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TÍN NGHĨA THAM GIA HỘI CHỢ
QUỐC TẾ LA HABANA LẦN THỨ 35
(FIHAV 2017)

Đầu tư nước ngoài Cuba, Phòng Thương
mại Cuba và Trung tâm Hội nghị & Triển
lãm ExpoCuba phối hợp tổ chức. FIHAV
là Hội chợ có quy mô lớn nhất Trung Mỹ
và Caribê, hàng năm thu hút đông đảo
các doanh nghiệp quốc tế tham gia, với
trên 3.400 nhà triển lãm đến từ trên 70
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới,
trưng bày trên tổng diện tích 25.000 m2.
Hồng Châu
P. TTTT

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TẠI NHẬT BẢN
Từ ngày 19/11/2017 đến ngày 26/11/2017, nhằm
mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, giới
thiệu các dịch vụ của JSC và khu công nghiệp đến
các đối tác nước ngoài, đoàn xúc tiến thương
mại của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tiến hành đợt
xúc tiến kêu gọi đầu tư tại Nhật Bản.

H

Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cu Ba, ông Antonio
Carricarte tham quan gian hàng của Tín Nghĩa

ưởng ứng Chương trình
Xúc tiến Thương mại
Quốc gia năm 2017 của
Bộ Công Thương, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã tham gia Hội chợ Quốc tế
La Habana từ ngày 30/10 đến ngày
tại 03/11/2017 tại Trung tâm Hội
nghị và Triển lãm ExpoCuba, thủ đô
La Habana, Cuba.
Đến với hội chợ thường niên có
quy mô lớn nhất vùng Trung Mỹ
và Caribe này, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã tham gia gian hàng trưng
bày, giới thiệu quảng bá các sản
phẩm dịch vụ của Tổng Công ty,
đặc biệt là 2 dòng sản phẩm Scafe’
và hạt điều chế biến,…đồng thời
đây cũng là cơ hội cho Tổng Công
ty trong việc khảo sát tiềm năng,
tìm kiếm đối tác, cơ hội xuất khẩu
vào thị trường Cuba. Với sự tham
gia của các doanh nghiệp đến từ
nhiều quốc gia trên thế giới, cùng
với hàng trăm ngàn lượt khách
tham quan là các doanh nghiệp
nhập khẩu đầu mối của Cuba và
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các doanh nghiệp thuộc khu vực
Trung Mỹ, Caribe, Châu Phi, Trung
Đông đến tìm hiểu, giao dịch. Đây
cũng là cơ hội tốt cho Tổng công ty
quảng bá thương hiệu và giới thiệu
về các lĩnh vực của mình với bạn bè
các nước.
Tại hội chợ, Thứ trưởng thứ nhất Bộ
ngoại thương và Đầu tư nước ngoài
Cuba, ông Antonio Carricarte nhận
định: “Những sản phẩm Việt Nam
trưng bày lần này rất đa dạng và
phù hợp với nhu cầu của chúng
tôi hiện tại, từ thực phẩm, đồ vệ
sinh cho tới vật liệu xây dựng. Với
nền tảng quan hệ truyền thống và
tốt đẹp, Cuba và Việt Nam có tiềm
năng to lớn để phát triển hợp tác
kinh tế, thương mại và sự tham dự
đông đảo của các bạn lần này chính
là minh chứng của lòng tin tưởng
đó, bất chấp những khó khăn mà
chúng tôi gặp phải do chính sách
bao vây cấm vận của Mỹ.”
Hội chợ do Bộ Ngoại Thương và

T

rong chuyến công tác, Đoàn đã
tổ chức 02 buổi hội thảo tại 02
thành phố Takamatrsu và Tokyo.
Tại hội thảo, Đoàn đã giới thiệu nhiều
giải pháp hỗ trợ từ DIZA (Ban Quản lý
các KCN Đồng Nai), tổ chức JICA (cơ
quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) đối với
các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt với
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, nhiều
chính sách ưu đãi và điều kiện thuận lợi
khi tham gia đầu tư tại Đồng Nai, đặc biệt
tại JSC và các khu công nghiệp của Tổng
Công ty Tín Nghĩa cũng đã được giới thiệu
tới các doanh nghiệp Nhật Bản đang
quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam
nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Cuối buổi hội thảo là những chia sẻ của
các doanh nghiệp địa phương đã đầu tư
vào khu nhà xưởng JSC, giúp các nhà đầu
tư hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư tại
JSC, những thuận lợi và khó khăn trong
quá trình đầu tư.
Trong chương trình hoạt động, nhằm
củng cố mối quan hệ trong việc gắn kết,
giao thương, quảng bá,… Đoàn cũng đã
đến thăm hỏi các tổ chức chính quyền tại
tỉnh Osaka, tỉnh Hyogo, vùng Shikoku, thủ
đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam và liên
minh các ngân hàng.
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chuyên gia nghiên cứu kinh tế
uy tín hàng đầu trong nước và
quốc tế. Trong bảng xếp hạng
PROFIT500 2017, Tổng Công ty
Tín Nghĩa xếp hạng thứ 233/500
doanh nghiệp của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã thăm và làm
việc trực tiếp với các doanh nghiệp có
nhu cầu thuê nhà xưởng để triển khai sản
xuất, mở rộng dự án như Công ty NKC,
Aoi Denshi, Fukushin, SuzuSei Kogyo,…
Thông qua chuyến công tác xúc tiến đầu
tư tại Nhật Bản, nhiều mối quan hệ giữa
TCT Tín Nghĩa với các tổ chức, doanh

nghiệp đã được thiết lập và củng cố,
công tác kết nối với nhiều khách hàng
mới cũng tạo đà thuận lợi cho sự phát
triển hơn nữa của các đơn vị như JSC,
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh hạ tầng
KCN Tín Nghĩa, Ban QLKCN Tín Nghĩa
trong tương lai.
Hồng Long
Phòng TTTT

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
NẰM TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP
CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM
NĂM 2017

Danh sách và thứ hạng doanh
nghiệp trong bảng xếp hạng
được đánh giá khách quan, độc
lập dựa trên việc tính điểm trọng
số, với các tiêu chí chính là Các
chỉ số phản ánh khả năng sinh lời
(ROA, ROE, ROR); Lợi nhuận trước
thuế; và Doanh thu của doanh
nghiệp. Bên cạnh đó uy tín của
doanh nghiệp trên truyền thông;
quy mô sử dụng lao động cũng là
những chỉ tiêu tham chiếu quan
trọng đánh giá hiện trạng sức
mạnh và triển vọng mỗi doanh
nghiệp theo từng khía cạnh.
Ngoài ra, bảng xếp hạng còn
đánh giá về những ngành có
tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận
cao trong những năm tới, nhiều
doanh nghiệp dự đoán ngành
công nghệ sẽ có xu hướng tăng
trưởng mạnh mẽ nhất (chiếm
27% lựa chọn của các doanh
nghiệp). Một số ngành cũng
được nhiều doanh nghiệp đánh
giá triển vọng sinh lời là Xây
dựng, bất động sản (17%), Y tế,
dược (15%), Bán lẻ, kinh doanh
siêu thị, trung tâm thương mại
(10%).

Về tổng quan, năm nay Tổng
Công ty Tín Nghĩa được xếp
thứ hạng 90 trong danh sách
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam, tăng 20 bậc so với năm
trước. Riêng trong danh sách
500 doanh nghiệp tư nhân, cổ
phần, Tín Nghĩa xếp hạng thứ 32.
Nhận định của DN về ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong tương lai. Nguồn: Đây là năm thứ 11 liên tiếp, Tổng
Công ty Tín Nghĩa nằm trong
Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2017
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam do VNR bình chọn.
gày 23/11/2017, Vietnam Report đã tổ chức Lễ công bố chính thức Bảng
Lan Anh
xếp hạng PROFIT500 2017 tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội. Tham gia Lễ
Phòng TTTT
công bố có sự tham gia của lãnh đạo, cơ quan nhà nước, các giáo sư,
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TIẾP NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CÔNG TY CP DONAFOODS
TRỰC THUỘC
CĐCS TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Sau bàn giao, BCH CĐCS Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã có Quyết định thành
lập Công đoàn cơ sở thành viên và chỉ
định Ban chấp hành lâm thời CĐCS
thành viên Công ty CP Donafoods gồm
các Ông bà:
1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch
2. Bà Lê Kim Thảo – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Chí Công - Ủy viên
4. Bà Đinh Thị Thu Hà - Ủy viên
5. Bà Trần Thị Thu Son - Ủy viên
Hồng Châu
P. TTTT

HOẠT ĐỘNG
KỶ NIỆM NGÀY
PHỤ NỮ
VIỆT NAM
(20/10)

N

gày 31 tháng 10 năm
2017, tại Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Ông Huỳnh
Văn Nhịn – Phó Chủ tịch Thường
trực Công đoàn Ngành Công
thương Đồng Nai, Ban Thường vụ
CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa và
Đại diện BTV CĐCS Công ty CP Chế
biến Xuất nhập khẩu – Nông sản
Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)
tiến hành họp bàn giao Công đoàn
cơ sở Công ty CP Donafoods về
CĐCS Tổng Công ty Tín Nghĩa; Tại
buổi bàn giao, Ông Huỳnh Văn
Nhịn đã đọc Quyết định bàn giao
tổ chức Công đoàn Công ty CP Chế
biến Xuất nhập khẩu – Nông sản
Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)
kèm 196 công đoàn viên do CĐCS
Tổng Công ty Tín Nghĩa quản lý.
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Tại buổi lễ, Bà Đặng Thị Thanh Hà
– Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty Tín
Nghĩa nhận Quyết định và phát
biểu tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho CĐCS Công ty CP Donafoods
hoạt động, cùng phát triển như
các công đoàn cơ sở thành viên
trong hệ thống CĐCS Tổng Công
ty Tín Nghĩa. Chủ tịch CĐCS Tổng
Công ty Tín Nghĩa mong rằng,
trong thời gian tới, CĐCS Công
ty CP Donafoods sớm hoà nhập
với phong trào CNLĐ và tổ chức
Công đoàn CĐCS Tổng Công ty
Tín Nghĩa, cùng chung tay chăm
sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh
thần của người lao động, góp phần
hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất
kinh doanh.

N

hân dịp kỷ niệm 87 năm ngày
thành lập Hội Liên hiệp Phụ
Nữ Việt Nam (20/10/1930 20/10/2017), nhằm tạo điều kiện nâng
cao sức khỏe cho chị em phụ nữ trong
toàn Tổng Công ty, Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty đã triển khai cho các
CĐCSTV tổ chức họp mặt chị em phụ
nữ chia sẻ trong cuộc sống, công việc
và gia đình hàng ngày, kịp thời động
viên chị em cố gắng phấn đấu đạt
phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà” và là thành phần quan trọng để
giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con
ngoan, học giỏi.
Cũng nhân dịp này CĐCS Tổng Công ty
tổ chức khám sức khoẻ chuyên khoa
định kỳ cho chị em phụ nữ tại Bệnh
viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Có gần
200 chị em tham gia.
Lan Anh
P. TTTT
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TỔ CHỨC TẬP HUẤN
CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 2017

Đ

ể tăng cường công tác
bảo vệ, tự bảo vệ sức
khỏe, an toàn trong
quá trình lao động cho CBNV các
phòng ban của Tổng Công ty và
các đơn vị trực thuộc, cũng như
nâng cao nhận thức về việc tự bảo
vệ sức khỏe, an toàn cho chính
mình và người xung quanh, ngày
17/11/2017, tại Hội trường Tổng
Công ty Tín Nghĩa, Phòng Hành
Chính Quản trị đã phối hợp với Sở
lao động, Thương binh và Xã hội
tỉnh Đồng Nai (Sở Lao động) tổ
chức lớp “Tập huấn công tác An
toàn vệ sinh lao động và bảo hộ
lao động năm 2017”, gần 100 cán
bộ công nhân viên tại các phòng/
ban trong Tổng Công ty tham dự
lớp học.
Tại buổi huấn luyện, CBNV các
phòng ban và các đơn vị trực
thuộc đã được hướng dẫn về
các quyền, nghĩa vụ liên quan
của người lao động/ người sử
dụng lao động trong quá trình
lao động nhằm hạn chế tối đa
các vấn đề có thể ảnh hưởng đến
sức khỏe, tính mạng của người

lao động. Ngoài ra, đại diện Sở
Lao động cũng đã hướng dẫn chi
tiết các trang bị phù hợp nhằm
bảo đảm an toàn tối đa sức khỏe
người lao động.
Tại buổi huấn luyện, đại diện Sở
Lao động đã đưa ra một số hình
ảnh tai nạn lao động xảy ra trên
địa bàn tỉnh, cũng như chỉ ra các
nguyên nhân tai nạn lao động
chủ yếu đến từ các yếu tố như
việc che chắn các thiết bị không
phù hợp, việc kết nối nguồn
điện không an toàn, sự bất cẩn
trong quá trình lao động, công
tác phòng cháy chữa cháy còn sơ
sài, các loại hóa chất không được
che chắn kỹ lưỡng,… đã và đang
gây ra ảnh hưởng to lớn đến sức
khỏe của người lao động trong
quá trình lao động, để hạn chế
tai nạn tới mức thấp nhất, ngoài
việc tuân thủ các quy định an
toàn cho từng loại hình lao động
cụ thể, đại diện Sở Lao động
cũng hướng dẫn một số kỹ năng
sơ cứu cơ bản để giúp người lao
động giảm được thương tích tới
mức tối đa khi gặp sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, để đảm bảo các chế
độ liên quan cho người lao động
cũng như các quyền lợi của người
lao động khi có tai nạn lao động
xảy ra, đại diện Sở lao động còn
hướng dẫn các quy định về việc
khai báo, điều tra các loại hồ sơ
liên quan về việc khai báo tai nạn
lao động.
Buổi huấn luyện là dịp để cán
bộ, công nhân viên có thêm kiến
thức và kỹ năng nhằm đảm bảo
sức khỏe, tính mạng của mình
và đồng nghiệp tốt hơn trong
quá trình lao động, cũng như các
quyền lợi, chế độ được có khi có
tai nạn lao động xảy ra. Trong thời
gian tới, dự kiến Tổng Công ty sẽ
tiếp tục tổ chức các buổi huấn
luyện chuyên ngành nhằm trang
bị kỹ năng cần thiết, đáp ứng nhu
cầu công việc, đảm bảo công tác
của cán bộ, công nhân viên trong
quá trình làm việc tại Tổng Công
ty và các đơn vị liên quan.
Hồng Long
Phòng TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

NHẬN BẰNG KHEN THỰC HIỆN TỐT
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

V

ào ngày 23/11/2017 tại Trung tâm tổ chức sự
kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị tuyên
dương các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện
tốt chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai năm 2016. Đến tham dự, có ông Cao Anh Tuấn – Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Quốc Hùng
– Phó chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn
Công – Cục trưởng Cục thuế Tỉnh Đồng Nai và hơn 150
doanh nghiệp, cá nhân được vinh danh. Đây là những tổ
chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật Thuế
năm 2016. Cụ thể, có 4 doanh nghiệp được Bộ Tài chính
khen thưởng; 18 cá nhân, doanh nghiệp được UBND tỉnh
khen thưởng, trong đó có 15 doanh nghiệp và 3 cá nhân;
Tổng cục Thuế khen thưởng 55 cá nhân, doanh nghiệp,
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gồm: 51 doanh nghiệp và 4 cá nhân; Cục Thuế Đồng Nai
khen thưởng 82 cá nhân, doanh nghiệp gồm: 80 doanh
nghiệp và 2 cá nhân. Trong dịp này, Tổng Công ty Tín
Nghĩa vinh dự nhận được bằng khen của UBND Tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá
cao các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh, đặc biệt
là doanh nghiệp được tuyên dương tại buổi lễ về việc
thực hiện nghĩa vụ thuế. Việc chấp hành tốt chính sách
Thuế của các doanh nghiệp đã góp phần tích cực cho thu
ngân sách của tỉnh năm 2016 tăng 14% so với năm 2015.
Tăng Trần Tấn Khải
Phòng KTTC
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
ĐẠT DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2017

