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TÂM THẾ TRÊN “ĐƯỜNG ĐUA MỚI”
CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TTC

Để không bị tụt lại phía sau
khi Covid-19 bị chặn đứng nhờ
các loại thuốc đặc trị và độ
phủ vaccine đạt tới đỉnh, công
tác chuẩn bị ngay từ bây giờ
là phương án tốt nhất và duy
nhất mà các doanh nghiệp có
thể làm.
Khái niệm "kỷ nguyên số" và
"kinh tế số"

N

hìn lại những thay đổi vĩ mô
trong những năm gần đây,
Ông Chủ tịch Tập đoàn TTC
nhấn mạnh ba yếu tố đã cấu thành
nên khái niệm "kỷ nguyên số" và
"kinh tế số".
Năm 2018, chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung được khơi mào, tạo nên
sự dịch chuyển lợi thế thương mại
trong nhiều ngành nghề từ các
cường quốc vốn đang có thế mạnh
đến các quốc gia đang phát triển
khác, đưa nền kinh tế thế giới bước
vào chu kỳ tái cấu trúc quy mô lớn.
Cộng hưởng với đó là sự xoay trục
trong chính sách của các cường
quốc, làm ảnh hưởng tích cực và
tiêu cực đến việc định hình lại nền
kinh tế thế giới một cách mạnh mẽ.
Chưa đến hai năm sau, nhân loại
đối mặt với đại dịch Covid-19. Virus
Corona nhỏ bé nhưng có sức mạnh
làm thay đổi toàn bộ cách thức giao
tiếp và sinh hoạt của con người theo
cách không tưởng. Trong bối cảnh
này, quá trình chuyển đổi số được
xem là giải pháp cho rất nhiều các
lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt là
đối với doanh nghiệp, quá trình này
làm thay đổi toàn bộ quan điểm về
quản trị - kiểm soát - điều hành khi
4
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nó mở ra các giải pháp kiểm soát
chi phí, mở rộng kinh doanh, từ đó
gia tăng năng lực cạnh tranh, giúp
các doanh nghiệp đối mặt với quy
luật "đào thải về ngành nghề" đang
diễn ra trên phạm vi toàn cầu với
tốc độ mà theo Ông Chủ tịch Tập
đoàn là nhanh chưa từng có.

tranh mạnh mẽ và quyết liệt hơn
bao giờ hết. Như vậy, các doanh
nghiệp Việt Nam sẽ phải chuẩn bị
kỹ càng để tự tin bước vào trạng
thái "bình thường mới" sau đại
dịch. Riêng Ông Chủ tịch Tập đoàn
TTC thì đặt mình trong tâm thế xuất
phát trên một "đường đua mới".

Ông cho rằng, “kỷ nguyên số” và
“kinh tế số” là hai khái niệm sẽ gắn
chặt với nền kinh tế hiện đại từ nay
trở về sau, nhất là khi nền kinh tế
thế giới mang trong mình sự cạnh

“Nói không sai nếu chúng ta đặt
mình trong trạng thái ở vạch xuất
phát bởi lẽ chúng ta phải tái khởi
động lại trên một chặng đường mà
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gần như mọi thứ đều mới mẻ”, ông
nhận định. Theo đó, hầu như không
dữ liệu nào trong quá khứ có thể
giúp dự phóng cho tương lai trong
hoàn cảnh này. Cả thế giới chuyển
mình và các doanh nghiệp Việt
Nam cũng không phải là ngoại lệ.
Chính vì vậy, theo Ông Chủ tịch
Tập đoàn TTC, việc quan trọng nhất
là phải chuẩn bị cho mình những
nhận thức, tư duy và mô hình
mới. Bên cạnh đó, những điều này
phải phù hợp với những điều kiện
khách quan ở trên đường đua mới
phía trước.
Các doanh nghiệp Việt Nam phải
học cách thích nghi, đánh giá nội
tại để áp dụng cho bằng được
những nền tảng phù hợp, những
phương pháp được cải tiến theo xu
hướng số hóa một cách đồng bộ
từ con người cho đến công nghệ.
Để hiện thực hóa được những
chính sách này một cách thành
công, chính những người đứng
đầu doanh nghiệp sẽ đưa ra những
phân tích, nhận định và kết hợp với
bản lĩnh để đúc kết thành những
định hướng phát triển tối ưu nhất
cho tổ chức cũng như doanh
nghiệp của mình.
Ông cho rằng, con sóng nào rồi sẽ
có điểm dừng và bình lặng trở lại.
Sóng Covid-19 cũng sẽ được chặn
đứng khi những phát minh y học
dần mở ra các loại thuốc đặc trị và
độ phủ vaccine đạt tới đỉnh. Khi đó,
các doanh nghiệp sẽ bắt lấy cơ hội

