tập, rèn luyện kiến thức và kỹ năng nhiều hơn
nữa. Tôi nguyện sẽ quyết tâm và cố gắng nỗ lực hết
mình trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay
góp sức cống hiến sức trẻ, tài năng của mình vì sự
phát triển chung của TÍN NGHĨA.
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ANH HỒ HUY PHONG

CÔNG TY CP CẢNG CONTAINER ĐỒNG NAI

MỖI CÁ NHÂN GIỎI
SẼ CÓ MỘT TẬP THỂ GIỎI

CHỊ VÕ THỊ MINH TRANG

CÔNG TY CP CẢNG CONTAINER ĐỒNG NAI

Năm mới
mong điều tốt đẹp
Đến với mọi người

T

ôi yêu công việc mình đang làm và tự
hào về nơi mình đang làm việc. Cá nhân
tôi luôn tự hào mình là một phần của
Tổng Công ty Tín Nghĩa, vì ở đây mọi người
không chỉ học hỏi, đúc kết được nhiều kỹ năng,
kinh nghiệm trong công việc mà còn cảm nhận
được tình người đầy ấp ở đây.
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 và trở thành trường đại
học cho mọi người trau dồi kiến thức và vươn
lên.
Tín Nghĩa ngày càng phát triển đòi hỏi mỗi
thành viên 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.
Để làm được 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
để 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.

V

ới công việc kế toán, tôi hài lòng với công việc mình
được giao và luôn luôn hoàn thành tốt việc được giao.
Trong công việc, tôi luôn hoà đồng với đồng nghiệp
và phối hợp với tốt với đồng nghiệp để hoàn thành tốt công
việc được giao. Qua thời gian làm việc tại Công ty tôi cũng đã
phấn đấu hết mình để đạt được những mục tiêu cũng như tâm
tư và nguyện vọng cá nhân.
Với hy vọng và niềm vui chào đón năm mới, cá nhân tôi mong
cho gia đình, công việc của tôi luôn đón nhận những điều
tích cực, mong ước mọi sự tốt đẹp đến với bản thân, gia đình
và mong cho công ty ngày càng phát triển bền vững. Hiện tại,
cũng như trong thời gian tới tôi phấn đấu hết mình trong công
việc và học hỏi thêm nghiệp vụ chuyên môn để góp một phần
nhỏ bé trong sự nghiệp chung của Tổng Công ty.
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ANH LÊ DOÃN HOÀNG

CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN NGHĨA

CÔNG TY
LÀ NGÔI NHÀ THỨ HAI CỦA MÌNH

B

ước qua một
năm
làm
việc cùng đại
gia đình Tín
nghĩa. Tôi rất
vui khi đóng
góp được một
phần trong
thành công
chung
của
Công ty QLDA
Tín Nghĩa.
Một năm 365
ngày bận rộn
đã trôi qua và
một mùa xuân nữa lại sắp đến. Năm Canh Tý
mong gia đình, bạn bè và tập thể cán bộ Công
ty QLDA Tín Nghĩa thật nhiều sức khỏe, tràn đầy
niềm vui và thành công. Chúc Công ty hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu của
Tổng Công ty đề ra. Mong rằng một năm mới có
thể đóng góp nhiều hơn cho Công ty góp sức
xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh. Đồng
thời bản thân cũng mong muốn được gắn bó
với công ty và sẽ là một nhân viên nòng cốt của
Công ty QLDA Tín Nghĩa.
Sau khi gia nhập Công ty tôi nhận thấy Công ty
như là một ngôi nhà của bản thân nên tôi luôn
ý thức phải hoàn thiện tốt và xuất sắc nhiệm vụ
của phòng Tư Vấn Giám Sát cũng như Công ty
giao cho. Ngày càng hoàn thiện phát triển bản
thân để trở thành một trong những nhân viên
gương mẫu của Công ty.

CHỊ TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

K

HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ SỤC SÔI
SỰ CỐNG HIẾN TRONG CÔNG VIỆC

hi tôi đi làm, tôi luôn tự hỏi mình: “Hôm nay mình
có học được cái gì mới không?” “Hôm nay mình sẽ
giải quyết thêm được việc gì?” và “Tháng tới, năm tới
mình sẽ phát triển đến mức nào?”...
Riêng bản thân tôi không chấp nhận việc hy sinh tất cả chỉ để
kiếm tiền. Tôi muốn mình hoàn thiện hơn, đó là mong ước lớn
nhất của bản thân. Tôi nghĩ rằng khi tôi hoàn thiện các kỹ năng
của mình, thì tiền sẽ tự tìm đến sau đó. Cho nên mỗi ngày tôi
sẽ cố gắng tìm ra một “mục đích” để làm và học hỏi ngày hôm
đó, để duy trì cái say mê công việc.
Tôi thấy mình luôn là một người may mắn, gặp nhiều người
tốt và cơ hội lớn khi được làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư
Nhơn Trạch và đang yêu công việc của mình.
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã và đang là nơi gắn kết hy vọng cho
tất cả mọi người, đều được kết nối với nhau bằng sợi dây vô
hình mang tên HY VỌNG. Tôi mong cho mình sẽ tìm được mục
đích của những việc mình làm hiện giờ, và có sức khỏe để thực
hiện chúng. Tôi sẽ thật chăm chỉ, sẽ dậy sớm hơn, ăn sáng đầy
đủ, làm cho mình luôn ngập tràn năng lượng nhất có thể! Tôi
sẽ sống chứ không chỉ tồn tại. Tôi sẽ đối diện với vấn đề của
công việc, của bản thân hay gia đình, tôi sẽ nhìn thẳng vào nó,
sẽ thật cẩn thận tìm cách giải quyết vấn đề và không lùi bước
khi gặp khó khăn, và tôi tin khi tôi sống và làm việc hết mình
như vậy, tôi sẽ tìm được một con đường thành công riêng cho
mình, dù là ngắn hay dài. Hi vọng không chỉ riêng tôi mà tất
cả thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa đều luôn sục sôi lòng
nhiệt huyết cống hiến, để cùng nhau góp sức xây dựng Tín
Nghĩa ngày một phát triển hơn.
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55

DIỄN ĐÀN “NHỮNG GƯƠNG MẶT MÙA XUÂN”

ANH NGUYỄN VĂN PHÊ

– CTY CP DVBV CN TÍN NGHĨA

N

NĂM MỚI MONG CHO MỌI NGƯỜI ĂN NÊN LÀM RA

ăm Kỷ Hợi đã qua, năm Canh
Tý đến, tôi hài lòng là cùng với
tập thể đội bảo vệ KCN Tam
Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên
giao, giữ vững tốt an ninh trật tự, tài sản
của KCN, góp phần vào sự thành công
chung của công ty.
Tuy nhiên, điều khiến cá nhân chưa hài
lòng là với vai trò là một nhân viên làm
việc lâu năm được chỉ huy đội bảo vệ giao
trách nhiệm dìu dắt, truyền tải những
kinh nghiệm cho các đồng nghiệp mới
mà khả năng truyền đạt chưa được
suông thuận như mong đợi.

Năm mới đến, tôi ước mong cho đại gia
đình Tín Nhĩa có một mùa xuân ấm áp,
an lành, hạnh phúc, sum vầy. Mong công
ty làm ăn ngày càng phát triển, tạo nhiều
việc làm và cải thiện đời sống người lao
động. Để Tín Nghĩa gặt hái nhiều thành
công, bản thân sẽ tiếp nhận và hoàn
thành các nhiệm vụ cấp trên giao, không
ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm,
nghiệp vụ đồng thời truyền tải những
kinh nghiệm có được cho các đồng
nghiệp mới nhằm góp phần vào việc giữ
vững tốt an ninh trật tự, an ninh tài sản.