P

hòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam, Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự phát
triển bền vững Việt Nam vừa tổ chức
Lễ công bố 100 Doanh nghiệp bền
vững Việt Nam 2017 tại Hà Nội vào
ngày 06/12/2017.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, VCCI
phối hợp với Đảng ủy Khối doanh
nghiệp Trung ương, Bộ Lao Động
Thương binh và Xã Hội, Bộ Công
thương, Bộ Tài nguyên và môi
trường, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam… tổ chức “Chương trình
đánh giá, công bố các DN bền vững
tại Việt Nam năm 2017”.
Từ gần 500 hồ sơ doanh nghiệp
tham dự “Chương trình đánh giá,
xếp hạng doanh nghiệp bền vững
tại Việt Nam 2017”, Ban tổ chức đã
lựa chọn ra 100 công ty tiêu biểu
của cộng đồng doanh nghiệp trong
hoạt động thực hiện phát triển bền
vững để vinh danh, trong đó có
Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Theo Ban tổ chức, năm nay, với việc
điều chỉnh các tiêu chí trong bộ chỉ
số xếp hạng doanh nghiệp bền vững
nhằm đo lường chính xác hơn mức
độ phát triển bền vững của doanh

nghiệp, từ 151 tiêu chí rút gọn xuống
còn 134 tiêu chí trên 3 lĩnh vực: kinh
tế - xã hội - môi trường, cùng với việc
ra đời hệ thống phần mềm đăng ký
tham dự trực tuyến đã giúp khuyến
khích và tạo điều kiện dễ dàng hơn
cho sự tham gia của doanh nghiệp
vào chương trình.
Trong thời gian tới, bên cạnh những
nội hàm mới như vấn đề trao quyền
cho phụ nữ, vấn đề về cuộc cách
mạng 4.0… thì những nội hàm khác
và những chỉ tiêu mới phù hợp với
thực tiễn cũng sẽ được thêm vào
Bộ chỉ số một cách đơn giản nhất
để các doanh nghiệp, bao gồm cả
doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí
siêu nhỏ cũng có thể áp dụng được.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Vũ
Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam cho
biết, bảng xếp hạng năm nay không
chỉ ghi nhận những cái tên đã từng
được vinh danh trong năm 2016 mà
còn xuất hiện nhiều gương mặt mới,
đại diện mới của khu vực tư nhân.
Đây chính là bằng chứng rõ nét nhất
cho sự nỗ lực kiến tạo môi trường
thuận lợi để thực hiện 17 mục tiêu
phát triển bền vững của Nhà nước,
của các cơ quan hữu quan đã có
hiệu quả.
Hồng Châu
P. TTTT
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KHÓA ĐÀO TẠO
“CẬP NHẬT KIẾN THỨC
THAY ĐỔI VỀ
THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH,
CHÍNH SÁCH MỚI
TỪ NĂM 2018”

Đ

ược sự chấp thuận của Ban Tổng Giám
đốc, Phòng Tổ chức Nhân sự đã tổ chức
“Khóa đào tạo cập nhật kiến thức thay
đổi về Thông tư, Nghị định, Chính sách mới từ năm
2018 có liên quan và ảnh hưởng đến các lĩnh vực
kinh doanh của Tổng Công ty”.

1
2
3

/ Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 29/11/2017.
/ Địa điểm: Hội trường Văn phòng Tổng Công ty.
/ Thành phần tham dự :

+ Ban Tổng Giám đốc
+ Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị phòng ban
+ Giám đốc/ Phó Giám đốc các Công ty con
+ Nhân viên các Phòng ban/Đơn vị /Công ty con

4

/ Giảng viên phụ trách : Luật sư Trương Thị Hòa

Tại buổi đào tạo cán bộ công nhân viên Tổng Công
ty được Luật sư Trương Thị Hòa cập nhật những kiến
thức pháp luật mới có hiệu lực từ 01/01/2018 như:
Thông tư hướng dẫn về danh mục hàng hóa xuất
khẩu; các chính sách về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực
từ 01/01/2018; vấn đề xử lý hình sự đối với pháp
nhân được qui định trong bộ luật Hình sự mới có
hiệu luật từ 01/01/2018; trao đổi, đối thoại, giải đáp
những vướng mắc về việc áp dụng pháp luật của
các phòng ban, đơn vị trong việc giải quyết công
việc chuyên môn …
Với kiến thức được cập nhật tại buổi đào tạo, căn cứ
vào chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ công
nhân viên Tổng Công ty có cơ hội bổ sung kiến thức
phục vụ tốt hơn cho công việc đang đảm nhiệm.
Phượng Tâm
Ban Pháp chế
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TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
NỘI BỘ LẦN 2/2017

T

rong ngày 15/11/2017, Văn phòng Tổng
Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức đánh giá định
kỳ lần 2/2017 đối với hệ thống quản lý chất
lượng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015. Tiêu
chuẩn ISO 9001 : 2015 cũng vừa được áp dụng và
nâng cấp từ phiên bản ISO 9001 : 2008 từ tháng
1/2017. Phát biểu tại buổi Họp khai mạc Bà Đặng Thị
Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban chỉ đạo
ISO yêu cầu các phòng ban thực hiện tốt công tác
đánh giá, đảm bảo hệ thống được vận hành xuyên
suốt, cải tiến liên tục, gắn hoạt động chuyên môn
với quy trình quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao.
Đồng thời, để chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá tái cấp
nhận hệ thống ISO 9001 : 2015 của BVC trong tháng
12/2017. Qua đợt đánh giá nội bộ lần 2 các phòng,
ban đã phối hợp kiểm tra, thực hiện tốt công tác
đánh giá, phát hiện ra những điểm chưa phù hợp so
với hệ thống để sớm khắc phục, đảm bảo tính thống
nhất của hệ thống.
Lan Anh
Phòng TTTT

KHÁM SỨC KHỎE
ĐỊNH KỲ CHO CBNV
HẰNG NĂM

N

hằm hỗ trợ công tác quản lý tình trạng sức
khỏe của CBNV để đảm bảo khả năng và
năng suất làm việc, ngày 4/11/2017 Văn
phòng Tổng Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH
Y tế Hòa Hảo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho
hơn 300 cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty
và các đơn vị thành viên. Hoạt động khám sức khỏe
đã trở thành một hoạt động định kỳ hàng năm. Đây
là một chương trình rất cần thiết, giúp phát hiện và
ngăn ngừa, điều trị sớm ngay từ đầu dấu hiệu các
bệnh hiểm nghèo, khó điều trị. CBCNV đã tham gia
đầy đủ chương trình với các hoạt động khám tổng
quát, siêu âm, X quang phổi, xét nghiệm chẩn đoán,
tổng phân tích nước tiểu, SGOT-SGPT, Anti HCV.v.v.
Thanh Loan
Phòng Hành chính Quản trị
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC
KHÁM SỨC KHỎE
ĐỊNH KỲ
NĂM 2017

TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP
ĐÁP ỨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

T

heo định kỳ hàng năm vào tháng
11 Công ty CP DVBV chuyên nghiệp
Tín Nghĩa tổ chức khám sức khỏe
định kỳ cho CBNV tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Đồng Nai.
Khi Phòng KTTH triển khai thông báo đến
các Đội bảo vệ, nhân viên rất hào hứng,
đăng ký tham gia đầy đủ. Một số anh chị ở
khu vực xa như: Nhơn Trạch, Long Thành,
Thống Nhất,… đã đi từ rất sớm. Đây cũng
là dịp để các anh chị ở khu vực khác biết
và giao lưu cùng nhau. Có thể họ chưa gặp
nhau lần nào nhưng sau dịp này là các anh
chị biết đến nhau. Những khu vực xa hơn
như: Bảo Lộc, Long Khánh nếu anh chị nào
sắp xếp được thì tham gia khám tại Bệnh
viện tỉnh, còn không sẽ chủ động khám tại
nơi nào thuận lơi nhất.
Tại mỗi công ty thì việc khám sức khỏe rất
có ý nghĩa với nhân viên, hoạt động này
thể hiện sự quan tâm của Ban Giám đốc,
Ban lãnh đạo đối với CBNV nhằm chăm lo
sức khỏe cho người lao động, tăng cường
sự gắn kết giữa người lao động và Công ty.
Đây cũng là cơ sở để công ty có thể đánh
giá được chất lượng của nguồn nhân lực,
từ đó có kế hoạch bố trí công việc phù hợp
với từng cá nhân góp phần thực hiện chính
sách chăm lo đời sống CBNV Công ty Bảo vệ
Tín Nghĩa.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa

G

iao tiếp là hoạt động
thường xuyên và liên
tục trong cuộc sống. Đi
làm, chúng ta giao tiếp với đồng
nghiệp với cấp trên. Về nhà chúng
ta giao tiếp với gia đình,… Trong
kinh doanh, chúng ta giao tiếp
với khách hàng, đối tác. Trong xã
hội, chúng ta giao tiếp với bạn
bè, người thân. Bạn là người giỏi
chuyên môn, nhưng bạn lại không
biết cách thể hiện những kiến
thức kinh nghiệm của mình cho
sếp, bạn không hòa hợp được với
đồng nghiệp thì cũng rất khó có
được thành công trong công việc
hiện tại. Bạn là người hiểu sản
phẩm dịch vụ của Công ty nhưng
bạn lại không biết cách thể hiện
những điểm mạnh đó với khách
hàng, không biết cách đàm phán
và thương lượng để hai bên cùng
có lợi thì hợp đồng bạn mang về
cũng chưa chắc đạt được hiệu quả
mong muốn,… Như vậy có thể
thấy kỹ năng giao tiếp ứng xử ảnh
hưởng trực tiếp đến cuộc sống và
công việc của chúng ta hàng ngày.
Những khóa đào tạo về kỹ năng
giao tiếp ứng xử sẽ đưa ra những
quy tắc, chuẩn mực giao tiếp mà
bạn có thể áp dụng một cách
linh hoạt trong nhiều tình huống,
mang lại hiệu quả cao hơn trong

hoạt động giao tiếp, hỗ trợ nhiều
hơn trên con đường đi đến thành
công.
Ngày 29/11/2017 và 30/11/2017
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp
Tín Nghĩa tổ chức lớp học kỹ năng
giao tiếp tại KCN Nhơn Trạch 3.
Việc học tập các kỹ năng giao tiếp
ứng xử, nhằm trang bị cho mỗi
người học viên một số kiến thức
cơ bản về nghệ thuật đối nhân xử
thế. Nó giúp người bảo vệ chuyên
nghiệp biết ứng xử một cách khôn
khéo, lịch sự trong công việc. Kỹ
năng giao tiếp của bảo vệ thể hiện
qua các mặt sau: tác phong, trang
phục, thái độ, cách phối hợp, thực
hiện điều lệnh... Việc vận dụng và
thực hiện tốt các kiến thức đã học
vào thực tế công tác đó cũng là
quá trình tự hoàn thiện bản thân.
Tạo điều kiện cho nhân cách phát
triển làm nên một hình ảnh đẹp
người bảo vệ chuyên nghiệp trong
mắt khách hàng và mọi người. Qua
đó nâng cao, bồi đắp thêm uy tín,
chất lượng của dịch vụ bảo vệ, góp
phần tạo dựng thương hiệu và thế
mạnh cạnh tranh trên thị trường
dịch vụ bảo vệ.
Hoàng Thị Nga
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 08/2017
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG
- PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI TẠI LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN “ĐÔNG SAIGON NEW CITY”

TRÂN TRỌNG MỜI GỌI,
CHÀO ĐÓN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐẾN ĐỒNG NAI

Đ

ồng Nai là tỉnh thuộc vùng
Kinh tế trọng điểm phía
Nam Việt Nam, với trên
2,5 triệu dân, đông dân đứng thứ nhì
các tỉnh Phía Nam, thứ 5 trên cả nước.
Trong chiến lược phát triển tổng thể
kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai,
Nhơn Trạch được Thủ tướng chính
phủ phê duyệt quy hoạch phát triển
đến năm 2020: là một trong các trung
tâm công nghiệp, thương mại - dịch
vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và
khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng
Nai và vùng trọng điểm phía Nam,
hướng phát triển đạt tiêu chí của đô
thị loại II, là đầu mối quan trọng về
giao thông vận tải của vùng trọng
điểm phía Nam. Hiện nay, trên địa
bàn huyện Nhơn Trạch đang thu hút
mạnh đầu tư phát triển các khu công
nghiệp. Đi theo đó sẽ là sự chuyển
đổi cư dân nông nghiệp - nông thôn
sang công nghiệp đô thị. Thực tiễn
đó yêu cầu cần nhanh chóng đầu tư
xây dựng các khu dân cư theo định
hướng quy hoạch chung đô thị mới

10

Thông tin nội bộ - Số 08/2017

Nhơn Trạch để giải quyết áp lực về
nhà ở cho nhân dân, đảm bảo trật tự
an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường…
Hướng tới mục tiêu nêu trên, Công
ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thuộc
Tổng Công ty Tín Nghĩa liên doanh
với Công ty VNIC 2 Pte. Ltd thuộc Tập
đoàn CFLD khởi công xây dựng Dự
án Đông Saigon New City, với quy
mô khoảng 106,2 ha, vốn đầu tư trên
3.018 tỷ đồng. Dự án hình thành sẽ
cung cấp thêm 917 đơn vị nhà ở, góp
phần giải quyết nhu cầu nhà ở của
người dân trong khu vực và các đối
tượng khác, tạo điều kiện nâng cao
chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Được biết Công ty VNIC 2 Pte. Ltd là
thành viên của tập đoàn CFLD, một
tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh
vực xây dựng, phát triển, vận hành
thành phố công nghiệp mới, đã có
mặt hơn 10 quốc gia trên thế giới,
khẳng định được uy tín của mình về
sự nghiêm túc và trách nhiệm trong

việc thực hiện các dự án đầu tư bất
động sản. UBND Tỉnh tin tưởng rằng
Công ty VNIC liên doanh với Công ty
Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch sẽ thực
hiện thành công dự án “Đông Saigon
New City” tại huyện Nhơn Trạch,
Đồng Nai.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,
địa phương hỗ trợ tối đa cho Công ty
thực hiện dự án; trong quá trình thực
hiện, kịp thời báo cáo các vướng mắc
để Tỉnh chỉ đạo giải quyết. Công ty
thực hiện nghiêm túc các quy trình,
xây dựng dự án theo đúng kế hoạch.
Nhân dịp này, tỉnh Đồng Nai trân
trọng mời gọi và sẵn sàng chào đón,
tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với
các nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư
sản xuất, xây dựng tỉnh Đồng Nai trở
thành tỉnh Công nghiệp hóa, hiện đại
hóa vào năm 2020. Với mục đích, ý
nghĩa quan trọng đó, tin tưởng rằng,
Dự án “Đông Saigon New City” sẽ
thành công tốt đẹp.
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PHÁT BIỂU CỦA ÔNG QUÁCH VĂN ĐỨC
- CHỦ TỊCH HĐQT TCT TÍN NGHĨA TẠI BUỔI LỄ ĐỘNG THỔ
DỰ ÁN “ĐÔNG SÀI GÒN NEW CITY”

ƯU TIÊN TỐI ĐA, TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC
ĐỂ DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ
VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC KỲ VỌNG

C

ách đây hơn mười ba năm, vào
những ngày thu tháng chín
năm 2004, chúng tôi đã tiến hành
khảo sát, lập dự án đầu tư, với mong
muốn góp phần xây dựng Nhơn
Trạch trở thành một trong các trung
tâm công nghiệp, đô thị thương mại
- dịch vụ, du lịch của tỉnh Đồng Nai
và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Còn nhớ, trong 1 lần về thăm Nhơn
Trạch, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã
phát biểu đây chính là cái rốn của
khu tam giác kinh tế trọng điểm TP
HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu. Từ
đó, chúng tôi luôn tâm niệm và đặt
kỳ vọng góp phần xây dựng Nhơn
Trạch thành một đô thị sầm uất, hiện
đại, với nhịp sống sôi động của một
thành phố trẻ đầy tiềm năng.

làm việc của cả hai bên, chúng tôi đã
đạt được thoả thuận hợp tác lâu dài
trong việc phát triển Dự án Khu dân
cư Phú Thạnh - Long Tân và đã được
Cơ quan chính quyền Tỉnh phê duyệt
chấp thuận.