tăng tốc trên chính đường đua này
một cách nhanh nhất.
“Để không bị tụt lại phía sau, công
tác chuẩn bị ngay từ bây giờ là
phương án tốt nhất và duy nhất
mà chúng ta có thể làm”, ông nhấn
mạnh thêm.
Tố chất của lãnh đạo trong kỷ
nguyên số
Lãnh đạo phải là người có đủ 3
tiêu chí: “Tâm - Tầm - Tài”, đó là
quan điểm của Ông Chủ tịch Tập
đoàn TTC, nhất là trong kỷ nguyên
số. Theo ông, khái niệm chữ “Tài” ở
người lãnh đạo cực kỳ đơn giản với
kiến thức bài vở được vun đắp từ
đào tạo, duy trì thông qua trau dồi
và cập nhật. Tố chất thiên phú khi
cá nhân có được sẽ giúp khả năng
nắm bắt được những kiến thức này
một cách nhanh chóng hơn. Nhưng
quan trọng hơn, chính là kỹ năng
chịu lắng nghe những người xung
quanh, khái quát được vấn đề và
tập hợp được quần chúng. Một lãnh
đạo nếu biết tận dụng cả kiến thức
và kỹ năng, thì đi đến đâu, ở doanh
nghiệp nào cũng dễ được "trên
thuận, dưới hòa, ngang hợp tác" và
dễ quy phục được những người giỏi
để đi theo mình. Bên cạnh đó, cần
phải có thời vận. Kết hợp lại sẽ thấy,
mỗi người nếu chuẩn bị sẵn nền
móng về kiến thức và kỹ năng thì
dễ nắm bắt khi các cơ hội trong thời
vận đến với mình. “Nếu không có
đủ “Tài”, thì dù cơ hội có đến nhiều
lần, thì cũng như máy bay nằm ở bãi
đáp mà thôi”, ông ví von.

Về chữ “Tâm”, đối với lãnh đạo, khái
niệm chữ “Tâm” nằm ở sự đạo đức,
lòng trung thành, tính nhân văn
thể hiện trong từng suy nghĩ, hành
động và lời nói. Một chữ “Tâm” được
trọn vẹn khi trước là được trau
chuốt cho chính bản thân mình và
gia đình mình, sau đó là cho những
người đi theo mình, những người
đi theo tổ chức của mình, rồi mới
cho xã hội. Người lãnh đạo có “Tâm”
sáng, thì mới không hổ thẹn những
việc mình làm, và những người đi
theo cũng sẽ cộng hưởng được và
cùng thắp truyền điều tốt đẹp này
cho cả một tổ chức.
Riêng chữ “Tầm”, đây là yếu tố quan
trọng nhất để quyết định sự vượt
trội của một lãnh đạo so với những
người đồng cấp khác. Nó cũng là
yếu tố làm nên sự vượt trội giữa
những đối thủ cạnh tranh. “Tầm” ở
đây theo Ông Chủ tịch Tập đoàn
khái niệm là “Tầm nhìn - chính là
khả năng nhìn thấy những điều mà
người khác chưa nhìn thấy được”.
“Nếu ai cũng thấy, cũng biết và
khẩu vị được, thì những điều đó
không còn được gọi là “Tầm nhìn”
nữa. Nếu đem khái niệm về “Tầm
nhìn” này vào các thương vụ, các
quyết sách, vào các chiến lược
hành động 5 năm - 10 năm, thì
không có khó khăn nào cản bước
được chúng ta”.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn

Theo Ông Chủ tịch Tập đoàn TTC, có ba yếu tố đã cấu thành nên khái niệm "kỷ nguyên số" và "kinh tế số"
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NGUỒN TIỀN DỰ PHÒNG
NHƯ “LƯƠNG KHÔ” CỦA DOANH NGHIỆP
Tác động của dòng tiền

Tại tọa đàm trực tuyến
“Giải pháp quản trị dòng
tiền và duy trì thanh
khoản trong giai đoạn khó
khăn” do Tạp chí Doanh
Nhân Sài Gòn phối hợp
với Viện Nghiên cứu Phát
triển TP.HCM và Câu lạc bộ
các nhà kinh tế tổ chức tối
ngày 25.8.2021, nhiều
chuyên gia và doanh nhân
đều khẳng định, quản
chặt dòng tiền, tạo thanh
khoản tốt cùng với việc
huy động mọi nguồn lực
tài chính là rất quan trọng
trong thời điểm này.