ANH TRẦN TẤN LỰC

- CTY CP DVBV CN TÍN NGHĨA

KHÁCH HÀNG THẤY VUI LÀ MÌNH THẤY CẢ MÙA XUÂN RỒI

N

hiệm vụ của chúng tôi là tuần
tra trực gác, đảm bảo an toàn
tài sản, an ninh mục tiêu, đem
lại sự hài lòng cho khách hàng. Một năm
qua, bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng
nghỉ của anh em, của tất cả tập thể công
ty. Điều tôi hài lòng là gia đình hạnh phúc,
công việc ổn định phù hợp với tôi. Nhưng
vẫn còn một số việc tôi cần phải lưu ý
trong việc học tập, nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn, học tập trong anh em. Học
từ công việc thực tiễn, để góp phần nhiều
hơn nữa vào sự phát triển cho Công ty

ANH PHẠM ĐỨC GIÁP

– CTY CP DVBV CN TÍN NGHĨA

V

Năm mới đến, ước mong cho đại gia đình
Tín Nghĩa có một mùa xuân nhiều an lành
và hạnh phúc. Mong ước công ty ngày
càng phát triển, kinh doanh thuận lợi.
Tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt
đẹp của Công ty và luôn quan tâm, tạo
điều kiện tốt nhất cải thiện cuộc sống
Thông tin nội bộ - Số 01/2020

Sắp sang năm mới tôi cầu mong đại gia
đình Tổng Công ty Tín Nghĩa làm ăn phát
đạt và dồi dào sức khỏe. Công ty Bảo vệ
ngày càng vững mạnh, duy trì công việc
và đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho CBNV.
Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu chấp
hành đường lối của Công ty, hỗ trợ tìm
kiếm mục tiêu, xây dựng mối quan hệ
khách hàng và tạo niềm tin với họ, xứng
đáng tên tuổi của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

NĂM MỚI NẠP 100% NĂNG LƯỢNG ĐỂ LÀM VIỆC

ới niềm hân hoan chờ đợi 2020 gõ
cửa, điều khiến tôi hài lòng là bản
thân đã cùng với tập thể đội bảo
vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 hoàn
thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, giữ
vững tốt an ninh trật tự, tài sản không chỉ
của khu công nghiệp và các khu vực lân
cận.
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bảo vệ và Tổng Công ty.

cho người lao động.
Là “thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa”,
bản thân sẽ tiếp nhận và hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao, luôn học tập,
trau dồi kinh nghiệm, nghiệp vụ cho bản
thân, tiếp xúc và quan hệ với khách hàng
thật tốt, đảm bảo niền tin của họ và tìm
kiếm thêm nhiều mục tiêu mới.
Hãy để khoảnh khắc cuối cùng của năm
vừa qua khép lại tất cả, hãy xua tan những
gì không vui để giữ lại những điều tuyệt
vời nhất. Và bước qua năm mới với 100%
năng lượng để làm việc và cống hiến.
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CTY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

CHỊ LÊ ĐOAN NHÂN

CTY CP XĂNG DẦU TÍN
NGHĨA

T

VẬN DỤNG TỐI ĐA
SỨC TRẺ ĐỂ VƯỢT LÊN

Một năm nữa lại đi qua, dường
như thời gian và những trải
nghiệm đã làm ta trưởng
thành hơn trong suy nghĩ.
Thất bại trong cuộc sống giúp
tôi kiên cường và nghị lực hơn,
tôi đã mạnh mẽ và cứng cỏi
hơn. Không hẳn là thông minh
hay sáng suốt hơn, nhưng tôi
đã biết cách để yêu thương
nhiều hơn và nhận về nhiều
hơn, chính sự quan tâm và tình
yêu thương đã vực dậy niềm
tin trong tôi, khiến tôi không
bao giờ cảm thấy tuyệt vọng.
Trước thềm năm mới, cũng như
bao người, tôi mong những

KHI LÀ CHÍNH MÌNH
BẠN MỚI ĐẸP HƠN MỖI NGÀY

rong cuộc sống nếu biết bằng lòng với những
gì đang có đó là hạnh phúc. Nhưng cũng chính
cuộc sống buộc ta phải vận động, phải phát
triển tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao khả năng sáng
tạo để đạt được kết quả mới là mục tiêu phấn đấu.

T

rong khoảnh khắc giao
mùa của đất trời, 365
ngày trôi qua, những điều
không hài lòng đôi lúc không
phải là những kế hoạch, dự
định lớn lao, mà đôi khi chỉ là
những điều nhỏ nhất trong
cuộc sống hàng ngày. Và có
cả những cơ hội đã bị ta bỏ
lỡ, cùng với những tiếc nuối,
tất cả như một nốt trầm trong
bản hòa ca của năm cũ.

CHỊ PHAN NGỌC THÙY LINH

người thương yêu bên cạnh
mình bình an và hạnh phúc.
Riêng tôi, tôi chỉ ao ước mình
có một trái tim đủ mạnh mẽ
và đủ yêu thương, một khối óc
đủ sáng suốt để luôn là chính
mình trong mọi hoàn cảnh. Để
Tín Nghĩa gặt hái nhiều thành
công, bản thân tự nhận thấy
trong công tác mỗi một công
việc, một vấn đề phức tạp để
hoàn thành tốt, đem lại hiệu
quả, lợi ích cho công ty. Muốn
có được điều này, tôi phải cố
gắng học tập, vận dụng nhiệt
huyết của tuổi trẻ, không
ngừng nâng cao toàn diện cả
phẩm chất và năng lực để đủ
sức vượt qua hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

Năm cũ đã qua, nhìn lại chặng đường điều tôi hài lòng
là thành quả mà mình đã gieo trồng ba năm qua cuối
cùng cũng đến mùa thu hoạch theo bước chân con vào
giảng đường. Ngẫm lại bản thân, điều tôi tâm đắc là “
Chỉ khi được là chính mình, bạn mới đẹp hơn mỗi ngày”
. Tôi từng học nhảy, tập thể dục, ăn kiêng và ti tỉ những
biện pháp để mong mình thon gọn hơn trước. Nhưng rất
nhanh, trong một giây phút yếu lòng nào đó tôi lại cho
phép mình trở về với thói quen cũ. Không phải tôi không
đủ kiên trì mà bởi vì với những giá trị cũ làm tôi thấy
mình hạnh phúc hơn. Điều không hài lòng đó là những
kỹ năng của tôi trong vai trò cán bộ quản lý, những “kỹ
năng mềm” về xây dựng quan hệ với con người. Những
kỹ năng này không có trong sách vở mà chỉ học được
trong thực tiễn cuộc sống mà thôi và đến giờ tôi còn phải
học. Với hy vọng và niềm vui chào đón một năm mới đến,
thầm ước mong xuân bình an đến mọi nhà. Mong ngôi
nhà Tín Nghĩa luôn kiên cường vững chãi trên bước đi
của mình.

ANH HỒ CHÍ HƯNG

CÔNG TY CP KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

TRAU DỒI NGOẠI NGỮ ĐỂ LÀM TỐT HƠN
CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

T

rong năm 2019, tôi
cũng tương đối hài lòng
với bản thân khi đã đạt
được một số mục tiêu của mình.

Trong suốt một năm học tập và thực hiện
công tác chuyên môn, tôi cũng đã đóng
góp một phần công sức cho công ty trong
công tác thu hút khách hàng. Mặc dù trong
giai đoạn đầu tư, phát triển hạ tầng cũng
như kêu gọi thu hút khách hàng nhưng
Công ty cũng đã thu hút được 14 nhà đầu
tư với tổng diện tích trên 50ha trong năm
2019, đây cũng thể hiện sự quyết tâm, cố
gắng của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ
cán bộ công nhân viên của Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông.

năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng,
đặc biệt có thật nhiều sức khỏe. Riêng bản
thân tôi năm mới còn là dịp để tiếp tục hoàn
thiện bản thân trong công tác chuyên môn.
Tôi luôn mong ước bản thân sẽ tiếp tục làm
việc hiệu quả, nâng cao năng suất làm việc
và hoàn thành các mục tiêu kế, hoạch của
Công ty đề ra.