Được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND
Tỉnh Đồng Nai và huyện Nhơn Trạch,
Tổng Công ty Tín Nghĩa được chấp
thuận là chủ đầu tư Dự án Khu dân
cư Phú Thạnh - Long Tân, với quy mô
diện tích 941 ha. Trong suốt hơn 10
năm qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã đầu tư nhiều công sức, vốn liếng
cho dự án; đã nỗ lực, cố gắng không
ngừng trong việc chuẩn bị quỹ đất,
thực hiện các thủ tục pháp lý và quy
hoạch thiết kế cho một dự án đô thị
có tầm cỡ; đồng thời tìm kiếm đối tác
có tiềm năng cùng hợp tác triển khai
dự án.

Là một dự án thành phần, thuộc Tổng
dự án Khu dân cư Phú Thạnh-Long
Tân, Dự án THÀNH PHỐ MỚI ĐÔNG
SÀI GÒN được triển khai tại phân khu
1A và 1B, với quy mô khoảng 106 ha,
vốn đầu tư trên 3.018 tỷ đồng, quy
hoạch thiết kế theo các tiêu chuẩn
quốc tế, tuân thủ các quy định hiện
hành của Việt Nam nhằm tạo dựng
một khu đô thị mới hiện đại, chuẩn
mực, chất lượng cao, có giá trị thẩm
mỹ, an toàn và thân thiện với môi
trường, phù hợp quy hoạch chung
Khu dân cư Phú Thạnh-Long Tân và
quy hoạch tổng thể huyện Nhơn
Trạch.

Rồi cách đây hơn một năm, cơ duyên
đã đến khi chúng tôi gặp gỡ và trao
đổi hợp tác phát triển Dự án với Tập
đoàn CFLD đến từ Hong Kong, một
tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh
vực xây dựng, phát triển, vận hành
thành phố công nghiệp. Với tinh thần
thiện chí và mong muốn hợp tác đến
từ hai phía, với sự tích cực, cần mẫn

Theo Hợp đồng liên doanh, Công
ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cùng
hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu
hạn VNIC, 1 công ty sở hữu 100% vốn
bởi Cty CFLD International triển khai
thực hiện dự án THÀNH PHỐ MỚI
ĐÔNG SÀI GÒN. Và hôm nay, ngày
28/11/2017, để mở đầu cho giai đoạn
phát triển mới, chúng ta hiện diện nơi
đây cùng chứng kiến Lễ khởi công
xây dựng THÀNH PHỐ MỚI ĐÔNG SÀI
GÒN.

Dự án hình thành sẽ cung cấp trên
900 đơn vị nhà ở, các tiện ích văn
phòng, thương mại, dịch vụ, tài
chính, ngân hàng, cùng các công
trình phúc lợi xã hội và sinh hoạt
cộng đồng, góp phần đáp ứng nhu
cầu an cư lạc nghiệp của người dân
và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội

của một thành phố công nghiệp.
Với lợi thế nằm trong khu vực phát
triển kinh tế năng động và những
dự án tầm cỡ quốc gia đang được
khởi động như sân bay quốc tế Long
Thành, hệ thống đường cao tốc,
đường sắt đô thị và hệ thống cảng
biển quốc tế; Với uy tín và thế mạnh
của Tín Nghĩa ở địa phương, cùng với
tiềm lực về tài chính và bề dày kinh
nghiệm trong phát triển thành phố
công nghiệp của đối tác CFLD, Chúng
ta hoàn hoàn có cơ sở để tin tưởng
vào sự thành công của Dự án, tin
tưởng rằng trong nay mai, tại nơi này
sẽ hình thành một thành phố hiện
đại vào bậc nhất trong lòng Huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Với niềm tin và sự kỳ vọng đó, Tôi đề
nghị các đơn vị tư vấn thiết kế, quản
lý dự án và các nhà thầu thi công
cùng hợp tác, làm việc với chúng tôi
trên tinh thần trách nhiệm, tận tâm và
chuyên nghiệp nhất để có thể hoàn
thành công trình với chất lượng cao,
đúng tiến độ, sớm đưa công trình
vào khai thác, phục vụ khách hàng.
Về phần mình, chúng tôi cam kết sẽ
ưu tiên tối đa và tập trung mọi nguồn
lực để triển khai và hoàn thành dự án
đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng
công trình, đáp ứng được kỳ vọng
của Lãnh đạo địa phương, của người
dân, của khách hàng và đối tác.
Thông tin nội bộ - Số 08/2017
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

T

NHỮNG BƯỚC NGOẶT KỲ VỌNG

ừ một doanh nghiệp (DN)
nhỏ, với tài sản ban đầu
chỉ có vài chục triệu đồng,
đến hôm nay Tổng Công ty (TCT) Tín
Nghĩa là một doanh nghiệp lớn ở
Đồng Nai, gồm 06 đơn vị trực thuộc,
11 Công ty con và 10 Công ty liên
kết, với tổng tài sản lên hàng nghìn
tỷ đồng. Có thể nói thành công này
được tạo dựng từ sự giúp sức, hỗ
trợ nhiệt tình của chính quyền địa
phương, sự dẫn dắt tài tình của Ban
lãnh đạo, và lòng nhiệt huyết của
từng CBCNV tại đây. Để hiểu thêm
những hành trình, cũng như hướng
đi của DN trong thời gian tới, chúng
tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Đại
diện Ban Giám đốc Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Được biết đến là một trong Top 200 DN
lớn nhất Việt Nam, cũng là một DN đa
ngành. Vậy đâu là những bước đột phá
để Tín Nghĩa đạt được thành công?
Thành lập vào năm 1989, qua 28
năm hình thành và phát triển, Tín
Nghĩa nay đã trở thành một trong
các TCT lớn của tỉnh Đồng Nai.
Trong nhiều năm liền, DN đã được
tổ chức VNR bình chọn là một trong
top 200 thuộc 500 doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam. Năm 2016 vừa
qua, Tín Nghĩa đã hoàn tất thành
công cổ phần hóa DN nhà nước,
mở ra thời kỳ phát triển mới cho
doanh nghiệp. Thành quả ngày nay
được tạo dựng từ một quá trình nỗ
lực không ngừng nghỉ của cả một
tập thể. Tín Nghĩa đã và đang từng
ngày góp phần trong sự nghiệp xây
dựng phát triển kinh tế xã hội của
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tỉnh Đồng Nai cũng như công cuộc
CNH-HĐH của nước nhà.
Trong quá trình hoạt động Tín Nghĩa
đã xác định mô hình kinh doanh đa
ngành. Song, có thể nói đầu tư kinh
doanh hạ tầng KCN, bất động sản là
lĩnh vực đơn vị được cộng đồng DN
Việt Nam và nước ngoài đánh giá
cao. Năm 2002, Tín Nghĩa khởi đầu
chỉ có 1 KCN, đến nay đã và đang
đầu tư, khai thác 8 KCN trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu
(với tổng diện tích 3.500 ha). Hiện,
các KCN Tín Nghĩa thu hút hơn 250
DN với tổng vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ
USD. Đối với lĩnh vực xăng dầu, TCT
là đơn vị dẫn đầu về hệ thống bán
lẻ xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai
với mạng lưới xăng dầu gồm 45
trạm (năm 1999, chỉ có 1 Trạm xăng
dầu). Với phương châm bán hàng
đảm bảo đúng chất lượng, đủ số
lượng và cung cách phục vụ nên uy
tín thương hiệu xăng dầu của Tín
Nghĩa ngày càng được người tiêu
dùng đánh giá cao. Đặc biệt, trong
lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu
nhiều năm liền Tín Nghĩa đạt Top

3/10 DN xuất khẩu cà phê hàng
đầu cả nước. Liên tục từ năm 2003
đến nay, đơn vị đã được Bộ Công
thương công nhận là DN xuất khẩu
uy tín hàng đầu Việt Nam.
Với những thành công đạt được, đâu là
yếu tố cơ bản, cùng giá trị cốt lõi nào giúp
Tín Nghĩa có được thành công như ngày
hôm nay?
Giá trị cốt lõi Tín Nghĩa luôn quan
tâm, chính là sự kết hợp hài hòa
3 mối quan hệ “quan hệ với đối
tác khách hàng - quan hệ nội bộ quan hệ xã hội”; trên nền tảng của
chữ “Tín” và chữ “Nghĩa”. Chữ “Tín”
được thể hiện qua phong cách làm
việc chuyên nghiệp, qua sự tôn
trọng, thực hiện các giá trị và cam
kết; “Nghĩa” là tận tâm, nghĩa tình,
hướng về những giá trị nhân văn và
quan tâm đến cộng đồng. Mỗi sản
phẩm, dịch vụ của Tín Nghĩa đều
mang giá trị cốt lõi đến với khách
hàng, đối tác.
Bên cạnh đó, yếu tố tạo nên sự
thành công của Tín Nghĩa ngày

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

hôm nay có thể nói đó chính là Ban
lãnh đạo của TCT có tầm nhìn, có
năng lực quản trị và điều hành tốt;
có chiến lược phát triển đúng đắn
cùng với sự đoàn kết quyết tâm của
tập thể CBCNV Tín Nghĩa. Đó chính
là “vũ khí” lớn lao để TCT vượt qua
thử thách, khó khăn để có được như
ngày hôm nay.
Thế giới đã bắt đầu bước vào thời kỳ Công
nghiệp 4.0. Bên cạnh những cơ hội nhưng
cũng không ít những thách thức giúp DN
Việt Nam vươn ra biển lớn. Dưới góc độ DN,
Ông nghĩ sao về điều này?
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cụm
từ mới mẻ được đề cập đến khá
nhiều hiện nay, một cách khái quát,
có thể hiểu đó là cuộc Cách mạng
Công nghệ dựa trên 3 lĩnh vực chính
là kỹ thuật số - Công nghệ sinh học
– lĩnh vực vật lý, Tín Nghĩa nhận thức
được tầm quan trọng của CMCN 4.0
và sự tác động của nó đến các lĩnh
vực đời sống kinh tế và xã hội, nhất là
đến hoạt động của DN. Hiểu CMCN
4.0 là vấn đề khó, khó hơn nữa là
phải biết thay đổi để thích nghi và
khai thác cơ hội để có chiến lược
kinh doanh đúng đắn, tăng năng lực
cạnh tranh, phát triển bền vững. Bởi
vậy, vừa qua, TCT đã mời PGS. TS Trần
Đình Thiên đến truyền đạt, cập nhật
kiến thức về CMCN 4.0 cho đội ngũ
cán bộ quản lý. Chúng tôi luôn xem
“Nguồn nhân lực chất lượng” là yếu
tố quan trọng, là tài sản quý giá nhất
của Tín Nghĩa. Nguồn nhân lực vẫn
là yếu tố quan trọng trong việc thích
ứng kịp thời với sự thay đổi, đáp
ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ
mới trong hoạt động sản xuất kinh
doanh.
Với riêng Tín Nghĩa, thì đã có những kế
hoạch định hướng như thế nào để đón đầu

hội nhập kinh tế quốc tế theo xu hướng
mới này, thưa Ông?
Chúng tôi đã xây dựng những chiến
lược kinh doanh bền vững của TCT
giai đoạn 2017 - 2021, hướng tới
2030 cho tất cả các ngành hàng. Cụ
thể, trong lĩnh vực xăng dầu, dự kiến
đến năm 2020 sẽ phát triển lên 100
trạm bán lẻ, đồng thời hoàn thành
việc đầu tư và đưa vào khai thác
Tổng kho xăng dầu Phú Hữu – Nhơn
Trạch, thực hiện mục tiêu xây dựng
hệ thống kinh doanh xăng dầu từ
nhập khẩu trực tiếp đến phân phối
cho người tiêu dùng. Về Khu công
nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng
các KCN Ông Kèo, KCN Đất Đỏ, KCN
An Phước, đồng thời mở rộng các
KCN đã lấp đầy giúp khai thác lợi thế
về quy mô và giảm chi phí, nâng cao
hiệu quả quản lý; kết hợp phát triển
KCN với Khu dân cư gần kề và xây
dựng các công viên cây xanh có quy
mô thích hợp; cùng với Khu dân cư,
phát triển Chợ phục vụ KCN. Ngoài
ra, phát triển sản phẩm dịch vụ mới
như nhà xưởng cho thuê trong KCN,
khu phố chợ, văn phòng cho thuê
trong khu thương mại, dịch vụ KCN,
các dịch vụ khác cho các nhà đầu tư.
Về Logistics, TCT sẽ xây dựng cảng
Tổng hợp Tín Nghĩa, có khả năng
tiếp nhận được các tàu biển có trọng
tải lên đến 30,000DWT nhằm khai
thác tốt nhất các lợi thế về điều kiện
tự nhiên, đáp ứng nhu cầu bốc xếp
hàng hoá phục vụ cho quá trình xây
dựng và hoạt động của các KCN trên
địa bàn huyện Nhơn Trạch nói riêng
và trong khu vực Đông Nam Bộ nói
chung.
Nhằm tạo thêm giá trị gia tăng và
hướng đến sự phát triển bền vững
trong kinh doanh cà phê, Tín Nghĩa
đang đầu tư xây dựng Nhà máy sản

xuất cà phê hòa tan theo công nghệ
tiên tiến, thiết bị hiện đại nhất, đảm
bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về chất
lượng, an toàn trong sản xuất, thân
thiện với môi trường (Giai đoạn 1,
nhà máy có công suất 3.200 tấn
thành phẩm/năm).
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế,
trong suốt chiều dài hoạt động của mình,
Tín Nghĩa cũng không quên trách nhiệm
đối với xã hội và cộng đồng?
Trên “hành trình” đi đến thành công,
TCT Tín Nghĩa luôn đặc biệt quan
tâm đến trách nhiệm đối với cộng
đồng và xã hội. Với những hành
động cụ thể như xây dựng nhà tình
thương, tình nghĩa; xây dựng Trường
mẫu giáo Nhơn Nghĩa, Thành Nghĩa;
tặng xe cứu thương cho bệnh viện
các Huyện trong Tỉnh; góp đá xây
dựng Trường Sa, Biển đảo quê
hương; thăm, tặng quà các gia đình
chính sách, trung tâm nuôi dưỡng
cha mẹ liệt sỹ; ủng hộ Quỹ nạn nhân
chất độc da cam, Quỹ xóa đói giảm
nghèo, Quỹ học bổng Tỉnh Đồng
Nai, Quỹ “học giỏi sống tốt”, Quỹ
bảo trợ trẻ em nghèo, Quỹ Đền ơn
đáp nghĩa. Bên cạnh đó, chúng tôi
còn phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai
thực hiện liên tục trong 8 năm qua
chương trình “Chung tay vì thế hệ
tương lai” và chương trình “Chung
lòng chung sức” với cộng đồng. Tổng
số tiền đơn vị đã ủng hộ từ thiện năm
2017 trên 4 tỷ đồng, tổng kết từ năm
2010 đến nay trên 110 tỷ đồng. Thời
gian tới Tín Nghĩa sẽ tiếp tục thực
hiện những hoạt động ý nghĩa đầy
giá trị nhân văn này, để truyền thống
“lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt
Nam luôn được giữ gìn và phát huy./.
Xin cảm ơn ông!
Kim Oanh
Tạp chí Văn hóa Doanh nhân (VCCI)
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Q