Chỉ số quản trị mua hàng (PMI),
một trong những chỉ số đo lường
sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam
trong 7 tháng đầu năm nay cho
thấy, sản lượng và số lượng hàng
mới đã giảm với tốc độ nhanh
nhất, kể từ khi đại dịch Covid-19
bùng phát từ đầu 2020 đến nay.
Trong khi đó, chi phí hoạt động của
DN đang tăng lên ở tất cả các khâu,
do sản xuất 3 tại chỗ và dòng tiền
cạn. Quản trị dòng tiền ra sao để
DN còn tồn tại trở thành nỗi lo lớn
trong thời điểm hiện nay.
Số liệu Tổng cục Thống kê mới
công bố cho thấy, trong 8 tháng
đầu năm 2021, cả nước có 85,5
nghìn DN tạm ngừng kinh doanh
có thời hạn, ngừng hoạt động chờ
làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ
tục giải thể, tăng 24,2% so với cùng
kỳ năm 2020. Trong đó, 43,2 nghìn
DN tạm ngừng kinh doanh có thời
hạn, tăng 25,9% so với cùng kỳ

năm trước; 30,1 nghìn DN ngừng
hoạt động chờ làm thủ tục giải thể,
tăng 24,5%; 12,2 nghìn DN hoàn tất
thủ tục giải thể, tăng 17,8%. Điều
này cho thấy sức tàn phá khủng
khiếp của dịch bệnh Covid-19 tác
động đến nền kinh tế Việt Nam
nói chung và cộng đồng doanh
nghiệp nói riêng.
Đơn cử như tại Bibica, dù sản xuất
ngành hàng tiêu dùng nhưng trong
bối cảnh giãn cách xã hội, từ tháng
6 năm nay, dòng tiền từ doanh thu
bán hàng của Bibica cũng sụt giảm
mạnh và đặc biệt là giảm nguồn
cung do vừa sản xuất, vừa cách ly.
Cũng như các DN sản xuất, kinh
doanh, các ngân hàng cũng quản
chặt dòng tiền trong thời điểm này.
Bởi theo ông Phan Đình Tuệ - Phó
Tổng Giám đốc Sacombank, ngân
hàng cũng là DN, hoạt động ngân
hàng hiện nay cũng rất khó khăn.
Đó là những khó khăn đến từ chính
nội tại của ngân hàng và đến từ các

T

ọa đàm có sự tham gia của
các doanh nhân, chuyên gia,
trong đó có Ông Chủ tịch
Tập đoàn TTC, Chuyên gia kinh
tế - TS. Nguyễn Trí Hiếu, ông Phan
Đình Tuệ - Phó Tổng Giám đốc
Sacombank, ông Phạm Linh - Phó
Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Á,
ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
(PNJ), ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ
tịch HĐQT Thành Công Mobile, bà
Nguyễn Thái Hạnh Linh - Phó Tổng
Giám đốc, Giám đốc Tài chính CTCP
Bibica, cùng nhiều đại diện doanh
nghiệp (DN) khác.
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Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp quản trị dòng tiền và duy trì thanh khoản trong giai đoạn khó khăn” được
tổ chức tối ngày 25.8.2021 có sự tham gia của nhiều doanh nhân, chủ doanh nghiệp và các chuyên gia
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“Trong bối cảnh dịch bệnh, việc tạo
ra doanh thu cực kỳ khó khăn. Điều
này có thể chúng ta không thể chủ
động được. Nhưng việc kiểm soát
chi phí thì chúng ta phải hết sức chủ
động. Kiểm soát được chi phí trong
lúc này cực kỳ ý nghĩa. Nó giống như
tạo ra lợi nhuận trong lúc khó khăn”.

Ông Chủ tịch Tập đoàn TTC

Vấn đề quan trọng là DN phải giải quyết được tính thanh khoản và quản trị dòng tiền

yếu tố bên ngoài như dịch bệnh.
Và trong khi nhiều DN có vốn tự
có chiếm 20% trong dòng vốn của
công ty thì hầu hết các ngân hàng
chỉ có 5% vốn tự có.
Kinh doanh ngành hàng “xa xỉ
phẩm”, ông Lê Trí Thông - Tổng
Giám đốc PNJ cho biết, PNJ đã
phải đóng cửa 90% các cửa hàng
vì dịch bệnh. Hai tháng qua, doanh
thu công ty gần như bằng không.
Như vậy, trước tình hình dự báo
khó khăn còn tiếp diễn trong một
vài tháng tới, vậy các DN phải làm
gì để quản trị dòng tiền hiệu quả
nhằm chống chọi với đại dịch?
Giải pháp tháo gỡ
Theo chia sẻ của Ông Chủ tịch
Tập đoàn TTC, trong bối cảnh này
mới thấy nguyên tắc của công tác
quản trị, kiểm soát và điều hành
quan trọng như thế nào. Với những
đơn vị bắt buộc có sự quản lý Nhà
nước và nhận thức ngành nghề
liên quan đến tài chính, như dự trữ
bắt buộc thì việc thanh khoản, điều
hành tài khoản phải có kế hoạch
theo năm, theo quý, theo tháng.