Là thành viên của đại gia đình Tín Nghĩa,
bản thân tôi luôn đặt ra mục tiêu hoàn thiện
nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt
các nhiệm vụ, tôi sẽ phấn đấu để học thêm
ngoại ngữ thứ hai và hoàn thiện tốt hơn vốn
Với hy vọng và niềm vui chào đón một năm tiếng Anh của mình.
mới sung túc an lành, bản thân tôi luôn
Người thực hiện
mong ước mọi người trong gia đình có một
BTV. Hồng Châu - P.TTTT
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Vè
Chúc
Tết
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chúc tết
Vừa qua năm Hợi
Khép tuổi ba mươi
Muôn vàn niềm vui
Thêm nhiều thành tích
Hạnh phúc tràn dâng
Tín Nghĩa vui tết
Lộc tràn vào ngõ
Trao nhau niềm vui
Tôi xin cầu chúc
Công nhân xăng dầu
Tinh thần phơi phới
Công nhân cà phê
Sáng tạo thăng hoa
Vị ngon dâng đời
Công nhân ngành cảng
Hăng say sản xuất
Công nhân nông sản
Tươi trẻ luôn luôn
Lực lượng bảo vệ
Cần mẫn ngày đêm
Anh thợ xây dựng
Ngại chi nắng gió
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XUÂN
VỀ
Đắp xây công trình
Hạ tầng khang trang
Tín Nghĩa phát triển
Đầu xuân nguyện ý
Bài vè chúc vui
Hát ca đón chào
Nàng Xuân đương tới
Năm mới phồn vinh
Tinh thần đoàn kết
Vui vẻ bình an
Đó là lời chúc
Của Pháp chế tôi
Gửi đến mọi người
Một năm Giáp tý
An khang thịnh vượng
Thật nhiều khởi sắc
Khởi sắc…khởi sắc…
Ngọc Hân
Ban Pháp chế

Mùa xuân gõ cửa
Mưa phùn bay bay
Nụ hoa hé nở.
Nắng xuân chan hòa.
Cành mai khoe sắc thắm
Đàn én lượn khắp nơi
Lòng tôi dậy niềm vui
Hòa vào cùng khúc hát
Mùa xuân ơi tuyệt vời quá
Niềm vui đến cho muôn người
Nụ cười đến cho tất cả
Cùng nhau xây dựng cuộc đời.
Lê Văn Nga
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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ĐIỂM SÁNG TRONG CHĂM LO ĐỜI SỐNG
CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

ánh giá tại buổi làm việc
với Công đoàn cơ sở (CĐCS)
Tổng công ty Tín Nghĩa về
hoạt động Công đoàn năm 2019 của
đơn vị mới đây, Phó chủ tịch Liên đoàn
Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tăng Quốc Lập
cho rằng, CĐCS Tổng công ty Tín Nghĩa
là một CĐCS có quy mô khá lớn với địa
bàn hoạt động rộng (có cả CĐCS thành
viên nằm ngoài tỉnh và ngoài lãnh thổ
Việt Nam) khiến trong công tác chỉ
đạo, quản lý ít nhiều sẽ gặp những khó
khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự lãnh
đạo, hỗ trợ sát sao, kịp thời của cấp ủy
Đảng và chính quyền cùng đội ngũ
cán bộ Công đoàn tâm huyết và trách
nhiệm, CĐCS đã thực hiện tốt vai trò và
chức năng của mình.

chính sách có liên quan trực tiếp đến
NLĐ. Bản thỏa ước lao động tập thể có
nhiều điều khoản cao hơn so với quy
định của pháp luật như: mua bảo hiểm
tai nạn con người cho NLĐ; bồi dưỡng
cho lao động nữ sau sinh con lần thứ
nhất hoặc lần thứ hai; tặng quà mừng
sinh nhật, mừng cưới cho NLĐ; trợ cấp
cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trợ
cấp về hưu cho NLĐ, trợ cấp mai táng
cho NLĐ…

tạo động lực thúc đẩy các phong trào
thi đua trong lao động, nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh và thiết thực
chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập
Tổng công ty.
Ngoài chăm lo cho đoàn viên, NLĐ,
CĐCS còn chú trọng chăm lo cho con
công nhân viên chức lao động với các
hoạt động đa dạng sáng tạo. Theo đó,
cùng với việc tăng quà động viên tinh
thần cho em đạt thành tích học giỏi
sống tốt, dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung
thu, CĐCS còn tổ chức cho các em xem
phim thiếu nhi tại rạp chiếu phim, tổ
chức hội thi tài năng nhí Tín Nghĩa tạo
thêm sân chơi tinh thần vui tươi cho
các em.

“Nổi bật trong đó là việc nắm bắt kịp
thời tâm tư, nguyện vọng; chăm lo
ngày một tốt đời sống vật chất và tinh
thần của đoàn viên, người lao động
(NLĐ). Minh chứng là mức thu nhập
bình quân của NLĐ không ngừng
được tăng lên, năm 2019 đạt 13,6 triệu
đồng/người, tăng 17% so với năm
2018…”, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng
Quốc Lập nhấn mạnh.

Năm 2019, bản thỏa ước tiếp tục được
thương lượng để nâng cao chất lượng.
Một số chế độ chính sách được quy
định trong thỏa ước đã được nâng cao
hơn so với trước đây như: tăng tiền quà
mừng sinh nhật; tăng tiền quà mừng
cưới…Bữa ăn ca cũng được CĐCS và
các CĐCS thành viên phối hợp chính
quyền đồng cấp tổ chức thực hiện
đảm bảo an toàn đầy đủ tiêu chuẩn vệ
sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng
bữa ăn không ngừng được cải thiện,
bình quân mỗi suất ăn trị giá 25 ngàn
đồng. Năm 2019, Công đoàn đã xây
dựng được 4 căn nhà tình thương cho
NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm
việc tại Tổng công ty.

Chăm lo tốt đời sống vật chất

Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần

Phó chủ tịch CĐCS Tổng công ty
Ngô Thị Hồng Châu cho biết, dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020 tới đây,
CĐCS phối hợp với chính quyền tiếp
tục duy trì tổ chức các hoạt động như:
hội thi báo tường, làm bánh mứt cắm
hoa, tiểu phẩm… nhằm tạo không khí
vui tươi, sôi nổi trong đoàn viên, NLĐ.
Đồng thời, sẽ triển khai các hoạt động
thăm, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ
nhất là các đối tượng chính sách, NLĐ
có hoàn cảnh khó khăn.

CĐCS Tổng công ty Tín Nghĩa đang
quản lý 18 CĐCS thành viên, trong
đó có 1 CĐCS thành viên tại tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu và 1 CĐCS thành viên
tại Nước cộng hòa dân chủ nhân dân
Lào với tổng số đoàn viên, NLĐ trên 1,6
ngàn người.

Phó chủ tịch CĐCS Ngô Thị Hồng
Châu cho biết, cùng với các hoạt động
chăm lo đời sống vật chất, trong năm,
Công đoàn còn rất chú trọng chăm lo
đời sống tinh thần bằng việc thường
xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao sôi nổi trong công
nhân viên chức lao động. Có thể kể
đến như: tổ chức cho đoàn viên, NLĐ
đi nghỉ mát với tổng số tiền gần 4 tỷ
đồng/năm; tổ chức khám sức khỏe
định kỳ cho NLĐ, họp mặt đoàn viên nữ
nhân dịp 8/3. Cùng với đó, tổ chức các
hội thi: “Tiếng hát mãi xanh Tín Nghĩa”,
“Tín Nghĩa trong tôi”… Các hoạt động
đã góp phần tạo nên không khí vui
tươi, gắn kết trong toàn Tổng công ty,

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng
công ty Tín Nghĩa Nguyễn Văn Liễu
đánh giá, điểm nổi bật và đáng ghi
nhận trong hoạt động của CĐCS Tổng
công ty năm 2019 là luôn bám sát vào
Nghị quyết Công đoàn cấp trên, Nghị
quyết của Đảng ủy Tổng công ty, từ
đó cụ thể hóa thành các chương trình
hoạt động, cụ thể. Bên cạnh đó, chủ
động phối hợp tốt với chính quyền,
tích cực vận động đoàn viên, NLĐ
tham gia các phong trào thi đua yêu
nước nhằm đồng lòng, chung sức thực
hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề
ra…
Hồ Thảo
Báo Đồng Nai

Năm 2019, CĐCS Tổng công ty và các
CĐCS thành viên luôn thực hiện tốt
vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên,
NLĐ. Công đoàn tham gia xây dựng,
ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước
lao động tập thể, quy chế dân chủ
cơ sở, thang bảng lương, quy chế trả
lương, thưởng, nội quy lao động và các
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T
Liên hoan Tất niên cuối năm

rong năm 2019, Tổng Công
ty và đoàn viên, NLĐ đã tích
cực tham gia nhiều hoạt động
từ thiện xã hội như: hỗ trợ 5 tỷ
đồng xây dựng 100 căn nhà tình
thương, tình nghĩa cho các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn tại
tỉnh: Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng
Tàu; phối hợp với báo Tuổi trẻ
trao học bổng chắp cánh ước mơ
với tổng trị giá 850 triệu đồng;
sửa chữa Trường mẫu giáo Nhơn
Nghĩa gần 1,3 tỷ đồng; trao học
bổng Tiếp sức đến trường, tặng
học bổng cho em bị mồ côi,
khuyết tật trong tỉnh nhân dịp
Tết trung thu hơn 2 tỷ đồng…
Tổng số tiền tham gia công tác
từ thiện của Tổng công ty và
đoàn viên, NLĐ năm 2019 lên
đến gần 10 tỷ đồng.
Vừa qua, sau khi giải thể Công
đoàn ngành Công thương (theo
Đề án sắp xếp lại Công đoàn
ngành địa phương, Công đoàn
Giáo dục cấp huyện của Tổng
LĐLĐ Việt Nam nhằm sắp xếp
tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng
cao hiệu quả hoạt động), CĐCS
Tổng công ty Tín Nghĩa đã được
nâng cấp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng
Quốc Lập đề nghị, với quy mô và
tầm vóc lớn hơn, Ban chấp hành
CĐCS Tổng công ty cần phải rà
soát, kiện toàn lại bộ máy hoạt
động trong toàn hệ thống; bám
sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng
tâm của tổ chức Công đoàn để
đưa ra các chỉ tiêu hoạt động cụ
thể; tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ
của cấp ủy Đảng, chính quyền…
để chăm lo tốt hơn nữa cho đời
sống NLĐ và đáp ứng được đòi
hỏi cao hơn về chức năng, nhiệm
vụ khi được nâng cấp thành đơn
vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh…