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TỈNH ĐỒNG NAI

ua 28 năm hình thành
và phát triển, giờ đây
Tín Nghĩa đã trở thành
một trong những Tổng Công ty
hàng đầu của tỉnh Đồng Nai, đạt
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam do VNR bình chọn.
Nỗ lực được đền đáp
Tín Nghĩa là một trong những đơn
vị đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN
hàng đầu tỉnh Đồng Nai, quản lý
8 khu công nghiệp với tổng diện
tích trên 3.500 ha. Một số KCN
đã được đầu tư hạ tầng và hoàn
thành việc cho thuê như KCN
Nhơn Trạch 3 giai đoạn 1, KCN Tam
Phước, KCN Bàu Xéo. Tính đến thời
điểm hiện nay, các KCN của Tín
Nghĩa đã thu hút được 251 dự án
thuê đất với tổng số vốn đầu tư
hơn 5,4 tỷ USD. Tạo công ăn việc
làm cho hơn 90.000 người góp
phần vào việc phát triển kinh tế xã
hội tại địa phương.
Các KCN Tín Nghĩa ngày càng được
khách hàng đánh giá cao và được
các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu.
Hiện tại các doanh nghiệp đang
hoạt động trong các KCN của Tín
Nghĩa, đa số đều có kết quả sản
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao,
một số doanh nghiệp đang từng
bước mở rộng quy mô sản xuất,
tăng diện tích thuê đất để đáp ứng
kịp thời nhu cầu của thị trường
và khách hàng như: Công ty YKK
(Nhật Bản), công ty Koken (Nhật
Bản), Công ty Plus (Nhật Bản),
Công ty ProMax (Đài Loan), Công
ty Việt Long (Đài Loan), Công ty
Fashion Garment 2 (Sri Lanka),…
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Để đạt được những thành công
trên, Ban lãnh đạo Tổng công ty Tín
Nghĩa luôn luôn tuân thủ nguyên
tắc “Phát triển KCN phải mang tính
ổn định, bền vững và đóng góp
cho sự phát triển của kinh tế xã hội
địa phương”. Quan điểm đầu tư
của Tín Nghĩa luôn đảm bảo theo
quy hoạch chung, mang tính lâu
dài (50 năm) và đầu tư đồng bộ
để phát huy tối đa công năng sử
dụng; Phát triển các dịch vụ cung
cấp cho khách hàng kể cả dịch vụ
1 cửa, nâng cao khả năng phục
vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách
hàng; Luôn cố gắng tìm hiểu và hỗ
trợ tối đa cho các nhà đầu tư thông
qua việc cung cấp các dịch vụ sẵn
có như: Dịch vụ giao nhận kho bãi,
thông quan, logistic; về tư vấn kiến
trúc, xây dựng nhà xưởng. về cung
cấp gas và xăng dầu tại chỗ cho
các doanh nghiệp…; Ngoài ra, Tín
Nghĩa còn tạo điều kiện cho việc
kinh doanh nhà hàng ẩm thực,
quán cà phê phong cách Nhật Bản
tại KCN Nhơn Trạch 3; Cung cấp
dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp,
đảm bảo an ninh cho các đơn vị

trong và ngoài nước có nhu cầu
tại các KCN Tín Nghĩa; Đồng thời
lắp đặt các máy bán hàng tự động
trong khuôn viên KCN để phục vụ
cho người lao động, nhà đầu tư.
Chủ trương của Tín Nghĩa là luôn
đổi mới để thích ứng trong công
tác quản lý và điều hành: BQL các
KCN Tín Nghĩa đã thành lập các tổ
đối ứng chuyên trách với phương
châm làm việc: “kịp thời, tận tâm,
có tinh thần trách nhiệm”.
Thu hút người tài
Từ năm 2007, Tín Nghĩa đã triển
khai chiến lược phát triển nguồn
nhân lực chú trọng xây dựng đội
ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức
và năng lực. Thường xuyên đào
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
trong toàn hệ thống, các loại hình
đào tạo rất đa dạng như: Đào tạo
nội bộ, đào tạo trong nước và đào
tạo nước ngoài. Đặc biệt, Tín Nghĩa
đã mạnh dạn đầu tư và phát triển
nguồn nhân lực trẻ bằng cách
gửi cán bộ, nhân viên theo học
các chương trình Đại học, Thạc sĩ,
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Tiến sĩ trong và ngoài nước như Mỹ,
Ukraina, Singapore, Thái Lan, Pháp,
Anh, Úc....Tín Nghĩa rất quan tâm về
chế độ, chính sách đãi ngộ để thu hút
người tài có năng lực, đạo đức tốt. Tạo
nhiều cơ hội cho người giỏi thử thách
và thăng tiến, đặc biệt trong thời gian
gần đây, Tín Nghĩa còn xây dựng chính
sách thu hút lao động là người nước
ngoài.
Tiếp tục phát triển 4 lĩnh vực chính:
Tín Nghĩa đang là doanh nghiệp dẫn
đầu trong Tỉnh về bán lẻ xăng dầu với
45 trạm xăng dầu khắp các huyện thị,
với phương châm bán hàng “Đúng
chất lượng - Đủ số lượng – Văn minh
- Lịch sự”. Dự kiến đến năm 2020 sẽ
phát triển lên 100 trạm. Hiện tại, Tổng
Công ty đang triển khai đầu tư Tổng
kho xăng dầu Phú Hữu – Nhơn Trạch
nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống
kinh doanh xăng dầu từ nhập khẩu
trực tiếp đến phân phối cho người tiêu
dùng.
Về đầu tư kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp: tiếp tục hoàn thiện hạ
tầng các khu công nghiệp Ông Kèo,
KCN Đất Đỏ, KCN An Phước…Đẩy
mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư. Mở rộng
các KCN đã lấp đầy giúp khai thác lợi
thế về quy mô và giảm chi phí, nâng
cao hiệu quả quản lý; Kết hợp phát
triển KCN với Khu dân cư gần kề và
xây dựng các công viên cây xanh có
quy mô thích hợp, cùng với Khu dân
cư, phát triển Chợ phục vụ KCN. Chú
trọng phát triển sản phẩm dịch vụ mới:
Nhà xưởng cho thuê trong KCN, khu
phố chợ, văn phòng cho thuê trong
khu thương mại, dịch vụ KCN, các dịch
vụ khác cho các nhà đầu tư. Cung cấp
dịch vụ trọn gói cho nhà đầu tư vào
các KCN từ khi thành lập cho đến suốt
quá trình hoạt động.

công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại
nhất, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn
về chất lượng, an toàn trong sản xuất,
thân thiện với môi trường. Giai đoạn 1,
nhà máy có công suất 3.200 tấn thành
phẩm/năm. Vốn đầu tư khoảng 28
triệu USD, diện tích 5,4ha, thuộc KCN
Nhơn Trạch 3, nằm trên tuyến đường
25C nối Thành phố HCM đi Sân bay
Quốc tế Long Thành. Sản phẩm sẽ
được tiêu thụ ở thị trường trong nước
và xuất khẩu.
Ngoài ra, Tín Nghĩa cũng đang triển
khai dự án mở rộng hệ thống kho và
điểm thông quan tại Nhơn Trạch, đầu
tư xây dựng Cảng tổng hợp Phú Hữu,
với mong muốn phát triển bền vững,
mở rộng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu
cầu ngày càng cao của khách hàng và
đem đến sự hài lòng cho khách hàng
qua việc tối ưu hóa thời gian phục vụ
và chi phí.
Trường Vũ
Báo Công Thương

MARKETING
CHO TRẠM
XĂNG DẦU

B

ất kể bạn ở đâu, bạn luôn
cần một nơi bán xăng dầu để
phục vụ cho nhiều nhu cầu
khác nhau của bạn. Xăng dầu là một
mặt hàng thiết yếu của cuộc sống, có
cầu chắc chắn sẽ có cung, nhiều trạm
xăng dầu đã được hình thành để đáp
ứng điều đó. Như một điều tất yếu, với
sự ra đời của nhiều trạm xăng, việc cạnh
tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết
liệt, và để tránh sự phá sản có thể xảy
ra, mỗi trạm xăng cần có những chiến
lược kinh doanh, marketing, không chỉ
ở phương diện tìm kiếm khách hàng
mới mà còn phải giữ chân những khách
Là 1 trong 5 đơn vị xuất khẩu cà phê hàng cũ. Vì vậy, trước khi ước mơ về vị
hàng đầu của Việt Nam, hơn 10 năm thế của một cây xăng đứng đầu, hãy
liền được Bộ Công Thương công nhận cùng tham khảo một số chiến lược sau:
là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Hiện
nay, Tín Nghĩa đang đầu tư xây dựng Tạo ra chương trình chăm sóc khách hàng cũ:
Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan theo

Một trong những điều quan trọng
trong kinh doanh xăng dầu của một
trạm xăng là phải giữ được lượng
khách hàng trung thành. Ngoài các
yếu tố như bán đúng giá, thái độ
phục vụ thân thiện, tạo môi trường
thoải mái cho khách hàng khi đến
đổ xăng,…, bạn có thể tạo ra các
chương trình khuyến mại nho nhỏ
để gắn kết khách hàng với bạn. Các
chương trình khuyến mại này không
nhất thiết phải là các vật dụng đắt
tiền mà chỉ là những chương trình
như thay nhớt miễn phí, kiểm tra
tổng quát, bơm bánh xe, lau kính
xe hơi hoặc thậm chí là một ly café
mang đi cho khách hàng,… Thực sự,
trên thị trường xăng dầu, rất nhiều
cây xăng trong nước đã tạo ra các
chương trình Marketing cho riêng
mình như tặng nước suối khi khách
hàng mua xăng trên 300.000VNĐ,
tặng khăn lau kính bên trong xe ô
tô, tải cho khách hàng khi khách
hàng đến đổ xăng.
Dọn dẹp ngăn nắp trạm xăng của bạn:
Khi nói đến các trạm xăng dầu, mọi
người thường nghĩ đến là một nơi
đầy các vết dầu nhớt, bụi và thiếu
những thứ cần thiết khác. Vậy tại
sao, bạn không cung cấp cho khách
hàng những thứ khác mà thay vì
phải đi nơi khác mới có, khách hàng
có thể dễ dàng thấy ở chỗ bạn. Nếu
việc xây dựng một cửa hàng tiện ích
24/7 với nhiều loại sản phẩm khác
nhau có thể tốn nhiều thời gian,
chi phí thực hiện, thì tại sao bạn lại
không mở một xe café lưu động,
một điểm bán sandswitch mang
đi,… việc này còn tạo ra nguồn
doanh thu thêm cho bạn. Nhà vệ
sinh/ nơi đổ xăng sạch sẽ, các vật
dụng được sắp xếp gọn gàng, ngăn
nắp cũng là một điểm cộng khác
cho cây xăng của bạn, ai mà không
thích sự sạch sẽ và ngăn nắp.
Tổ chức các cuộc thi định kỳ cho khách
hàng:
Hãy hỏi bất kỳ khách hàng nào về
các cuộc thi và có muốn các cuộc
thi này được tổ chức định kỳ hay
Thông tin nội bộ - Số 08/2017

15

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NHÀ NƯỚC
ĐÓNG VAI TRÒ
ĐIỀU TIẾT CHÍNH
ĐỂ BÌNH ỔN
THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN

không, phần lớn câu trả lời là
“Có”. Đối với một cuộc thi, bạn
hãy cân nhắc một thứ gì đó mà
bạn luôn chắc chắn rằng với
thứ đó, họ sẽ luôn luôn suy nghĩ
về việc phải tham gia cuộc thi
của bạn. Bạn nghĩ sao về việc
thay nhớt miễn phí hàng tháng
trong vòng 01 năm cho xe máy,
một ly café đá miễn phí vào
mỗi sáng thứ 2 hàng tuần hay
một phiếu mua hàng với giá trị
200.000 đồng,… Bạn chắc chắn
sẽ tốn chi phí, nhưng điều tuyệt
vời hơn là khách hàng sẽ nói về
trạm xăng của bạn, về cách kinh
doanh bạn đang kinh doanh,
một điều tuyệt vời hơn nữa là
sau đó, sẽ có nhiều, nhiều khách
hàng mới tìm đến bạn hơn nữa.
Xây dựng mối quan hệ với các điểm
cung cấp dịch vụ khác:
Một trong những xu hướng
đang phát triển là gắn kết trạm
xăng của bạn với các địa điểm
cung cấp sản phẩm, dịch vụ
khác. Đó có thể là một tiệm tạp
hóa hoặc một tiệm sửa xe gần
nơi bạn. Chủ động thiết lập một
mối quan hệ đối tác- bình đẳng
và đôi bên cùng có lợi, nếu đối
tác của bạn giảm giá, thì bạn
cũng cung cấp một thứ gì đó
tương tự- một ly café chẳng
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hạn. Với việc cùng nhau hợp tác,
bạn không chỉ giúp đỡ lẫn nhau
mà còn làm gia tăng doanh số
của cả đôi bên. Bạn cũng đừng
mong đợi một sự hỗ trợ hiệu
quả từ phòng Marketing, bởi rất
khó để có thể một người không
tiếp xúc với khách hàng nhiều
như bạn để có thể hiểu khách
hàng nhiều như bạn và hơn cả,
với vị trí địa lý của bạn, bạn mới
có thể biết được điều gì là tốt
nhất cho khách hàng của bạn.
Luôn bán đúng giá và đủ số lượng:
Điều hành một trạm xăng là
điều không dễ dàng, đặc biệt
là trong điều kiện kinh doanh
như trong thời điểm hiện nay.
Bạn có thể chi rất nhiều tiền cho
các chương trình Marketing của
bạn, bạn có thể nói rằng chi phí
Marketing của bạn quá lớn, bạn
cần chi phí để có thể tiếp tục
các chương trình này, vậy thì
bạn hãy dẹp ngay ý nghĩ đó đi,
bởi chỉ cần một lần khách hàng
phát hiện bạn gian dối họ, họ sẽ
không muốn đến trạm xăng của
bạn bất kỳ một lần nào nữa.
Nguồn Shabbir Hossain
Gas Station Business 101
Đặng Hồng Long (Tổng hợp)