Dù DN lớn hay nhỏ, chỉ cần tuân
thủ nguyên tắc đó thì trước những
cơn khủng hoảng như hiện nay, chỉ
khiến DN bị ảnh hưởng chứ không
suy kiệt. Cho nên, cần bắt buộc đối
diện với tình hình thực tế, sớm thu
gọn bộ máy, chờ trạng thái bình
thường mới trở lại. Thực tế, TTC đã
tái cấu trúc được hơn 1 năm rưỡi
và có những khoản dự phòng nhất
thời khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đó
chính là “lương khô” mà TTC đã đạt
được và sử dụng trong 3 - 4 tháng
trở lại đây. Các DN không nên để
mình “chết trên đống tài sản” do áp
lực về thanh khoản.
“Trong quản trị DN, quản trị tài
chính rất quan trọng, giúp quản lý
nguồn tài chính cho DN. Một người
lãnh đạo kiểm soát và điều hành
quản trị DN tốt sẽ không để DN rơi
vào tình thế quá khó khăn”, Ông
Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết.
Tán thành quan điểm trên, bà
Nguyễn Thái Hạnh Linh, Phó Tổng
Giám đốc, Giám đốc Tài chính CTCP
Bibica chia sẻ, ngay từ đầu, công ty
đã luôn xác định tính thanh khoản,
quản trị dòng tiền là một phương

pháp trọng tâm cho hoạt động
sản xuất kinh doanh. Trong đó có
hai nhóm dòng tiền: phục vụ sản
xuất kinh doanh hằng ngày và
dòng tiền dự trữ để đảm bảo cho
dự phòng rủi ro, cũng như chuẩn
bị cho những đầu tư dài hạn trong
tương lai.
Cũng như TTC, ông Lê Trí Thông
cho rằng, ngoài quản lý tốt nguồn
tiền, PNJ đã chuẩn bị “lớp mỡ dự
trữ” trong nhiều năm để thời điểm
khó khăn như hiện nay có thể đưa
ra sử dụng. Hiện công ty mới chỉ sự
dụng 15 - 20% hạn mức tín dụng
của ngân hàng.
Thực tế, các chuyên gia cho rằng
ngay cả khi kết thúc giãn cách, các
DN được phép hoạt động trở lại thì
các hoạt động kinh doanh cũng
chưa thể ngay lập tức ổn định, mà
cần có thời gian để phục hồi và
thích ứng với tình hình mới. Chính
vì vậy, nếu không giải quyết được
vấn đề thanh khoản và quản trị
dòng tiền, thì chắc chắn nhiều DN
sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn
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PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM:

CHÚNG TA ĐANG VIẾT LẠI ĐỊNH NGHĨA CHO TỪ ATM

Sau khi kiểm tra các hoạt động vận hành của Trạm bơm ATM Thủ Đức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
gửi lời cảm ơn và đánh giá cao về những hoạt động sáng tạo, hiệu quả của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Doanh nhân trẻ chung tay thực
hiện "mục tiêu kép"

Những ngày TP.HCM giãn
cách xã hội nghiêm ngặt,
bên cạnh các y bác sĩ, đội
ngũ công an, bộ đội, cán
bộ cơ sở, tình nguyện
viên… thì có lẽ, những
tấm lòng thiện nguyện,
không quản ngại nguy
hiểm, xông pha trên mọi
mặt trận, mọi lĩnh vực
để giúp đỡ các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn,
chung tay cùng tuyến
đầu chống dịch đã góp
phần phát huy truyền
thống, tinh thần “tương
thân tương ái” của dân
tộc ta.

G

iữa bối cảnh chung, mặc
dù hoạt động của tổ chức
Hội và các doanh nghiệp
hội viên gặp rất nhiều thách thức,
thế nhưng Hội Doanh nhân trẻ
Việt Nam với mạng lưới tại 63 tỉnh,
thành phố, trên 10.000 hội viên vẫn
phát huy vai trò xung kích trên mọi
mặt trận kinh tế - xã hội, lan tỏa
những hành động đẹp, chung tay
hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ

bằng nhiều cách khác nhau, để lại
nhiều dấu ấn trong cộng đồng và
xã hội.
Chứng kiến sự vào cuộc và nỗ lực
của Chính phủ và chính quyền các
tỉnh, thành phố, Hội Doanh nhân
trẻ Việt Nam xác định việc tham
gia và chung tay cùng Chính phủ
trong việc phòng, chống dịch
là trách nhiệm không của riêng
ai và việc đề xuất đưa ra những
sáng kiến nhằm hỗ trợ người dân,
chính quyền trong công tác phòng

