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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2016

GIẢI THƯỞNG TẠO ĐỘNG LỰC
ĐỂ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình
Dương năm 2016.
Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty CP Xăng dầu Tín
Nghĩa vinh dự nhận giải thưởng Chất lượng Quốc
gia năm 2016.
Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Việt
Thanh, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hướng
tới mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp Việt
Nam xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý,
mô hình, công cụ cải tiến năng suất - chất lượng;
phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng
suất - chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tạo bước
chuyển biến về năng suất, chất lượng của các
sản phẩm, hàng hóa, khả năng cạnh tranh của
các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua hơn 20
năm triển khai, cả nước có gần 1.700 lượt doanh
nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 40
doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế
Châu Á - Thái Bình Dương.

S

áng 02/4/2017 tại Hội trường Bộ Quốc
Phòng Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ
chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và
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Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam chúc mừng các doanh nghiệp đạt giải
thưởng đồng thời cho rằng, trước yêu cầu ngày
càng cao, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt
Nam ngày càng được cải thiện và đang dần chiếm
lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Phó Thủ
tướng mong muốn Giải thưởng Chất lượng Quốc
gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái
Bình Dương sẽ ngày càng thu hút được sự quan
tâm của các doanh nghiệp và toàn xã hội. Các
giải thưởng sẽ tạo động lực để cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam cùng đổi mới, sáng tạo, nâng cao
chất lượng hàng hóa góp phần đưa đất nước phát
triển nhanh hơn, bền vững hơn.
Thanh Hà
P. TGĐ
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TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 2016

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC HẠNG 3

S

áng 31/3/2017 tại Trung tâm
Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh
Đồng Nai, UBND Tỉnh đã tổ chức Lễ
tổng kết phong trào thi đua yêu nước
năm 2016 và ký kết giao ước thi đua
năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh
Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội
đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Đinh
Quốc Thái; Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn
Tới; Phó chủ tịch HĐND Tỉnh Phạm
Ngọc Tuấn; Phó chủ tịch UBND Tỉnh
Nguyễn Quốc Hùng đã tham dự.
Buổi lễ đã tiến hành đánh giá những
kết quả nổi bật trong phong trào thi
đua yêu nước năm 2016 cũng như
những khó khăn, hạn chế còn tồn tại;
triển khai phương hướng, nhiệm vụ
và những giải pháp thực hiện công

tác thi đua, khen thưởng năm 2017.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND
Tỉnh Đinh Quốc Thái ghi nhận và biểu
dương những thành tích của các cấp
ủy Đảng, chính quyền, toàn quân,
toàn dân và đặc biệt là những điển
hình tiên tiến đã nỗ lực phấn đấu đạt
được trong năm qua; đồng thời bày
tỏ tin tưởng toàn Tỉnh tiếp tục phát
huy truyền thống yêu nước, đoàn kết
sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh trong năm
2017.
Chủ tịch UBND Tỉnh đề nghị, các cấp,
ngành tiếp tục kiện toàn, nâng cao
chất lượng và vai trò của các thành
viên Hội đồng thi đua - khen thưởng
các cấp; đẩy mạnh triển khai phong
trào thi đua trên địa bàn Tỉnh bằng
các giải pháp cụ thể, thiết thực ở các
cấp, ngành và quần chúng nhân dân;
chú trọng triển khai Chỉ thị số 03 của

UBND Tỉnh về việc thực hiện phong
trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
- 2020; tăng cường tuyên truyền, tổ
chức thực hiện phong trào thi đua
xây dựng nông thôn mới, triển khai
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy
mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa...
Tại buổi lễ, 50 đơn vị đã được nhận
Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh,
trong đó có 23 đơn vị được nhận cờ
hạng nhất, 16 đơn vị được nhận cờ
hạng nhì và 10 đơn vị được nhận cờ
hạng ba; 74 đơn vị và 5 Cụm, Khối thi
đua được nhận bằng khen của UBND
Tỉnh và đại diện các Cụm, Khối thi đua
đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.
Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự được
nhận cờ thi đua xuất sắc hạng 3.
Hồng Châu
P. TTTT
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

N

NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2016

gày 7/4/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng
Nai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi
đua yêu nước công nhân viên chức lao động năm
2016, đến dự có đồng chí Mai Đức Chính – Phó chủ
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí
Phan Thị Mỹ Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai và
215 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong
phong trào thi yêu nước năm 2016.
Tại Hội nghị, 11 tập thể được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ
thi đua xuất sắc, 43 tập thể cùng 105 cá nhân được
nhận cờ và tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN và
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa là một trong
56 tập thể hân hạnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc
của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.
Lan Anh
P. TTTT

BIỂU DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ỦNG HỘ CUỘC VẬN ĐỘNG
QUỸ “ VÌ NGƯỜI NGHÈO”
chí Huỳnh Văn Tới và Phạm Ngọc Tuấn
đã trao Bằng khen của UBND tỉnh
Đồng Nai, biểu trưng của MTTQ Việt
Nam Tỉnh cho 89 tập thể, cá nhân có
thành tích “Vì người nghèo” và 20 hộ
điển hình vượt nghèo năm 2016. Tổng
Công ty Tín Nghĩa vinh dự được nhận
Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.

N

gày 30/3/2017 Ủy Ban Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam
tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị biểu
dương những điển hình tiên tiến “Vì
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người nghèo” năm 2016. Đến dự và
phát biểu chỉ đạo có đồng chí Huỳnh
Văn Tới - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh Đồng
Nai và Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó
chủ tịch HÐND Tỉnh, tại buổi lễ đồng

Năm 2017, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi cộng đồng
tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động
“Ngày vì người nghèo” với ý nghĩa
xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc.
Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân đóng
góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và
hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo” 4,4 tỷ đồng và 20 tấn
gạo. Trong đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa
vận động CBCNV quyên góp ủng hộ
1 tỷ đồng cho cuộc vận động này.
Hồng Châu
P. TTTT
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TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA:

HỘI THẢO “ĐÈN LED – TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG”

T

iết kiệm năng lượng được
xác định là một trong
những vấn đề ưu tiên hàng đầu
để giải quyết bài toán phát triển
bền vững, hướng đến nền kinh
tế xanh theo hướng hiện đại, tiết
kiệm ngân sách. Trong xu thế tiết
kiệm năng lượng chung, tiết kiệm
tiêu thụ điện năng đang được
xem là giải pháp tối ưu. Có thể
nói đèn Led tiết kiệm năng lượng
là sản phẩm đèn chiếu sáng đem
đến nhiều lợi ích nhất cho xã hội
ngày nay mà không phải bất kỳ
loại đèn nào cũng có được.
Thông qua Chi nhánh của Tổng
Công ty Tín Nghĩa tại Hoa Kỳ,
Công ty Robert Group và Công
ty Curtis đã hợp tác cùng Tổng
Công ty Tín Nghĩa trang bị, thử
nghiệm thành công công nghệ
đèn led tại các Khu công nghiệp
do Tín Nghĩa quản lý. Từ kết quả
bước đầu này, ngày 7/3/2017
tại Hội trường Ban Quản lý KCN
Đồng Nai, Tổng Công ty Tín
Nghĩa đã tổ chức buổi Hội thảo

chuyên đề “Đèn Led – Tiết kiệm
năng lượng” nhằm trao đổi, giới
thiệu đến các cơ quan, các doanh
nghiệp những thông tin và hiệu
quả của đèn Led khi trang bị
chiếu sáng trong các khu công
nghiệp, khu đô thị.
Đến dự Hội thảo có đại diện Sở
Công thương, Sở Giao thông
Vận tải, Ban QLKCN Đồng Nai và
gần 30 doanh nghiệp là đại diện
Chủ đầu tư các KCN trong tỉnh
Đồng Nai. Sau phần phát biểu
khai mạc của Ông Lê Văn Danh
– Phó Tổng Giám đốc Tổng Công
ty là phần trình bày của Công ty
Curtis - Công ty chuyên cung cấp
sản phẩm đèn led tại Hoa Kỳ. Sau
cùng là phần trao đổi thảo luận
sôi nổi giữa các doanh nghiệp,
hầu hết các chủ đầu tư KCN đều
rất quan tâm, tìm hiểu đến “Đèn
led – Tiết kiệm năng lượng” để
nghiên cứu áp dụng cho KCN mà
các doanh nghiệp đang đầu tư.
Hồng Châu
P. TTTT

HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM TẠI CHỢ
ĐẦU MỐI DẦU GIÂY

CÁC DOANH NGHIỆP
ĐẢM BẢO BAO TIÊU
TOÀN BỘ CÁC MẶT HÀNG
NÔNG SẢN ĐẠT CHUẨN

V

ào ngày 28/3/2017 tại UBND huyện
Thống Nhất đã diễn ra Hội nghị kết
nối cung cầu nông sản thực phẩm sạch
vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu
Giây. Hội nghị được phối hợp tổ chức bởi Sở
Công thương, UBND huyện Thống Nhất và
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất (chủ
đầu tư) nhằm xúc tiến, tìm nguồn hàng
cung cấp ổn định khi chợ đầu mối đi vào
hoạt động vào tháng 6/2017. Hội nghị đã
thu hút sự quan tâm của hơn 300 doanh
nghiệp, thương lái và đại diện các hợp tác
xã, trang trại của Đồng Nai nhằm tìm hiểu,
kết nối cung - cầu tiêu thụ trái cây, rau, củ,
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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quả sạch an toàn vào chợ đầu mối
nông sản, thực phẩm Dầu Giây.
Theo dự kiến, giai đoạn 1, chợ rộng
2 ha, quy mô 216 ô vựa và ki ốt sẽ đi
vào hoạt động vào tháng 6 tới.
Giai đoạn 2 của chợ đầu mối Dầu
Giây sẽ mở rộng thêm 48 ha. Hiện
các Sở, ngành đang hoàn tất thủ
tục trình UBND tỉnh phê duyệt chủ
trương về vị trí xây dựng để có thể
triển khai thực hiện trong năm
2017. Theo đó, sẽ xây dựng trước
khoảng 7 ha khu vực dành cho việc
buôn bán các mặt hàng thực phẩm
gia súc, gia cầm. Cũng trong giai
đoạn 2, chợ sẽ xây dựng khu sơ chế,
chế biến các mặt hàng nông sản; hệ
thống kho lạnh để bảo quản thực
phẩm và trung tâm kiểm nghiệm,
khu chiếu xạ.
Chợ đầu mối Dầu Giây được xây
dựng với mục tiêu trở thành nơi
mua bán, phân phối các mặt hàng
nông sản, thực phẩm của Tỉnh và
khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu của
thị trường trong nước, tiến tới xuất
khẩu. Chính vì vậy, để được vào chợ,
các loại nông sản phải được sản
xuất theo quy trình an toàn, truy
xuất được nguồn gốc.

6

Thông tin nội bộ - Số 03/2017

Tại hội nghị, các Công ty kinh doanh
hàng nông sản và Hợp tác xã trên
địa bàn Tỉnh đã trình bày, giới thiệu
về sản phẩm của mình nhằm thông
tin đến các tiểu thương kinh doanh
chợ đầu mối thiết lập mối liên hệ,
hợp tác sau này.

và Phát triển Nông thôn. Theo đó,
các doanh nghiệp đảm bảo sẽ bao
tiêu toàn bộ các mặt hàng nông sản
đạt chuẩn. Ngược lại, phía người
sản xuất cũng phải cam kết thực
hiện các quy trình sản xuất sạch, an
toàn.

Cũng tại hội nghị kết nối cung cầu
tiêu thụ rau, củ, quả, trái cây an toàn
vào chợ đầu mối Dầu Giây, đại diện
chủ đầu tư, thương nhân và các tổ
chức, cá nhân sản xuất, trồng trọt
nông sản trên địa bàn tỉnh đã ký
biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự
chứng kiến của Sở Công Thương,
UBND huyện Thống Nhất, UBND
huyện Tân Phú và Sở Nông nghiệp

Ông Lê Văn Danh – Phó Tổng Giám
đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Đại
diện chủ đầu tư chính đã có bài
phát biểu cam kết tạo sự kết nối
giữa các bên nhằm đem đến lợi ích
tốt nhất khi chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Dầu Giây đi vào hoạt
động.
Lan Anh
Phòng TTTT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN LƯƠNG PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO
ĐỜI SỐNG, THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

N

gày 17/3/2017, Công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã
tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao
động năm 2017.
Hội nghị đại biểu người lao động
(NLĐ) là một trong những hình thức
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
trong hoạt động của cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, nhằm phát huy quyền
làm chủ, tạo điều kiện để CBCNV
được biết, được tham gia ý kiến,
được quyết định và giám sát những
vấn đề có liên quan đến quyền, lợi
ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của
mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa
vụ của người đứng đầu, người quản lý
doanh nghiệp đối với người lao động;
tạo điều kiện để các tổ chức chính trị,
chính trị-xã hội trong cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp hoạt động theo đúng
quy định của pháp luật; phòng ngừa,
ngăn chặn và chống tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, các hành vi gây
mất đoàn kết; ổn định, xây dựng đơn
vị ngày một phát triển.
Công ty Cổ phần Xăng dầu là một
trong những đơn vị thực hiện nghiêm
túc quy định tổ chức đối thoại định kỳ
và Hội nghị đại biểu người lao động
theo đúng quy định của Pháp luật và
Quy chế dân chủ đã được ban hành.
Qua theo dõi, nắm bắt và tổng hợp
kết quả từ các tổ công đoàn, đơn vị
trực thuộc, công ty tổ chức Hội Nghị
trên tinh thần dân chủ, công khai
minh bạch. Hội nghị đã tiếp thu được
nhiều ý kiến thiết thực đóng góp cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty, nhất là những ý kiến trao
đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn
vướng mắc cho công tác phát triển
kinh doanh, phấn đấu năm 2017 đạt
và vượt những chỉ tiêu đề ra.
Việc tổ chức Hội nghị đại biểu người

lao động, đối thoại định kỳ tại Công
ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày
càng đi vào nề nếp, đáp ứng tốt các
yêu cầu của Pháp luật về sử dụng lao
động. Các tổ công đoàn ngày càng
phát huy vai trò, chức năng, nhiệm
vụ là đầu mối giải đáp thắc mắc của
người lao động, tránh tình trạng hiểu
lầm gây căng thẳng nội bộ, tạo tinh
thần làm việc tốt cho tất cả nhân viên.
Qua báo cáo tổng kết hoạt động năm
2016, bên cạnh những thành tích đạt
được, Hội nghị nghiêm túc đánh giá
những vướng mắc tồn tại trong việc
thực hiện công tác đầu tư phát triển
mạng lưới, các thủ tục pháp lý, cũng
như quỹ đất dành cho mở rộng mạng
lưới ngày càng hạn hẹp, áp lực lớn cho
công tác phát triển mạng lưới do Hội
đồng Quản trị giao phó.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017,
Hội nghị đã đề ra mục tiêu và một
số giải pháp chính để triển khai thực
hiện, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp
thị sản phẩm gas đốt, tiếp thị Nhớt
nhất là tìm kiếm khách hàng cung
cấp xăng dầu, đẩy mạnh sản lượng
và doanh thu theo kế hoạch. Tiếp tục
xây dựng phương án lương phù hợp
nhằm nâng cao đời sống, thu nhập
cho người lao động.

Trong năm 2016, Công ty đã tích cực
tham gia công tác xã hội từ thiện, đền
ơn đáp nghĩa, với tổng giá trị thực hiện
gần 01 tỉ đồng, các đoàn viên thanh
niên tích cực tham gia các phong trào,
hội thi do các sở ban ngành tổ chức.
Tại Hội nghị Giám đốc Công ty đã biểu
dương các phòng nghiệp vụ, đơn vị
đạt thành tích thi đua xuất sắc năm
2016, trao bằng khen đồng thời động
viên CBCNV khắc phục mọi khó khăn
để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017.
Giám đốc công ty chỉ đạo một số biện
pháp thực hiện kinh doanh cho năm
2017 trong đó cần chú ý quan tâm
hàng đầu về thái độ phục vụ khách
hàng, chất lượng và số lượng hàng
hoá, bên cạnh đó, là chăm lo và làm
công tác tư tưởng đối với CBCNV, để
mọi người đều an tâm công tác gắn
bó với công ty, gây dựng tình đoàn kết
trong đơn vị.
Phát huy những thành tích đã đạt
được, toàn thể CBCNV Công ty Cổ
phần Xăng dầu Tín Nghĩa đoàn kết
nhất trí, phấn đấu hơn nữa để có được
những thành tích mới trong thời gian
tới.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2017 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
KCN TÍN NGHĨA:

TIẾP TỤC NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU HÀNH

N

gày 03/4/2017, Công ty
Cổ phần Phát triển KCN
Tín Nghĩa đã tiến hành Hội nghị
người lao động năm 2017. Tại
Hội nghị, CBCNV Công ty đã thảo
luận bổ sung các giải pháp để
thực hiện nhiệm vụ kinh doanh
năm 2017:
Hoàn thành kế hoạch kinh doanh với
các chỉ tiêu như sau:
- Doanh thu thực hiện: 140,547 tỷ
đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60,707 tỷ
đồng.
- Nộp ngân sách: 23,344 tỷ đồng.
Tiếp tục quản lý và nâng cao khả
năng điều hành để khai thác hiệu
quả các hạng mục đã đầu tư vào
KCN Tam Phước.
Nâng cao chất lượng dịch vụ của
Công ty.
Quản lý hiệu quả phần vốn đầu tư
tại các đơn vị tham gia góp vốn.
Lập thủ tục đầu tư và xây dựng
các dự án mới của Công ty.
Rà soát lại nhân sự để có kế hoạch
điều chuyển sang các dự án mới
của Công ty.
Đối với các bảo đảm xã hội cho
người lao động Công đoàn Cơ sở
thành thành viên (CSTV) Công ty
bàn bạc, thống nhất và đề xuất
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CÔNG TY CP XĂNG DẦU
TÍN NGHĨA

Q
với Giám đốc công ty trích ra một
phần Quỹ phúc lợi (nếu có) hoặc
từ chi phí hoạt động của Công ty
để chi trợ cấp cho người lao động
trên cơ sở căn cứ vào kết quả
hoạt động kinh doanh từng thời
điểm của Công ty, mức chi cụ thể
do Giám đốc hoặc HĐQT Công ty
quyết định.
Các quyền lợi của người lao động
được thực hiện đúng theo quy
định của Nhà Nước và quy chế
lương thưởng của Công ty.