Xây nhà cho CNV có hoàn cảnh khó khăn của Tổng Công ty
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CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

K
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hi bắt đầu lên kế hoạch cho
chương trình từ thiện 2019
của Chi đoàn VP.TCT, tôi đơn
giản chỉ nghĩ rằng đó là chương trình
thường niên, san sẻ một ít trong khả
năng của Chi đoàn để giúp đỡ cho
những mảnh đời bất hạnh. Công tác
chuẩn bị được tiến hành nhanh, gọn
sau khi kế hoạch được thông qua và
thời gian được ấn định. BCH Chi đoàn
thống nhất sẽ dùng hết số tiền quỹ
từ thiện còn lại, cộng thêm quỹ hoạt
động từ việc bán card điện thoại cho
CBCNV Tổng Công ty và chỉ xin thêm
hiện vật như quần áo, đồ chơi cũ cho
các bé nhỏ.
Tìm hiểu thông tin về các cơ sở từ
thiện trong tỉnh Đồng Nai, tôi liên lạc
với 02 nơi đoàn dự định sẽ ghé thăm
và trao quà: Mái ấm Phan Sinh (Trảng
Bom) và Mái ấm Bé Thơ (Biên Hòa).
Trong đầu tôi lúc đó cũng chỉ đơn
thuần là việc hỏi thăm tình hình và
xác định nhu cầu về nhu yếu phẩm tại
những nơi này vì quan niệm đã cho thì
nên cho đúng những thứ cần thiết và
hữu dụng. Dù bản thân đã từng tham
gia nhiều chương trình từ thiện với
hình thức khác nhau nhưng tôi không
khỏi ngạc nhiên khi cả 02 mái ấm đều
nói rằng họ chủ yếu cần những thứ
cho nhu cầu vệ sinh như bỉm, xà bông;
thực phẩm thì chỉ cần sữa hơn là gạo,
mì tôm hay những loại thực phẩm khô
khác. Thầy Châu – phụ trách mái ấm
Phan Sinh còn ngỏ ý hỏi chúng tôi có
thể ở lại một ngày được không? Tôi lăn
tăn lắm nhưng chỉ có thể hứa tạm với
thầy rằng chúng tôi sẽ cân nhắc để sắp
xếp chương trình phù hợp với quỹ thời
gian mình có.
Vui mừng biết bao nhiêu khi các Anh/
Chị CBCNV đóng góp thêm một ít tiền
mặt và quần áo đẹp, còn có cả một túi
lớn thú nhồi bông cho các bé. Chúng
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tôi phân loại theo độ tuổi, gấp gọn
ngăn nắp thành từng túi rồi “thồ” nhu
yếu phẩm lên đường.
Ngày 07/12/2019, đoàn 10 người của
Chi đoàn VP.TCT xuất phát. Sau 45 phút
(tính cả thời gian lạc đường), chúng tôi
có mặt tại mái ấm Phan Sinh (Trảng
Bom, Đồng Nai). Ấn tượng ban đầu
là nơi đây cũng khang trang quá, khu
nhà 2-3 tầng lầu gồm nhiều khu vực
liên kết với nhau, sân trải cỏ nhân tạo
xanh rì. Cho hàng hóa xuống xe và đợi
khoảng 20 phút, chúng tôi cũng tranh
thủ nói chuyện với bác Nhâm – Quản lý

mái ấm, phụ trách ghi chép thông tin
các đoàn ghé thăm và các tổ chức ủng
hộ. Được biết đây là nơi nuôi dưỡng
những người “khuyết tật” với đủ mọi
độ tuổi từ em bé cho đến cụ già mang
những căn bệnh như bại não, tâm
thần, tất cả họ đều không tự chủ được
trong sinh hoạt hằng ngày. Đây vốn
là những trường hợp bị bỏ rơi từ các
bệnh viện hoặc lang thang bờ bụi đâu
đó rồi được mang về. Nghe đến con
số 200 sinh mạng trú ngụ nơi đây với
chỉ vỏn vẹn 20 tình nguyện viên chăm
nom, chúng tôi khẽ rùng mình. Vốn đợi
gặp thầy Châu nhưng nghe báo thầy
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đang bận tắm cho các em, cả nhóm
được một bạn tình nguyện viên dẫn
đi “một vòng” và giới thiệu để tận mắt
chứng kiến hoạt động của mái ấm.
Bước vào bên trong, mùi tanh xộc
vào đến tận óc dù khu vực nào cũng
được thiết kế thoáng gió và đầy đủ
ánh sáng. Chúng tôi có hơi giật mình
nhưng vẫn bình tĩnh bước theo bạn
dẫn đường. Khu vực của các cụ già
nằm liệt giường, rồi khu vực “cách ly”
những người lớn tâm thần chỉ mặc
bỉm đi lang thang nhưng vẫn hướng
ánh mắt đầy tò mò vào những người
khách lạ. Đến khi bước vào khu vực
nuôi những em khuyết tật từ vài tuổi
đến cả hơn 20 tuổi, tay chân phải
cột vào thành giường vì khi lên cơn
co giật các em sẽ tự làm tổn thương
mình, nước mắt chúng tôi tự động rơi.
Chỉ 1-2 em trong khu vực cả vài chục
em nằm đó có thể nghe và nói được,
còn lại đều chỉ dùng ánh mắt trong
veo nhìn hay đưa bàn tay lạnh ngắt
lên để chúng tôi nắm lấy. Nắm hoài
không buông ra! Đến đây thì tôi đã
hiểu tại sao khi nói chuyện qua điện
thoại, thầy Châu ngỏ ý hỏi chúng tôi
có thể sắp xếp ở lâu một chút được
không hay tại sao lại cần bỉm và xà
bông nhiều hơn thực phẩm. Những
con người nơi đây thật sự cần tình
thương, cần hơi ấm, cần sự quan tâm
chứ không chỉ là đồ dùng hàng ngày.
Gặp thầy Châu, chúng tôi được nghe
về hành trình gian nan từ ngày bắt đầu
xây dựng mái ấm và cưu mang những
mảnh đời “hơn cả bất hạnh”. Tất cả gần
như không tên tuổi, quê quán, đều do
thầy Châu khi mang về đặt tên cho để
gọi. Họ sống như vô danh trên đời,
bệnh đau không được bảo hiểm, chỉ
trông chờ vào tình thương của xã hội
rồi đến lúc mất đi cũng bị gọi là “chết
chui” vì chẳng khai tử được, thầy Châu
âm thầm đi xin đất nhà thờ chôn cất.
Xuất thân là thầy giáo dạy tiếng Anh,
gia đình dù đã định cư tại Mỹ nhưng
thầy vẫn đi lại giữa hai nước để chăm
lo cho mái ấm. Trong suốt cuộc nói
chuyện, vài lần thầy lặp lại câu “nhà
này vô phúc” cho hành trình đi kêu gọi
giúp đỡ hay tài trợ trong suốt 20 năm