Trong bối cảnh Covid-19 phức tạp, đích thân ông Đặng Hồng Anh vẫn xông pha, đến tận những
điểm nóng để chia sẻ, giúp đỡ, chung tay cùng nước nhà trong công cuộc chống dịch bệnh
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Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và CTCP Y tế DHA trao tặng chi phí hỗ trợ cho
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cải tạo khu làm việc như một lời tri ân, góp phần
giúp nhân viên y tế đảm bảo giãn cách an toàn trong công tác khám chữa bệnh

chống Covid-19 là trách nhiệm của
doanh nhân trẻ đối với cộng đồng.
Theo đó, thời gian qua, Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam vừa vượt khó,
vừa sát cánh sẻ chia cùng cả xã
hội với nhiều hoạt động thiết
thực như: Ủng hộ kinh phí mua
trang thiết bị y tế, kít xét nghiệm
nhanh Covid-19; 100.000 suất ăn
miễn phí cho đồng bào nghèo tại
TP.HCM; Siêu thị mini 0 đồng phục
vụ người dân; Chuyến xe tình nghĩa
để chung tay giải quyết những khó
khăn, nhanh chóng dập dịch ở các
tuyến đầu… và rất nhiều chương
trình khác được Hội và cá nhân ông
Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ
tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam,
Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC triển
khai, kêu gọi ở TP.HCM và lan tỏa
đến nhiều tỉnh thành khác.

Nhân lực tiêm vaccine, ATM Hiến
máu cứu người, ATM Yêu thương…
Đánh giá cao về những chương
trình sáng tạo, hiệu quả của Hội,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng
định: “Chúng ta gần như đang viết
lại, định nghĩa lại từ ATM, đó không
còn là tên một loại máy mà là hành
động, sự hỗ trợ nhau đầy tình người”.
Bàn về những chương trình của
Hội, ông Đặng Hồng Anh cho biết,
doanh nhân trẻ không chỉ quan
tâm đến kinh tế, tạo ra lợi nhuận mà
ngược lại, hơn ai hết, đội ngũ doanh
nhân luôn khát khao vươn tới những
điều mới mẻ, có nhiều ý nghĩa cho
cộng đồng. Theo ông quan niệm,
hoạt động thiện nguyện bắt đầu
từ chữ “Tâm” sẽ đi đến trái tim và
“những gì làm vì cộng đồng, tốt cho
xã hội thì tôi không quản ngại công

sức, dành thời gian cá nhân để đồng
hành cùng các chương trình của
Trung ương Hội, các Hội địa phương
và đặc biệt là của Tập đoàn TTC,
DHA nơi tôi đang tham gia quản
trị - điều hành”. “Trực tiếp tham gia
chống dịch, càng hiểu được những
khó khăn và vất vả của đội ngũ y
bác sỹ và nhân viên y tế, càng nhìn
thấu những mong mỏi và kỳ vọng
của bệnh nhân, tôi càng quyết tâm
làm những việc có ích trong lĩnh vực
y tế, đóng góp vào công cuộc chăm
sóc sức khỏe cộng đồng”, ông Đặng
Hồng Anh cho hay.
Trong "tâm bão" của dịch bệnh, có
thể nói, chuỗi hoạt đồng đầy tính
nhân văn, tinh thần sẻ chia của Hội
nói chung cũng như các doanh
nghiệp khác nói riêng như TTC,
DHA, Kido... đã mang đến tình yêu
thương của đội ngũ doanh nhân,
vừa nỗ lực vượt khó cho chính mình
và góp phần cùng bảo vệ sức khỏe
toàn dân, giúp cộng đồng vượt
qua giai đoạn cam go. Tổng số tiền
tài trợ của Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam cho các hoạt động phòng,
chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cộng
đồng trong 2 năm qua lên đến hơn
1.000 tỷ đồng. Với những đóng góp
ý nghĩa đó, Thủ tướng Chính phủ
đã tặng Bằng khen cho Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam và cá nhân ông
Đặng Hồng Anh vì đã có thành
tích xuất sắc trong công tác phòng
chống dịch Covid-19.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn

Chống dịch sáng tạo với tinh
thần “An sinh - Tận tâm - Mau
chóng”
Không chỉ nhạy bén trong kinh
doanh, trong đợt bùng phát dịch
bệnh vừa qua, Hội đã triển khai
đồng loạt các chương trình “ATM” để
hỗ trợ người dân, các y bác sỹ, trong
đó đặc biệt tập trung vào TP.HCM và
các tỉnh, thành phố phía Nam - nơi
chịu nhiều ảnh hưởng nặng của đợt
dịch lần thứ 4 với các chương trình:
ATM Gạo, ATM Oxy, ATM F0 chống
dịch, ATM Túi thuốc cứu người, ATM