TẬP TRUNG
NGUỒN LỰC
PHÁT TRIỂN
LỢI THẾ
SẴN CÓ

ua một năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông,
ngày 22/3/2017, Công ty Cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2017. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị
đã báo cáo về công tác quản lý kinh
doanh và điều hành Công ty trong
năm qua và các chỉ tiêu kế hoạch
năm 2017. Nhìn chung, trong năm
2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã
tích cực chỉ đạo, định hướng cho
hoạt động kinh doanh của Công
ty thực hiện hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua, đặc biệt là tỷ lệ
chia cổ tức 22%.

Hội nghị đã bầu Thành viên đại diện
cho tập thể người lao động tham gia
đối thoại định kỳ gồm các anh, chị:
1. Nguyễn Thị Ly
2. Bá Thị Phượng
3. Mai Thị Sáng
4. Lê Anh Tuấn
5. Đỗ Văn Trung

Trong năm 2017, Hội đồng Quản
trị sẽ tập trung mọi nguồn lực và
lợi thế sẵn có để đầu tư phát triển
mạng lưới bán lẻ, mở rộng thị
trường, đẩy mạnh bán buôn, nắm
bắt kịp thời diễn biến giá cả xăng
dầu cùng với chính sách điều hành
giá của nhà nước để có chiến lược
kinh doanh phù hợp, đảm bảo lợi
ích cho Công ty và các cổ đông.

Hội nghị người lao động năm
2017 đã biểu quyết thông qua
thỏa ước lao động tập thể được
bổ sung, đại diện BCH CĐCSTV
phát động thi đua hoàn thành
tốt nhiệm vụ SXKD lập thành
tích chào mừng các ngày lễ lớn
trong năm và hưởng ứng cuộc
vận động “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.
Lê Đức Hạnh
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa

Đại hội đồng cổ đông đã thành
công tốt đẹp và thống nhất thông
qua báo cáo tình hình kinh doanh
năm 2016, phương hướng kinh
doanh năm 2017, báo cáo tài chính
đã được kiểm toán cũng như các
công việc liên quan khác được Hội
đồng Quản trị trình tại Đại hội với
tỷ lệ 100%.
Lê Đoan Nhân
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CPPT KCN TÍN NGHĨA

N

CHIA CỔ TỨC 15% NĂM 2016

gày 23/03/2017 vừa qua, công
ty CPPT KCN Tín Nghĩa đã tổ
chức thành công Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017. Đại hội
đã đón tiếp 52 cổ đông sở hữu hơn
21 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,8 %/
tổng số cổ phần của Công ty.
Đến tham dự còn có các khách mời
là đại diện của Công ty TNHH Hãng
kiểm toán AASC, Ngân hàng NN &
PTNT tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh KCN
Tam Phước, Đồn công an KCN, Đội
nghiệp vụ số 2 – Chi cục Hải quan
Long Thành và các công ty chứng
khoán.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết
thông qua báo cáo của HĐQT đánh
giá công tác quản lý điều hành, kết
quả sản xuất kinh doanh năm 2016
và kế hoạch hoạt động năm 2017,
theo đó doanh thu thực hiện năm
2016 đạt hơn 138 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế đạt 55,77 tỷ bằng 102,9%
kế hoạch. Căn cứ vào kết quả kinh
doanh trong năm, ĐHĐCĐ đã thông
qua mức chia cổ tức năm 2016 với
tỷ lệ 15% (đã thực hiện chi tạm ứng

10%) và ủy quyền cho HĐQT Công
ty thực hiện chi tiếp 5% còn lại trong
tháng 4 năm 2017.
Đại hội cũng đã thống nhất miễn
nhiệm chức danh thành viên HĐQT
đối với ông Cao Ngọc Đức theo Đơn
từ nhiệm vì lý do nghỉ hưu, đồng thời
bầu Ông Quách Văn Đức làm thành
viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ (2013
– 2018). Trên cơ sở kết quả bầu cử,
HĐQT đã họp và thống nhất bầu
Ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ
tịch HĐQT kể từ ngày 23/03/2017.

Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội
cũng đã thống nhất giao chỉ tiêu kế
hoạch kinh doanh năm 2017 như
sau:
• Doanh thu thực hiện: 140,55 tỷ
đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 60,71 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 48,56 tỷ đồng
• Nộp ngân sách: 23,34 tỷ đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu đạt 15%.
Đỗ Văn Trung
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

ICD BIÊN HÒA

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
QUÝ 1/2017

Q

úy 1/2017, doanh thu ICD
Biên Hòa ước thực hiện
đạt 27,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước
thuế ước thực hiện 6,3 tỷ đồng.
Đây cũng là năm đầu tiên mà ICD
Biên Hòa có kết quả HĐKD quý I
đầy khả quan. Mặc dù vậy, Ban
Giám đốc tại ICD Biên Hòa luôn
trăn trở một số vấn đề trong thời
gian tới.
Thứ nhất:
- Khoản tiền thuê đất khoảng 8 tỷ
sẽ phải nộp và đưa vào chi phí năm
nay. Đây là khoản tiền thuê đất sử
dụng cho những năm trước đây.
Thứ hai:
- Khi tái ký kết lại hợp đồng vào
năm mới với khách hàng cũng
gặp nhiều khó khăn: do sự cạnh
tranh khốc liệt của thị trường
cho thuê kho bãi, giá thuê kho bị
những đối thủ cạnh tranh quyết
liệt (giảm 10% so với giá ICD Biên
Hòa đưa ra bất kể là bao nhiêu),
các khách hàng truyền thống thì
luôn bị phía đối thủ lôi kéo với giá
thấp, nên họ lấy những lý do này
để làm cơ sở đàm phán với ICD
Biên Hòa…
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Thứ ba:
- ICD Biên Hòa phải đầu tư xây
dựng thêm kho bãi, cơ sở hạ tầng,
vì vậy chi phí đầu tư tăng cao dẫn
đến lãi vay sẽ là gánh nặng cho sự
phát triển của ICD Biên Hòa trong
thời gian tới.
Trước tình hình này, Ban Giám
đốc luôn nhận được chỉ đạo định
hướng của HĐQT, từng bước tháo
gỡ những khó khăn để vươn lên
mạnh mẽ. Đồng thời lấy ý kiến
Lãnh đạo các phòng ban cơ sở
về mục tiêu phát triển bền vững
ICD Biên Hòa trong dài hạn và
kế hoạch trong ngắn hạn nhằm
mang lại hiệu quả trong kinh
doanh dịch vụ.
Thêm vào đó, với quyết tâm đưa
ICD Biên Hòa lên một tầm cao
mới thì nâng cao trình độ cho
CBCNV, ứng dụng nhiều hơn nữa
sức mạnh của công nghệ thông
tin và tìm hướng đi riêng, tạo sự
khác biệt để hấp dẫn khách hàng
là bài toán mà Ban Giám đốc
ICD Biên Hòa phải tập trung giải
quyết.
Huỳnh Thanh Thủy
Cty CP Logistics Tín Nghĩa

CÔNG TY CP LOGISTICS
TÍN NGHĨA – ICD BIÊN HÒA

TỔ CHỨC
TÁI ĐÁNH GIÁ HỆ
THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG

K

hách hàng quyết định
sự sống còn của doanh
nghiệp, trong đó tiêu chuẩn
ISO là 1 trong những tiêu
chí quan trọng. Vào ngày 17
tháng 03 hàng năm ICD Biên
Hòa tổ chức đánh giá lại ISO
9001:2008. Với phương châm
làm cho khách hàng hài lòng
– dịch vụ thỏa mãn yêu cầu
của khách hàng. Hệ thống ISO
9001:2008 còn giúp Công ty
nâng cao uy tín và khả năng
cạnh tranh trên thị trường,
tăng lợi nhuận nhờ sử dụng
hợp lý các nguồn lực và giảm
chi phí, cải tiến việc kiểm soát
các quá trình chủ yếu, nâng
cao chất lượng sản phẩm.
		

Phan Thị Huệ
ICD Biên Hòa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CP DV BVCN TÍN NGHĨA

HOÀN THÀNH
VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
NĂM 2016
SCAFE’ THAM GIA “HỘI CHỢ
TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH
CÀ PHÊ NĂM 2017”

H
N

gày 22/3/2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã tiến hành đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017. Tại đại hội các cổ đông đã
thống nhất 100% biểu quyết thông qua các nội dung:
1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2016
và phương hướng hoạt động năm 2017:
Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 20,22 tỷ đồng bằng
101,11% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế bằng 1,627 tỷ
đồng bằng 141,48% kế hoạch.
Tại Đại hội, Các cổ đông đã thông qua một số nội dung
chính như: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế
hoạch kinh doanh năm 2017; báo cáo tài chính đã được
kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động
năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận 2016, theo đó:
Đại hội thống nhất tỷ lệ chi cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10%/
mệnh giá.
2. Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:
- Doanh thu: 25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 2,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12%.
3. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017: Đại hội
thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tờ
trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo
tờ trình của Ban kiểm soát.
Nguyễn Thị Thúy
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

ội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê tại
Đắk Lắk kéo dài từ 8/3/2017-13/3/2017 là sự
kiện được tổ chức 02 năm một lần. Hội chợ triển lãm
chuyên ngành cà phê năm 2017 là lần thứ 6 tỉnh Đăk
Lắk đăng cai tổ chức. Cùng với Hội chợ, tỉnh Đắklắk
cũng tổ chức các sự kiện diễn ra song song như Lễ
hội cà phê, Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên và
Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên nhằm kỷ niệm
42 năm (10/3/1975-10/3/2017) Chiến thắng Buôn
Ma Thuột – Giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, chủ
đề của hội chợ - triển lãm là: "Cà phê sạch và sức
khỏe cộng đồng". Đây là Hội chợ triển lãm cấp Quốc
gia, có 233 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham
gia với 700 gian hàng, trong đó có 300 gian hàng
chuyên ngành cà phê, các sản phẩm liên quan đến
cà phê và có 350.000 lượt khách tham quan. Với chủ
đề của hội chợ và triển lãm là "Cà phê sạch và sức
khỏe cộng đồng" cũng đã nói lên được không chỉ có
người tiêu dùng, mà cả ngay doanh nghiệp cũng rất
quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nhất là cà phê
sạch. So với các kỳ Lễ hội trước thì khách tham quan
dễ dàng nhận ra rằng phần lớn các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm cà phê rang mộc, không tẩm
hương liệu và đây cũng thể hiện xu thế uống cà phê
trong thời gian tới.
Trong đợt triển lãm, hội chợ lần này, một số nhãn
hiệu lớn của các doanh nghiệp tham gia hội chợ như:
G7 Trung Nguyên, Mac Coffee, Vinacafe, Nescafe, Bùi
Văn Ngọ, Civet Coffee…Scafe’ cũng đã chọn được vị
trí thuận lợi để giới thiệu sản phẩm trong gian hàng
chung của tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm Scafe’ hòa tan 3
trong 1 được đa số khách hàng uống khen về hương
vị và cảm quan. Đồng thời đây cũng là cơ hội để tìm
hiểu thông tin một số nhãn hiệu trên thị trường và
xu thế sản phẩm trong thời gian tới.
Cao Minh Chuyên
Công ty CP Scafe’
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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CHO THUÊ HẠ TẦNG KCN:

THU HÚT 6 NHÀ ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI QUÝ I
NĂM 2017

C
CÔNG TY CP THỐNG NHẤT NHẬN CỜ THI ĐUA
HẠNG NHẤT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KINH DOANH ỔN ĐỊNH, CÔNG TÁC
AN SINH XÃ HỘI QUAN TÂM

N

gày 31/3/2017, tại Trung
tâm hội nghị và tổ chức
sự kiện tỉnh Đồng Nai, Uỷ ban
Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội
nghị tổng kết phong trào thi
đua yêu nước năm 2016 và ký
kết giao ước thi đua năm 2017
giữa các cụm, khối thi đua. Tại
hội nghị, có 50 đơn vị của các
cụm, khối thi đua được nhận
Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban
Nhân dân tỉnh, trong đó có 17
đơn vị được nhận cờ thi đua
hạng nhất, 23 đơn vị được nhận
cờ thi đua hạng nhì và 10 đơn
vị được nhận cờ thi đua hạng
ba. Có 74 đơn vị và 5 cụm, khối
thi đua được nhận Bằng khen
của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân
tỉnh. Trong đó, Công ty cổ phần
Thống Nhất đã vinh dự nhận cờ
thi đua hạng nhất phong trào
thi đua yêu nước năm 2016.
Dấu ấn của phong trào thi đua
yêu nước tại Công ty cổ phần
Thống Nhất được thể hiện
rõ nét qua những kết quả và
thành tích đạt được như: Lợi
nhuận trước thuế đạt 114,09%
so với kế hoạch, Chi bộ được
công nhận chi bộ trong sạch
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vững mạnh, Công đoàn cơ sở
13 năm liền được xếp loại vững
mạnh, Chi đoàn Thanh niên 11
năm liền được xếp loại vững
mạnh. Tham gia các phong trào
đóng góp xã hội từ thiện do
địa phương phát động; tham
gia ủng hộ đồng bào nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn trong
Tỉnh, hỗ trợ xây dựng nhà tình
thương cho người mù huyện
Trảng Bom, hàng năm đều
tổ chức trao tặng quà cho
đồng bào nghèo trong dịp Tết
Nguyên Đán, thăm và tặng quà
cho các gia đình chính sách tại
địa phương,...
Thành tích đã đạt được trong
năm 2016 sẽ là động lực cho
toàn bộ tập thể lãnh đạo, cán
bộ nhân viên Công ty cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao trong năm 2017, tích cực
tham gia các chương trình an
sinh xã hội tại địa phương và
phấn đấu đạt được thành tích
cao hơn trong phong trào thi
đua yêu nước năm 2017.
Trường Vi
Công ty CP Thống Nhất

ác KCN Tín Nghĩa được quy hoạch tại các khu
vực có vị trí địa lý thuận lợi, kết cấu địa chất ổn
định, không ngập lụt, gần các cảng nước sâu, kết
nối với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần
khu vực được quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế
Long Thành... Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ luôn được
quan tâm, cải thiện tại các KCN Tín Nghĩa nên thu
hút sự quan tâm rất lớn từ các Nhà đầu tư khi muốn
tìm hiểu, triển khai dự án tại thị trường Việt Nam.
Phát huy những lợi thế trên cùng với nỗ lực của tập
thể CBCNV Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa, trong
quý I năm 2017 đã có 54 đoàn khách là các nhà đầu
tư đến thăm và làm việc tại các Khu công nghiệp Tín
Nghĩa, trong đó chiếm đa số là các doanh nghiệp
Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam....
Tính từ đầu năm đến 31/03/2017 đã có 6 dự án đầu
tư vào các KCN Tín Nghĩa với tổng diện tích 150.764
m2 (4 khách hàng ký Hợp đồng thuê đất chính thức,
2 khách hàng ký Biên bản thỏa thuận). Trong đó,
doanh nghiệp Việt Nam đứng đầu với 4 dự án, Hàn
Quốc 1 dự án, Nhật Bản 1 dự án, tình hình thu hút
đầu tư tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Trên
cơ sở nguồn khách hàng đã và đang làm việc, dự
kiến trong quý II sẽ tiếp tục có nhiều nhà đầu tư (đa
số từ các quốc gia Châu Á) đến tìm hiểu và ký hợp
đồng thuê đất tại các KCN Tín Nghĩa. Năm 2017 dự
kiến sẽ là một năm với nhiều tiềm năng phát triển,
thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ sự ổn định chính trị
của quốc gia và sự dịch chuyển đầu tư từ các nước
láng giềng sang Việt Nam với lợi thế về chi phí nhân
công thấp và nguồn lao động dồi dào.
Khi đầu tư vào các KCN Tín Nghĩa, ngoài các lợi thế
sẵn có, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ tối đa trong việc
triển khai các thủ tục giấy phép đầu tư có liên quan,
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư
trong quá trình triển khai dự án.
Lê Trung Can
BQL các KCN Tín Nghĩa
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LỚP KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE VÀ EOFFICE

LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG
ĐỢT 1 NĂM 2017

14 QUẦN
CHÚNG TỐT
PHÁT TRIỂN
ĐẢNG

V

ào ngày 18/03/2017 tại hội trường Tổng Công ty Tín Nghĩa, Bộ phận IT đã tổ
chức lớp kỹ năng cơ bản về sử dụng phần mềm Microsoft Office và Eoffice. Phụ
trách hướng dẫn là anh Trần Văn Tâm Em- Cán bộ Công Nghệ Thông Tin. Nội dung
huấn luyện nhằm giúp CBCNV nắm vững hơn về phần mềm Eoffice, cài đặt trên điện
thoại và khai thác một số tính năng trên eoffice, xử lý lỗi và tìm hiểu thêm một số
chức năng trên Microsoft office Word và Excel. Qua đó giúp CBCNV nâng cao trình độ
kiến thức về Công Nghệ Thông Tin để đạt hiệu quả cao trong công việc.
Buổi tập huấn thu hút số lượng lớn CBCNV phòng ban Tổng Công ty và các đơn vị trực
thuộc tham dự. Mọi người đều cảm nhận được tính hữu ích, thiết thực của nội dung
huấn luyện.
Sềnh Say Vày
Phòng TTTT

LỚP VÕ THUẬT
AN NINH CƠ BẢN
DÀNH CHO
NHÂN VIÊN

C

ông ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa vừa
tổ chức lớp đào tạo cho nhân viên kỹ
năng võ thuật an ninh để phòng thân
và những chiêu thức phòng chống
các tội phạm nguy hiểm khi sự cố xảy
ra. Công việc bảo vệ đòi hỏi nhân viên
hết sức đề cao cảnh giác, có tính trách
nhiệm cao. Vì vậy, qua chương trình đào
tạo, Công ty đã giúp từng nhân viên
nâng cao ý thức tập luyện võ thuật.
Thứ nhất:
Học võ để tự rèn luyện sức khỏe. Nhân
viên được đào tạo một số kỹ năng cơ
bản của võ thuật. Công ty tổ chức lớp
học võ thuật an ninh cơ bản khai giảng
vào ngày 30/3/2017 qua đó cũng là
nhằm rèn luyện thể lực cho nhân viên
có một thân mình khỏe mạnh.