qua. Đau xót không phải vì xã hội vô
tâm mà vì quá nhiều trường hợp cần
được giúp đỡ nên những con người
“chờ chết” nơi đây đành phải nhường
lại phần cho những mảnh đời có khả
năng sống sót cao hơn hay còn có thể
giúp ích cho xã hội hơn họ.
Với cả mớ suy nghĩ ngổn ngang trong
đầu, chúng tôi chia tay thầy Châu với
lời hẹn sẽ quay trở lại.
Điểm đến thứ hai là mái ấm Bé Thơ
(Biên Hòa – Đồng Nai), nơi nuôi dưỡng
những em bé mồ côi. Khi đoàn đến,
các em đều đang trong giờ ăn trưa.
180 em, nhỏ nhất 03 tháng tuổi, lớn
nhất đã 20 tuổi đều do các soeur
(sơ) chăm sóc. Chúng tôi không khỏi
ngưỡng mộ các nữ tu tận tụy khi các
em đều bụ bẫm, xinh xắn chơi trên
sàn nhà hoặc trong cũi được dọn dẹp
sạch sẽ, tươm tất. Mỗi em bé là một
câu chuyện có hoàn cảnh khác nhau
nhưng vẫn vui tươi và đầy năng lượng
ở mái nhà chung này. Các em lớn lên
vẫn được tạo điều kiện đến trường, có
khả năng nuôi sống bản thân và có
được gia đình riêng khi trưởng thành.
Khi chúng tôi mang túi gấu bông ra
chia cho các em, tất cả đều ôm chặt
lấy đầy trân trọng bởi đối với những
đứa trẻ mồ côi, có được đồ chơi hay
thứ gì đó để ôm ấp là cả bầu trời. Nhớ
hoài cậu nhóc hơn 01 tuổi ngồi trong
cũi mà cứ đưa tay đòi ẵm, khi được
ôm vào lòng là lập tức dựa vào vai
mình, “cạp” ướt cả vai áo rồi vui vui lại
“gặm” cho phát ghi dấu. Nhìn các em,
tôi hiểu rằng dù được chăm lo nhưng
vẫn thiếu lắm tình thương, được ôm
ấp bồng bế là cái gì đó quý giá lắm.
Các seour nói bây giờ mừng vì cũng
được nhiều người biết đến, có nhiều
đoàn ghé qua thăm hơn và thực phẩm
cho các em cũng có nơi tặng cho dù
không phải mỗi ngày nhưng cũng vơi
bớt phần nào nỗi lo.
Kết thúc buổi đi từ thiện khi trời đã
quá trưa, chúng tôi vui khi mang được
chút niềm vui đến cho người khác
nhưng đâu đó vẫn còn lại sự ngổn
ngang, bất lực vì những gì mình làm

chỉ như hạt cát giữa đại dương. Bài
viết này tôi có phần thiên vị mái ấm
Phan Sinh hơn – nơi ôm ấp những số
phận bị chối bỏ và cũng là nơi chúng
tôi cảm thấy mình bất lực khi không
thể làm gì hơn được cho họ. Mọi giúp
đỡ của các cá nhân và tổ chức đều
chỉ mang tính nhất thời trong khi chi
phí sinh hoạt cực kỳ lớn và cả nhu cầu
chăm sóc về y tế thật sự rất cần thiết
Khi cuộc sống thật sự bận rộn và nhan
nhản đâu đó là những thông tin tiêu
cực về đạo đức con người, vẫn còn
những tấm lòng vàng luôn dang tay
đón lấy những mảnh đời bất hạnh.
Không chỉ là những đợt đóng góp khi
có chương trình từ thiện, rất mong
mỗi người chúng ta bớt chút thời gian
trong khả năng của mình ghé qua để
dành cho những người kém may mắn
cái nắm tay, cái vỗ vai động viên hay
đơn giản là ánh mắt đồng cảm với họ
như thầy Châu khi tạm biệt chúng tôi
có nói “Lần sau nếu có thời gian chỉ
cần đi người không đến đây, đút cho
các em muỗng cơm là được”.
Vì lý do nhạy cảm và sự xúc động của
mình nên chúng tôi đã không ghi lại
nhiều hình ảnh tại mái ấm Phan Sinh.
Khép lại bài viết này, chỉ xin gửi đến
mọi người những nụ cười và ánh mắt
trong trẻo của các em bé ở ngôi nhà
Bé Thơ.
Chúng tôi xin được để lại địa chỉ của
hai mái ấm để dịp nào đó có thể dành
chút thời gian ghé thăm các em, các
cụ
• Mái ấm Phan Sinh
Địa chỉ: Ấp Tây Lạc, Xã Bắc Sơn, Trảng
Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 090 973 54 30 (Thầy Châu)
• Mái ấm Bé Thơ
Địa chỉ: D877, Tổ 22 KP8 Long Bình,
Biên Hòa, Đồng Nai (gần Khu công
nghệp Amata)
Điện thoại: 0918 198 694 (Seour Vinh)
Phạm Đoàn Bảo Khuyên
Bí thư Chi đoàn Vp.TCT
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MÙA XUÂN MỚI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG

M

ặc dù còn không ít khó
khăn và thách thức
nhưng với sự quyết
tâm, đường lối đúng đắn, nền
tảng vững chắc từ công ty mẹ là
Tổng Công ty Tín Nghĩa và sự đồng
hành của các phòng, ban chuyên
môn trên từng bước phát triển
của Công ty cổ phần Khu Công
nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông,
Công ty đang đạt nhiều thuận lợi
trong hoạt động thu hút các doanh
nghiệp đến hợp tác, phát triển sản
xuất kinh doanh tại KCN của mình.
Tròn một năm với vai trò phối hợp
và hỗ trợ thủ tục pháp lý trong việc
thương thảo ký Hợp đồng cho thuê
lại đất với các nhà đầu tư tại Khu
Công nghiệp Đất Đỏ 1, Ban Pháp
chế cùng bước chung một con
đường và cùng phấn đấu không
mệt mỏi với nhiều cung bậc cảm
xúc thăng trầm, có lúc căng thẳng
kéo dài, có lúc mệt mỏi và vỡ òa cảm
xúc khi thuyết phục được các Nhà
đầu tư đặt niềm tin tuyệt đối và đặt
bút ký kết vào Biên bản thảo thuận,
Hợp đồng cho thuê đất để đầu tư
vào KCN Đất Đỏ 1. Chúng ta cùng
ôn lại những gì đã diễn ra như một
thước phim quay chậm ghi nhận sự
phấn đấu không ngừng nghỉ của
tập thể Ban Tổng Giám đốc cùng
đội ngũ cán bộ công nhân viên của
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp
Tín Nghĩa - Phương Đông, cùng
nhìn nhận lại vấn đề để giữ niềm
tin vào sự phát triển.
Dự án Khu Công nghiệp Đất Đỏ 1
với tổng diện tích là 500ha, được
bắt đầu triển khai thi công xây
dựng hạ tầng từ năm 2006, tổng
chi phí đầu tư tính đến nay là 1.222
tỷ đồng. Hiện nay Khu công nghiệp
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Ký Biên bản thỏa thuận với Tập đoàn Quốc tế Test Rite

đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật sẵn
sàng phục vụ và đáp ứng yêu cầu
của các Nhà đầu tư trong và ngoài
nước.
Với vị trí có thể xem là “đắc địa” gần
Trung tâm Hành chính công tỉnh Bà
Rịa - Vũng tàu, các Khu trung tâm
thương mại, nghỉ dưỡng cao cấp
(Hồ Tràm) và đặc biệt là gần các
cảng: cảng quốc tế Cái mép, cảng
SP - PSA, cảng Phú Mỹ nên được
đánh giá là thuận lợi trong việc kết
nối kinh tế với các Trung tâm kinh
tế các vùng khu cận thuộc khu vực
Đông Nam bộ. Vì vậy KCN Đất Đỏ 1
được đánh giá là KCN có nhiều tiềm
năng thu hút sự quan tâm của các
nhà đầu tư trong và ngoài nước khi
muốn mở rộng đầu tư và triển khai
các dự án mới.
Khởi nguồn đầy khó khăn và vất
vả, với những nỗ lực phấn đấu miệt
mài không mệt mỏi, không ngừng
nghỉ. Với đường lối chủ trương
đúng đắn từ công ty mẹ và với
những chính sách hỗ trợ dành cho

các nhà đầu tư, các doanh nghiệp
khi đầu tư vào KCN Đất Đỏ 1, tạo
ra những sản phẩm dịch vụ chất
lượng (hỗ trợ các thủ tục xin cấp
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,
giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, các đánh giá tác động môi
trường, giấy phép xây dựng trong
Khu công nghiệp, …). Bắt đầu từ
2018, KCN Đất đỏ 1 đã thu hút được
nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp
trong và ngoài nước đến khảo sát
thăm quan và đặt vấn đề sẽ đầu tư
vào KCN.
Trong năm 2019 là một tín hiệu
đáng mừng khi có nhiều nhà đầu
tư, doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài
Loan, Hồng Kông, Trung Quốc đã
đến và chọn KCN Đất Đỏ 1 là nơi
để đầu tư dự án của mình. Trải qua
một năm phần đấu, có thể thấy Tín
Nghĩa – Phương Đông có nhiều
chuyển biến tích cực, từ khi chỉ mới
là dự án, chưa hoàn tất thủ tục bồi
thường, giải phóng mặt bằng, cơ sở
hạ tầng, giao thông đều chưa có.
Đến nay Khu công nghiệp Đất Đỏ 1
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Ký Hợp đồng với Công ty TNHH Dongbo
Chain IND