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng
tỉnh Đồng Nai 1.500 bình oxy, 1.000 túi thuốc an sinh, 500 túi quà an sinh và 50 suất
chương trình “ATM F0 chống dịch” nhằm tiếp sức địa phương trong phòng chống dịch
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THƯ BIỂU DƯƠNG

LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TẬP ĐOÀN TTC
Thân gửi toàn thể đội ngũ CBNV đang làm công tác hỗ trợ
phòng, chống dịch tại các đơn vị thành viên trực thuộc
Tập đoàn TTC,
Tính tới ngày hôm nay, trước những đợt bùng phát khó lường của
đại dịch ở quy mô lớn, nhiều biện pháp phòng, chống dịch đã được
Chính phủ và các Cơ quan chức năng triển khai một cách quyết liệt
tại các tỉnh thành. Với tinh thần chủ động chống dịch nhằm đảm
bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách tối ưu nhất, đem
phương châm "Nhân lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp"
lên hàng đầu, cũng như áp dụng tính nhân văn trong các chính
sách chăm sóc và bồi dưỡng, Tập đoàn TTC đã triển khai nhiều
chương trình hỗ trợ trong nội bộ dành cho CBNV và gia đình.
Ở tuyến đầu, Tập đoàn đã có các mô hình cải tạo xe công vụ thành
xe vận chuyển bệnh nhân, trang bị tạm thời các dụng cụ như: đồ
bảo hộ, bình oxy, máy tạo oxy, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm…
dưới sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Y tế DHA (DHA Healthcare) và
những chương trình hỗ trợ kết hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam. Ở những "mặt trận" khác, các tình nguyện viên từ hầu hết tất
cả Phòng Ban/ Đơn vị/ Công ty của Tập đoàn đã hỗ trợ công tác hậu
cần tại các bệnh viện, điểm tiêm chủng… Có những thời điểm các
đội tình nguyện viên phải hoạt động gần hết công suất để hỗ trợ
đưa đón bệnh nhân, giao nhận bình oxy tận nhà, giao máy đo oxy,
máy tạo oxy, thuốc và các dụng cụ thiết yếu khác. Sự cộng hưởng
đến từ lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, sự tỉ mỉ và tận tâm trong
từng khâu đã mang lại niềm tin và an tâm cho toàn thể đội ngũ
CBNV khi biết được Tập đoàn luôn dõi theo và đem đến sự chăm sóc
y tế tốt nhất cho từng thành viên trong đại gia đình TTC.

Với những nỗ lực như trên, thay mặt cho Ban lãnh đạo Tập đoàn
TTC, Tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận quyết tâm cao độ, đoàn kết,
đồng lòng, không quản ngại khó khăn, để cùng lan tỏa tinh thần
“tương thân tương ái” của Ban ứng phó Covid Tập đoàn cùng các
Công ty thành viên. Tôi hy vọng ngọn lửa này sẽ tiếp tục được thắp
sáng lan truyền tại từng Phòng Ban/ Đơn vị/ Công ty để cùng tạo
nên một Tinh thần TTC mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Với niềm tin vào sự điều phối của Chính phủ và các cơ quan chức
năng, Tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ CBNV đang tham gia công tác
phòng, chống dịch Covid-19, cũng như toàn thể các Nhà máy/
Công ty đang thực hiện các biện pháp duy trì sản xuất theo các
biện pháp "5K - 3 tại chỗ", từ hậu phương tới tuyến đầu tiếp tục
tập trung nguồn lực, phát huy mọi khả năng và bản lĩnh để chung
tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh
của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn tiếp tục được vận
hành hiệu quả.
Chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, cùng gia đình an toàn
vượt qua đại dịch và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Chúc công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tập đoàn tiếp tục
diễn ra thành công, an toàn và hiệu quả!

Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC

HUỲNH BÍCH NGỌC

Các Tình nguyện viên TTC tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm vaccine
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ẤM TÌNH "GIÚP NHAU MÙA DỊCH TTC"
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, không thể kể hết những vất vả, khó khăn
của lực lượng tuyến đầu đã ngày đêm tham gia xét nghiệm, sàng lọc, cứu chữa bệnh nhân cũng như
phòng chống dịch bệnh. Và tại TTC, đội ngũ Tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 cũng không quản ngại khó khăn, thực hiện hàng loạt các hoạt động ý nghĩa.

Xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ CBNV và người thân
Những thùng nước MÍAHA giúp nạp năng lượng hiệu quả cho lực lượng tuyến đầu

Kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế…

Không quản ngại rủi ro khi vào những
khu vực cách ly để khảo sát hoàn cảnh
của các trẻ em mồ côi cha mẹ vì Covid-19

Những chuyến xe tình nguyện
liên tục trên mọi nẻo đường

Trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện

Nhiều nhu yếu phẩm được trao tặng…

Trao tận tay từng túi thuốc khi CBNV có nhu cầu
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LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT

TĂNG 13% SO VỚI CÙNG KỲ
Theo Báo cáo tài chính (BCTC)
hợp nhất Quý II/2021 vừa
công bố, GEC ghi nhận doanh
thu thuần lũy kế 625 tỷ đồng,
tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

C

ụ thể, các nhà máy thủy điện
85MW trong 6 tháng đầu
năm vẫn hoạt động hiệu
quả, sản lượng và doanh thu đều
tăng trưởng tốt, lần lượt ghi nhận
35% và 25% so với cùng kỳ. Sản
lượng từ 5 nhà máy điện mặt trời và
hệ thống áp mái với tổng công suất
300MWp đạt 212 triệu kWh - tăng
nhẹ so với cùng kỳ, tương ứng 453

tỷ đồng doanh thu - hoàn thành kế
hoạch 6 tháng đầu năm. Tính toàn
hệ thống, sản lượng và doanh thu
điện lần lượt đạt 295 triệu kWh và
616 tỷ đồng, tương đương mức
tăng trưởng 9% và 5%. Trong đó,
sản lượng từ thủy điện chiếm 28%,
tăng so với mức 23% cùng kỳ trong
khi điện mặt trời và áp mái là 72%.
Doanh thu từ hoạt động bán điện
vẫn chiếm tỷ trọng ưu thế 98% so
với 96% của cùng kỳ. Phần còn lại là
doanh thu từ cung cấp dịch vụ, xây
lắp và bán hàng hóa chiếm 2% so
với 4% cùng kỳ, bao gồm cung ứng
các dịch vụ O&M, thí nghiệm và
cung cấp các tấm pin năng lượng.
Doanh thu thuần tăng trưởng, giá
vốn tương đương cùng kỳ năm

Nguồn: BCTC GEC hợp nhất Quý II/2021
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ngoái. Vì vậy, lợi nhuận gộp tiếp tục
duy trì mức cao khi đạt 367 tỷ đồng
với biên lợi nhuận gộp hấp dẫn lên
đến 59% - so với trung bình ngành
chỉ khoảng 37%. Trong suốt 5 năm
từ 2016 - 2020, biên lợi nhuận gộp
của GEC luôn duy trì trên 51% và
tối ưu hơn nhiều so với các công
ty cùng ngành. Chi phí tài chính
trong đó có chi phí lãi vay giảm 5%
so cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm
9% nhưng chi phí quản lý doanh
nghiệp tăng nhẹ 4% do GEC đang
tập trung phát triển 3 dự án điện
gió kịp vận hành thương mại trước
tháng 11.2021 theo giá ưu đãi FIT1
với tổng công suất 130MW là V.P.L 1
- Bến Tre (30MW), Ia Bang 1 - Gia Lai
(50MW) và Tân Phú Đông 2 - Tiền
Giang (50MW) cũng như các dự án

NĂNG LƯỢNG

năng lượng tái tạo khác trong danh
mục để thực hiện chiến lược 5 năm
đến 2025 đạt 1.700+ MWp.
Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận
sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm
lần lượt đạt 161 tỷ đồng và 150 tỷ
đồng, lần lượt tăng 13% và 6%. Biên
lợi nhuận ròng duy trì tại mức 24%,
cao hơn trung bình ngành ở mức
22%. Bên cạnh đó, Biên EBIT và Biên
EBITDA lần lượt đạt 52% và 82% cao
hơn nhiều so với mức 32% và 46%
của trung bình các công ty hoạt
động cùng ngành - cho thấy triển
vọng tăng trưởng dài hạn của GEC
trong bối cảnh các nhà máy năng
lượng tái tạo tiếp tục hoạt động ổn
định và các nhà máy thủy điện dần
khấu hao hết.
Tính đến ngày 30.6.2021, tổng tài
sản của GEC đạt 9.735 tỷ đồng,
tăng 25% so với đầu kỳ chủ yếu do
hàng tồn kho và chi phí xây dựng