Thứ hai:
Nâng cao bản lĩnh bảo vệ, có cá
tính mạnh mẽ, phản ứng nhanh,
bình tĩnh, tự tin không run sợ trước
những tình huống xấu xảy ra. Đó là
yêu cầu bản lĩnh của người bảo vệ.
Thứ ba:
Luôn luôn tỉnh táo và có tinh thần cảnh
giác cao trong mọi hoàn cảnh.
Dù được đào tạo, huấn luyện thành
thạo các động tác của nghiệp vụ bảo vệ
tuy nhiên điều quyết định an nguy của
người bảo vệ phần lớn phụ thuộc vào
khả năng cảnh giác cao độ của tinh thần
minh mẫn.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

S

áng ngày 15/3/2017,
Đảng ủy khối Doanh
nghiệp đã khai giảng lớp bồi
dưỡng nhận thức về Đảng
cho Quần chúng đang làm
việc trong các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trong đó, số lượng quần
chúng của Đảng bộ Tổng
Công ty Tín Nghĩa tham dự
lớp trung kiên đợt này là 14
người.
Khóa học kéo dài trong 03
ngày 15/3, 16/3, 17/3, đây là
khóa bồi dưỡng chính trị cho
những quần chúng đủ tiêu
chuẩn và có mong muốn
được đứng vào hàng ngũ
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khóa học đã đem lại cái nhìn
tổng quan nhất về Đảng
Cộng sản cũng như phương
hướng phấn đấu cho người
lao động làm việc trong các
doanh nghiệp.
Học cảm tình Đảng để nhận
thức được việc gắn nhiệm vụ
xây dựng đảng với sản xuất
kinh doanh, gắn nhiệm vụ
chuyên môn với công tác xây
dựng Đảng, bám sát nghị
quyết của Đảng để thực hiện
công tác chuyên môn, coi
việc hoàn thành tốt chuyên
môn là thước đo đánh giá
hoàn thành nhiệm vụ chính
trị được giao.
Sềnh Say Vày
Phòng TTTT
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN,
THỰC TẬP, DIỄN TẬP PCCC TẠI 43 TRẠM
XĂNG DẦU

P

hòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những
công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng,
sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Công ty, góp phần
bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.
Để thực hiện tốt công tác PCCC trong Công ty cổ phần
Xăng dầu Tín Nghĩa và nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi cán bộ nhân
viên, Công ty đã phối hợp với các đội PCCC tại các địa
phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng
cháy, chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy tại 43
trạm xăng dầu của Công ty. Dịp này, Công ty cũng đã
tiến hành đo hệ thống sét đánh thẳng đảm bảo an toàn
trước khi mùa mưa đến.
Tại lớp học, các học viên đã được truyền đạt những kiến
thức cơ bản về PCCC, các văn bản pháp luật về PCCC;
các nguyên nhân gây ra cháy nổ; một số biện pháp
phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và gia đình; các
chiến sĩ PCCC đã hướng dẫn cho CBNV Công ty sử dụng
phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử
lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát
hiểm, biện pháp chữa cháy.
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Kết hợp nhuần nhuyễn giữa địa bàn huấn luyện và thời
gian huấn luyện để đáp ứng tốt nhất về số lượng và
chất lượng cho các CBNV công ty được tiếp thu, thông
suốt về nội dung và thao tác thực tập. Đội PCCC Công
ty đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện sử
dụng bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách
thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.
Đây là buổi tập huấn định kỳ hàng năm theo quy định
của Nhà nước. Vì vậy Công ty Cổ phần xăng dầu Tín
Nghĩa rất quan tâm thực hiện và chuẩn bị nghiêm túc
về người cũng như trang thiết bị cho đội PCCC tổ chức
huấn luyện.
Từ các buổi tập huấn định kỳ được tổ chức, các đội PCCC
cơ sở và toàn thể nhân viên của Công ty được nâng
cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động
PCCC, qua đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự
cố cháy nổ xảy ra.
Phan Thị Lợi
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
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HỘI CỰU CHIẾN BINH
TỔNG CÔNG TY
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN 5
NHIỆM KỲ 2017-2022

TẬP HUẤN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ PCCC
CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

L

à một trong những nội
dung đào tạo bắt buộc
dành cho nhân viên, bảo vệ,
Công tác tập huấn và cấp
chứng chỉ PCCC được Công
ty cổ phần dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa
thường xuyên phối hợp cùng
cảnh sát PC&CC số 6 tổ chức
đào tạo, huấn luyện nghiệp
vụ và cấp chứng chỉ cho nhân
viên Công ty.
Tham gia tập huấn có 145
học viên là nhân viên bảo
vệ. Theo đó, trong phần học
lý thuyết, học viên tiếp thu,
nắm bắt được: Những kiến
thức cơ bản trong công tác
phòng cháy chữa cháy, các
văn bản pháp quy của Nhà
nước và địa phương quy định
đối với công tác phòng cháy
chữa cháy, các Nghị định của
Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật
Phòng cháy chữa cháy, các
chuyên đề phòng cháy chữa
cháy điện, giới thiệu mô hình
hệ thống báo cháy tự động...
Với những kiến thức nắm
vững trong phần lý thuyết
cùng sự hướng dẫn nhiệt
tình của cán bộ giảng viên,
toàn bộ nhân viên Công
ty cổ phần dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Tín Nghĩa đã

hoàn thành xuất sắc phần
kiểm tra thực hành và 100%
được cấp "Giấy chứng nhận
huấn luyện nghiệp vụ PCCC"
- một trong những chứng
nhận cơ bản dành cho nhân
viên bảo vệ chuyên nghiệp.
Trong phần thực hành, học
viên tìm hiểu về quy trình tổ
chức cứu chữa vụ cháy khi
có sự cố cháy, nổ xảy ra đồng
thời được hướng dẫn và tham
gia các thao tác sử dụng các
phương tiện chữa cháy dập
tắt đám cháy.
Sau tập huấn, các học viên
đại diện cho các mục tiêu
bảo vệ tại các Đơn vị là hạt
nhân nòng cốt để tổ chức
tốt công tác phòng cháy
chữa cháy của đơn vị, tích
cực xây dựng phong trào
toàn dân tham gia công
tác phòng cháy chữa cháy.
Ngoài ra, Nhân viên còn trực
tiếp tham gia vào các tình
huống giả định, cách sơ cấp
cứu người bị nạn, biện pháp
xử lý ban đầu khi có sự cố
cháy nổ xảy ra, thực hành
cách sử dụng bình chữa cháy
xách tay để dập tắt đám cháy.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty CP DVBV CN Tín Nghĩa

C

ăn cứ theo hướng dẫn số 05-HD/CCB ngày
01/07/2016 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp V/V tổ
chức Đại hội Hội CCB cơ sở tiến tới ĐH đại biểu HCCB Khối
DN, được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty, ngày 25/03/2017 tại hội trường VP TCT đã
long trọng tổ chức ĐH Hội CCB Tổng Công ty Tín Nghĩa
lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và phát biểu chỉ
đạo tại Đại hội, về phía đại biểu HCCB cấp trên có đồng
chí Nguyễn Công Chính- Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch
HCCB Khối Doanh nghiệp; Về phía Đảng Ủy TCT có đồng
chí Nguyễn Văn Liễu - Phó Bí thư. Toàn thể 20 hội viên đến
từ các đơn vị khác nhau của TCT đã về tham dự ĐH.
Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, nhìn lại quá trình hoạt
động trong suốt 05 năm từ 2012-2017. Bên cạnh đó, ĐH
còn chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và
xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới
2017-2022. ĐH cũng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ
đạo của đồng chí Nguyễn Công Chính- P. Bí thư Đảng Ủy
khối doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Văn Liễu- P. Bí thư
Đảng Ủy TCT về những khó khăn, thách thức đặt ra cho
HCCB trong thời gian tới; Đồng thời Hội CCB cần tiếp tục
ra sức học tập chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh
chính trị vững vàng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để phát
huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ
nào cũng đánh thắng”.
ĐH đã bầu Ban chấp hành mới gồm 05 đồng chí, trong đó
đồng chí Lê Minh Chương Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn
Bá Thịnh Phó Chủ tịch Hội, và bầu 10 đồng chí tham dự
Đại hội HCCB Khối Doanh nghiệp với sự đồng thuận, nhất
trí cao của các hội viên.
Nguyễn Thị Lan Hương
Ban KTNB
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC CÔNG TY CON, ĐƠN VỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

TỪ CUỐI THÁNG 3/2017 NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN
Với thông tin trên đã tạo niềm tin cho các cổ đông khi
đang sở hữu cổ phiếu của Công ty đồng thời tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho cổ đông trong việc giao dịch cổ
phiếu. Về phía Công ty, thông tin sẽ được minh bạch,
công khai, kịp thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tiềm
năng quan tâm, tìm hiểu và đầu tư. Do đó, năm 2017
được xem là năm bản lề khẳng định thương hiệu và vị
thế của Công ty cổ phần Thống Nhất trên thị trường.
Tiếp tục phát huy lợi thế nêu, trên Công ty cổ phần
Thống Nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh theo
hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú
trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo
tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao
động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện
nhằm góp phần xây dựng thương hiệu Công ty ngày
càng phát triển bền vững.
Minh Hiếu
Công ty CP Thống Nhất

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP QLDA TÍN NGHĨA

CHÚ TRỌNG NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN

N

gày 16/03/2017 Công ty cổ phần thống Nhất tiến hành
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Tại Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo đánh giá thực
trạng công tác quản lý của Công ty năm 2016 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động
kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát, Tờ trình sửa đổi điều lệ
Công ty và thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
là 20% và kế hoạch chi cổ tức năm 2017 là 20% .
Ngoài các nội dung nêu trên, kế hoạch trong năm 2017, Công ty
cổ phần Thống Nhất sẽ tập trung triển khai xây dựng một số hạ
tầng kỹ thuật của dự án Khu Trung tâm Dịch vụ KCN Bàu Xéo với
diện tích 38,5ha và tổng vốn đầu tư 654 tỷ đồng, đủ điều kiện
để bán 650 lô đất nền liền kề, 58 lô đất nền biệt thự và xây dựng
200 căn hộ chung cư nhà ở cho công nhân, góp phần đáng kể
vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và các
năm tiếp theo.
Cũng trong Đại hội này, các cổ đông rất phấn khởi khi được
biết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ
phiếu Công ty lên Sàn Chứng khoán Hà Nội và ngày 24/3/2017
cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán BAX chính thức niêm
yết 8.200.000 cổ phiếu với giá chào sàn 17.000 đồng/cổ phiếu.
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N

gày 22/03/2017 vừa qua, Công ty Cổ Phần
Quản Lý Dự Án Tín Nghĩa đã tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo
của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành, kết
quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt
động năm 2017, theo đó doanh thu thực hiện năm
2016 đạt hơn 10,328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
đạt 1,320 tỷ bằng 115% kế hoạch. Căn cứ vào kết quả
kinh doanh trong năm, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn mức
chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 15% và ủy quyền cho
HĐQT quyết định chi cổ tức trong năm 2017.
Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội cũng đã thống nhất giao
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:
• Doanh thu thực hiện: 9,9 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 1,350 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 0,985 tỷ đồng
• Nộp ngân sách: 1,167 tỷ đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu đạt 18%.
Mai Thanh
Công ty QLDA Tín Nghĩa

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔ CHỨC VỀ NGUỒN
CHO CHỊ EM PHỤ NỮ TẠI RỪNG SÁC – CẦN GIỜ

K

ỷ niệm 107 năm ngày Quốc
tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cũng
như hàng năm được sự quan tâm
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty,
ngày 5/3/2017 Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức
chuyến tham quan về nguồn cho
chị em Phụ nữ trong Tổng Công ty
tại Chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ
Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí
Minh) ngày ấy được xem là căn cứ
nổi, sát nách Sài Gòn – Gia Định về
hướng đông nam, nơi có con sông
Lòng Tàu là “cổ họng” vận chuyển,
tiếp tế hậu cần cho bộ máy chiến
tranh khổng lồ với hàng triệu quân
Mỹ ngụy và chính quyền Sài Gòn.
Trung đoàn 10 Bộ đội Đặc công
Rừng Sác (thành lập 15/4/1966) có
nhiệm vụ thọc sâu áp sát, bám trụ
bằng mọi giá chiếm giữ khu Rừng
Sác để tiến công liên tục vào kho
tàng, bến cảng, cơ quan đầu não,
sào huyệt bộ máy chiến tranh Mỹchính quyền Sài Gòn. Để bảo vệ
sông Lòng Tàu, Mỹ tuyên bố "làm cỏ
Rừng Sác" bằng “mưa bom bão đạn".
Một trong những trận đánh tàu
nổi tiếng là trận đánh tàu Victoria
vào tháng 8/1966. Thời điểm này,
Mỹ đưa tàu Victoria chở khoảng
100 xe tăng, thiết giáp; 2 máy bay
trực thăng, 20 tấn lương thực thực
phẩm…cung cấp cho một sư đoàn
Mỹ, chuẩn bị cho chiến dịch mùa
khô lần thứ nhất 1966-1967. Dưới
sông tàu địch tuần tiễu liên tục, trên
trời máy bay quần thảo; trên bộ biệt
kích phục dày đặc. Các chiến sĩ đặc
công Rừng Sác phải ngâm mình
dưới nước, chôn mình ngụy trang
dưới bùn. Sau hơn một tháng chuẩn

bị và lên kế hoạch, sáng 23/8, khi tàu
Victoria đi qua, 2 quả thủy lôi đã làm
nổ tung con tàu với trọng tải hơn 10
nghìn tấn cùng khí giới chìm nghỉm
xuống lòng sông.
Một trận đánh oai hùng khác không
thể không nhắc tới là trận đánh kho
xăng Nhà Bè với lời thề “Đã đi là
đánh, đã đánh là thắng, chưa đánh
thắng kho xăng Nhà Bè chưa về". Chỉ
8 chiến sĩ dũng cảm mưu trí đã vượt
vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt của
chính quyền Sài Gòn tấn công kho
xăng Nhà Bè, khiến nó cháy suốt 12
ngày đêm. Đó là những chiến công
vang vội mà chị em đã được nghe
từ hướng dẫn viên và người thuyết
minh tại nhà truyền thống chiến
khu Rừng Sác.
Buổi chiều khi con nước lớn chị em
lại được đi cano vào khu căn cứ,
dưới tán cây Rừng Sác, một không
gian nhỏ tái hiện gần giống như
chiến khu năm xưa một phần cuộc
sống và chiến đấu của bộ đội đặc
công. Những lán nhỏ mái lá rải rác
khắp nơi là hội trường, trạm xá, sở
chỉ huy, nhà hậu cần, nhà chế tạo vũ

khí tự tạo, những căn hầm trú ẩn…
được nối với nhau bằng những con
đường giữa rừng dựng từ tre nứa,
đước.
Để tưởng nhớ đến những chiến
sĩ đặc công rừng Sác đã hy sinh,
các chị em thấp nén hương tại Đài
tưởng niệm liệt sĩ rừng Sác, đây là
một tượng đài uy nghi, biểu tượng
cho uy danh và lòng quả cảm của
các chiến sỹ đặc công rừng Sác
sừng sững giữa rừng đước xanh,
khói hương lan tỏa. Đây cũng chính
là bức thông điệp cho muôn đời sau
về sức sống, sự chiến đấu, hy sinh
anh dũng của con người và cả dân
tộc Việt Nam.
Sau một ngày trải qua chuyến về
nguồn đầy ý nghĩa, tuy thấm mệt
nhưng chị em cảm thấy rất tự hào
và phấn khởi, qua chuyến về nguồn
giúp cho chị em hiểu rõ hơn về
Rừng Sác – Cần Giờ, tạo sự đoàn
kết gắn bó, sẻ chia trong công việc
cũng như gia đình của chị em Phụ
nữ trong Tổng công ty.
Hồng Châu
P. TTTT
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