đã khẳng định được vị trí trong hệ thống KCN
Tín Nghĩa với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh,
văn phòng ban quản lý KCN hoành tráng, hệ
thống cấp điện, cấp nước được đầu tư đồng
bộ. Các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư
lớn hầu hết đều đồng ý đặt bút ký vào biên
bản thỏa thuận và Hợp đồng thuê đất. Có thể
điểm qua các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiêu
biểu sau:
- Doanh nghiệp Đài Loan: Tập đoàn Quốc tế Test
Rite, Công ty TNHH Tech Tool Sourcing, Công
ty TNHH Quốc tế Advantage Acquisition,
Công ty TNHH Quốc tế Edison, …
- Doanh nghiệp Hàn Quốc: Công ty TNHH Dongbo
Chain IND, Công ty TNHH Dongjin Global,
Công ty TNHH Jeongwha Polytack, Công ty
TNHH O.N Vina, ….
- Doanh nghiệp Hồng Kông: Công ty TNHH Đầu tư
Quốc tế AnAn (HK), Công ty TNHH Bestway
Teachnologies, Công ty TNHH Rongbaoyu
(HongKong) Invesment, …
- Doanh nghiệp Trung Quốc: Công ty TNHH Neway
Fluid Equipment Việt Nam.
- Doanh nghiệp tại Việt Nam là: Công ty TNHH
Quốc tế Thương mại Xuất nhập khẩu Phượng
Hoàng, Công ty Xây dựng Lê Phan (TNHH), …
Khép lại một năm 2019 với nhiều chuyển
biến tích cực, sẵn sàng bước vào năm 2020
với nhiều hứa hẹn và thành công trên bước
đường phát triển của Công ty Cổ phần KCN
Tín nghĩa Phương Đông trong năm Canh Tý
2020.
Phùng Phượng Tâm
Ban Pháp chế

TÍN NGHĨA – NGÀY TRỞ LẠI

T

ôi đã làm việc và cống hiến
tại Công ty cổ phần phát
triển Khu công nghiệp Tín
Nghĩa gần 12 năm. Trong ngần ấy
thời gian tôi đã đủ trưởng thành,
đủ chiêm nghiệm, đủ thấu hiểu
gia đình Tín nghĩa hùng mạnh và
phát triển như thế nào. Thế nhưng
cái duyên gắn kết chưa đủ lớn nên
tôi đã rời đi …. Cứ ngỡ thay đổi
môi trường làm việc sẽ ngày càng
hoàn thiện mình hơn, sẽ phát triển
đầu óc và sẽ sớm thăng tiến trong
công việc vì phần lớn mình đã nắm
trong tay kinh nghiệm công tác.
Từ khi thay đổi công việc, thay đổi
môi trường, con người,.. tôi mới
thấm thía được không đâu bằng
“nhà mình”, Tín Nghĩa vẫn trên hết,
qua cách làm việc chuyên nghiệp,
cách ứng xử văn hóa trong công sở,
các vấn đề an sinh xã hội, các chế
độ đãi ngộ cho người lao động,…
Tín Nghĩa luôn đặt lên hàng đầu. Và
một thời gian sau cơ duyên đến nên
tôi có cơ hội được quay về “nhà”, tôi
cảm nhận được Tín Nghĩa ngày một
phát triển đi lên, đã khẳng định vị
thế trong Tỉnh Đồng Nai, đạt thương
hiệu Top 100/500 doanh nghiệp lớn
nhất Việt Nam. Thế nhưng sự quan
tâm của Ban lãnh đạo đến CBCNV,
tấm chân tình, sự thân thiện gắn
kết giữa anh em đồng nghiệp
vẫn tốt đẹp như ngày nào. Ngày
07/09/2019 Tín Nghĩa vừa đón sinh
nhật tuổi 30 thật ấn tượng, hoành
tráng và nhiều ý nghĩa, tạo cột mốc

lớn đánh dấu sự trưởng thành hùng
mạnh trong tỉnh Đồng Nai để giờ
đây tập thể Tín Nghĩa cùng đồng
lòng 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.
Ngày trở về tôi được bố trí làm việc
tại Phòng kế toán – tài chính – tổng
hợp Công ty cổ phần khí dầu mỏ
hóa lỏng Tín Nghĩa thuộc Công ty
cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, môi
trường làm việc chuyên nghiệp, các
anh chị em đồng nghiệp dễ mến
và nhiệt tình hướng dẫn tôi trong
công việc chuyên môn, đã giúp tôi
phần nào tự tin hơn, năng động
hơn và góp một phần công sức để
cùng nhau đạt được các mục tiêu
Ban lãnh đạo đề ra năm 2019.
Ngày trở về tôi thấy ấm lòng khi mọi
người hỏi thăm, động viên, những
cái vỗ vai khích lệ đã tiếp thêm
nguồn động lực lớn để tôi vững
bước trên con đường Tín Nghĩa,
thấy yêu sao ngôi nhà đầy ấp tình
người, tình thương yêu này.
Nhân dịp tết đến xuân về tôi xin
kính chúc đến toàn thể Ban lãnh
đạo, CBCNV Công ty một năm mới
tràn đầy sức khỏe, đầy nhiệt huyết
để chèo lái đưa con thuyền Tín
Nghĩa đến đích vinh quang.
Nguyễn Thụy ý
Công ty CP LPG Tín Nghĩa
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T

KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG VƯƠN LÊN

hấm thoát mới đó mà đã tròn
14 năm, đó là 14 cái tết mà
tôi đã đón mừng năm mới
cùng với các anh em đồng nghiệp tại
trạm xăng nơi tôi công tác. Thời gian
trôi thật nhanh, tóc tôi nay đã điểm
những sợi bạc.
Ngày đó đi làm xa nhà nên tôi nghỉ
việc ở công ty cũ, thấy tôi thất nghiệp
chú Ngọc đã xin cho tôi một chân vào
làm nhân viên bán hàng. Thời gian
thấm thoát thoi đưa, nay tôi đã gắn
bó với công việc bán hàng được 14
năm, trãi qua nhiều thăng trầm tôi đã
được làm việc với rất nhiều anh chị
quản lý do điều động luân chuyển
cán bộ của công ty. Làm việc với các
anh, các chị quản lý tôi luôn làm việc
hết tinh thần trách nhiệm để hoàn
tốt công việc được giao. Trạm xăng là
nơi thường xuyên biến động nhân sự
vì người cũ xin nghĩ việc người mới
được tuyển vào thay thế nên anh em
bán hàng thường xuyên thích ứng
để hòa đồng với từng tính cách của
từng anh em nhằm tránh va chạm
xung đột gây mất đoàn kết nội bộ.
Từng ấy thời gian cũng là từng ấy
kinh nghiệm tôi đã tích cóp trong
quá trình làm việc để có được kinh
nghiệm sống cho mình, đôi khi trong
quá trình làm việc cũng có đôi lúc
anh em cùng ca bán hàng hiểu lầm
nhau nhưng sau đó cùng ngồi lại nói
chuyện trao đổi thẳn thắn để anh
em hiểu nhau, mỗi người nhịn một
chút thì sẽ dĩ hòa vi quý công việc đi
theo hiều hướng tốt đẹp hơn. Nhờ
môi trường làm việc thân thiện năng
động mà tôi đã trưởng thành hơn.
Tôi cũng đã có gia đình nhỏ, gia đình
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tôi vừa đón thêm một thành viên
mới vậy là năm nay tròn 14 năm 14
cái tết tôi đã đón năm mới dưới mái
nhà chung của Công ty CP XD Tín
Nghĩa. Mười bốn năm đó tôi đã có
một công việc ổn định, tôi đã lập gia
đình và có 02 thành viên nhí đáng
yêu, đó là món quà mà tôi phải
tiếp tục cố gắng phấn đấu không
ngừng trong cuộc sống này. Nhờ có
công việc ổn định từ khi vào Công
ty CPXD Tín Nghĩa làm việc, công ty
đã cho tôi môi trường làm việc thân
thiện, có thu nhập ổn định để nuôi
sống bản thân tôi và gia đình.
Sự phát triển vững mạnh của công
ty, phát triển quảng bá thương
hiệu mở rộng thị trường của xăng
dầu Tín Nghĩa mà hiện nay nhiều
khách hàng trong và ngoài tỉnh đã
biết đến thương hiệu xăng dầu uy
tín của Công ty CPXD Tín Nghĩa. Tôi
cảm ơn chú Ngọc người đã tạo điều
kiện cho tôi có một công việc ổn
định nuôi sống bản thân tôi và gia
đình, tôi cảm ơn các anh chị quản
lý, tôi cảm ơn các anh em đồng
nghiệp đã cùng tôi gắn bó suốt 14
năm qua. Tôi cảm ơn các anh chị
trong BGĐ Công ty CP XD Tín Nghĩa
đã luôn cố gắng hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch được giao, luôn chăm
lo đời sống cho CBCNV, một mùa
xuân nữa lại đến và thêm một cái