T

hị trường bất động sản hiện đã
có nhiều khởi sắc, lượng tồn kho
giảm, một số phân khúc có mức
tăng trưởng mạnh nhưng để thị trường
này ổn định, phát triển thì vai trò quản
lý Nhà nước vẫn luôn đóng vai trò quan
trọng. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia
đề cập tại Diễn đàn bất động sản Việt Nam
thường niên lần I vừa được tổ chức tại Hà
Nội.
Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây
Dựng nhìn nhận, thị trường bất động sản
Việt Nam hiện còn phát triển chưa đồng
bộ, thiếu bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro,
một bộ phận phát triển tự phát và bị lợi ích
nhóm chi phối. Nguồn vốn cho thị trường
bất động sản chưa đa dạng, chủ yếu từ
ngân hàng, vốn chủ sở hữu của chủ đầu
tư còn thấp, kiểm soát tín dụng đầu tư bất
động sản còn gặp nhiều khó khăn do chủ
đầu tư vay vốn qua công ty con, công ty
liên kết. Theo ông Phạm Hồng Hà, cơ cấu
bất động sản hiện nay còn chưa hợp lý,
có biểu hiện dư cung ở một số phân khúc
cao cấp nhưng lại thiếu nhà ở xã hội, nhà
ở thương mại giá rẻ. Để giải quyết những
điểm nghẽn của thị trường bất động sản
hiện nay, ông Hà cho biết, các nhà quản lý
cần giải tỏa những cản trở sự phát triển của
thị trường bất động sản. Theo đó, Bộ Xây
Dựng đang phối hợp với các bộ ngành, địa
phương, các chuyên gia để xây dựng “Đề
án đánh giá thị trường, dự báo xu hướng
trung hạn và đề xuất các giải pháp, cơ chế
chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất

TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
động sản phát triển ổn định, lành
mạnh”. Đề án này sẽ được trình
Chính phủ để tiếp tục thực hiện
các giải pháp cụ thể, khắc phục
hạn chế, kiểm soát có hiệu quả và
thúc đẩy thị trường bất động sản
phát triển lành mạnh, bền vững.
“Phương pháp quản lý thị trường
bất động sản sẽ chú trọng công cụ
về thuế, hệ thống quy chuẩn, tiêu
chuẩn mới để hạn chế việc sử dụng
đất đô thị với mật độ thấp, gây
lãng phí, phát triển thị trường theo
thông lệ quốc tế, phù hợp với điều
kiện của Việt Nam trong tương lai”,
Bộ Trưởng Phạm Hồng Hà cho biết.
Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục
trưởng Cục Quản lý nhà và thị
trường bất động sản thuộc Bộ Xây
dựng cho rằng, thị trường bất động
sản hiện nay đã có nhiều điểm sáng
và xu hướng phát triển rõ rệt nhưng
vẫn tiền ẩn nhiều rủi ro cần phải
được Nhà nước điều tiết để lành
mạnh hóa thị trường. Cụ thể, tại
quận 2, quận 9, huyện Bình Chánh,
Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ của TP.
Hồ Chí Minh thời gian qua có hiện
tượng tăng giá đất vùng ven tăng
mạnh. Giá đất nền tại khu vực này
đã tăng 10- 40%, thâm chi cú khu
vực tăng đến 70% so với năm 2016.

Theo ông Ninh, nguyên nhân là do
nhiều dự án lớn đang chuẩn bị được
đầu tư, hạ tầng giao thông tại các
khu vực này đang phát triển mạnh,
trong đó phải kể đến tình trạng giới
đầu cơ, môi giới lợi dụng thông tin
này để “thổi giá” lên cao. Để ổn định
thị trường, Bộ Xây Dựng đã chỉ đạo
cơ quan chức năng liên quan của
TP. Hồ Chí Minh tổ chức công khai
thông tin quy hoạch các dự án, tiến
độ triển khai các dự án, chấn chỉnh
việc chia lô bán nền trái quy định.
Nhờ can thiệp kịp thời và có sự chỉ
đạo của chính quyền thành phố,
tại những khu vực sốt đất này, tình
hình hiện nay đã giảm nhiệt.
Để bịt lỗ hổng nạn đầu cơ, thổi giá
và để thị trường bất động sản hoạt
động lành mạnh, nhiều ý kiến của
các chuyên gia tại diễn đàn cho
rằng nhà nước cần mạnh tay trong
khâu quản lý và áp dụng một thể
chế quản lý minh bạch hơn. Theo
các chuyên gia về bất động sản, cần
tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể
chế, hệ thống pháp lý như cơ chế,
chính sách phát triển nhà ở xã hội
theo hướng giảm sự phụ thuộc vào
ngân sách Nhà nước; gắn kết giữa
dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương
mại để bảo đảm sự đồng bộ về mục

tiêu và khai thác sử dụng chung
về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã
hội. Đặc biệt cần sớm hoàn thiện
hệ thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất động sản theo nhiệm
vụ được giao tại Nghị định số
117/2015/NĐ-CP, ngày 17/11/2015.
Mặt khác cần đề xuất sửa đổi, bổ
sung chính sách thuế để điều tiết
hợp lý nguồn thu, khắc phục tình
trạng đầu cơ bất động sản…
Bân cạnh sự thay đổi về vĩ mô, tại
các địa phương, các doanh nghiệp
kinh doanh bất động sản lẫn các
nhà quản lý đề cho rằng, cần tạo
điều kiện để chủ đầu tư triển khai
các dự án có cơ cấu căn hộ vừa và
nhỏ, giá cả hợp lý. Đặc biệt chính
quyền địa phương cần cải cách
mạnh thủ tục hành chính, rút ngắn
thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát
các dự án chậm triển khai để thực
hiện điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu
căn hộ phù hợp với thị trường, kịp
thời có các biện pháp ổn định thị
trường, ngăn chặn hiện tượng đầu
cơ, chuyển nhượng bất động sản
trái pháp luật dẫn đến làm rối loạn
thì thị trường.
Thế Vĩnh
Báo Công thương
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CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG LÒNG
CHUNG SỨC” SỐ THÁNG 11/2017

TIẾP SỨC
ĐẾN TRƯỜNG –
CÙNG TẠO DỰNG
TƯƠNG LAI
CHO CÁC EM
HỌC SINH
NGHÈO

N

gày 31/10/2017, Công ty
Cổ phần Phát triển KCN
Tín Nghĩa phối hợp với
Đài truyền hình Đồng Nai thực hiện
chương trình “Chung lòng Chung
sức” số tháng 11/2017. Trong chương
trình này, Công ty đã trao tặng 12
chiếc xe đạp và 50 phần quà trị giá
20 triệu đồng cho các em học sinh tại
trường tiểu học Xuân Tâm 1 và Xuân
Tâm 2 tại xã Xuân Tâm – huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai. Các em đều là
những đứa trẻ có hoàn cảnh gặp khó
khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh
thần như: mồ côi cha, mẹ phải sống
với ông bà già yếu hoặc cha mẹ các
em li hôn dẫn đến các em phải sớm
bươn chải mưu sinh kiếm sống bên
ngoài v.v…
Việc được đến trường đi học giống
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như các bạn cùng trang lứa đã là một
điều không phải dễ dàng, thêm vào
đó là dụng cụ học tập, phương tiện
đi lại của các em cũng khó khăn hơn
so với các bạn nhiều lần. Và để hỗ
trợ các em phương tiện đến trường,
giúp các em có thêm động lực, hòa
nhập với môi trường học tập. Công
ty CPPT KCN Tín Nghĩa phối hợp với
UBND xã Xuân Tâm, Đài truyền hình
Đồng Nai trao tặng cho 12 em có
hoàn cảnh khó khăn nhất của xã 12
chiếc xe đạp và thêm 50 phần tập
vở cho các em học sinh nghèo, hiếu
học.
Đây là một chương trình có ý nghĩa,
hưởng ứng Chương trình Tiếp sức
đến trường năm học 2017 – 2018
giúp các em học sinh nghèo có điều
kiện để đến trường và tiếp thêm
động lực giúp cho các em vượt qua

khó khăn, học tập thật tốt.
Tuy món quà mà Công ty CPPT KCN
Tín Nghĩa trao tặng mỗi em không
nhiều, nhưng như ông bà xưa có câu:
“Một miếng khi đói bằng một gói khi
no”. Phương tiện đến trường đối với
các em lúc này là điều cần thiết, giúp
các em chủ động trong việc đi lại và
học tập khi đến trường, nhờ đó các
em sẽ cảm thấy khó khăn được vơi
bớt đi và niềm vui học tập sẽ được
nhân lên. Chúng tôi cảm nhận được
niềm vui và hạnh phúc của các em
khi nhận được món quà mà Công
ty trao tặng cho các em. Chúng tôi
mong rằng bên cạnh các em luôn có
nhà trường, thầy cô và cộng đồng
xã hội cùng các em vượt khó khăn,
vươn lên trong học tập để hướng tới
tương lai tươi sáng.
Trong xã hội ngày nay, còn đó rất
nhiều mảnh đời kém may mắn, cuộc
sống của họ gặp muôn vàn khó
khăn và họ đang cần lắm sự chung
tay giúp đỡ của tất cả mọi người. Mỗi
người chúng ta, hãy là một thành
viên xã hội biết lắng nghe, biết chia
sẻ, hãy cùng với cộng đồng chung
tay thực hiện nhiều hoạt động thiết
thực để hỗ trợ đóng góp cho những
người kém may mắn trong xã hội
này, để có thể góp sức mình vào việc
xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn,
phát triển hơn.
Phan Thị Tú Nhi
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
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“MỘT NẮM KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO”

T

hiên tai là những tai nạn
không thể tránh khỏi khi
chúng ta sống trên trái
đất này, mặc dù chúng ta không
thể đối chọi lại với thiên tai nhưng
chúng ta có tinh thần đoàn kết,
tương thân tương ái, chúng ta có
thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau
vượt qua những khó khăn này.
Tôi sinh ra tại mảnh đất Bà Rịa –
Vũng Tàu, nơi mà có rất ít thiên tai
bão lụt, và tôi cảm thấy đó là một
điều may mắn của bản thân và gia
đình mình.
Vừa qua nước ta lại gánh chịu thêm
một cơn bão lớn, bão Damrey đã
đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ
gây thiệt hại rất lớn về người và
của: Bão số 12 đã làm 1.358 nhà
bị sập đổ; 114.866 nhà tốc mái, hư
hỏng, khiến 1.286 tàu cá bị chìm,
hư hỏng. Diện tích lúa bị ngập
5.296 ha, tăng 793ha so với báo
cáo nhanh ngày 04.11. Diện tích
rau mầu bị ngập, thiệt hại là 14.849
ha. Lồng bè nuôi trồng thủy, hải
sản bị ảnh hưởng 24.435 lồng.
Bão số 12 cũng gây thiệt hại nặng
về đường xá khi làm sạt lở nhiều
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại tỉnh Phú
Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Kon
Tum, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm
Đồng. Đoạn đường sắt từ Ga Diêu
Trì đến Ga Phú Hiệp hiện đã thông
tuyến sau nhiều giờ bị gián đoạn.
Tuy nhiên, đoạn từ Ga Phú Hiệp đi
Ga Đại Lãnh còn nhiều cột thông
tin, tín hiệu ngã đổ vào đường sắt
hiện đang được khắc phục.
Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh
Hoà đã có 27 người chết, 5 người
mất tích, 89 người bị thương; trên
10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng;

3.826 ha diện tích lúa bị ngập và
6.258 ha diện tích hoa màu các
loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng và
3.270 bè bị trôi hoàn toàn. Ngoài
ra, nhiều công trình thủy lợi, giao
thông, điện, thông tin liên lạc,
trường học, trạm y tế, trụ sở cơ
quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ
tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đã
bị hư hỏng nặng nề… ước tính
thiệt hại trên 7.000 tỷ đồng.
Tại Đắk Lắk, sau khi tràn từ Khánh
Hòa lên, bão số 12 đã cô lập hàng
trăm hộ dân, làm sập nhà, mất điện,
ngập lụt trên diện rộng. Nhiều khu
vực trong tỉnh đang bị cô lập do
đường sá ngập lụt, cầu cống bị
cuốn trôi, nước sông suối dâng cao
và chảy xiết. Tại Lâm Đồng đã có 2
người chết, hàng chục căn nhà bị
tốc mái. Riêng TP.Đà Lạt có hàng
chục cây xanh cổ thụ bật gốc, xô
ngã nhiều bức tường, làm hỏng
nhiều xe ô tô…

những nơi đây cũng được an ủi xoa
diệu bớt những đau thương, mất
mát do thiên tai gây ra bằng những
hành động hết sức cao đẹp của
cộng đồng. Chính phủ hỗ trợ 2.855
tỷ đồng, 25.000 tấn gạo và nhiều
thuốc men để khắc phục hậu quả
do bão số 12 gây ra.
Một nắm khi đói bằng một gói khi
no, chỉ đôi ba kí gạo vài ba gói mì
cũng đã làm cho họ cảm thấy ấm
lòng. Tương thân tương ái, lá lành
đùm lá rách luôn là nghĩa cử cao
đẹp của người Việt Nam. Công
đoàn cơ sở thành viên đơn vị chúng
tôi, tiếp tục vận động cán bộ, CNLĐ
đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
đợt 2, thực hiện lời kêu gọi của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng
Nai. Qua đây, tôi cũng rất mong sẽ
có nhiều sự chia sẻ hơn thế nữa đến
với những mảnh đời bất hạnh này.
Trần Thị Thanh Duyên
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông

Nhưng bên cạnh đó người dân
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CHƯƠNG TRÌNH
CHUNG LÒNG CHUNG SỨC

CHIA SẺ CÙNG ĐỒNG BÀO
BỊ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

ƯƠM MẦM
NHỮNG CHỒI NON
CỦA TƯƠNG LAI

N
T

ối ngày 28/11/2017, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức đêm
nhạc chia sẻ cùng đồng bào lũ lụt tại miền Trung, tham dự đêm nhạc
có các đ/c: Huỳnh Văn Tới - UVTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tỉnh; Bùi
Thị Liễu – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tỉnh; Trần Nam Đông – Giám đốc
Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, cùng đại diện nhà tài trợ chương trình,
đại diện các đơn vị ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung trong tỉnh Đồng Nai.
Đêm nhạc với nhiều ca khúc về bão lụt tại miền Trung đã được các ca sĩ thể
hiện xúc động, sâu lắng đi vào lòng người.
Tại đêm nhạc, Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty Điện lực Đồng Nai, Tổng công
ty cao su Đồng Nai, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Nai, cán bộ - nhân
dân các Huyện: Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu và Trảng Bom đã
trao tặng số tiền 1,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung, trong đó,
Tổng công ty Tín Nghĩa ủng bộ 300 triệu đồng.
Trước đó, Tín Nghĩa còn ủng hộ cho Công đoàn viên thuộc Công đoàn Cơ sở
Thành viên Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào) có gia đình sinh sống nằm trong
vùng bão lũ, sửa chữa nhà cửa với số tiền là 20.000.000đ.
Lan Anh
Phòng TTTT
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gày 22/11/2017 tiếp tục
chương trình từ thiện “Chung
lòng Chung sức” do Tổng Công
ty Tín Nghĩa phối hợp với Đài PTTH Đồng
Nai thực hiện. Công ty Cổ phần Cảng
Container Đồng Nai phối hợp Công đoàn
Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa tham gia
tài trợ với mong muốn làm sao các em
có thể đến trường học tập, có được bảo
hiểm khi ốm đau, bệnh tật được khám sức
khoẻ cũng như chăm sóc sức khoẻ tốt để
các em có thể tiếp tục học hành, trở thành
những công dân có ích cho đất nước.
Chương trình được tổ chức tại Trường
tiểu học Phú Thanh, huyện Tân Phú do
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
phối hợp với Công ty CP Cảng Container
Đồng Nai, Nhà Hảo tâm và Đài Phát thanh
truyền hình Đồng Nai thực hiện. Thông
qua chương trình “Chung lòng Chung sức”
kỳ này đã hỗ trợ cho 60 cháu có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn huyện Tân Phú với
tổng giá trị tài trợ 32 triệu đồng và 60
phần tập vở. Số tiền được sử dụng để mua
Bảo hiểm y tế cho các em. Các em được
tài trợ Bảo hiểm y tế đều là những em có
hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan
học tập. Có thể nói tuy mỗi phần tài trợ
không nhiều nhưng lại rất có ý nghĩa đối
với các em. Đặc biệt khi các em gặp vấn đề
về sức khỏe, gia đình các em sẽ yên tâm
phần nào nhờ có được thẻ Bảo hiểm y tế.
Trong buổi tổ chức chương trình có sự
tham gia của chính quyền địa phương, 60
em đến từ các xã trên địa bàn Huyện và
đông đảo các em là học sinh của Trường
tiểu học Phú Thanh – nơi tổ chức chương
trình. Các em đã rất háo hức, phấn khởi
khi được ghi hình và nhận được những