T

TÁI CẤU TRÚC NGUỒN NHÂN LỰC
CỦA TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
– NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

hông thường, khi phải đối
diện với những khó khăn
trong hoạt động sản xuất kinh
doanh từ dòng tiền mặt khan hiếm,
nợ xấu cao và tỷ lệ tồn kho cao, các
doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại
về tổng thể, trong đó có việc tái cơ
cấu nguồn nhân lực. Riêng đối với
Tín Nghĩa, để thực hiện thành công
“Chiến lược phát triển bền vững của
Tổng Công ty”, Tín Nghĩa đã xác định
rõ hai nguồn lực chính vừa là lợi thế,
vừa là động lực đó là: “Từ nguồn
lực tài nguyên và nguồn nhân lực”.
Chủ trương xuyên suốt của Tổng
Công ty là xây dựng đội ngũ cán bộ
có năng lực, trình độ chuyên môn,
trung thành với sự nghiệp phát triển
của Tín Nghĩa. Việc tái cơ cấu nguồn
nhân lực tại Tín nghĩa nhằm hướng
tới tương lai, chuẩn bị cho sự đột
phá, chuyển mình lên tầm cao mới
theo yêu cầu phát triển bền vững.
Như chúng ta đã biết, trong các
nguồn lực, nguồn nhân lực được
coi là nguồn lực ‘nội sinh’ chi phối
quá trình phát triển của bất cứ một
doanh nghiệp hay quốc gia nào. Nó
còn có ưu thế nổi bật là “không có
giới hạn” hay “vô tận” nếu biết bồi
dưỡng, khai thác và sử dụng hợp lý.
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc
tế và bối cảnh thế giới có nhiều
biến động thì phần thắng sẽ thuộc
về những quốc gia, những doanh
nghiệp có nguồn nhân lực chất
lượng cao. Có thể nói nguồn nhân
lực với chất lượng chưa cao, chưa đạt
chuẩn quốc tế là một trong những
nguyên nhân sâu xa dẫn đến năng
lực cạnh tranh của các công ty thuộc
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Tổng Công ty Tín Nghĩa còn thấp so
với doanh nghiệp trong nước, khu
vực và thế giới. Vì vậy, phát triển
nguồn nhân lực nói chung và đặc
biệt là đội ngũ cán bộ quản lý có
chất lượng, có trình độ chuyên môn
cao, nhất là có khả năng thích ứng
nhanh với những thay đổi nhanh
chóng thời kỳ kinh tế đương đại là
một trong các giải pháp quan trọng
trong việc nâng cao hiệu quả sản
xuất - kinh doanh tại các Công ty,
đơn vị của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Đây cũng là yếu tố then chốt bảo
đảm cho Tín Nghĩa phát triển theo
hướng hiện đại và bền vững. Đặc
biệt trong bối cảnh hiện nay, việc
củng cố và nâng cao năng lực quản
trị nhân lực không những là một
yêu cầu, mà còn là thách thức lớn để
thực hiện tái cấu trúc thành công để
phát triển bền vững.
Nhận thức được tầm quan trọng
của vấn đề, ngay từ những ngày đầu

năm 2017, Ban Lãnh đạo Tổng Công
ty Tín Nghĩa đã triển khai chương
trình tái cấu trúc, hỗ trợ phát triển
nguồn nhân lực, với đội ngũ chuyên
gia tư vấn nước ngoài và sự phối hợp
của Ban Hỗ trợ và phát triển nguồn
nhân lực Tổng Công ty.
Để thực hiện thành công tái cấu trúc
và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực,
thiết nghĩ cần quan tâm giải quyết
có hiệu quả các vấn đề sau:
1. Tái cấu trúc nguồn nhân lực lần
này cần phải tạo ra sự khác biệt so
với những lần tái cấu trúc nguồn
nhân lực trước đây, nên thay đổi
cách nhìn nhận là việc tái cơ cấu
nguồn nhân lực không diễn ra trong
khuôn khổ phòng Tổ chức nhân
sự mà diễn ra cả Lãnh đạo cấp cao
nhằm phá vỡ những rào cản trong
quá trình tái cấu trúc Tổng Công ty.
2. Việc cơ cấu nguồn nhân lực phải
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dựa trên tính chất, khối lượng
công việc, mục đích kinh doanh
và quan trọng là hỗ trợ tạo phong
cách làm việc theo nhóm để đạt
hiệu quả cao nhất.
Trong lộ trình tái cơ cấu nguồn
nhân lực, Tổng Công ty Tín nghĩa
nên kết hợp giải pháp đào tạo
để tăng năng suất lao động, xây
dựng nguồn nhân lực chất lượng
thích ứng với sự thay đổi trong
đời sống kinh tế đương đại. Bởi
lẽ, quản trị tốt nguồn nhân lực
sẽ góp phần quyết định giúp cho
doanh nghiệp giữ được ổn định,
vượt qua khó khăn, thành công
và phát triển bền vững. Giải pháp
quản trị doanh nghiệp phải đạt
mục tiêu khiến cho các Công ty
thành viên của Tổng công ty Tín
Nghĩa đều hoạt động sản xuất
kinh doanh có lãi, không còn
Công ty, đơn vị bị lỗ trong thời
điểm khó khăn của ngành nghề
kinh doanh chủ yếu.
Trong dài hạn, Tổng Công ty Tín
Nghĩa định hướng vào đào tạo
cán bộ quản lý trung, cao cấp, đội
ngũ nhân sự kinh doanh, cán bộ
kỹ thuật để tiếp thu tiến bộ công
nghệ, ứng dụng kịp thời những
mô hình quản lý tiên tiến. Đội
ngũ nhân viên nghiệp vụ được
đào tạo kỹ năng thạo một việc,
biết nhiều việc, một lao động có
thể làm được công việc ở nhiều
bộ phận, đáp ứng yêu cầu sản
xuất, quản lý hiện đại, nâng cao
năng suất, chất lượng, năng lực
cạnh tranh và giá trị gia tăng của
sản phẩm.
3. Tuyển dụng, đào tạo nhân sự
là khâu chiến lược trong quản trị
nhân lực.
Ban Lãnh đạo Tổng Công ty
không phó thác việc tuyển dụng
cho phòng chức năng, mà trực
tiếp tham gia tuyển dụng, có quy

trình tuyển dụng chặt chẽ. Cần
áp dụng những chính sách đặc
thù để thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao. Liên kết với các
đối tác nước ngoài để thu hút,
tuyển chọn nhân lực trong phạm
vi rộng hơn. Mặt khác, việc thu
hút, tuyển chọn nhân lực phải
được diễn ra một cách công khai,
minh bạch với sự cạnh tranh cao
mà kỹ năng, năng lực phải là yếu
tố quyết định.
Nhân viên tân tuyển phải được
đào tạo phù hợp. Tổng Công ty
cần quan tâm xây dựng hệ thống
công cụ đo lường hiệu quả công
tác đào tạo, kết hợp với việc xây
dựng đội ngũ kế cận.
4. Có chính sách sử dụng con
người theo nguyên tắc “đúng
việc, đúng người” để đảm bảo
hiệu quả của đầu tư vào phát
triển nguồn nhân lực, tránh lãng
phí cho việc đào tạo phát triển
nguồn nhân lực.
Duy trì một đội ngũ nhân viên
tiềm năng, hướng tới việc phát
hiện và bồi dưỡng những nhân
viên của ngày hôm nay có thể
trở thành những nhà lãnh đạo
tài năng trong tương lai; đặc biệt
chú trọng đến việc phát triển
năng lực của từng cá nhân coi
đây là yếu tố mấu chốt.
5. Ban Lãnh đạo Tổng Công ty
thay đổi chính sách đãi ngộ
nhân sự theo hướng tuân thủ các
nguyên tắc khi tái cơ cấu nguồn
nhân lực là việc trả lương cho
cán bộ chủ chốt gắn kết với hiệu
quả kinh doanh, thậm chí phải
tăng lương nếu nhân lực đó có
hiệu quả công việc tốt, luôn quan
tâm đúng mức đến đời sống của
người lao động, nhằm khuyến
khích và tạo được động lực sáng
tạo, cống hiến của những người
tài, tạo được sự gắn bó giữa Tổng

Công ty với người lao động.
6. Trong xu thế hội nhập ngày
càng mạnh mẽ yếu tố văn hóa
được xem là sức mạnh ‘mềm’ của
một quốc gia, một tổ chức. Vì vậy
cần coi trọng yếu tố văn hóa bao
gồm văn hóa của quốc gia và văn
hóa của doanh nghiệp trong đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực.
7. Lãnh đạo Tổng công ty đưa ra
các kế hoạch và lộ trình cụ thể
thực hiện chiến lược của Tổng
công ty, qua đó xác định chính
xác nhân lực cần thiết, giảm
những người không cần thiết và
không còn phù hợp với công việc.
8. Cuối cùng, trong tổ chức thực
hiện, cần tăng cường công tác
truyền thông nội bộ nhằm tạo
nên một sự gắn kết mạnh mẽ và
lâu dài giữa nhân viên – quản lý,
thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ
phận, phòng ban để có thể hiệu
triệu mọi nguồn lực, mọi nỗ lực
trong nội bộ giúp Tổng Công ty
đạt được mục tiêu đề ra.
Nếu quan tâm giải quyết hiệu
quả các vấn đề nêu trên, tin rằng
chương trình tái cơ cấu, hỗ trợ
phát triển nguồn nhân lực của
Tổng Công ty sẽ thành công, có
ý nghĩa quyết định đến sự thành
công của chiến lược phát triển
bền vững của Tín Nghĩa đến
năm 2021, hướng tới năm 2030
là “Phát triển Tín Nghĩa thành
Tập đoàn kinh tế kinh doanh đa
ngành, có năng lực cạnh tranh
trong nước và quốc tế, đạt hiệu
quả cao trong sản xuất kinh
doanh bằng cách tối ưu hóa mọi
nguồn lực sẵn có, giữ vững vị thế,
uy tín thương hiệu Tín Nghĩa trên
thị trường trong nước và quốc tế.
Lê Thị Khuyên
Trợ lý TGĐ
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CỔ PHIẾU BAX TĂNG KỊCH TRẦN TRONG PHIÊN CHÀO SÀN

S

Chủ tịch HĐQT của BAX- ông Lê Văn Hùng

Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu BAX ngày 24/03

áng ngày 24/03, hơn 8 triệu cp của CTCP
Thống Nhất (HNX: BAX) đã chính thức
giao dịch trên sàn GDCK Hà Nội với giá tham
chiếu 17,000 đồng/cp.
Ngay sau khi được giao dịch, cổ phiếu BAX đã
tăng trần lên mức 22,100 đồng/cp với lượng
dư mua 29,500 cp.

Công ty CP Thống Nhất được thành lập năm
2004 với sự góp vốn của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai và hơn
150 cổ đông khác. Hoạt động chính của Công
ty là đầu tư và khai thác kinh doanh cơ sở hạ
tầng khu công nghiệp (KCN) Bàu Xéo.
Xét tại thời điểm 16/11/2016, BAX có 3 cổ
đông lớn là Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
sở hữu 28.98% vốn, Công ty TNHH MTV Cao su
Đồng Nai sở hữu 36.07% vốn và ông Quách
Trọng Nguyên sở hữu 6.47% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, tại KCN Bàu Xéo,
tính đến thời điểm 31/12/2016, đã có 27 dự
án ký hợp đồng thuê đất tại KCN Bàu Xéo với
tổng vốn đầu tư trên 600 triệu USD và 400 tỷ
đồng vốn đầu tư đăng ký; tỷ lệ lấp đầy trong
KCN đạt 90% diện tích đất công nghiệp cho
thuê. Kết thúc năm 2016, BAX đạt doanh thu
hơn 59 tỷ đồng với lợi nhuận ròng gần 23 tỷ
đồng, vượt 15% chỉ tiêu đề ra.
Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2016,
tổng tài sản của BAX hơn 498 tỷ đồng, vốn
điều lệ thực góp là 82 tỷ đồng và nhờ nguồn
thu trước của khách hàng thuê hạ tầng nên
Công ty không có các khoản vay tại các tổ
chức tín dụng.
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Cơ cấu cổ đông của BAX tại thời điểm16/11/2016
* BAX lên sàn: Hướng đến phát
triển kinh doanh bền vững
Trong năm 2017, Công ty sẽ triển
khai phân lô bán nền gồm 650 lô
đất nền liền kề, 58 lô đất nền biệt
thự và xây dựng 200 căn hộ chung
cư nhà ở cho công nhân. Các công
trình khác như Trung tâm dịch
vụ, nhà văn hóa, phòng khám đa
khoa, nhà hàng khách sạn, trường
dạy nghề,... Công ty sẽ triển khai
đến năm 2021 hoàn thành dự án.
Theo đó, BAX dự kiến đạt doanh
thu 68.3 tỷ đồng, với mức lợi nhuận
trước thuế 23.3 tỷ đồng, năm 2017,
tỷ lệ cổ tức giữ ở mức 20%. BAX là
đơn vị trả cổ tức cho cổ đông khá
cao, với tỷ lệ 22% trong 2 năm
2014 và 2015 bằng tiền mặt, năm
2016 cổ tức ở mức 20%.

Trao đổi với người viết, ông Lê
Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT của

BAX cho biết, năm 2017, tỷ lệ cổ
tức tối thiểu là 18% và sẽ được chi
trả bằng tiền mặt, nhằm tạo sự tin
tưởng, gắn bó với cổ đông và các
đối tác của Công ty.
Về định hướng phát triển bền vững
của BAX, ông Lê Văn Hùng cho
biết, trong chủ trương của HĐQT
luôn luôn gắn sự phát triển kinh tế
song song với bảo vệ môi trường,
không vì lợi nhuận mà làm ảnh
hưởng tới thiên nhiên. Công ty đã
xây dựng xong nhà máy xử lý nước
thải với công suất giai đoạn 1 là
4,000 m3/ngày và sắp tới có thể sẽ
mở rộng thêm, nhà máy này được
kết nối với hệ thống kiểm soát của
tỉnh Đồng Nai, để kiểm soát chất
lượng đầu ra. Bên cạnh đó, chủ
trương của Công ty cũng không
thu hút hợp tác với các dự án có
ảnh hưởng xấu đến môi trường
như chất phụ gia, thuộc gia...
(Trích http://vietstock.vn)
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TÍN NGHĨA MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
ở các trạm xử lý nước thải hầu hết
tại các KCN do Tín Nghĩa đầu tư. Hệ
thống quan trắc tự động thực hiện
kiểm soát chất lượng nước sau khi
xử lý tại các cửa xả nhằm kịp thời
cung cấp dữ liệu về thông số nước
thải đầu ra tại các KCN Tín Nghĩa
đến các cơ quan chức năng, hệ
thống này sẽ giúp các nhà quản lý
môi trường cảnh báo nhanh, giúp
phát hiện và khắc phục kịp thời sự
cố.

T

hành lập từ năm 1989, trải
qua gần 28 năm hình thành
và phát triển, đến nay Tín Nghĩa
là một trong ba Tổng Công ty lớn
của tỉnh Đồng Nai và từng được tổ
chức UNDP bình chọn là 1 trong
200 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam.
Hàng năm, doanh thu Tổng Công ty
đều đạt trên 10.000 tỷ đồng, nhiều
năm liền được xếp hạng Top 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
và là một trong 88 doanh nghiệp
đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc
gia, giải thưởng Chất lượng Quốc
gia, giải thưởng Trách nhiệm xã
hội CSR Awards, Top 10 Thương
hiệu Việt bền vững, Doanh nghiệp
vì Người lao động,.v.v. Hiện tại, Tín
Nghĩa đang hoạt động trên các lĩnh
vực chính: Đầu tư kinh doanh hạ
tầng khu công nghiệp; Kinh doanh
xăng, dầu, nhớt, khí đốt; Chế biến
và kinh doanh hàng nông sản; Kinh
doanh dịch vụ kho cảng, vận tải đa
phương thức và logistics.
Trong các lĩnh vực kinh doanh
chính, lĩnh vực đầu tư kinh doanh
hạ tầng KCN được cộng đồng

doanh nghiệp Việt Nam và nước
ngoài đánh giá cao, Tín Nghĩa đã và
đang đầu tư 8 KCN trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với
tổng diện tích 3.500 ha. Tính đến
nay các KCN Tín Nghĩa thu hút gần
250 doanh nghiệp với tổng vốn
đầu tư trên 5,3 tỷ USD. Năm 2016
Tổng Công ty đã thu hút được 38
nhà đầu tư vào KCN với tổng vốn
đầu tư trên 148,6 triệu USD.
Là một trong những nhà đầu tư
kinh doanh hạ tầng các KCN hàng
đầu của Đồng Nai và cả nước, Tổng
Công ty không những quan tâm
đến kinh doanh mà còn rất quan
tâm đến bảo vệ môi trường. Hiện
nay, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đầu
tư xây dựng và đưa vào vận hành
các nhà máy xử lý nước thải tập
trung đạt kết quả tốt, đảm bảo tiêu
chuẩn quy định trước khi thải ra
môi trường.
Ngoài việc, đảm bảo công suất đủ
để xử lý toàn bộ lượng nước thải
phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về môi trường thì Tổng
Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp
đầu tiên trong Tỉnh thực hiện đầu tư
lắp đặt các trạm quan trắc tự động