tết ấm no đoàn viên trong đại gia
đình Công ty CPXD Tín Nghĩa.
Cuộc sống là sự cố gắng vươn lên
không ngừng nghĩ, dù còn đó
những khó khăn, những khó khăn
trong cuộc sống ai ai cũng gặp
phải, nhưng tôi luôn hy vọng mình
làm việc với hết năng lực tâm huyết
thì sẽ được bù đắp.
Ngoài kia dòng ngừời xuôi ngược
tấp nập chuẩn bị cho những ngày
tết sắp đến, ai ai cũng hối hả, anh
em bán hàng như chúng tôi cũng
tăng tốc để phục vụ cho kịp tất cả
khách hàng, vui lòng khách đến
vừa lòng khách đi đó là câu nhắc
nhở mà anh em chúng tôi luôn nằm
lòng. Một muà xuân nữa lại đến anh
em bán hàng chúng tôi là những
cánh én nhỏ góp phần làm nên
mùa xuân trong đại gia đình Công
ty CP XD Tín Nghĩa. Kính chúc công
ty CPXD Tín Nghĩa một năm mới
An Khanh Thịnh Vương luôn hoàn
thành đạt và vượt sự mong đợi các
chỉ tiêu kế hoạch được giao. Chúc
các anh em đồng nghiệp, các anh,
chị, cô, chú trong Công ty CPXD Tín
Nghĩa một năm mới vạn sự như ý.
Đinh Kim Tuyến
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM MỚI
CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

B

ộ luật Lao động số
45/2019/QH14
được
Quốc hội thông qua tại
kỳ họp thứ 8, khóa 14 vào ngày
20/11/2019, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01/01/2021. Bộ Luật lao
động 2019 những điểm mới được
sửa đổi bổ sung như sau:
1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều
chỉnh
Nếu như Bộ luật Lao động 2012
quy định tiêu chuẩn lao động;
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của
người lao động, người sử dụng lao
động... trong quan hệ lao động và
các quan hệ khác liên quan trực
tiếp đến quan hệ lao động thì Bộ
luật Lao động 2019 mở rộng thêm
đối tượng là người làm việc không
có quan hệ lao động cùng một số
tiêu chuẩn riêng.
2. Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với
nam, 60 tuổi với nữ
Điều 169 Bộ luật Lao động 2019
nêu rõ: “Tuổi nghỉ hưu của người
lao động trong điều kiện lao động
bình thường được điều chỉnh theo
lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với
nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi
đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của
người lao động trong điều kiện lao
động bình thường là đủ 60 tuổi 03
tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04
tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi
mỗi năm tăng thêm 03 tháng với
lao động nam; 04 tháng với lao
động nữ”.
Riêng người bị suy giảm khả năng
lao động; làm nghề, công việc nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hay làm việc ở nơi có điều kiện kinh

tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có
thể nghỉ hưu trước không quá 05
tuổi.
3. Quốc khánh được nghỉ 02 ngày
Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 bổ
sung thêm 01 ngày nghỉ trong năm
vào ngày liền kề với ngày Quốc
khánh, có thể là 01/9 hoặc 03/9
Dương lịch tùy theo từng năm.
4. Không còn hợp đồng lao động theo
mùa vụ
Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 đã
bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ
hoặc theo một công việc có thời
hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ
còn 02 loại hợp đồng là: hợp đồng
lao động không xác định thời hạn
và hợp đồng lao động xác định thời
hạn.
5. Tăng thời giờ làm thêm theo tháng
lên 40 giờ
Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy
định: “Bảo đảm số giờ làm thêm của
người lao động không quá 50% số
giờ làm việc bình thường trong 01
ngày; nếu áp dụng thời giờ làm việc
theo tuần thì tổng số giờ làm việc
bình thường và số giờ làm thêm
không quá 12 giờ/ngày; không quá
40 giờ/tháng; không quá 200 giờ/
năm, trừ một số trường hợp đặc
biệt được làm thêm không quá 300
giờ/năm”.
Điều khác biệt duy nhất về thời
gian làm thêm giờ quy định tại Bộ
luật Lao động 2019 với Bộ luật Lao
động 2012 ở điểm:
Số giờ làm thêm trong tháng tăng
lên 40 giờ thay vì 30 giờ và cụ thể
hơn các trường hợp được làm thêm
tới 300 giờ/năm như sản xuất, gia
công xuất khẩu sản phẩm là hàng

dệt, may, da, giày, linh kiện điện, điện tử,
chế biến nông, lâm, thủy sản; cung cấp
điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước…
6. Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp
đồng không cần lý do
Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 cho phép
người lao động được quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ
cần báo trước theo thời hạn quy định tương
ứng với các loại hợp đồng.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, người
lao động còn được đơn phương chấm dứt
hợp đồng mà không cần báo trước, như:
-Không được bố trí theo đúng công việc, địa
điểm làm việc hoặc không được bảo đảm
điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
- Không được trả đủ lương hoặc trả lương
không đúng thời hạn;
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi,
đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ,
hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân
phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;
- Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên
có thỏa thuận khác;
- Người sử dụng lao động cung cấp thông
tin không trung thực làm ảnh hưởng đến
việc thực hiện hợp đồng lao động.
Đồng thời, người lao động cũng được quyền
yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp
bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình
làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng
lao động; các chi phí của việc cung cấp do
người sử dụng lao động chi trả...
7. Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử
Xuất phát từ thực tiễn, với sự phát triển của
khoa học công nghệ thì việc giao kết hợp
đồng lao động không đơn thuần chỉ bằng
văn bản, lời nói hay hành vi. Chính vì vậy,
Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 đã ghi nhận
thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động
thông qua phương tiện điện tử có giá trị
như hợp đồng lao động bằng văn bản.
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Ngoài ra, với những trường hợp hai Bên thỏa thuận bằng
tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả
công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một
bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động.
8. Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần
Thay vì tổ chức định kỳ 03 tháng/lần như hiện nay thì khoản
1 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019 đã nâng thời gian tổ chức
đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lên 1 năm/lần; đồng thời,
bổ sung thêm một số trường hợp người sử dụng lao động
phải tổ chức đối thoại như vì lý do kinh tế mà nhiều người
lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc; khi xây
dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động.
9. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của
doanh nghiệp
Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 quy định, doanh nghiệp
được chủ động trong việc xây dựng thang lương, bảng
lương và định mức lao động trên cơ sở thương lượng, thoả
thuận với người lao động.
Tiền lương trả cho người lao động là số tiền để thực hiện
công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức
danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức
lương theo công việc hoặc chức danh không thấp hơn mức
lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
10. Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi
Thông thường, người cao tuổi thường là những người có
nhiều năm làm việc với nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là
những công việc yêu cầu trình độ cao. Do đó, để phát huy
giá trị của người cao tuổi, Điều 149 Bộ luật Lao động cho
phép người sử dụng lao động thỏa thuận giao kết nhiều
lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người cao tuổi
thay vì kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết
hợp đồng lao động mới như trước đây.
11. Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương
Ngoài các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương
như trước đây (bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày; con kết
hôn: nghỉ 01 ngày; Bố/mẹ đẻ, bố/mẹ vợ hoặc bố/mẹ chồng
chết: nghỉ 03 ngày...) thì Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 đã
bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi chết.
Lúc này, người lao động cũng được nghỉ 03 ngày như
trường hợp bố đẻ, mẹ đẻ hay bố/mẹ chồng, bố/mẹ vợ chết.
Trên đây là nội dung những điểm mới của Bộ luật Lao động
sửa đổi 2019, Ban Pháp chế xin chia sẻ để các Phòng, Ban,
Đơn vị có liên quan tham khảo và vận dụng trong quá trình
hoạt động.
Phùng Phượng Tâm (tổng hợp)
Ban Pháp chế
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ó là một trong những câu hỏi trong rất nhiều
câu hỏi liên quan đến quản lý nhân sự