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

món quà ý nghĩa từ Công ty và Nhà hảo tâm trong Tỉnh.
Tin rằng, với sự chăm lo, hỗ trợ cho thế hệ mai sau, các
em sẽ tự tin, yêu đời hơn để vươn lên trong cuộc sống và
đạt được những thành công nhất định.
Chương trình Chung lòng Chung sức do Tổng Công ty
Tín Nghĩa và các Công ty thành viên hoặc có sự góp sức
của các Nhà hảo tâm phối hợp Đài PTTH Đồng Nai thực
hiện định kỳ hàng tháng đã đồng hành cùng những
mảnh đời khó khăn, bất hạnh hơn 7 năm qua. Trong quá
trình thực hiện, đã có rất nhiều những cảm xúc vui buồn
của những người làm chương trình. Vui vì giúp đỡ được

nhiều hoàn cảnh khó khăn, buồn vì có những số phận
chưa nhận được giúp đỡ của chương trình bao lâu đã
phải từ bỏ thế gian vì bệnh hiểm nghèo, không kịp chữa
trị. Tuy nhiên, có thể thấy đây là chương trình có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, là cầu nối giữa những khán giả xem
đài, những doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm
với những hoàn cảnh khó khăn để có thể chia sẻ, giúp
đỡ nhau như ông bà ngày xưa vẫn thường nói “Bầu ơi
thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung
một giàn”
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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BIỂN MÊNH MÔNG LÀ THẾ!
Biển là gì mà sao mênh mông thế?
Để cho em đã tới chẳng muốn về
Biển là gì mà sao không tâm sự?
Những khi buồn cũng như lúc biển vui

Là mùa hè báo hiệu với bình yên
Là những khi vầng trăng sáng dịu hiền
Biển và trăng là hai người chứng giám
Cho mối tình đẹp mãi dưới trần gian

Chẳng phải đâu biển cũng buồn đấy chứ
Chỉ có điều biển chẳng nói đấy thôi
Biển chỉ buồn khi trời xanh u ám
Khi ngoài khơi báo hiệu những cơn giông

Biển biết không giữa thế giới muôn vàn
Mình vẫn thầm yêu thương biển lắm đấy
Vì mình hiểu biển cũng như mình vậy
Có những điều đâu thể nói được đâu!

Những khi ấy làm sao mà có khách?
Để ngắm nhìn mặt biển lúc hoàng hôn
Có khi nào biển cảm thấy cô đơn?
Đó là khi mùa đông về trở rét

Trương Thị Thu
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông
(Sưu tầm)

Những khi ấy khách xa đi biền biệt
Chỉ hoàng hôn, bóng biển với buổi chiều
Em tự hỏi biển khi nào vui nhỉ?
Khi bầu trời đã trở lại trong xanh

TÍN NGHĨA

KHÚC
HOAN CA

Hoá cành hoa nở trong xanh,
Cũng trong tấc đất thị thành đứng lên.
Chữ “Tín”mong ước lâu bền,
“Nghĩa”trong cử chỉ hoan nghênh ở đời.
Tiếng còn vang cả trăm nơi,
Đã lòng đoàn kết chẳng rời vòng tay.
Chung nhịp đập - hoá nồng say,
Con tim căng thắm đón ngày mới sang.
Bên nhau dẫu mảnh trăng tàn,
Bên nhau có lỡ - sang ngang chuyến đò.
Nơi khát vọng nếu thành tro,
Tin nhau - mãi mãi hoá điệu hò vang xa...
Lý Thăng Long
Công ty Donafoods
(Sưu tầm)
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10 NGUYÊN TẮC
-------------------------------------------------------ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
1. GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG HÀNH ĐỘNG
2. THỂ HIỆN BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
3. TIÊN PHONG TRONG TƯ TƯỞNG
4. KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐIỂM TỐT CỦA NHÂN VIÊN
5. LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC
6. QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
7. KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT
8. ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ ĐỐI TÁC
9. SUY NGHỈ TOÀN CẦU
10. CHÂN THÀNH VÀ TỰ TIN

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

“LIÊN HOAN CÁC ĐỘI
NHÓM TUYÊN TRUYỀN
CA KHÚC CÁCH MẠNG”

N

ăm nay, Đoàn khối doanh
nghiệp và Hội cựu chiến
binh Khối phối hợp tổ chức
liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền
ca khúc cách mạng năm 2017 với
chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí
Minh”. Trước khi diễn ra cuộc thi, các
tổ chức đoàn thể Hội cựu chiến binh
– Công đoàn cơ sở - Đoàn cơ sở của
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã lựa chọn
những giọng ca, những tài năng xuất
sắc từ các đơn vị, hăng hái tích cực tập
luyện với mong muốn góp phần làm
cho hội thi thành công tốt đẹp và đạt
được kết quả tốt. Tham dự liên hoan
lần này có 15 đội thi đến từ các cơ sở
Đoàn trực thuộc với hơn 40 ca khúc
ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất
nước, truyền thống của Đoàn TNCS
HCM trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc, khát vọng vươn lên
của tuổi trẻ.
Chính vì vậy, chúng tôi những người
nghệ sĩ không chuyên đã cố gắng tập
luyện thật tốt. Mặc dù là tập sau giờ
làm việc, ai cũng bận bịu với con cái
gia đình nhưng vẫn tranh thủ sắp xếp
thời gian để tham gia tập luyện đúng
giờ, có những ngày mưa gió tầm tã
nhưng mọi người vẫn mặc áo mưa để
đến tập. Vất vả là thế, nhưng chẳng
thể làm tinh thần của chúng tôi nao
núng mà chỉ như tiếp thêm sức mạnh
để chúng tôi trân quý thời khắc tập
luyện bên nhau. Sau hơn một tháng
luyện tập, chỉ còn 1 ngày nữa là đến
ngày thi, chúng tôi tập hợp đội hát và
đội múa lại chạy chương trình, chúng
tôi phải tập đi tập lại sao cho thật
nhuần nhuyễn. Thế nhưng có lẽ do
tâm lý hồi hộp nên lúc chạy chương
trình, các ca sĩ không chuyên hát
không được tốt lắm, lúc thì bè bị phô
lúc thì hát rớt nhịp, chỉ có đội múa là
tốt nhất nên được nghỉ sớm, thế là
đội hát ngồi lại tiếp tục tập dợt để
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ngày thi diễn thật tốt.
Rồi ngày thi cũng đến, trước khi bước
vào hội thi các đội bốc thăm thứ tự thi,
không biết thế nào mà đội Tín Nghĩa
bốc ngay thứ tự thi 13, mọi người
nhìn nhau cười và nói đó là số “hên”
đó, có 15 đội thi mà mình thi thứ 13.
Cảm giác ngồi xem các đội bạn dự thi
càng làm cho mọi người lo lắng vì có
rất nhiều tiết mục đặc sắc, khi đội thứ
12 dự thi thì xung quanh khán phòng
dường như vắng hẳn vì các đội thi
xong đã ra ngoài khán phòng để thu
xếp phục trang biểu diễn. Ngay lúc
này, chúng tôi cười nói với nhau còn
ít người xem lắm cho nên đội mình cứ
hát thoải mái không lo gì hết. Thế rồi
phần dự thi của đội bắt đầu, chúng
tôi lấy hết tinh thần bảo nhau hãy cố
gắng diễn thật tốt nhé. Khi vừa kết
thúc phần thi của đội, mọi người cảm
thấy thật thoải mái khi đã hoàn thành
phần thi xuất sắc ngoài mong đợi.
Sau khi kết thúc phần trình diễn của
15 đội dự thi, đến phần quan trọng
nhất là công bố và trao giải cho các
thể loại đơn ca, song ca, múa, tốp ca

và giải toàn đoàn. Kết quả cuối cùng,
đội văn nghệ Tổng công ty Tín Nghĩa
đã giành được giải ba thuộc thể loại
đơn ca; giải nhất thuộc thể loại songtam ca; giải nhì tốp ca; giải khuyến
khích múa và đặc biệt là đã giành giải
ba toàn đoàn.
Với kết quả có được càng khẳng định
phong trào văn hoá văn nghệ của
Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh
dưới sự dẫn dắt của Công đoàn cơ sở,
Hội cựu chiến binh và Đoàn cơ sở.
Và kết thúc buổi hôm đó, chúng tôi ai
cũng mệt và đói, nhưng khuôn mặt
ai cũng rạng rỡ tươi vui với thành
tích đạt được, thế là chị Lợi - bầu sô
chương trình đã dẫn cả đội đi ăn
trưa. Niềm vui chiến thắng có lẽ đã
tạo cảm giác ngon miệng cho tất cả
mọi người, vừa ăn chúng tôi vừa kể lại
những cảm xúc của các tiết mục mà
đội vừa dự thi và cũng là lúc chúng
tôi cùng ôn lại kỷ niệm những ngày
tập luyên.
Nguyễn Thị Ly
Công ty CP TM & XD Phước Tân

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

CHI ĐOÀN BQL CÁC KCN TÍN NGHĨA

TÍCH CỰC THỰC HIỆN
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
TẠO QUỸ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

T

hực hiện kế hoạch hoạt
động đoàn tại Chi đoàn Ban
quản lý các KCN Tín Nghĩa
năm 2017, Ban chấp hành Chi đoàn
triển khai các nội dung trương trình
hành động tại Chi đoàn, nhằm tạo
nguồn thu cho đoàn và tạo động
lực phát triển phong trào đoàn.
Chi đoàn đã triển khai kế hoạch
“nuôi gà ta thả vườn”. Tận dụng quỹ
đất còn trống tại KCN Tân Phú, kế
hoạch nuôi gà được thí điểm với số
vốn đầu tư ban đầu là 4 triệu đồng.
Trong đó bao gồm các khoản chi
phí như: Nguồn giống, làm chuồng
và thức ăn hàng tháng, với số lượng
nuôi ban đầu là 100 con giống.
Hiện tại, gà con đã nuôi được gần 1
tháng và dự kiến vào dịp cuối năm
sẽ bán và thu nguồn vốn để đầu tư
cho lứa khác với số lượng nhiều hơn.
Như chúng ta đều biết tất cả các
hoạt động và phong trào đoàn thể
đều phải gắn liền với chi phí, muốn
có chi phí riêng để phát triển thì
từng cá nhân và tập thể đoàn phải
phát triển mạnh về các công trình
thanh niên để gây quỹ.

Ngoài việc nuôi gà để tạo quỹ, chi
đoàn Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
cũng tận dụng lợi thế tại các trụ rút
tiền của Ngân hàng Vietcombank
bên trong tòa nhà văn phòng đặt
thùng quỹ từ thiện. Việc sử dụng
nguồn quỹ từ thiện để ủng hộ các
trẻ em nghèo, các em có hoàn cảnh
khó khăn một cách công khai và
minh bạch. Đối với các hoạt động
phong trào đoàn thì nguồn quỹ
đóng vai trò quan trọng, có nguồn
quỹ nhiều thì chúng ta mới triển
khai được nhiều hoạt động, góp
phần làm phong trào đoàn phong
phú, các đoàn viên gắn bó với nhau
và tích cực tham gia các hoạt động
đoàn.
Hoạt động tạo nguồn quỹ tại chi
đoàn Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
là một hoạt động nhỏ trong tổ chức
cơ sở đoàn của Tổng Công ty với
bước đầu quy mô nhỏ và có thể
phát triển hơn trong thời gian tới.
Bùi Thành Tiến
Chi đoàn BQL các KCN Tín Nghĩa

TỰ HÀO
LÀ MỘT ĐOÀN VIÊN
THANH NIÊN

L

úc còn là một cô bé học lớp 8,
trên đôi vai tôi còn đỏ thắm màu
khăn quàng. Nhìn các anh, chị
học trên mình một lớp được đeo chiếc
huy hiệu đoàn trên ngực áo tôi luôn ước
ao năm học trôi qua thật nhanh để tôi
nhanh chóng trở thành đoàn viên. Thế
nhưng cuộc sống đôi khi không như
mình mong muốn, ước mơ của tôi đã
bay xa thật xa. Tôi phải gánh chịu nỗi mất
mát khi mất đi người cha yêu dấu nhất.
Vì thương mẹ, thương em, tôi đã phải bỏ
dở những ước mơ của mình để gánh vác
gia đình trong lúc khó khăn nhất. Nhìn
thấy bạn bè cùng trang lứa được cắp
sách đến trường, được tham gia các hoạt
động của Đoàn, trong tôi không khỏi
ngậm ngùi, đành cất ước mơ dở dang ấy
tận sâu đáy lòng… Cuộc sống như thế
cứ trôi qua, thấm thoát cũng đã 15 năm.
Cơ duyên đã đưa tôi đến làm việc tại
Công ty Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp
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Tín Nghĩa và tôi cũng đã thực hiện
được ước mơ của mình, đó là trở
thành một đoàn viên thanh niên,
được khoác lên mình màu áo xanh
tình nguyện và tham gia những
phong trào đầy sôi nổi, trẻ trung.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy không
có chút gì tự tin và cũng không
biết mình có thể làm tốt để hoàn
thành trách nhiệm của một đoàn
viên thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh hay không? Chính những
gương mặt rạng ngời, những nụ
cười thân thiện, những cái bắt tay
nồng ấm của các anh chị đi trước
đã khiến tôi cảm thấy ấm áp và tự
tin hơn. Cứ như thế thời gian dần
trôi qua tôi cũng đã cải thiện được
bản thân rất nhiều. Tôi không còn
nhút nhát rụt rè nữa mà tôi luôn tự
tin đứng trước mọi người Tôi hăng
say và nhiệt tình tham gia các hoạt
động vui chơi mà đoàn thanh niên
tổ chức. Tôi giờ đây cũng đã tự tin
hơn, được giao lưu trước nhiều
người. Tuy mỗi người một cá tính
nhưng khi vào Đoàn chúng tôi
có chung một chí hướng, chung
một quyết tâm, chung một tấm
lòng cùng nhau phấn đấu đóng
góp một phần công sức để dựng
xây Đất nước. Qua đó tôi và các
anh chị trong đoàn sẽ luôn đoàn
kết, gắn bó với nhau. Không chỉ
có những hoạt động về nguồn
mà Đoàn Thanh niên còn tổ chức
các phong trào thiết thực mang
đậm tính nhân văn như: Hiến
máu nhân đạo, thăm và tặng
quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh
hùng; động viên, thăm hỏi trẻ
em mồ côi, khuyết tật, người già
neo đơn tại các trung tâm nuôi
dưỡng,.. Các phong trào đã làm
được nhiều điều bổ ích, thiết thực,
gắn bó với cộng đồng. Từ đó sức
trẻ, lòng nhiệt huyết được phát
huy và chúng tôi luôn nhận thức
rõ những điều mình phải làm và
phấn đấu để xứng đáng là một
đoàn viên thanh niên Đảng Cộng
Sản Hồ Chí Minh.
Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP DVBV Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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C