Với mục tiêu phát triển bền vững,
mở rộng thị trường, chủ động tìm
kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, bên
cạnh việc duy trì hoạt động xúc
tiến thương mại như tiếp xúc với
các nhà đầu tư qua Lãnh sự quán,
Tham tán thương mại, tham gia
cùng các đoàn công tác xúc tiến
đầu tư của Tỉnh tại các nước …Tổng
Công ty đã chủ động tổ chức các
đoàn xúc tiến thương mại tại nhiều
nước, giới thiệu các dự án và mời
gọi các nhà đầu tư đến tham quan
tìm hiểu thu hút đầu tư vào các
KCN Tín Nghĩa. Qua đó, đã thu hút
khá nhiều khách hàng nước ngoài
đến tham quan, tìm hiểu và đầu tư
tại các KCN, đặc biệt là khách hàng
Nhật Bản, Hàn Quốc.
Hiện nay, theo chủ trương của
Chính phủ và tỉnh Đồng Nai trong
việc đẩy mạnh thu hút đầu tư từ
Nhật Bản, Tín Nghĩa đang từng
bước đẩy mạnh công tác phát
triển các dịch vụ hỗ trợ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản KCN
Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2 và KCN
An Phước, hỗ trợ tích cực đối với
nhà đầu tư trong việc triển khai dự
án tại các KCN này.
Ngoài ra, khu nhà xưởng xây sẵn
"Japanese SMEs Center" tại KCN
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Nhơn Trạch 3 với mục đích tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản, đã
nhận được sự ủng hộ tích cực từ
lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Tổ chức
JICA- Nhật Bản. Để thu hút các
doanh nghiệp đầu tư vào KCN, Tín
Nghĩa đang triển khai các dịch vụ
đi kèm như nhà hàng, siêu thị, trạm
y tế, nhà ở chuyên gia, khu vui chơi
giải trí...tại khu dịch vụ (51ha) trong
KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2.
Đến nay sau khi triển khai đầu tư
khu nhà xưởng cho thuê với diện
tích 18ha đã cho thấy hiệu quả
thiết thực khi đáp ứng đúng nhu
cầu, mong muốn của những nhà
đầu tư Nhật Bản.
KCN Đất Đỏ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu với diện tích 496ha, đang hoàn
thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng
nhà máy xử lý nước thải tập trung
dự kiến hoàn thành vào tháng
7/2017. Đến nay, đã có 5 nhà đầu tư
thuê đất tại KCN Đất Đỏ với 36ha.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty thiết
lập các chính sách ưu đãi nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu
tư trong và ngoài nước. Đối với KCN
Tân Phú Tổng Công ty Tín Nghĩa
đã thực hiện miễn phí sử dụng hạ
tầng 5 năm cho Nhà đầu tư khi đầu
tư dự án. Đây là một ưu đãi lớn của
Tín Nghĩa dành cho Nhà đầu tư để
yên tâm đầu tư và ổn định sản xuất
kinh doanh.
Tín Nghĩa đang nỗ lực hết mình để
tạo một môi trường đầu tư minh
bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất, với
phương châm “đất lành chim đậu”.
Có thể nói, với những thành tích
đạt được qua gần 28 năm xây dựng
và phát triển, Tín Nghĩa đã vươn lên
trở thành một Tổng Công ty lớn với
hệ thống cơ sở hạ tầng khu công
nghiệp hoàn thiện, giải quyết việc
làm cho hàng trăm ngàn lao động,
góp phần quan trọng trong việc
phát triển kinh tế xã hội của địa
phương và cả nước.
Hồng Châu
P. TTTT
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VỐN FDI “ SƯỞI ẤM” THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

D

òng vốn đầu tư nước ngoài
(FDI) tiếp tục đổ vào thị trường
Việt Nam làm thúc đẩy sự tăng trưởng
của nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là
thị trường bất động sản (BĐS).
Tính từ đầu năm 2016 đến nay, thị
trường BĐS Việt Nam liên tục đón
nhận nhiều dòng vốn FDI. Các nhà
đầu đến từ nhiều quốc gia không chỉ
tham gia vào phân khúc cao cấp mà
còn hợp tác với doanh nghiệp Việt
phát triển dòng sản phẩm trung bình
khá nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của
người dân Việt Nam theo tiêu chuẩn
Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản,
Tại TP. Hồ Chí Minh, Maeda cùng Thiên
Đắc phát triển dự án căn hộ cao cấp
Waterina tại quận 2, Creed group đầu
tư vào City Gate Global Group bắt tay
với Nhà Mơ đầu tư dự án ở quận 8,
Pressance Corporation ký hợp đồng
với Tiến Phát mua lại một dự án và
triển khai xây dựng 500 căn hộ để đón
làn song của người tiêu dùng trung
bình khá.
Các nhà đầu tư Nhật Bản chỉ đầu tư tài
chính nay đầu tư vào thị trường BĐS
Việt Nam đầu tư trực tiếp vào các dự
án, nhất là các dự án nhà ở cao cấp,
trung tâm thương mại, cao ốc văn
phòng, khách sạn 5 sao tại Đồng Nai,
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội...
Theo Tổng cục Thống kê, tháng
1/2017, trong tổng số 1.423 triệu
USD vốn FDI đăng ký của các dự án
cấp mới và vốn bổ sung, riêng vốn đổ
vào lĩnh vực BĐS tới 297,4 triệu USD,
chiếm 20,9% tổng vốn FDI đăng ký.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), cả nước thu hút
được 3,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu
năm 2017. Tổng vốn FDI đăng ký cấp
mới, tăng thêm và mua cổ phần đạt

3,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ
2016.
Cụ thể về vốn FDI, cả nước có 313 dự
án FDI mới, với tổng vốn đầu tư đăng
ký đạt 2,028 tỷ USD, tăng 6,5% so với
cùng kỳ 2016. Cũng trong 2 tháng đầu
năm 2017, có 137 lượt dự án đăng ký
tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng
thêm là 759,51 triệu USD, bằng 84,5%
so với cùng kỳ 2016 và 654 lượt dự án
góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư
nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là
619 triệu USD, gấp 4 lần so với cùng
kỳ năm ngoái.
Trong hai tháng đầu năm, nguồn vốn
FDI đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực
tại Việt Nam, trong đó lĩnh vực công
nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực
thu hút được nhiều nguồn vốn với 2,5
tỷ USD, chiếm 73,4% tổng vốn đăng
ký.
Lĩnh vực kinh doanh BĐS đứng thứ 2
với tổng vốn đầu tư đăng ký là 345,5
triệu USD, chiếm 10,2% tổng vốn đầu
tư. Vị trí thứ ba thuộc về lĩnh vực bán
buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng
ký là 222,6 triệu USD, chiếm 6,5% tổng
vốn đầu tư đăng ký.
Trong thời gian qua, có 61 quốc gia và
vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt
Nam. Singapore đứng vị trí thứ nhất
với tổng vốn đầu tư là 881,6 triệu USD,
chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư. Trung
Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu
tư đăng ký là 721,7 triệu USD, chiếm
21,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn
đầu tư đăng ký là 637,1 triệu USD,
chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư.
Nguồn vốn FDI từ đầu năm đến nay đã
“chảy” vào 47 tỉnh, thành phố tại Việt
Nam, trong đó Bình Dương thu hút
nhiều nhất với 791,2 triệu USD, chiếm
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23,22% tổng vốn đầu tư;
Hà Nội đứng thứ 2 với tổng
vốn đăng ký 519 triệu USD,
chiếm 15,2% tổng vốn đầu
tư; TP. Hồ Chí Minh đứng
thứ 3 với tổng vốn đăng ký
là 464,2 triệu USD, chiếm
13,6% tổng vốn đầu tư.
Trong tháng 2/2017, một
số dự án FDI lớn được
cấp phép gồm Dự án Khu
công nghiệp Việt Nam Singapore III, có tổng vốn
đầu tư 284,75 triệu USD
do Singapore đầu tư tại
tỉnh Bình Dương. Mục
tiêu của nàh đầu tư là xây
dựng kinh doanh kết cấu
hạ tầng khu công nghiệp.
cũng tại Bình Dương, Dự
án sản xuất sợi lốp KVT- 1
với tổng vốn đầu tư 220
triệu USD, do Tập đoàn
Konlon Industries Inc của
Hàn Quốc đầu tư Dự án
nhà máy sản xuất Polyester
và sợi tổng hợp Billion Việt
Nam, có tổng vốn đầu tư
220 triệu USD, do nhà đầu
tư Trung Quốc đầu tư tại
tỉnh Tây Ninh.
Cùng với sự tăng tốc của
vốn FDI đầu tư vào Việt
Nam, thị trường đang
được “sưởi ấm” nhờ các
đại gia BĐS Việt Nam
như Tín Nghĩa, Vingroup,
Novaland, FLC xây dựng
và phát triển thành công
nhiều dự án BĐS lớn. Thêm
nữa, do chính sách “làm
nhà giá rẻ cho dân ở” của
các địa phương như Bình
Dương, TP. Hồ Chí Minh
đang triển khai cũng đã
góp thêm sức nóng cho thị
trường BĐS Việt Nam tăng
nhiệt.
Thái Bảo
Báo Công Thương

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN ĐẤT ĐỎ I
SẮP CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG

D

ự án Trạm xử lý nước thải tập trung
KCN Đất Đỏ I – Giai đoạn 1, đã được
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP
Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương
Đông ký Quyết định phê duyệt số 09/
QĐ.TNPĐ ngày 30 tháng 11 năm 2012,
công trình đã khởi công xây dựng vào
ngày 11/10/2016.
Việc kiểm soát chất thải ô nhiễm cần được
tiến hành chặt chẽ, đặt biệt là việc XLNT
phải đảm bảo quy chuẩn thải theo quy
định trước khi thải ra môi trường, chính
vì vậy Công ty đã chọn đơn vị có kinh
nghiệm lâu năm, có những công nghệ
tiên tiến trong việc thi công, lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải chính là Công ty
TNHH KOASTAL ECO INDUSTRIES là đơn
vị thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây
dựng dự án Trạm xử lý nước thải tập trung
Khu công nghiệp Đất Đỏ I – Giai đoạn 1.
- Qui mô của dự án:
+ Công suất thiết kế : Công suất xử lý
2.000 m3/ ngày.đêm
+ Công suất sản xuất : Công suất xử lý
2.000 m3/ ngày.đêm
- Qui trình công nghệ của dự án:
Quy trình công nghệ chính mô tả như
sau: Nước thải ->Thiết bị lược rác thô ->
Bể lắng cát -> Hố gom -> Lược rác tinh ->
Bể tách dầu -> Bể điều hòa -> Bể keo tụ
-> Bể tạo bông -> Bể lắng hóa lý (Bể lắng
sơ cấp) -> Bể Aerotank (Bể hiếu khí) -> Bể
lắng sinh học -> Bể khử trùng -> Hồ sinh
học (Hồ hoàn thiện)-> Thải ra nguồn tiếp
nhận Rạch Bà Lá -> sông Bờ Đập -> Biển
Lộc An.
+ Việc xây dựng NM XLNT tập trung KCN
Đất Đỏ I - Giai đoạn 1 phải phù hợp với
quy mô của KCN, phù hợp với điều kiện
kinh tế và xã hội của địa phương.
+ Về công tác thiết kế: Phải đảm bảo vận
hành tốt khi chưa đủ công suất thiết kế,

dễ dàng trong việc mở rộng công suất
cho giai đoạn sau.
+ Xây dựng bể xử lý: Các bể được xây
bằng bê tông cốt thép, có phương án thi
công an toàn.
+ Quy chuẩn nước thải sau xử lý phải đạt
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột
B với Kq=0.9, Kf=0.9 và phải ổn định, có
độ tin cậy cao, đáp ứng được những biến
động khi có sự cố về chất lượng nước thải
từ các nhà máy trong KCN.
Thời gian xây dựng và hoàn thiện dự án:
09 tháng (từ tháng 10/2016 đến tháng
07/2017)
Tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án đã làm
tròn: 28 tỷ đồng.
Trạm XLNTTT Khu công nghiệp Đất Đỏ
I đi vào hoạt động sẽ đem lại cho môi
trường khu vực những giá trị rất lớn, toàn
bộ lượng nước thải của KCN sẽ được thu
gom và xử lý, tránh cho khu vực những
tổn hại về mặt sinh thái cũng như môi
trường, phòng tránh được những rủi ro về
sức khoẻ cho người dân trong khu vực và
cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại
đây.
Nguyễn Thị Minh Thùy
Công ty CP Tín Nghĩa – Phương Đông

KCN ĐẤT ĐỎ 1:

KHAI THÁC TỐI ĐA LỢI
THẾ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ

V

ới những lợi thế sẵn có về hạ tầng,
ưu đãi dành cho nhà đầu tư, KCN Đất
Đỏ 1 có quy mô gần 500ha, tọa lạc tại xã
Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu do Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông làm chủ đầu tư đang được kỳ
vọng sẽ trở thành tâm điểm thu hút đầu tư
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trong thời gian tới. Qua đó tạo cú hích
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng cũng như
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói
chung.
VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC
Nằm trong quy hoạch tổng thể
2.000ha đất công nghiệp trên địa bàn
huyện Đất Đỏ, gần Trung tâm Hành
chính Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
KCN Đất Đỏ 1 được đánh giá là có vị trí
thuận lợi trong việc kết nối hạ tầng với
các vùng phụ cận, các trung tâm kinh
tế lớn tại khu vực Đông Nam bộ. Ngoài
ra, khoảng cách từ KCN Đất Đỏ 1 tới
các cảng biển có trọng tải từ 30.000
tấn đến 160.000 tấn như: cách cảng SPPSA 30km; cảng Cái Mép 40km; Cảng
Phú Mỹ 40km; Cảng Gò Dầu 60km...
sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được
chi phí cũng như thời gian vận chuyển
nguyên liệu hàng hóa khi đầu tự dự án
vào KCN Đất Đỏ 1. Theo đánh giá của
Tập đoàn Savills (nhà cung cấp dịch vụ
bất động sản hàng đầu thế giới), dự án
đầu tư vào KCN Đất Đỏ 1 sẽ đạt được
hiệu quả cao.
KCN Đất Đỏ 1 có tổng vốn đầu tư 1.177
tỷ đồng, được xây dựng theo hướng
đa ngành nghề, tập trung thu hút các
dự án ngành công nghiệp hỗ trợ, các
dự án có công nghệ kỹ thuật cao, sử
dụng ít lao động, không gây ô nhiễm
môi trường như: Sản xuất máy móc,
thiết bị; lắp ráp xe máy, xe đạp; Sản
xuất thiết bị điện; Sản xuất vật liệu xây
dựng; Sản phẩm phục vụ du lịch; sản
xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, máy tính
và chất bán dẫn, dệt may,…
Thời gian qua, Công ty CP KCN Tín
Nghĩa Phương Đông đang dồn sức
khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để
có thể bàn giao mặt bằng cho các nhà
đầu tư thứ cấp vào đầu năm 2017. Tính
đến nay, chi phí đầu tư dự án khoảng
680 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1
(2016-2017) sẽ thi công xây dựng các
tuyến đường D6, N7, N11 khoảng
230 tỷ đồng (dự kiến hoàn thành
vào tháng 8-2017). Mới đây, ngày 2111-2016, Công ty CP KCN Tín Nghĩa
Phương Đông đã khởi công dự án
Nhà máy xử lý nước thải có tổng công
suất 17.400m3/ngày đêm, giai đoạn 1
với công suất 2.000m3/ngày đêm có
tổng vốn đầu tư 24 tỷ đồng. Nhà máy
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Dự án khu công nghiệp (500ha) và khu dân cư (100ha) Đất Đỏ I

dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2017
với chất lượng nước thải sau khi xử lý
đạt QCVN về nước thải công nghiệp
số 40:2011/ BTNMT. KCN Đất Đỏ 1 còn
đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển
chất thải rắn để tập kết chất thải rắn
trong KCN trước khi phân loại xử lý.
Các trạm quan trắc tự động do KCN Đất
Đỏ 1 lắp đặt, thực hiện kiểm soát chất
lượng nước sau khi xử lý tại các cửa
xả nhằm kịp thời cung cấp dữ liệu về
thông số nước thải đầu ra, giúp các nhà
quản lý môi trường cảnh báo nhanh,
giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc
phục kịp thời những sự cố liên quan
đến môi trường. Ngoài ra, nguồn nước
được cung cấp bởi Trạm cấp nước công
suất 22.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1)
để cung cấp cho KCN và sẽ phát triển
đạt quy mô để cung cấp cho nhu cầu
của KCN và khu dân cư. Đồng thời, KCN
Đất Đỏ 1 cũng đang xây dựng hoàn
chỉnh hệ thống thông tin liên lạc để
phục vụ cho hoạt động của các doanh
nghiệp trong KCN. Bên cạnh đó, dự án
còn đầu tư thêm Khu dân cư Đất Đỏ
1 tiếp giáp với KCN có diện tích gần
100ha để phục vụ cho hoạt động của
KCN cũng như phát triển kinh tế–xã
hội của địa bàn.
Hiện nay KCN Đất Đỏ 1 có 5 nhà đầu tư
thứ cấp thuê lại đất KCN và đã ký Biên
Bản thỏa thuận với Công ty CP KCN Tín
Nghĩa – Phương Đông với tổng diện
tích 30,2 ha, những công ty này đi vào
xây dựng Dự án đầu tháng 4 năm 2017.
Kế hoạch cho năm 2017 Công ty CP KCN
Tín Nghĩa – Phương Đông sẽ triển khai
xây dựng thêm 5 tuyến đường D4, D8,
D10, N9, N13 nhằm thu hút thêm các

doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự
kiến KCN sẽ thu hút thêm 10 nhà đầu
tư mới với diện tích cho thuê là 50 ha.
NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Ông Hồ Văn Lợi, Bí thư Huyện ủy Đất
Đỏ cho biết, KCN Đất Đỏ 1 được kỳ
vọng sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp
đến đầu tư, qua đó tạo thêm nhiều sản
phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện,
góp phần phát triển kinh tế cũng như
tạo việc làm cho lao động địa phương.
Chính vì vậy, để tạo điều kiện cho các
nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu cũng như huyện Đất Đỏ cam kết
tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ
cho các DN tiến hành đầu tư và mở
rộng đầu tư tại tỉnh. Ngoài ra, khi đầu
tư vào KCN Đất Đỏ 1, bên cạnh với giá
thuê thấp, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ
hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án
khi đi vào hoạt động, bao gồm các dịch
vụ sau: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
xin cấp mã số thuế; Đăng ký và xin cấp
mẫu con dấu; Tư vấn lập báo cáo đánh
giá tác động môi trường và báo cáo
giám sát môi trường định kỳ... Nhà đầu
tư nếu có nhu cầu sẽ được hỗ trợ thêm
các dịch vụ về an ninh bảo vệ, tuyển
dụng lao động, thủ tục kê khai xuất
nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa,
san lấp mặt bằng, xây dựng công trình...
Với những thuận lợi về kết nối giao
thông trong khu vực, các dịch vụ hạ
tầng KCN được đầu tư chuyên nghiệp,
KCN Đất Đỏ 1 được kỳ vọng là một điểm
đến hứa hẹn đối với các nhà đầu tư.
Hồ Chí Hưng
Công ty CP Tín Nghĩa – Phương Đông
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PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