Con người rõ ràng không phải là một cái máy. Chúng ta có
cảm xúc, niềm tin, giá trị và nhiều đặc tính cá nhân khác.
Để quản lý con người hiệu quả theo nghĩa mình mong
muốn hay chí ích cũng đáp ứng được yêu cầu cần thiết
cho một mục tiêu chung là câu hỏi đặt ra cho bộ phận
quản lý nhân sự.
Mỗi người có một đặc tính cá nhân riêng, có cuộc sống
riêng, vùng miền riêng và không ít ảnh hưởng đến phong
thái, ứng xử. Người quản lý nhân sự thường phải là người
có sự linh hoạt để nhận biết và xử lý dung hòa mọi nguồn
lực. Không nên bị áp lực từ những tác động bên ngoài. Mọi
đánh giá về cách giải quyết ứng xử chỉ là sự không thấu
hiểu. Người quản lý nhân sự cần kiên định để đạt được
hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn lực vốn rất nhiều
màu sắc của đơn vị.
Quản lý nhân sự - quản lý con người - làm thế nào để đạt
được hiệu quả; làm thế nào ta chọn đúng người ta cần;
làm thế nào để người ta chọn là tốt nhất; làm thế nào để
người được chọn phát huy hết năng lực vốn có tiềm ẩn
bên trong họ - không phải trên tư duy sử dụng mà là phát
triển nguồn nhân lực …
Nói đến Nhân sự là nói đến Văn hóa của một đơn vị - Một
doanh nghiệp có nền văn hóa thấu hiểu và chia sẽ, nhân
viên sẽ có động lực để cống hiến và phát triển tự thân
không cần nhắc nhở. Hiểu được nhân viên, giải quyết
được những mong mỏi và khao khát của họ thì việc gì họ
cũng có thể làm bằng trên cả sức lực vốn có của họ. Và rào
cản thứ nhất người quản lý nhân sự gặp phải chính là sự
không đồng thuận của một ít bộ phận bị ảnh hưởng.
Dưới đây là các quy trình liên quan đến công tác tổ chức:
+ Quản lý nhân sự
+ Thiết kế công việc
+ Trang bị nhân viên
+ Đào tạo và phát triển
+ Thẩm định và kiểm tra hiệu suất làm việc
+ Chế độ lương bổng và thưởng
+ Bảo hộ và đại diện cho nhân viên
+ Cải thiện tổ chức
Trong tất cả quá trình nêu trên mỗi nhóm đều gặp phải
rào cản không mong muốn
Đối với Đào tạo và phát triển thì bị áp lực chi phí – cơ hội

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
phát triển nguồn lực đương nhiên tỉ lệ thuận
với chi phí. Tôi học được câu nói từ một
chuyên gia: “cái gì được trả bằng tiền thì cái
đó rất rẻ” và không có gì tự nhiên mà có nếu
không muốn trả giá cho nó.
Cải thiện tổ chức – một bước ngoặc trong
công tác xây dựng lại bộ máy và cực kỳ khó
khăn, bởi hầu như những người cũ đã quá
quen với công việc hiện tại và khó lòng chấp
nhận cho một quản lý mới hoặc chưa kinh
qua công tác tại bộ phận được giao. Ai cũng
muốn làm việc theo hướng tiện lợi của họ.
Chính vị vậy họ sẽ tự tạo cho tổ chức một
rào cản lớn về tư duy tiên tiến để cải tiến và
phát triển.
Rào cản về sự công nhận: Đối với một vài tổ chức
gần như xem nhẹ công tác quản lý nhân sự
và đề cao các hạng mục công việc khác. Bởi
lẽ việc quản lý nhân sự không đem lại lợi
nhuận bằng tiền trước mắt như khâu kinh
doanh hoặc quản lý tài chính vốn dĩ là tầm
sứ mệnh quan trọng theo tư duy hướng đến
quyền lợi kinh doanh. Các tổ chức này không
còn quan trọng đến phát triển nguồn lực, xa
rời sứ mệnh về xây dựng văn hóa vững bền,
hạn chế nguồn cảm hứng làm việc của mỗi
cá nhân. Quản lý nhân sự thật sự gặp khó
khăn nếu quản lý cấp cao không có tầm ảnh
hưởng lớn đến sứ mệnh chung, xa rời hiệu
quả lâu dài. Theo thống kê trên Thế giới thì
68% nhân sự rời bỏ doanh nghiệp không chỉ
vì lương.
Rào cản về nhận thức: Mỗi người có nhận thức
khác nhau, suy nghĩ khác nhau, việc thể hiện
chính kiến khác nhau về một tổ chức một sự
việc, một lĩnh vực hoạt động đang làm việc.
Điều đó ảnh hưởng không ít đến việc phải
mất thời gian để giải quyết và dung hòa
theo hướng có ích cho đơn vị.
Rào cản về hành vi của người quản lý: Hành vi của
người quản lý là kết quả của chất lượng
công việc và hiệu quả của một quá trình
hoạt động. Người quản lý thấu hiểu và tôn
trọng sẽ mang đến sự nhiệt tâm của nhân
viên, năng suất của nhân viên và trên hết
là niềm tin. Người vận hành tổ chức có tâm
hướng cho sự phát triển bền vững chung,
thì không nhất thiết phải mất quá nhiều
công sức để tìm thấy một đội ngũ nhân viên
cũng nhiệt tâm và có tư duy sáng tạo không
ngừng.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

C

BÁC HỒ QUẢNG BÁ
CHO CÀ PHÊ VIỆT NAM

ó một tư liệu quý cho
biết rằng: Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã từng
quảng bá thương hiệu cho cà
phê Việt Nam cách đây hàng gần
nửa thế kỷ!
Đó là một câu chuyện được một
nhà ngoại giao Liên Xô (cũ) kể
lại về kỷ niệm một lần gặp Chủ
tịch Hồ Chí Minh trước khi chiến
tranh nổ ra ở miền Bắc (sách
“Cách đường xích đạo hai bước”
của Rut Bersatki, Thuý Toàn dịch
1967). Chuyện kể rằng, lần ấy
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các vị
khách quốc tế trong đó có các
nhà ngoại giao, nhà báo, văn
nghệ sĩ.
Để tỏ thịnh tình, vị Chủ tịch ngỏ
ý: “Tôi xin được mời các đồng chí
uống cà phê… Tôi tin các đồng
chí không từ chối cà phê này,
đây là cà phê Việt Nam mà trên
thế giới không cà phê nào ngon
hơn. Tôi nói điều này không phải
tôi là người yêu nước. Nhưng
trong đời, tôi đã làm người phụ
bếp khá lâu và vì vậy, nay xin
lấy nghề nghiệp ra mà đảm bảo
cà phê Việt Nam ngon nhất thế
giới!”.
Rồi vị Chủ tịch tự tay pha cà phê
mời khách. Khách đề nghị Chủ
tịch khỏi bận tâm để họ tự pha.
Vị Chủ tịch nói rằng phải biết
cách pha cà phê bằng phin thì cà
phê mới ngon. Khi các vị khách
đã thưởng thức, vị Chủ tịch hỏi:
“Thế nào? Đồng chí thấy chứ,
đã bao giờ đồng chí uống thứ
cà phê tuyệt vời này chưa?”. Rồi
Chủ tịch đột nhiên chuyển sang
chuyện cà phê Việt Nam chưa
được thế giới biết đến và khẳng

Bác Hồ về thăm nông trường
Đông Hiếu - Nghệ An 10/12/1961

định rằng, nếu phát triển thị trường
thì cà phê Việt Nam sẽ xuất khẩu
được rất nhiều…
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một
lời đề nghị của chủ nhà mong các vị
khách phải hứa rằng thế nào cũng
phải viết về Việt Nam, Chủ tịch Hồ
Chí Minh nói: “… Bây giờ các đồng
chí viết đi! Đừng bỏ qua ngóc ngách
gay cánh nào hết, đừng im lặng làm
ngơ chuyện gì hết. Chúng tôi sống
vẫn còn rất nghèo, điều đó không
thể không đập vào mắt các đồng chí.
Các đồng chí cứ viết cả điều đó, đừng
ngại. Nói thật, đó là sự giúp đỡ tốt
nhất của bạn bè!”.
Nguyễn Thị Thu Yêm
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
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