ùng chung khí thế của cả
nước, Chi bộ, Ban Giám đốc
Công ty CP DVBV chuyên
nghiệp Tín Nghĩa hướng về kỷ niệm
73 năm Ngày thành lập Quân đội
Nhân dân Việt Nam. Quân đội đã trải
qua nhiều thời kỳ chiến tranh, đầy hy
sinh gian khổ, nhưng với truyền thống
quyết chiến, quyết thắng, Quân đội
nhân dân Việt Nam đã lập được nhiều
chiến công hiển hách, xây lên những
trang vàng lịch sử. Có được những
chiến công đó, các anh đã phải anh
dũng hi sinh để giành lấy độc lập cho
dân tộc tiến tới hoàn toàn giải phóng
đất nước. Những chiến sỹ còn sống
may mắn được trở về quê hương,
đoàn tụ bên gia đình, tuy nhiên cũng
mang trong mình nhiều nỗi đau do
hậu quả của cuộc chiến thảm khốc để
lại, đó là sự ám ảnh về sự chết chóc,
đau thương, các vết tích tổn thương
nặng trên cơ thể khiến các anh trở
thành những thương bệnh binh. Khi
trời trở gió, đau nhức nhối nhưng các
anh vẫn không than phiền vì tổ quốc
thân yêu mà chịu đựng, luôn mong
đất nước được hòa bình, không còn
chiến tranh, yên tâm lao động và sản
xuất. Trong đó có một phần cựu chiến
binh của Tổng Công ty Tín Nghĩa, góp
phần không nhỏ tham gia chiến đấu,
nay các anh trở về đời thường lao
động sản xuất, tham gia công tác tại

Công ty.
Tại Công ty CP DVBV chuyên nghiệp
Tín Nghĩa, có một số anh là cựu chiến
binh ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ,
canh gác mục tiêu, lúc nào cũng đặt
trách nhiệm lên hàng đầu. Khi có thời
gian rảnh rỗi các anh ngồi họp lại kể
chuyện cho lớp trẻ nghe về chuyện
chiến tranh, diễn biến thời cuộc.
Ngoài công việc tại cơ quan tổ chức
các anh còn làm tốt trên bổn phận
người cha, người chồng, gia đình ấm
êm, phát triển kinh tế gia đình, nuôi
con khỏe, dạy con ngoan. Mọi nhà,
mọi gia đình cựu chiến binh đều ấm
no, hạnh phúc, được địa phương hàng
năm xét tặng gia đình đạt chuẩn gia
đình văn hóa và làm kinh tế giỏi, “tàn
nhưng không phế”.
Cứ mỗi độ 22/12 chúng ta tưởng nhớ
ngày này, như một ngày để tri ân,
tưởng nhớ đến những chiến sỹ đã anh
dũng hy sinh vì độc lập tổ quốc. Trong
quân đội thì ngày 22/12 – Ngày Quân
đội nhân dân Việt Nam được xem là
ngày trọng đại nhất, như ngày tết của
các anh. Ngày để các chiến sỹ có dịp
để họp mặt lại và ôn lại những kỉ niệm
oanh liệt, oai hùng trong chiến tranh.
Danh Chưởng
Công ty CP DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa
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KHÔNG NGỪNG
HỌC HỎI ĐỂ NÂNG
CAO BẢN THÂN

Vâng đó cũng là lý do tôi gắn bó
và dành cả tuổi thanh xuân và
cống hiến đến ngày hôm nay.
Thời gian trôi đi nhanh quá và
đó cũng là thời gian tôi được
phấn đấu, nỗ lực không ngừng
cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình
của đồng nghiệp và sự tạo điều
kiện của BGĐ Công ty. Tôi thật
sự trưởng thành và luôn xem
nơi mình làm việc là ngôi nhà
thứ 2.
Tôi luôn tin tưởng và đặt niềm
tin vào nơi mình công tác lâu
dài và đặc biệt hơn hẳn là “ Đại
gia đình Tín Nghĩa”. Nơi đây mọi
người coi nhau như anh em một
nhà, đoàn kết gắn bó với nhau
trong công việc, sẵn sàng giúp
đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn,
cùng vạch ra mục tiêu quyết
tâm đưa công ty ngày càng phát
triển bền vững trên con đường
tương lai và hội nhập các nước
đang phát triển và tôi luôn xem
nơi tôi đang công tác là môi
trường đào tạo, rèn luyện giúp
tôi trưởng thành hơn, khôn lớn
hơn. Đến nay tôi đã vững vàng
tự tin hơn trước rất nhiều.

T

ôi gắn bó với Nhà Hàng
Khách Sạn Đồng Nai được
18 năm nay. Nhưng thời
gian chuyển giao cho Công ty cổ
phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông
cho đến thời điểm này là tròn 3 năm,
ấy cũng là nhiều lý do nhưng cái
quan trọng nơi đây đã hình thành và
tạo dựng cho gia đình nhỏ của tôi.

Là một thành viên trong Tổng
Công ty Tín Nghĩa tôi rất vinh
dự và tự hào cùng với gần 1.300
CBCNV trong đó có vợ chồng
tôi, và cũng là một Đảng viên ưu
tú có 9 năm tuổi Đảng và chồng
tôi được 7 năm tuổi Đảng. Đó
cũng là một thuận lợi để vợ
chồng tôi trao đổi, chia sẻ và
cùng động viên nhau vượt qua
khó khăn và phấn đấu không
ngừng trong công tác để công
việc được hiệu quả hơn.
Nghiêm Thúy Diện
Công ty CP KCN Tín Nghĩa
Phương Đông

TINH THẦN
THỂ THAO

C

ông ty CP TM & XD Phước
Tân lần đầu tiên gia nhập tổ
chức công đoàn và có quyết
định thành lập CĐCS thành viên vào
ngày 23/10/2017. Hưởng ứng các
phong trào phát động trong Hội
thao truyền thống của Tổng công
ty Tín Nghĩa 2017 do Công đoàn cơ
sở, Hội cựu chiến binh và Đoàn cơ
sở phối hợp tổ chức, Công ty tham
gia một số môn thể thao như bóng
đá, bóng bàn và cầu lông, trong đó
phải nói đến sự nhiệt huyết, tinh
thần thể thao của các anh em trong
Công ty khi tập hợp để thành lập
một đội bóng đá không chuyên.
Ngày 18/11/2017, đội bóng Phước
Tân ra quân và cũng là trận khai mạc
giải bóng đá mini chào mừng hội
thao năm 2017. Tuy lần đầu tiên ra
quân nhưng cũng không kém phần
chuyên nghiệp. Các anh đã thoát
ra khỏi hình ảnh là dân văn phòng
lịch lãm ‘chân yếu tay mềm’ mà mọi
người vẫn thường hay nghĩ, mỗi anh
một dáng vẻ một vị trí quan trọng
trên sân cỏ. Ở vị trí là cổ động viên
mà tôi như muốn nín thở với những
pha sút xuất thần của các anh.
Những chàng trai của chúng tôi thực
sự đã khiến người hâm mộ ít nhiều
bất ngờ vì khả năng chơi bóng
thượng hạng mà họ chẳng bao giờ
thể hiện hàng ngày. Dù đối phương
có quân đông tướng mạnh áp đảo
ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi
dường như chẳng hề nao núng mà
đơn giản chỉ thể hiện những thứ
mình có. Bài bản và uyển chuyển
trong từng động tác xử lí, di chuyển,
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chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận
đấu và giành lấy thắng lợi đầu tiên.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì dường
như mình cũng góp phần nhỏ vào
chiến thắng của đội với tư cách là
một cổ động viên. Thêm vào đó
chúng tôi cũng có khoảng thời
gian hào hứng bên nhau để nâng
cao tinh thần đoàn kết trong tập
thể. Phía trước là trận bán kết, tất
cả chúng tôi đều rất háo hức chờ
đợi để lại được ra sân. Dù chỉ là cổ
động viên nhưng tôi cũng nôn nao
không kém những anh chàng cầu
thủ. Chẳng phải người ta vẫn nói
người hâm mộ chính là cầu thủ thứ
12 của đội sao?
Cũng rất mong được Tổng công ty
tạo điều kiện cho anh em có được
sân chơi bổ ích ngoài giờ làm việc
để anh em được gần nhau hơn và
phát huy được những điểm mạnh
trên mọi lĩnh vực.
Trần Thị Thu Hà
CTCP TM & XD Phước Tân
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E

CHÀO EM E5

m nó có tên gọi đầy đủ là
Xăng E5 RON 92, là con gái út
ở Việt Nam. Trên em nó có chị
gái tên là Xăng khoáng RON 95.
Mấy ảnh cứ thích gọi em nó là E5 cho
ngắn gọn & khác biệt.
Ừ thì E5.
Mà, E5 thì 95% là Xăng khoáng RON
92 đó.
Nói vậy cho ngọn ngành bởi thấy
mấy bác cứ giật tút “khai tử” Xăng
khoáng RON 92 - nghe gớm quá đi
mất.
Chả là bây giờ thời đại thêm chút
“vitamin E” (ethanol) cho nó sinh
khí (từ ngô khoai sắn mừ lỵ), thêm
trẻ trung, thân thiện môi trường. Trẻ
trung rồi thì tên mới luôn cho hot,
chớ tên cũ nghe hơi quê.
Vậy nên có thêm chữ E5 (tỷ lệ vitamin
E là 5%).
Nhân tiện, xin các bác cũng đừng gọi
em là A.
Ngày xưa ở bên Nga về, các bác gọi
em là A thì đúng. Còn bây giờ gọi vậy
chả đúng.
Bên Nga đặt tên cho em là
Avtobenzin, gọi tắt là A. Đi qua Sing
gọi là Gasoline, về Việt Nam mình thì
lại gọi là Xăng khoáng/RON.
Ô la la, có mỗi cái tên mà phức tạp
quá ta.
Túm lại, em Xăng bây giờ có thêm
tên mới là E5.
Chị em nhà Xăng chỉ thích lửa và các
việc nhẹ nhàng, chơi với các chàng
trẻ trung là ô tô/xe hơi, xe máy.
Nói vậy là vì gia đình nhà Xăng dầu

còn có ông anh trai tên là Điêzen.
Anh ấy chỉ thích nén nổ, ưa việc
nặng nhọc, chơi với các chàng lực sĩ
là xe tải, tầu hỏa, xe siêu trường siêu
trọng,...; thi thoảng cũng thấy giao
lưu với hội trẻ trung là ô tô/xe hơi.
Đúng là con trai có khác với con gái.
Em E5 bình dân nhưng hơi khó tính.
Chả là, có tý vitamin E - ở đâu em ý
cũng thích sạch sẽ và rất sợ nước, sợ
cả độ ẩm, thích kín cổng cao tường.
Khi xài cái món vitamin E - kỹ thuật
gọi là “phối trộn” đấy ạ, nếu không
ở trong bể (in-tank) thì phải ở trong
ống (in-line) và roăng phải kín tuyệt
đối.
Cái món vitamin E của em nớ cứ hở
ra là đi chơi luôn, không có quay về.
Một là, em ý bay hơi nhanh lắm. Hai
là, gặp nước là em ấy hòa tan luôn
trong nước, lặn mất tăm luôn. Khó
tính thế đấy. Một đi là không hề trở
lại. Hehehe...
Thế cho nên, giữ được em E5 cũng
phải thêm chút đầu tư, cũng phải
thiết bị công nghệ, cũng phải an
toàn phòng chống các thứ... cho nó
hợp chuẩn; bên cạnh việc vệ sinh
sạch sẽ, chống ẩm ngon lành như đã
nói ở trên.
Chả thế công cuộc chuẩn bị cho em
E5 ra mắt cả nước rất công phu, có
lộ trình.
Trên thì có Quyết định số 49 & 53 rồi
nhá. Báo Công Thương còn tổ chức
hẳn buổi hội thảo/tọa đàm công phu
ra phết. Nghe đâu bàn tới bàn lui,
làm rõ xem còn vướng mắc gì không
và để tuyên truyền.

Bàn gì thì bàn chớ lộ trình dứt khoát
là không đổi. Từ 01.01.2018 E5 phải
phủ sóng toàn quốc. Thủ tướng đã
yêu cầu thế. Các thương nhân đầu
mối đã sẵn sảng
Ấy là nói về cái sự cung.
Còn về cầu thì tất cả là do người tiêu
dùng quyết định - có đón nhận em
E5 hay không.
Nếu không em E5 thì đã có chị RON
95.
Nhân tiện, chị RON 95 cũng lên đời
Euro 4/Euro 5 rồi nha, chả kém cạnh
gì đâu.
Cho nên chị ấy sang chảnh ra phết,
toàn chơi với mấy anh Mercedes,
BMW, ... siêu xe thôi. Chị RON 95
chảnh vậy nhưng chị ấy cũng tình
cảm ra phết. Xe thường cần đến chị
ấy - chị cũng giúp liền. Đổ thử coi êm & bốc ra phết.
Tản mạn vậy thôi, giờ phải công việc
đây. Còn nhiều việc lắm. Chào E5,
hẹn ngày toàn quốc.
Phan Ngọc Thùy Linh
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
(Sưu tầm)
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K

CỞI TRÓI CHO DOANH NGHIỆP
KINH DOANH HÓA CHẤT

ể từ ngày 25/11/2017,
các doanh nghiệp (DN)
kinh doanh hóa chất
thay vì phải tốn từ 5-7 ngày mới
có được giấy phép kinh doanh thì
chỉ cần khai báo điện tử gửi tới
Cục Hóa Chất Bộ Công Thương
và được trả lời kết qủa ngay. Quy
định mới cũng sẽ giúp các DN đơn
giản hóa các thủ tục cấp phép,
đăng ký và kiểm tra hàng hóa.
Ông Lưu Hoàng Ngọc, Cục phó
Cục Hóa Chất cho biết, Nghị
định số 113/2017/NĐ-CP ngày
9/10/2017 và lấy ý kiến đối với
Dự thảo Thông tư hướng dẫn có
nhiều điểm thay đổi mới, nhằm
phục vụ tốt nhất cho DN . Theo
ông Ngọc, Nghị định số 113 sẽ
có hiệu lực từ ngày 25/11/2017
và sẽ “cởi trói” cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh hóa chất bằng
việc xóa bỏ những điều khoản
không còn phù hợp, đơn giản
hóa thủ tục hành chính, cấp phép
trực tuyến, đặc biệt là phân trách
nhiệm rất cụ thể cho từng chủ thể
trong chuỗi từ quản lý đến sản
xuất kinh doanh.
Theo Dự thảo, các thủ tục trong
sản xuất, kinh doanh hóa chất như
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa
ứng phó sự cố hoá chất, Khai báo
hóa chất sản xuất, Cấp giấy chứng
nhận huấn luyện an toàn hoá
chất và Đăng ký sử dụng hóa chất
nguy hiểm sẽ được bãi bỏ.
Cụ thể như thủ tục Đăng ký sử
dụng hóa chất nguy hiểm, xăng
dầu, gas, Dự thảo bỏ quy định
đăng ký sử dụng hóa chất, thông
tin về việc sử dụng hóa chất được
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thể hiện qua chế độ báo cáo định
kỳ hàng năm và đột xuất của tổ
chức, cá nhân. Chưa hết, trong
quản lý hóa chất nhiều thủ tục
còn được đơn giản hóa như Cấp
Giấy phép/Giấy chứng nhận sản
xuất, kinh doanh hóa chất; sản
xuất, kinh doanh có điều kiện/hóa
chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
tiền chất công nghiệp; Khai báo
hóa chất nhập khẩu…
Đại diện một DN tại Khu chế xuất
Tân Thận TP. Hồ Chí Minh nêu, vấn
đề xin phép giấy phép xuất nhập
khẩu hóa chất rất phức tạp và
tốn thời gian, khi ban hành Nghị
định 113, các thủ tục này sẽ được
đơn giản tới đâu? Ông Lưu Hoàng
Ngọc giải thích, sau ngày 25/11,
DN ở miền Nam không còn phải
ra Bắc hoặc đến Văn phòng đại
diện mà chỉ cần khai báo điện tử.
Khi Cục Hóa Chất đã xác thực kết
quả, văn bản này lập tức được gửi
tới trong một giây cho DN và hải
quan.
Một DN đến từ Long An hỏi, trụ sở
công ty tại TP. Hồ Chí Minh nhưng
cơ sở sản xuất lại đóng ở Long An
thì cơ quan của địa phương nào
ký xác nhận các loại giấy phép,
giấy chứng nhận cho DN? Theo
Cục Hóa Chất, những hoạt động
sản xuất kinh doanh thuộc địa
phương nào thì địa phương đó
xác nhận. Nhiều DN có chung ý
kiến nêu, một container hóa chất
nhập khẩu về Việt Nam đã có đầy
đủ các loại giấy phép nhưng khi
chia nhỏ bán cho khách hàng, DN
lại phải khai báo và xin phép, rất
phiền hà. Và nhiều câu hỏi liên