P

hong cách làm việc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh được hình thành
từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồ
Chí Minh đã sớm tiếp nhận một nền
giáo dục Nho học, điều đó đã định
hình một phong cách, nề nếp, ngăn
nắp, cần mẫn trong suy nghĩ và hành
động, Những năm tháng bôn ba ở
nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống
của một người lao động, hòa mình
trong phong trào công nhân, đã hình
thành ở Người một phong cách làm
việc với phương pháp khoa học, quý
trọng thời gian và sắp xếp công việc
hàng ngày theo một kế hoạch cụ thể
hợp lý. Những trải nghiệm trong cuộc
sống cùng với những tác động và
ảnh hưởng của những yếu tố của văn
hóa phương Đông và phương Tây mà
người đã tiếp nhận trong những năm
tháng hoạt động cách mạng đã hình
thành trong con người Chủ tịch Hồ Chí
Minh một phong cách làm việc khoa
học và hiệu quả.
Trong những năm tháng Chủ tịch Hồ
Chí Minh sống và làm việc tại Phủ Chủ
tịch, phong cách làm việc của người
được thể hiện đậm nét và sâu sắc
trong cách giải quyết công việc hàng
ngày trên cương vị là Người đứng đầu
Đảng và Nhà nước.
Nét nổi bật trong phong cách làm
việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm
việc đúng giờ, tiết kiệm thời gian tối
đa và phân bổ thời gian để giải quyết
công việc một cách hợp lý, khoa học,
tôn trọng công việc và tôn trọng con
người. Một ngày làm việc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh bắt đầu từ rất sớm: “Khi
đài tiếng nói Việt Nam mở nhạc hiệu
thì Bác cũng bật đèn phòng ngủ. Bác
làm suốt cả ngày, nhiều hôm đến tận
đêm khuya”(1). Trong một ngày, Người
giải quyết rất nhiều công việc từ tiếp
cán bộ, tiếp khách ngoại giao, đi thăm
cơ sở, họp Bộ Chính trị, nghiên cứu tài
liệu, viết báo, viết thư.v.v... Sự phân
bổ thời gian hợp lý, khoa học đã giúp
Người tiết kiệm nhiều thời gian và giải
quyết hiệu quả một khối lượng công

việc đồ sộ, phức tạp trên cương vị một
người lãnh đạo đất nước. Người tiết
kiệm và sử dụng thời gian một cách
hợp lý tối đa cho công việc, Người
thường bố trí thời gian tiếp cán bộ
đến làm việc hoặc tiếp khách vào đầu
các buổi sáng sớm để sau đó dành
nhiều thời gian cho công việc. Làm
việc với ngành nào, địa phương nào,
Người cho mời các đồng chí phụ trách
trực tiếp vấn đề đó đến họp bàn ngay,
rất cụ thể và thiết thực, vừa tiết kiệm
được thời gian. Người thường nhắc
cán bộ phải luôn luôn biết quý trọng
thời gian, phải làm việc đúng giờ và
không nên lãng phí thời gian. Người
tranh thủ thời gian từng giờ, từng phút
cho công việc. Thủ tướng Phạm Văn
Đồng là người có nhiều thời gian sống
gần Người trong những năm Người
sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, đã
nhận định: “Theo tôi biết... thật sự
Bác không có ngày nghỉ và ngày nào
cũng như ngày nào bao giờ cũng có
chương trình làm việc với những giờ
giấc rất nghiêm ngặt, mà Hồ Chí Minh
là người gương mẫu trong việc tuân
thủ kỷ luật đó. Có lẽ lúc nghỉ ngơi là
lúc Bác gặp các cháu thiếu niên và nhi
đồng, nhất là gặp đồng bào chiến sĩ
miền Nam trong thời chống Mỹ, hoặc
trong lúc xem phim vui tối thứ bảy ở
Phủ Chủ tịch cùng với bao con cháu
các đồng chí làm việc ở chỗ Bác và
một số cơ quan gần bên. Có khi, trong
những buổi xem phim như vậy, Bác
tiếp khách nước người hoặc đại sứ các
nước anh em”(2). Người quý trọng thời
gian của mình bao nhiêu, thì cũng quý
thời gian của người khác bấy nhiêu. Vì
thế, không bao giờ để bất cứ ai phải
đợi mình, đã hẹn là đến, đã hứa là làm,
hẹn đồng chí nào giờ nào đến gặp,

đến đúng giờ ấy là thấy Người đã chờ
sẵn, hẹn cán bộ, quần chúng nào, dù
khó khăn đến mấy cũng đến và đến
đúng giờ.
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh còn được thể hiện ở chỗ vừa
làm việc vừa tự học hỏi để trau dồi và
nâng cao tri thức, đáp ứng với những
yêu cầu mới trong công việc hàng
ngày đặt ra. Người thường nhắc nhở
cán bộ: “Học hỏi là một công việc phải
tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn
liền lý luận với công tác thực tế. Không
ai có thể cho mình đã biết đủ rồi, biết
hết rồi. Thế giới ngày càng đổi mới,
nhân dân ngày càng tiến bộ, cho nên
chúng ta phải tiếp tục học và hành để
tiến bộ kịp nhân dân”(3).
Vừa làm vừa tự học, đó là phong cách
của Người từ những ngày tháng bôn
ba tìm đường cứu nước. Những ngày
tháng ấy Người đã tiến hành tự học,
không thầy, không phương tiện,
không thời gian, cần học chữ nào,
Người viết lên cánh tay, vừa làm vừa
học đến cuối ngày, chữ mờ dần cũng
là lúc Người đã nhớ được hết. Đêm
khuya, khi mọi người nghỉ ngơi, thì
Người lại tranh thủ ngồi học. Trong
những tháng năm Người ở và làm việc
tại Phủ Chủ tịch, mặc dù tuổi cao, hàng
ngày Người phải giải quyết một khối
lượng công việc rất lớn, nhưng Người
vẫn tranh thủ thời gian để bổ sung và
nâng cao trí thức cho mình bằng đọc
sách, báo, nghe tin tức, thời sự và rút
kinh nghiệm từ những công việc thực
tiễn hàng ngày. Ngày nào Người cũng
dành thời gian đọc sách, báo để cập
nhật và trang bị những thông tin và
kiến thức cần thiết phục vụ cho công
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việc. Những cuốn sách kinh điển của
Mác, Ăngghen, Lênin và của các nhà
triết học, nhà tư tưởng, kinh tế học,
những cuốn sách về lịch sử, văn học,
nghệ thuật có mặt ở khắp nơi trên
bàn làm việc, nơi chủ trì các cuộc họp
và cả đầu giường ngủ.v.v. Người còn
đọc nhiều loại báo: báo Đảng, báo địa
phương, báo ngành... Người thường
xem báo ngay đầu giờ buổi sáng và
thường xuyên nhắc cán bộ, nhất là
cán bộ phụ trách, cần phải sắp xếp
thời gian đọc báo hàng ngày để nắm
bắt thông tin phục vụ cho công việc.
Người đọc báo rất nhanh mà không
bỏ qua những chi tiết đáng chú ý nào.
Ngoài báo chí trong nước, Chủ tịch
Hồ Chí Minh còn đọc báo nước ngoài
gửi đến bằng con đường ngoại giao,
những thông tin trên báo chí giúp
Người nắm bắt thông tin hàng ngày
rất kịp thời cả trong nước và quốc tế,
từ các địa phương, các ngành, các lĩnh
vực... Vừa học, Người vừa ghi chép hết
sức cẩn thận, tỷ mỉ từ những vấn đề
của các địa phương trong nước cho
đến những biến động trên thế giới, từ
những cuộc đấu tranh biểu tình cho
đến những vấn đề về tài chính tiền tệ...
rất cụ thể và thiết thực, đây chính là
một trong những hình thức tự học tập
để bổ sung tri thức rất hiệu quả và cần
thiết. Trên cơ sở đó giúp Người đưa ra
sự chỉ đạo phù hợp với từng lĩnh vực
và những chính sách đối nội, đối ngoại
sát với thực tiễn.
Phong cách làm việc sâu sát với thực
tế cơ sở và quần chúng để nắm tình
hình thực tiễn, trên cơ sở đó đưa ra
những chủ trương, chính sách đúng
đắn, phù hợp với lòng dân và sự phát
triển của thực tiễn khách quan. Đây
là yếu tố rất quan trọng trong phong
cách của một người lãnh đạo, ngoài
việc nắm bắt những thông tin qua
báo chí, từ báo cáo của các ngành, các
địa phương, Người luôn gần gũi với
cuộc sống của nhân dân để lắng nghe
những ý kiến và nguyện vọng của dân.
Phong cách làm việc gần gũi, sâu sát
quần chúng, cơ sở không chỉ là phong
cách cần thiết của cán bộ, đảng viên
trong quan hệ với dân, mà còn cần
thiết trong quan hệ của cấp trên với
cấp dưới, của cán bộ lãnh đạo với cán
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bộ, đảng viên bình thường.
Người kịch liệt phê phán những lối làm
việc không thiết thực, bệnh “hữu danh
vô thực”, bệnh hình thức, khi ra chỉ thị,
nghị quyết thì không gắn với điều kiện
thực tế, không gắn với quần chúng và
cơ sở. Ngồi trên bàn giấy, nghe người
dân báo cáo rồi vẽ vời, do chủ quan
tưởng tượng mà không đi sâu sát thực
tế, làm cho có chuyện, “để làm một bản
báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại rỗng
tuếch”. Trong 15 năm sống và làm việc
tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã hơn bảy trăm lần đi thực tế xuống
các cơ sở, Người thường tranh thủ mọi
cơ hội để đi thăm các địa phương,
nông trường, nhà máy, xí nghiệp,
trường học, bệnh viện, nhà trẻ, đơn vị
quân đội, cơ sở đảng, chính quyền, các
tổ chức chính trị xã hội v.v. Có không
ít những cơ sở người đến thăm nhiều
lần. Người muốn hiểu tâm tư tình cảm
của đồng bào, đồng chí và muốn biết
cuộc sống của người dân, chiến sĩ...
như thế nào. Người thường đến thăm
một cách bất ngờ không báo trước để
thấy thực tế tình hình cơ sở chứ không
nghe báo cáo. Khi xuống cơ sở, điều
quan tâm đầu tiên là xem nơi ăn ở, nhà
ăn tập thể, khu vệ sinh trước rồi mới ra
hội trường nói chuyện với mọi người.
Đối với đồng bào ở nông thôn, Hồ Chí
Minh rất chú ý đến những ngày tháng
giáp hạt và đòi hỏi các đồng chí có
trách nhiệm phải nắm chắc tình hình,
có sẵn biện pháp để đề phòng. Trong
những chuyến đi thăm cơ sở, Người
luôn lắng nghe những kiến nghị của
quần chúng và đề ra những sáng kiến
quan trọng, những ý kiến chỉ đạo sâu
sắc, những gợi ý thiết thực, đòi hỏi mọi
người có liên quan suy ngẫm và tìm
mọi cách thực hiện cho bằng được.
Điều đáng chú ý là những chỉ đạo của
Người không phải là những bài diễn
văn dài dòng, mà là những ý thường
được Người diễn đạt ngắn gọn, thiết
thực bằng những cách nói dân gian,
những quan điểm triết lý truyền thống
rất trúng, rất hay, dễ hiểu, dễ tiếp thu
và dễ thực hiện.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phê
phán tệ quan liêu xa rời quần chúng,
xa rời thực tế cuộc sống, thói lên mặt
quan cách mạng, mệnh lệnh, cửa

quyền, ức hiếp đối với quần chúng ở
một số cán bộ, đảng viên. Mỗi chuyến
đi thăm đồng bào, cơ sở, Người thường
để lại những ấn tượng sâu sắc, gần gũi
đối với mỗi người dân. Người gặp bà
con nông dân ngay trên đồng ruộng,
bỏ dép, xắn quần lội xuống nơi bà con
đang cấy để thăm hỏi bà con, cùng
tát nước chống hạn, cuốc đất trồng
cây như một lão nông quen việc đồng
áng. Trong những chuyến đi thăm các
địa phương ở xa, bao giờ Người cũng
đề nghị anh em phục vụ chuẩn bị cho
mình cơm nắm, Người không muốn
tiệc tùng tốn kém theo kiểu “khách ba
chủ nhà bảy”. Có lần Người tâm sự với
anh em phục vụ: nếu như mình đồng ý
để cho họ làm cơm thiết đãi mình, thì
chắc chắn họ làm linh đình lắm bởi vì
làm cơm đón Chủ tịch nước, như vậy
rất tốn kém tiền của của nhân dân,
trong khi đất nước còn nghèo, đời
sống nhân dân còn khó khăn thì điều
đó là không nên. Vì vậy, một bữa cơm
nắm trên xe, hay dưới gốc cây ven đồi
là chuyện thường tình ở Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong những chuyến đi công
tác của Người. Tự nhiên, bình dị và gần
gũi với quần chúng, tác phong ấy làm
cho lãnh tụ và quần chúng dễ dàng
hòa nhập với nhau trong sự đồng
cảm sâu sắc. Người đón tiếp quần
chúng thân mật, chan hòa và gần gũi,
mọi người có thể nói ra những điều
trăn trở, tâm tư, suy nghĩ của mình và
Người được nghe những ý kiến thật sự
từ thực tiễn của đời sống.
Từ thực tiễn cuộc sống và hoạt động
cách mạng, đặc biệt là những năm
tháng Người ở và làm việc tại Phủ Chủ
tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại
những chuẩn mực về phong cách làm
việc. Đây là những bài học thực tiễn
sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân,
nhất là các cán bộ, đảng viên trong
giai đoạn cách mạng hiện nay, khi đất
nước đang đẩy mạnh mở cửa hội nhập
với thế giới, đòi hỏi mỗi người dân Việt
Nam phải có một phong cách làm việc
khoa học, hiện đại và hiệu quả, góp
phần đưa đất nước phát triển.
Nguồn Tạp chí Lịch sử Đảng, số 282
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CẦU NỐI CỦA
NHỮNG TẤM
LÒNG VÀNG

iếp tục thực hiện chương trình
“Chung lòng Chung sức” định kỳ
hàng tháng, số tháng 2/2017 với sự
tham gia tài trợ của Văn phòng Tổng
Công ty. Phối hợp cùng Đài phát thanh
truyền hình Đồng Nai, đại diện Văn
phòng Tổng Công ty đã đến thăm hộ
gia đình anh Đặng Hoàng Thiên – sinh
năm 1980 và chị Cao Thị Ngọc – sinh
năm 1981 hiện cư ngụ tại xã Thanh
Sơn - huyện Định Quán. Đây là hộ
nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của
địa phương. Anh chị có hai đứa con,
đứa con gái năm nay học lớp 4 nhưng
bị dị tật ở đôi chân còn đứa con gái út
6 tuổi bị bại não. Bản thân chị Ngọc
cũng đang bị suy thận và gai cột sống
nên không thể làm thuê làm mướn
để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hiện
nay nguồn sống chính của gia đình
chỉ trông chờ vào công việc làm thuê,
làm mướn của anh Thiên đã vậy anh
còn phải cáng đáng chăm nom thêm
người mẹ già của mình. Hai đứa con
của anh, chị rất ngoan ngoãn, lễ phép
và cháu gái lớn học rất giỏi, được thầy
cô, bạn bè yêu quý. Tuy nhiên, hai cháu
sinh ra bị dị tật bẩm sinh nên đã ảnh
hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Hoàn
cảnh gia đình anh, chị rất khó khăn vì

cuộc sống mưu sinh, nguồn sống duy
nhất phụ thuộc tất cả vào anh, điều
này khiến anh, chị gặp nhiều khó khăn
trong việc chăm lo cho các con, đặc
biệt là việc điều trị để sau này chúng có
cuộc bình thường như bao người khác.
Đứa con gái lớn của anh, chị bị dị tật
bẩm sinh ở đôi chân, khiến việc đi lại
rất khó khăn, cháu không thể tham gia
những hoạt động vui chơi ngoài trời
như các bạn cùng trang lứa, bố mẹ vẫn
phải thay phiên để đưa cháu lên bệnh
viện để điều trị vật lý, tập cho đôi chân
của cháu cứng cáp. Còn đứa con nhỏ
của anh, chị đến nay đã được 6 tuổi
nhưng không thể đi học được vì bị bại
não từ khi mới sinh ra. Chứng kiến tận
mắt cuộc sống của anh, chị, đoàn làm
chương trình đã rất xúc động và cảm
thông cho hoàn cảnh của gia đình anh,
chị. Tương lai của gia đình có nguy cơ
bế tắc nếu không có sự quan tâm, giúp
đỡ kịp thời. Anh, chị chỉ mong sao có
được số vốn chăn nuôi cải thiện cuộc
sống gia đình và chữa trị cho các cháu
để có một tương lai tươi sáng hơn. Đại
diện Văn phòng Tổng Công ty đã trao
bảng tài trợ cho anh, chị với số tiền
20.000.000đ làm số vốn mua hai con
bò chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.
Niềm vui mừng ánh lên trong đôi mắt
những thành viên trong gia đình hứa
hẹn một tương lai sáng hơn.
Sự chia sẻ, đồng cảm với gia đình anh,
chị không chỉ dừng lại ở đó, thông
qua chương trình được phát sóng đã
có rất nhiều mạnh thường quan tâm
và ủng hộ để hỗ trợ điều trị cho các
cháu. Tổng số tiền tài trợ lên đến gần
100 triệu đồng đã được gửi đến gia
đình anh, chị là niềm vui lớn, ngoài
mong đợi giống như một phép màu
nhiệm kỳ. Hy vọng rồi đây các cháu sẽ
được lành lặn như bao đứa trẻ khác