quan đến lĩnh vực hải quan, Cục
Hóa Chất thông báo sẽ tiếp tục
làm việc với ngành hải quan để
tháo gỡ cho DN.
Thông tin về cấp phép, quản lý
tiền chất được nhiều DN quan
tâm đặc biệt vì mỗi loại tiền chất
tham gia vào quá trình điều chế,
sản xuất chất ma tuý có vai trò và
mức độ nguy hiểm khác nhau. Đại
diện Cục Hóa Chất cho biết, Dự
thảo quy định miễn trừ cấp Giấy
phép xuất khẩu, nhập khẩu đối
với hàng hóa chứa tiền chất nhóm
1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối
lượng; Hàng hóa chứa tiền chất
nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn
5% khối lượng nhằm giảm thủ
tục cấp Giấy phép cho DN, thời
hạn Giấy phép xuất, nhập khẩu
tiền chất công nghiệp nhóm 1
được tăng từ 3 lên 6 tháng. “ Dự
thảo Nghị định không làm phát
sinh thêm thủ tục hành chính mới
và sửa đổi theo hướng đơn giản
hóa để phục vụ DN sản xuất kinh
doanh một cách hiệu qủa nhất.
DN nào còn vướng mắc trong sản
xuất kinh doanh thì trực tiếp gọi
điện hoặc gửi văn bản đến Cục
để được hỗ trợ ngay ”, ông Ngọc
khẳng định.
Cả nước hiện có khoảng 4000 DN
sản xuất kinh doanh hóa chất,
trong đó miền Nam chiếm hơn
60%. Riêng TP. Hồ Chí Minh có 248
DN nhập khẩu, 638 cơ sở sản xuất
kinh doanh hóa chất, trong đó có
400 cơ sở sản xuất, kinh doanh
hóa chất công nghiệp đang hoạt
động.
Thế Vĩnh
Báo Công Thương
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TỰ HÀO
LÀ NHÂN VIÊN
TÍN NGHĨA

L

à một người trẻ, tôi thích môi
trường làm việc năng động và
chuyên nghiệp, để có thể phát
huy khả năng và tích lũy được nhiều
kinh nghiệm trong cuộc sống. Gần
một năm làm việc tại công ty bảo vệ
Tín Nghĩa, đã giúp tôi trưởng thành và
hoàn thiện hơn rất nhiều. Tín Nghĩa có
các chế độ ưu đãi, môi trường làm việc
ở các mục tiêu tốt hơn những gì tôi
mong đợi. Ở đây tôi nhận thấy được
sự vượt lên khó khăn của các anh chị
đồng nghiệp. Họ là những người đầy
tình cảm trong công việc, họ luôn
luôn sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm
cái nghề này, chắc do duyên số đã đưa
tôi đến làm việc tại đây. Sự đam mê và
tinh thần đoàn kết, của các anh chị
đồng nghiệp đã tiếp xúc thêm nguồn
động lực. Tinh thần dám nghĩ dám
làm của Ban lãnh đạo tài ba, đã cho tôi
thêm niềm tin để tôi gắn bó và cống
hiến hết mình cho công ty. Ngoài ra
những hoạt động thiết thực mang
tính chất nhân văn của các hoạt động
truyền thống văn hóa. Qua đó đối với
tôi chính là những bài học mà tôi phải
ghi nhớ. Hai chữ tín nghĩa có một ý
nghĩa thật sâu sắc, TÍN trong văn hóa
kinh doanh và cuộc sống được đưa
lên hàng đầu. Trong giao dịch, hoặc
làm ăn, với đối tác, cũng như khách
hàng, sẽ tạo cho họ một sự yên tâm
và đặt được nhiều niềm tin để họ
luôn luôn lựa chọn Tín Nghĩa. Còn chữ
NGHĨA cho chúng ta thấy rằng trong
cuộc sống có một chân lý mà chúng ta
phải luôn ghi nhớ, chữ nghĩa nó được
chúng ta hiểu tình nghĩa Ơn Nghĩa
Ông bà ta có câu:’’ Bầu ơi thương lấy
bí cùng tuy rằng khác giống nhưng
chung một giàn’’. Tín Nghĩa là một cái
tên được công ty chọn thật ý nghĩa,
nó tạo ra niềm tin chung tay vì cộng

đồng cùng xã hội. Đi đến sự thịnh vượng Phồn Vinh và phát triển của
đất nước. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng học tập, phát huy thật tốt cống
hiến hết sức công lực để góp phần xây dựng đất nước quê hương ngày
càng tươi đẹp và phát triển để sánh vai cùng các cường quốc.
Ma Thị Chung
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

NGHỀ BẢO VỆ
CŨNG NHƯ BAO NGHỀ

C

òn nhớ như in có rất
nhiều người nói với tôi,
nghề bảo vệ là nghề
không có học thức, là cái nghề
nhỏ bé, người bảo vệ không cần
học hành nhiều. Nghề nào cũng
là nghề, cũng đem chính mồ hôi,
nước mắt, sức lực của mình để
làm việc. Con người trong xã hội
không phải tất cả đều có cuộc
sống giống nhau. Có người ở vị trí
này, có người ở vị trí kia, nhưng dù
ở vị trí nào đi chăng nữa thì mục
đích cuối cùng cũng vinh quang
không hẳn là được trở thành ông
nọ bà kia. Đối với tôi vinh quang
chỉ đơn giản là hoàn thành tốt
công việc mình đã chọn, được
cống hiến những gì mình có, cho
công việc ưa thích của mình. Có
người còn nói tôi sao phụ nữ lại đi
làm bảo vệ. Tôi cũng không bâng
khuâng mà trả lời luôn, vì tôi yêu
nghề và tôi tin những gì đàn ông

làm được thì phụ nữ cũng có thể
làm được. Họ cũng chỉ biết nghe
tôi nói chứ không nói được thêm
câu nào nữa thật sự cái nghề công
tác bảo vệ cần được tôn trọng và
đánh giá cao trong xã hội. Khi tôi
nhận và được làm việc tại Công ty
Cổ phần Dịch vụ Chuyên nghiệp
Bảo vệ Tín Nghĩa. Lúc này tôi mới
cảm nhận được cái nghề bảo vệ
là cái nghề cho những con người
đầy nghị lực, đầy quyết tâm và
lòng nhiệt huyết. Khi mọi người
chìm trong giấc ngủ, chúng tôi
phải thức trắng đêm để thực hiện
tốt nhiệm vụ của mình. Màn đêm
nó không phải yên bình như mọi
người nghĩ đâu. Đêm là thời gian
hoạt động của những tệ nạn xã
hội như: trộm cắp, tụ tập đua xe
trái phép. nhiều tay quậy phá trật
tự an ninh. Thời gian đó chính
là thời điểm trực chiến không
ngừng nghỉ của những con người
làm công tác bảo vệ. Những con
người đội nắng đứng gác, dầm
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mưa đi tuần, để đem đến cho mọi
người một giấc ngủ bình yên, đảm
bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản
cho các tổ chức, doanh nghiệp. Cái
khó khăn ấy chỉ có những con người
cần mẫn ấy mới hiểu được. Tôi cảm
thấy rất tự hào về nghề của mình. Con
người dù ở vị trí nào thì cái tâm cái
đức vẫn đứng đầu. Tôi tự hào khoác
trên mình chiếc áo xanh của Công ty
Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín
Nghĩa. càng tự hào hơn khi chúng tôi
đã mang đến sự an tâm và đạt được
niềm tin của nhiều đối tác và khách
hàng. Chúng tôi luôn thực hiện tốt
và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vì vậy tôi cũng mong tất cả mọi
người hãy lắng nghe và thông cảm
rằng người bảo vệ cũng xứng đáng
được tôn trọng. Thời chiến tranh có
những chiến sĩ luôn sẵn sàng xả thân
để giành lấy độc lập, tự do cho dân
tộc. Trong thời bình luôn có những
người bảo vệ sẵn sàng xông pha tìm
cho mọi người sự an tâm và bình
yên để thực hiện tốt nhiệm vụ của
mình. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng trao
dồi kiến thức, thực hiện tốt và hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CẢM TƯỞNG
KHI ĐƯỢC
ĐỨNG VÀO
HÀNG NGŨ
CỦA ĐẢNG

kết nạp đảng viên mới. Cầm trên
tay quyết định được trao mà trong
lòng dâng lên một nỗi niềm khó
tả. Chắc hẳn không ai không cảm
thấy hồi hộp và có một chút “bối
rối” khi đứng trước một tập thể
đang tập trung hướng ánh mắt
nhìn về phía mình, để nghe mình
đọc lời tuyên thệ trước khi chính
thức trở thành một Đảng viên.
Giây phút đó tôi cảm thấy mình
thật sự hãnh diện vì đã có thể được
đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự
bản thân mình thấy cần phải phấn
đấu và cố gắng nhiều hơn nữa để
xứng đáng với nhiệm vụ và trách
nhiệm của một Đảng viên. Sau đó,
người lãnh đạo của chúng tôi còn
nói đùa với tôi là” tối nay về có thể
gọi chồng là đồng chí rồi nhé” vì
chồng tôi cũng đã có thâm niên
khoảng 15 năm tuổi Đảng.

ôi vẫn mãi không quên giây
phút khi đứng trước tượng
đài của Bác, đứng dưới lá cờ
của Đảng để đọc lời tuyên thệ của
Đảng viên mới. Sau nghi thức làm
lễ chào cờ và hát quốc ca, tôi được
đồng chí lãnh đạo đọc quyết định

Truyền thống cách mạng vốn đã
ăn sâu vào tiềm thức của tôi ngay
từ khi tôi còn bé vì bố tôi cũng là
một Đảng viên, ông đã có hơn 50
năm cống hiến cho Đảng. Cái ông
dạy cho chúng tôi cũng chính là
cái tinh thần của con nhà lính, rất
nghiêm khắc và kỷ luật, đúng với

Trần Thị Thu Thảo
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa
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bản chất của một người con cách
mạng.
Tôi cũng vừa hoàn thành lớp Bồi
dưỡng quốc phòng - an ninh
trong 3 ngày từ 14 đến 16/11 do
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
Đồng Nai tổ chức. Qua đó tôi lại
càng thấy bản thân cần có trách
nhiệm hơn trong việc giữ gìn
an ninh tổ quốc, không những
thế còn cần phải đi tiên phong
trong công tác tuyên truyền giáo
dục nâng cao nhận thức cho mọi
người xung quanh về vai trò, trách
nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền biển đảo.
“Đi một ngày đàng, học một sàng
khôn”. Tôi thật sự rất cảm ơn các
đồng chí lãnh đạo, những anh em
đã tin tưởng và cho tôi được có cơ
hội đứng vào hàng ngũ của Đảng,
đây cũng là động lực để tôi cố
gắng hơn nữa trên tất cả mọi mặt
để bản thân ngày càng hoàn thiện
hơn.
Nguyễn Thị Hồng Giang
Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

CÁC CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC
TỪ NGÀY 01/01/2018
I. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI:
1. Thêm 02 đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc
(Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH 2014)
Kể từ ngày 01/01/2018, bên cạnh những đối tượng
đóng BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành thì 02
đối tượng sau cũng phải tham gia, cụ thể:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu
hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định
tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy
định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm
đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn
từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm,
năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021
là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc
tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ
hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có
thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH
bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại
điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức
tối đa bằng 75%.

Hiện nay:

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ
điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính
như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó
cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc = Mức lương
+ Phụ cấp lương
Từ ngày 01/01/2018:

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06
tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không
giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương
tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp
lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của
pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

3. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều
kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều
54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã
hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính
bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16
năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi
năm đóng tính thêm 2%.

2. Bổ sung nhiều khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc = Mức lương +
Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung
Trong đó: Khoản bổ sung phải xác định được mức
tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp
đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả
lương (Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TTBLĐTBXH).
3. Chế độ hưu trí
Theo quy định tại Luật BHXH 2014 thì mức hưởng
lương hưu tối đa là 75% mức tiền lương bình quân
tháng đóng BHXH.

Riêng mức lương hưu đối với lao động nữ chưa áp
dụng thực hiện tại Đồng Nai
Căn cứ Công văn 2060/LĐLĐ thì Tổng Liên đoàn Lao
động và Bộ LĐTB-XH đã có tờ trình đề nghị UBTVQH,
CP trình Quốc hội xem xét tạm thời chưa thực hiện
khoản 2 Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH sửa
đổi 2014.
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II. LUẬT HÌNH SỰ
Quy định pháp luật hình sự: Phạt đến 07 năm tù với người
có nghĩa vụ nhưng không đóng BHXH cho NLĐ.
Nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt
buộc cho người lao động, Bộ luật hình sự 2015 đã bổ sung
tội phạm quy định liên quan đến hành vi nêu trên, cụ thể
như sau:
“Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ
đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định
từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây,
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm,
thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt
cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến
01 năm:
a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới
300.000.000 đồng;
b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người
lao động.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt
tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ
06 tháng năm đến 03 năm:

trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c
khoản 2 Điều này.
Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự
2015) có hiệu lực, người nào có nghĩa vụ mà không thực
hiện đóng BHXH cho người lao động sẽ có thể bị ở tù đến
07 năm.”
III. CÁC CHÍNH SÁCH VỀ LƯƠNG
1. Tăng lương tối thiểu vùng:
Từ ngày 01/01/2018, lương tối thiểu vùng 2018 sẽ tăng
thêm từ 6.1% đến 7.0% so với quy định hiện hành. Như
vậy, các nhóm đối tượng sau đây sẽ được tăng lương từ
ngày 01/01/2018:
a) Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động
(HĐLĐ) theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức
lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới
(mức lương tối thiểu vùng 2018).
b) NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật lao
động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn
mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng
lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang
lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.
Mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao
động 2012 áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 (dự kiến) như
sau:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới
1.000.000.000 đồng;
c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200
người;
d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu
trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b
khoản 1 Điều này.

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với
quy định hiện hành).
- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với
quy định hiện hành).
- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với
quy định hiện hành).
- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với
quy định hiện hành).

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt
tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù
từ 02 năm đến 07 năm:

2. Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018:

a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;

Từ ngày 01/7/2018 lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000
đồng/tháng; cụ thể, tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên
thành 1.390.000 đồng/tháng.

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;
Ban Pháp chế
c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu
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