để tung tăng đến trường và hòa nhập
với cuộc sống.
Có thể nói chương trình đã thành công
khi kết nối được những tấm lòng của
những mạnh thường quân xem đài. Hy
vọng những số tiếp theo khi phát sóng
sẽ nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ để
ngày càng có được nhiều hoàn cảnh
thay đổi và vươn lên trong cuộc sống.
Trong tháng 3, đoàn làm chương trình
phối hợp với đơn vị tài trợ là Công ty
CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa đến thăm
và trao số tiền tài trợ cho hộ gia đình
anh, chị Thổ Cang– sinh năm 1984 và
Nguyễn Thị Tường Vy – sinh năm 1987
hiện cư ngụ tại xã Bảo Quang - thị xã
Long Khánh. Cuối năm 2016 vừa qua
trên đường đi làm chẳng may anh, chị
bị tai nạn giao thông làm chị bị gãy
chân còn anh bị gãy xương bả vai. Do
không có tiền điều trị nên đến nay chị
vẫn chưa thể đi đứng được còn anh
Cang không thể làm được công việc
nặng. Nguồn sống hiện nay của gia
đình chỉ từ những ngày làm thuê, làm
mướn của anh để nuôi vợ và hai đứa
con nhỏ dại. Mong ước của anh chị có
một số vốn để chăn nuôi bò cải thiện
cuộc sống gia đình. Công ty CP Đầu
tư KCN Tín Nghĩa đã trao số tiền tài trợ
20.000.000đ để gia đình anh, chị có
số vốn làm ăn cải thiện cuộc sống gia
đình. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Bảo
Quang đã hỗ trợ tìm mua bò giúp gia
đình anh, chị đồng thời vận động chủ
trang trại bán lại với giá thấp để được
cả hai con bò đang tuổi lớn. Đây thực
sự là niềm vui lớn góp phần tạo dựng
tương lai tốt hơn với sự quan tâm của
chính quyền địa phương và các mạnh
thường quân, đơn vị tài trợ.
Lan Anh
Phòng TTTT
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TRÍCH PHÁT BIỂU CỦA ĐẢNG UỶ
TẠI ĐẠI HỘI HCCB TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ (2017-2022)

ội CCB Tổng Công ty Tín
Nghĩa tổ chức Đại hội đại
biểu lần thứ V, nhiệm kỳ (20172022) nhằm đánh giá kết quả thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ Iv,
nhiệm kỳ (2012- 2017), quyết định
phương hướng nhiệm vụ nhiệm
kỳ 2017- 2022, bầu BCH Hội để
lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Đây
là một sự kiện quan trọng của các
thế hệ cựu chiến binh Tổng Công
ty Tín Nghĩa. Thay mặt Đảng uỷ và
các tổ chức đoàn thể quần chúng
của Tổng Công ty, tôi nhiệt liệt
chào mừng các đại biểu - những
cán bộ, hội viên của Hội cựu chiến
binh Tổng Công ty Tín Nghĩa về dự
Đại hội; nhiệt liệt chào mừng các
vị khách mời. Xin gửi tới toàn thể
Đại hội lời chào trân trọng, lời chúc
sức khoẻ và lời chúc mừng tốt đẹp
nhất. Chúc Đại hội thành công tốt
đẹp.
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội
lần thứ V, nhiệm kỳ (2017- 2022)
Hội CCB TCTy, được phân công
nhiệm vụ, Thường trực Đảng uỷ
đã làm việc với Chủ tịch Hội, trực
tiếp tham gia vào Dự thảo Báo cáo
chính trị; trước đó Ban Thường vụ
Đảng uỷ Tổng Công ty đã có định
hướng, thông qua quy hoạch về
nhân sự BCH Hội nhiệm kỳ (20172022). Vì vậy, tôi biểu thị sự thống
nhất với các nội dung nêu trong
Báo cáo của Ban Chấp hành khoá
IV về đánh giá tình hình hoạt
động của Hội trong nhiệm kỳ
qua và phương hướng, nhiệm vụ
nhiệm kỳ tới, do đồng chí Lê Minh
Chương, thay mặt Đoàn Chủ tịch
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trình bày trước Đại hội. Đề nghị
Đại hội nghiên cứu, thảo luận để
đi đến một Nghị quyết thực sự
có chất lượng, có tính thực tiễn
và triển khai thực hiện tốt trong
nhiệm kỳ tới.
Trong điều kiện khó khăn chung
của xã hội và của Doanh nghiệp,
nhưng nhiệm kỳ qua Hội CCB TCTy
đã hoạt động tích cực, đúng hướng
và có hiệu quả thiết thực.
- Hội đã thường xuyên chăm lo
củng cố tổ chức, chăm lo giáo dục,
bồi dưỡng cán bộ, hội viên; tham
gia có hiệu quả vào nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Đảng, doanh
nghiệp. Hội đã phối hợp chặt chẽ
với Doanh nghiệp và các đoàn thể
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
tích cực tham gia phong trào xây
dựng “Đơn vị có đời sống văn hoá”.
- Hội đã tổ chức thực hiện tốt
phong trào cựu chiến binh nêu cao
ý chí, nghị lực, vượt lên chính mình;
động viên cán bộ, hội viên thực
hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh của đơn vị; làm tốt công tác
đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng
chí, đồng đội gặp khó khăn, hoạn
nạn.
- Với trách nhiệm và tình cảm của
thế hệ đi trước, Hội đã phối hợp với
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Tổng Công ty giáo dục truyền
thống yêu nước, truyền thống
cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng
thời luôn thể hiện là tấm gương
mẫu mực, tin cậy của tuổi trẻ.
- Đại bộ phận cán bộ, hội viên

gương mẫu thực hiện đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, các phong
trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu
nhiệm vụ của đơn vị. Nhiều cán
bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt
động trong Cấp uỷ đảng, Lãnh đạo
đơn vị, Tự vệ doanh nghiệp, các
đoàn thể từ cơ sở đến Tổng Công
ty, các hoạt động nhân đạo, từ
thiện, khuyến học. Thực hiện Cuộc
vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
trong cán bộ, hội viên đã xuất hiện
những tấm gương tiêu biểu đáng
trân trọng và học tập.
Thành tích của Hội Cựu chiến
binh Tổng Công ty trong nhiệm kỳ
qua là rất đáng trân trọng. Đảng
uỷ, Lãnh đạo đơn vị đánh giá cao
những đóng góp quan trọng của
Hội Cựu chiến binh đối với công
tác xây dựng Đảng, Doanh nghiệp
và trong việc thực hiện các chỉ tiêu
kinh tế-xã hội, quốc phòng, an
ninh của đơn vị.
Thay mặt Đảng uỷ, tôi nhiệt liệt
biểu dương Hội Cựu chiến binh
Tổng Công ty và toàn thể cán bộ,
hội viên cựu chiến binh về những
thành tích đã đạt được trong
nhiệm kỳ qua, xứng đáng là chỗ
dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, Lãnh
đạo doanh nghiệp, xứng danh
với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tại diễn đàn Đại hội này, thay mặt
Ban Thường vụ Đảng Tổng Công
ty xin trân trọng cảm ơn sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả
của Thường trực, Ban Thường vụ
Hội Cựu chiến binh Khối Doanh
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nghiệp đối với công tác Hội
và phong trào Cựu chiến binh
Tổng Công ty Tín Nghĩa trong
những năm qua. Mong Lãnh
đạo Hội Khối tiếp tục quan
tâm Hội Cựu Chiến binh Tổng
Công ty trong những năm tới.
Về phương hướng, nhiệm vụ
nhiệm kỳ tới, Báo cáo Chính
trị Đoàn Chủ tịch vừa trình
bày trước Đại hội đã nêu đầy
đủ và cụ thể, tôi xin nhấn
mạnh thêm một vấn đề quan
trọng, đề nghị Đại hội của
chúng đặc biệt quan tâm, đó
là Công tác tổ chức, xây dựng
Hội trong sạch vững mạnh và
tổ chức Câu lạc bộ Cựu quân
nhân.
Theo báo cáo, hiện nay số
lượng hội viên của Hội có xu
hướng giảm, do phần lớn hội
viên đến tuổi nghỉ hưu hoặc
sắp nghỉ hưu. Vì vậy, tôi đề
nghị Ban Chấp hành nhiệm
kỳ V, có sự lãnh đạo chặt chẽ
công tác củng cố tổ chức, bố
trí, sắp xếp hợp lý, tạo điều
kiện cho hội viên sinh hoạt
thuận lợi. Thực hiện nghiêm
túc, nề nếp chế độ sinh hoạt,
chế độ báo cáo định kỳ; quan
tâm sâu sát đến hoạt động
của các chi hội, tổ nhóm kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, góp phần xây dựng Hội
vững mạnh từ nền tảng. BCH
Hội tiếp tục quan tâm chăm
lo đời sống, vật chất, tinh
thần của các hội viên, nhất
là những hội viên hoàn cảnh
khó khăn, để có kế hoạch cụ
thể, bằng những việc làm cụ
thể giúp đỡ có hiệu quả để
hội viên vươn lên, vượt qua
khó khăn, hoàn thành tốt

nhiệm vụ.
BCH Hội tiến hành khảo sát,
nắm chắc lực lượng lao động
hiện nay là cựu quân nhân, từ
đó đề xuất Hội Khối chỉ đạo
thành lập và đưa vào hoạt
động Câu lạc bộ cựu quân
nhân. Với lực lượng lao động
của Tổng Công ty là cựu quân
nhân hiện nay tương đối
đông, theo chức năng dưới
sự quản lý, chỉ đạo của Hội
Cựu chiến binh Tổng Công ty,
tin tưởng hoạt động của Hội
và Câu lạc bộ cựu quân nhân
trong thời gian tới sẽ đa dạng,
khởi sắc, sôi nổi hơn.

dựng Đảng, xây dựng đơn vị.
Đề nghị lãnh đạo các Doanh
nghiệp trong hệ thống, các
hội đoàn thể quần chúng
tiếp tục duy trì mối quan hệ
và phối hợp hoạt động với
Hội Cựu chiến binh trong các
nhiệm vụ có liên quan, tạo
sức mạnh tổng hợp thực hiện
các nhiệm vụ chính trị của
Tổng Công ty.

Đề nghị Ban Chấp hành
Hội CCB Tổng Công ty định
hướng đúng đắn nội dung
sinh hoạt của Câu lạc bộ cựu
quân nhân. Vận động cựu
quân nhân tham gia đông
đảo vào câu lạc bộ, nhằm tập
hợp, động viên anh em phát
huy năng lực của mình, hăng
hái sản xuất kinh doanh, nhất
là tích cực tham gia công tác
quốc phòng - an ninh và các
phong trào khác ở đơn vị,
qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn
bổ sung cho cán bộ cơ sở và
nguồn phát triển đảng viên.

Một nội dung quan trọng mà
Đại hội chúng ta phải thực
hiện, đó là việc bầu Ban Chấp
hành Hội CCB Tổng Công ty
nhiệm kỳ (2017-2022) và bầu
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội
cấp trên. Đây là hai nhiệm vụ
quan trọng, tôi đề nghị các
đại biểu dự Đại hội nêu cao
tinh thần trách nhiệm, phát
huy dân chủ, nghiên cứu lựa
chọn những đồng chí đủ tiêu
chuẩn, có tâm huyết với công
tác Hội bầu vào BCH nhiệm kỳ
mới, trên cơ sở đủ số lượng,
để đảm bảo cơ cấu, tính kế
thừa và phát triển. Lựa chọn
những đồng chí tiêu biểu đại
diện cho cán bộ, hội viên CCB
Tổng Công ty đi dự Đại hội
đại biểu Hội CCB Khối Doanh
nghiệp tỉnh.

Nhân Đại hội này, tôi đề nghị
cấp uỷ các chi bộ tiếp tục
thực hiện tốt Nghị quyết số
09-NQ/TW của Bộ Chính trị
(khoá X) “về cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công
tác cựu chiến binh trong tình
hình mới”, trong đó cần đặc
biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo về chính trị, tư tưởng, tổ
chức; định hướng hoạt động,
tạo điều kiện thuận lợi cho
cán bộ, hội viên góp ý xây

Đảng uỷ Tổng Công ty tin
tưởng chắc chắn rằng, Hội
Cựu chiến binh Tổng Công
ty Tín Nghĩa tiếp tục vững
mạnh, thực sự xứng đáng với
vai trò nòng cốt trong công
tác vận động cựu chiến binh;
góp phần cùng với Đảng bộ
xây dựng doanh nghiệp ngày
càng phát triển vững mạnh,
thịnh vượng.
Nguyễn Văn Liễu
Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty
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HỘI TRẠI
TRUYỀN THỐNG
NĂM 2017

V

ậy là ngày Hội trại truyền thống
lại đến, địa điểm năm nay là
Khu du lịch Đèo Nước Ngọt (Đất Đỏ,
Bà Rịa – Vũng Tàu). Tuy chỉ diễn ra có
hai ngày mà đã để lại cho tôi rất nhiều
kỷ niệm đẹp, có lẽ sẽ không bao giờ
tôi cho phép bản thân mình được
quên.
Năm nào cũng vậy Hội trại do Đoàn
khối tổ chức cho tất cả các Đoàn
thể trên địa bàn tỉnh, năm nay chỉ
có 18 đơn vị tham gia nhưng không
khí cũng không kém phần sôi động.
Cũng trong dịp này, Công ty CP Xăng
dầu Tín Nghĩa và Công ty CP Scafe’
phối hợp tham gia trưng bày giới
thiệu sản phẩm dầu nhớt Revotec và
cà phê mang nhãn hiệu Scafe’.
Đến nơi lúc 9h, Đoàn bắt tay vào việc
dựng trại, trang trí cổng trại và tổ chức
gian hàng giới thiệu sản phẩm. Vào
lúc 13h, tất cả các trại sinh đều tham
gia chương trình du khảo về nguồn,
tham quan Khu căn cứ Núi Minh Đạm.
Tiếp theo vào lúc 16h, tất cả tham gia
trò chơi vận động trên biển do Đoàn
khối tổ chức.
Không khí thật sự sôi nổi và bừng
bừng khí thế, tạo một khởi đầu tốt
đẹp cho những hoạt động sắp tới của
Hội trại.
Chiều tối là lúc diễn ra khai mạc hội
trại với các tiết mục vui nhộn trên sân
khấu như: ca hát, trình diễn thời trang,
múa,…song song đó là việc trao giải
thưởng của các hoạt động trong ngày.
Tuy không được giải nhất nhưng
Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa
cũng được giải nhì toàn đoàn, đây là
niềm vinh dự của cả một tập thể đã nỗ
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lực hết mình, chơi hết sức cùng tấc cả
các đơn vị tham gia. Đó chính là phần
thưởng tinh thần ý nghĩa nhất đối với
mỗi đoàn viên.
Sau đó, là phần đốt lửa trại, tổ chức
tiệc ăn khuya, các Đoàn đi giao lưu
tạo thêm mối quan hệ và tình đoàn
kết, gắn bó cùng nhau. Điều đặc biệt
của những ngày trại năm nay là chúng
tôi đã được gần gũi, được tiếp xúc rất
nhiều với các anh chị trong các hoạt
động của Đoàn.
Ngày trại đầu tiên đã trôi qua, ai ai
cũng thấm mệt nhưng trong chúng
tôi đã có một quãng thời gian rất vui
tươi và hữu ích khi học hỏi được nhiều
kỹ năng hữu ích cũng như giao lưu
học hỏi thêm từ những người đồng
nghiệp, bạn bè từ các đơn vị. Chúng
tôi dường như đã xích lại gần nhau
hơn để cùng thể hiện tốt tinh thần
của người đoàn viên trẻ và đầy nhiệt
huyết.
Đúng 7 giờ sáng ngày chủ nhật, toàn

đoàn khởi hành về lại Đồng Nai. Trong
giây phút này, sao tôi cảm thấy thời
gian của hai ngày trại sao trôi qua
nhanh thế và ước mong quay trở lại
buổi sáng ngày thứ bảy. Và tôi dám
chắc chắn rằng bất cứ ai đang có mặt
nơi đây cũng đều cảm giác lưu luyến
giống như tôi vậy.
Hành trình hai ngày trại tuy không
dài nhưng đã để lại nhiều ấn tượng
sâu sắc trong tôi. Đó là những gì mà
chính tôi đã học được, đã chứng kiến
trong những ngày trại vừa qua. Điều
đầu tiên mà tôi nhận ra được đó chính
là tinh thần tập thể. Cho dù có nhiều
khó khăn thử thách nhưng chúng tôi
đều có thể vượt qua một cách tốt nhất
và đạt được những thành quả xứng
đáng. Hai ngày trại đã cho chúng tôi
nhiều điều hữu ích và có lẽ đây sẽ là
những ngày trại đáng nhớ nhất đối
với tôi và sẽ trở thành kỷ niệm không
bao giờ quên.
		 Nguyễn Thị Thu Thủy
Đoàn Cơ sở TCT
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VỀ NGUỒN – CHUYẾN ĐI ĐẦY Ý NGHĨA

N

hững ngày tháng 3 rộn ràng
kỷ niệm 86 năm thành lập
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh 26/3, Đoàn khối Doanh
nghiệp đã tổ chức hội hội trại
truyền thống. Nhằm tăng cường
mối quan hệ, giao lưu, học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm chuyên môn
công tác đoàn giữa Đoàn Cơ sở
Tổng Công ty, các chi đoàn trực
thuộc và Đoàn khối Doanh nghiệp,
được sực chấp thuận của Ban
thường vụ Đảng Ủy Tổng Công ty
Tín Nghĩa, Đoàn cơ sở Tổng Cty Tín
Nghĩa tổ chức cho đoàn viên tham
gia chuyến đi về nguồn Khu căn cứ
cách mạng Minh Đạm tại Bà Rịa Vũng Tàu do Đoàn Khối tổ chức
ngày 18-19/3/2017.
Bỏ lại cái nắng chói chang giữa
lòng thành phố, bỏ lại những
con đường với nhiều dòng xe hối
hả, đoàn xe ĐCS Tổng Công Ty Tín
Nghĩa chúng tôi đúng 7h sáng
ngày 18/03/2017 đã bắt đầu xuôi
theo Quốc lộ 51 để về với âm thanh
yên ả và làn gió mát nhẹ của sóng
biển Vũng Tàu và để cảm nhận
được không khí bình yên, mát mẻ
của núi rừng và thả hồn mình về
với những chiến công oanh liệt
ngày xưa khi đến với khu căn cứ
chiến tích Minh Đạm.
Với vẻ mặt vui tươi và phấn khởi
của các đoàn viên cũng có thể
thấy được sự háo hức hiện rõ với
mong muốn được đến tham quan
và khám phá khu căn cứ chiến tích
Minh Đạm , chúng tôi xuôi theo
con đường về biển Long Hải để
đến căn cứ kháng chiến núi Minh
Đạm. Người ta bảo, đến với Minh
Đạm không chỉ để thả hồn trở về
quá khứ với những chiến tích oanh
liệt mà các anh đã phải đánh đổi
bằng chính xương máu, mạng

sống của mình để bảo vệ đất nước
mà còn được thanh thản với không
gian bao la của núi rừng, của
những cơn gió khơi xa thổi vào từ
bãi tắm Thùy Dương mênh mông
xanh ngắt.
Từ chân núi, một con đường trải
nhựa ngoằn ngoèo đưa chúng
tôi lên tận đỉnh núi. Đập vào mắt
chúng tôi hình ảnh đầu tiên là con
đường nhỏ với những dải hoa anh
đào trắng, hồng rực rỡ, hoa bằng
lăng tím ngát. Với không khí mát
mẻ của núi rừng gần như cũng
đã xoa dịu bớt được sự vất vả trên
con đường lên căn cứ. Đường lên
núi thì hiểm trở, quanh co khiến
đường lên căn cứ càng thêm khó
khăn, vất vả. Qua đó, chúng tôi mới
cảm nhận được sự khó khăn, vất
vả của các anh năm xưa vì sao phải
chọn nơi đây để làm khu căn cứ để
hoạt động cách mạng!
Và cuối cùng chúng tôi đã chọn

được một vị trí thích hợp dựng
lều trại để sinh hoạt, chúng tôi
tham gia những trò chơi vui vẻ với
không khí sôi nổi dường như đã
gạt đi hết những căng thẳng, mệt
mỏi của cuộc sống thường ngày
trong mỗi chúng tôi, giờ đây chỉ để
lại cho chúng tôi những khoảnh
khắc tươi cười, ngọt ngào và ấm
áp tình yêu thương giữa con người
với con người.
Chuyến đi tuy ngắn ngủi chỉ trong
2 ngày nhưng đã mang lại nhiều
ý nghĩa, đã góp phần giáo dục
truyền thống yêu nước, niềm tự
hào dân tộc trong lòng của mỗi
đoàn viên. Đồng thời qua đó cũng
nhằm nâng cao tình đoàn kết gắn
bó giữa các đồng nghiệp với nhau,
khích lệ tinh thần cùng làm việc
hăng say, có trách nhiệm và có
hiệu quả hơn.
Mai Giang Sơn
Chi Đoàn Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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CHI ĐOÀN VP TCT KINH DOANH TRANH SƠN DẦU

B

ạn muốn lưu giữ hình
ảnh của người thân
một cách độc đáo và ấn
tượng nhất?
Bạn muốn thể hiện sự trân
trọng, tri ân dành cho những
người mà bạn yêu mến theo
cách riêng của mình?
Vậy Bạn còn chần chừ gì mà
không ghé đến phòng tranh
Sơn dầu của Chi đoàn VP TCT.
Với mục đích gây quỹ nhằm
thực hiện các hoạt động
Đoàn đuợc sôi nổi, thiết thực
hơn, nay Chi đoàn VP TCT
phát động kinh doanh Tranh
Sơn dầu.
Các mẫu tranh chủ yếu đuợc
vẽ trên nền sơn dầu, số khác
là thêu chữ thập với các chủ
đề đa dạng như: chân dung,
phong cảnh, động vật....
Đây sẽ là món quà vô cùng ý
nghĩa, mang giá trị tinh thần
cao, thể hiện sự tinh tế và
chuyên nghiệp.
"Sẽ không là quá trễ để thay
đổi cách tặng quà của bạn".
Mọi chi tiết xin liên hệ: Lan
Hương- Ban KTNB- SĐT
0932244800.
Rất mong nhận đuợc sự ủng
hổ nhiệt tình của toàn thể
CBCNV TCT để Chi đoàn có
thêm nguồn kinh phí thực
hiện các hoạt động xã hội có
ích.

"Một bức tranh triệu tấm lòng".
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MACADAMIA - “HOÀNG HẬU CÁC LOẠI HẠT KHÔ”

M

acadamia ( hay còn gọi là
mắcca) có nguồn gốc từ
Austalia( Úc). Hiện nay nó được trồng
rộng rãi ở một số nước như Kenya, Nam
phi, Malani, Brazin, Trung Quốc, Việt
Nam...So với các loại cây hạt khác thì
mắcca là lọai có sản lượng không nhiều
trên thế giới. Năng suất thu hoạch của
mắcca phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
khí hậu, đất đai, cách trồng và chăm
bón. Cho tới nay sản lượng mắc ca trên
thế giới mới chỉ đáp ứng được 25% nhu
cầu tiêu dùng. Ở Việt Nam, khu vực thích
hợp để trồng mắcca là Tây Nguyên, Bắc
Trung Bộ, Bắc Bộ và kết quả thử nghiệm
của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam
đã cho thấy mắcca trồng ở Đắk Lắk cho
ra trái nhiều nhất.
Mắcca được coi là món “ăn chơi” và
được coi là “ Hoàng hậu các loại hạt khô”
nó có ưu thế trong việc cung cấp năng
lượng và chất béo. Tỷ lệ nhân thu được
trong hạt mắcca chiếm từ 30- 45%.
Nhân hạt mắcca với đặc điểm giòn, bùi,
thơm ngon, cách ăn( có thể ăn trực tiếp,
rang, nấu canh...) và chế biến đa dạng
đã giúp cho hạt mắcca vượt qua mọi
gianh giới sắc tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới
tính và truyền thông ẩm thực để đến
với mọi người tiêu dùng trên thế giới.
Với hàm lượng axit béo không no cao,
mắcca sẽ là sự lựa chọn cho nỗi lo bệnh
tim mạch của thời đại. Mắcca cung cấp
nhiều năng lượng, Vitamin và khoáng
chất như can xi, sắt, magie rất tốt cho
sức khỏe con người. Do hàm lượng
dưỡng chất khá cao, dầu được sản xuất
bằng cách ép lạnh từ hạt mắcca làm
nguyên liệu trong ngành sản xuất mỹ
phẩm, một ngành sản xuất đang phát
triển với tốc độ cao như hiện nay.
Ngoài giá trị dinh dưỡng từ nhân hạt
mắcca thì các sản phẩm khác của cây
mắc ca như vỏ của quả mắcca có thể
chế biến thành nhiên liệu sinh học, chất
đốt hoặc làm phân bón.

(Hình ảnh cây macadamia)

( Hình ảnh hạt macadamia- mắcca)
Hiện nay ở Việt Nam đã có một số doanh nghiệp sản xuất hạt mắcca, nhưng
sản lượng không nhiều. Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai(
Donafoods) là đơn vị đầu tiên và uy tín ở Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện
sản xuất gia công xuất khẩu hạt mắcca với quy trình sản xuất hiện đại, chất
lượng sản phẩm sản xuất ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của khách hàng, nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn Quốc
tế. Hàng năm sản lượng sản xuất gia công hạt mắcca bình quân của Công ty
là 3.000 tấn nguyên liệu /năm, đã góp phần đem lại nguồn thu và lợi nhuận
ổn định cho Công ty.
Nguyễn Thị Huệ
Cty CP XNK Nông sản Thực phẩm Đổng Nai
Thông tin nội bộ - Số 03/2017
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 01/2017 NĐ-CP SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

N

(Kỳ 1 – Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

gày 06/01/2017, Chính
phủ ban hành Nghị định
số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định
chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị
định này có hiệu lực kể từ ngày
03/3/2017. Những điểm mới quy
định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP
ngày 06/01/2017 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số nghị
định quy định chi tiết thi hành
Luật đất đai, trong đó sửa đổi, bổ
sung một số quy định tại các văn
bản khác đã ban hành cơ bản như
sau:

thuộc quy họach bị UBND cấp tỉnh
thu hồi, nhưng được Ban Quản lý
rừng xem xét giao khoán hoặc đã
lấn, chiếm và nay đang dùng vào
mục đích sản xuất nông nghiệp,
nhà ở và không thuộc quy họach
bảo vệ và phát triển rừng

1. Thêm trường hợp được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất
1.1. Cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho các hộ gia đình,
cá nhân vi phạm pháp luật đất đai
trước ngày 01/7/2014

1.2. Đất được giao không đúng
thẩm quyền được cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất

Theo Nghị định này, các hộ gia
đình, cá nhân sử dụng đất có vi
phạm pháp luật đất đai trước
ngày 01/7/2014, đang sử dụng đất
ổn định trong các trường hợp sau:
- Sử dụng đất lấn, chiếm hành
lang bảo vệ an toàn công trình
công cộng mà nay đất đó không
còn thuộc hành lang bảo vệ an
toàn công trình công cộng, cũng
không thuộc chỉ giới xây dựng
đường giao thông, không có mục
đích sử dụng cho trụ sở cơ quan,
công trình sự nghiệp và công trình
công cộng khác
- Đang sử dụng đất lấn, chiếm
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- Lấn, chiếm đất chưa sử dụng
hoặc tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất thuộc trường hợp phải
xin phép mà chưa được cơ quan
có thẩm quyền cho phép nhưng
đã có nhà ở và sử dụng đất ổn
định trước 15/10/1993.

Nếu người đề nghị cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất đối với thửa đất đựơc
giao không đúng thẩm quyền
trước 01/7/2004, đất đó không
có tranh chấp, phù hợp với quy
họach nhưng tại thời điểm cấp
giấy chứng nhận có nhà ở hoặc
không có nhà ở thì được xem xét
cấp giấy chứng nhận và phải thực
hiện nghĩa vụ tài chính.
1.3. Diện tích đất tăng thêm so với
Giấy tờ về quyền sử dụng đất cho
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng
đất
Văn phòng đăng ký đất đai phải
xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại,
cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất đối
với diện tích đất tăng thêm và gửi
thông tin địa chính đến cơ quan
thuế, trình cấp giấy chứng nhận,
cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ
diện tích thửa đất đang sử dụng,
trao giấy chứng nhận cho người
được cấp hoặc gửi UBND cấp xã
để trao đối với trường hợp nộp hồ
sơ tại UBND cấp xã.
1.4. Đất xây dựng khu đô thị, khu
dân cư nông thôn, khu sản xuất
kinh doanh có nhiều mục đích sử
dụng đất khác nhau
Nếu chung cư kết hợp với văn
phòng, cơ sở dịch vụ, thương
mại, nếu chủ đầu tư có nhu cầu
và có đủ điều kiện thì được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho một
hoặc nhiều căn hộ, văn phòng, cơ
sở dịch vụ, thương mại thuộc sở
hữu của chủ đầu tư
1.5. Trường hợp đã chuyển quyền
sử dụng đất nhưng chưa sang tên
Nghị định 01/2017/NĐ-CP cho
phép những trường hợp người
dân mua bán nhà đất bằng giấy
tờ viết tay từ ngày 1/7/2004 đến
trước ngày 1/1/2008 được hợp
thức hóa, cấp giấy chứng nhận.
Trường hợp đang sử dụng đất
thuộc nhóm: nhận chuyển
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nhượng, nhận tặng cho trước 1/1/2008, đất chuyển nhượng, tặng cho từ 01/01/2008 đến trước 01/7/2014 mà có
giấy về quyền sử dụng đất hoặc đất thừa kế có quyền sử dụng trước 01/7/2014. Cơ quan tiếp nhận không được
yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất.
2. Rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ
Nghị định 01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định thi hành Luật Đất đai, quy định thời gian thực hiện một số
thủ tục hành chính về đất đai và những trường hợp mở rộng được cấp quyền sử dụng đất như sau:

STT

Thủ tục

Mới

Cũ

1

Thời gian đăng ký, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn
liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục
đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà
nước giao đất để quản lý.

15 ngày

30 ngày

2

Thời gian đăng ký biến động do đổi tên
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích
thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất
hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; đăng
ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử
dụng đất; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân
chia quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn
liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm
người sử dụng đất…

10 ngày

15 ngày

3

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
“sổ đỏ” bị mất

10 ngày

30ngày

4

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

03 ngày

05 ngày

3. Nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Phòng Tài Nguyên và Môi trường
- Văn phòng đăng ký đất đai (Do Sở Tài Nguyên và Môi trường ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Huỳnh Thị Luận (tổng hợp)
Ban Pháp chế
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a
u
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a
ư
M
Trời nắng đẹp,lòng gió mưa
Nhớ thương thương nhớ bến xưa Long thành.
Hồ Gươm-Hoàn Kiếm lưu danh,
Ngọc Sơn,Tháp Bút nên tranh họa đồ.
Hàng cây thẳng,chốn thành đô
Ngàn năm văn hiến mấy hồ dễ quên?
Trải bao sóng gió mưa rền,
Thăng trầm,thương khổ,đau vương tã tời.
Người xa xa nhớ thương ơi!
Phương trời đất Bắc-nơi này nhớ thương.
Đất Hà thành,chốn phong sương
Nơi này cũng có đoạn trường biệt li...
Rêu trong đá ngả xanh rì,
Ba mươi sáu phố ngọt đi giữa đời.
Mưa Thu nhuộm-lá vàng rơi
Dẫn theo hương cốm dắt mời thanh tao.

Bến Vắng

Hàng me ngả,nắng lao xao
Bên hồ liễu rũ bóng chiều thướt tha.
Cầu Thê son ánh chiều tà
Vương trên mặt nước câu ca nửa vời.
Và cuối cùng:
Chưa gặp mặt,chẳng tận nơi
Nhưng lòng tôi vẫn viết thành vần thơ
Tôi "yêu" đã tự bao giờ
Thơ-tôi là một vu vơ thuở nào.
Phải làm sao,kể làm sao
Bao giờ cho hết nỗi niềm nhớ thương?
Lý Thăng Long- Công ty Donafoods
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CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/1910-8/3/2017

NGÀY
CỦA PHỤ NỮ
CHÚNG MÌNH

T

háng 3 lại về trong không
khí ấm áp của mùa xuân,
chị em chúng mình lại háo hức
đón chào ngày đặc biệt “8.3Ngày Quốc Tế Phụ Nữ”.
365 ngày trong năm, phụ nữ
chúng mình có riêng một ngày
để được cả xã hội ngợi ca và tôn
vinh. Một ngày dành để phái
nam quan tâm đến nỗi vất vả
tảo tần của những người mẹ
đảm đang, cần mẫn vun vén tổ
ấm gia đình.
Ngày 8.3 là dịp để tôn vinh vẻ
đẹp, khẳng định vai trò của
phụ nữ chúng mình trong xã
hội và cuộc sống. Không chỉ nội
trợ mà còn lao động kiếm tiền,
góp phần vào sự phát triển của
xã hội. Gánh vác trách nhiệm
sinh nở, nuôi dạy con cái trưởng
thành. Chúng mình vẫn sẽ luôn
thành đạt hơn, đảm đang hơn,
tự tin hơn và xinh đẹp hơn nhé.
Phụ nữ chúng mình mỗi người
đều có hoàn cảnh riêng, những
khó khăn thường nhật, những
áp lực nhất định. Nhưng chúng
mình luôn có bản lĩnh để vượt
qua và khẳng định: có học thức,
biết xử sự, luôn đằm thắm, dịu
dàng, tinh tế, duyên dáng, thuỷ
chung và thành đạt.
Phụ nữ chúng mình luôn là
những tia nắng ấm áp của mùa
xuân, mãi mãi xinh tươi và hạnh
phúc.
Tạ Thị Bích Liên
Cty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
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