dở dang đạt 868 tỷ đồng và 2.283
tỷ đồng; lần lượt tăng 471% và
322% chủ yếu bao gồm các thiết
bị phục vụ cũng như chi phí phục
vụ cho việc gấp rút xây dựng các
dự án điện gió. Hiện các nhà máy
này đã hoàn tất phần móng trụ và
đang tiến hành lắp ráp Turbine, dự
kiến sẽ COD (vận hành thương mại)
với giá FIT1 gió là 8,5 UScent/kWh
cho dự án trên bờ Iabang 1 và 9,8
UScent/kWh cho dự án ngoài khơi
V.P.L 1 và Tân Phú Đông 2.
So với đầu kỳ, tiền và các khoản
tương đương tiền ghi nhận 168 tỷ
đồng, tăng 24%; Các khoản phải
thu ngắn hạn ghi nhận chỉ còn 911
tỷ đồng, giảm mạnh 37%, chủ yếu
do các khoản phải thu từ các bên
liên quan và trả trước cho người
bán lần lượt giảm 68% và 65%.
Bên cạnh đó, phải trả người bán
ngắn hạn ghi nhận mức tăng

mạnh lên 1.230 tỷ đồng, bao gồm
các khoản công nợ phải thanh toán
cho các Nhà thầu EPC và Vestas là
đơn vị cung cấp Turbine hàng đầu
thế giới đang cung cấp toàn bộ
Turbine cũng như một số dịch vụ
O&M cho 3 dự án điện gió đang
triển khai.
Tổng nợ vay tính đến hết Quý
II/2021 tăng 32% so với đầu năm
2021, ghi nhận 5.007 tỷ đồng nhằm
đáp ứng nhu cầu vốn trong giai
đoạn nước rút của các dự án điện
gió cũng như mở rộng danh mục
năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, hệ số
Nợ vay/Tổng tài sản và Nợ vay/Vốn
Chủ sở hữu vẫn duy trì ở mức an
toàn, lần lượt là 0,5 lần và 1,5 lần. Hệ
số khả năng thanh toán lãi vay duy
trì ở mức 2 lần, cao hơn so với đầu
kỳ và hoàn toàn đảm bảo khả năng
thanh toán lãi vay của Công ty.
Phát hành gói trái phiếu giá trị
700 tỷ đồng ra công chúng, chi
trả cổ tức 8% trong Quý III/2021
Năm nay, GEC dự kiến chi trả cổ tức
năm tài chính 2020 với tỷ lệ 8% vào
cuối Quý III/2021. Việc chi trả cổ tức
8% được xem là dấu hiệu tích cực
khi Công ty đang phải tận dụng
nguồn lực để phát triển điện gió.
Công ty cũng đang hoàn tất các
thủ tục phát hành gói trái phiếu trị
giá 700 tỷ đồng ra công chúng với
mục đích cơ cấu lại các khoản nợ
đến hạn để tối ưu hóa các chi phí
tài chính.
Với 3 dự án điện gió sẽ COD vào
cuối năm 2021, dự kiến đóng góp
thêm 396 triệu kWh sản lượng điện
và gần 900 tỷ đồng doanh thu
hàng năm, hướng đến mốc tổng
doanh thu và lợi nhuận trước thuế
năm 2025 dự kiến 6.390 tỷ đồng và
1.010 tỷ đồng. Trong đó, điện gió sẽ
đóng góp khoảng 45% sản lượng
điện và 53% doanh thu thuần.

GEC đã và đang gấp rút quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án theo kế hoạch đề ra

Công ty GEC
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ĐIỆN LỰC GIA LAI

TIẾP NHẬN LƯỚI ĐIỆN CỦA GEC
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về bàn giao lưới điện cho ngành điện bán lẻ điện trực tiếp đến
hộ dân, kể từ 0 giờ ngày 18.8.2021, Công ty Điện lực Gia Lai (GLPC) tiếp nhận toàn bộ lưới điện của
Công ty GEC tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chư Prông.

T

heo đó, khu vực tiếp nhận
là tại thị trấn Chư Prông và
một phần còn lại của các xã
Ia Phìn, Ia Kly để bán điện trực tiếp
cho khách hàng.
Cụ thể: Công ty Điện lực Gia Lai đã
hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ
lưới điện gồm hệ thống đường dây
hạ áp, các trạm biến áp và các công
trình liên quan, gồm: 65km đường
dây 35kV; 24,6km đường dây 22kV;

hơn 54km đường dây 0,4kV; 32
trạm biến áp phụ tải với dung
lượng 17.638kVA; 2 máy biến áp
trung gian 35/22kV với dung lượng
là 10,3MW và các thiết bị bảo vệ đi
kèm; đồng thời, tiếp nhận 7.655
khách hàng.
Sau khi tiếp nhận, Công ty Điện
lực Gia Lai giao Điện lực Chư Prông
quản lý và tiến hành kiểm tra, kịp
thời lắp công tơ, cải tạo, sửa chữa

đường dây, đảm bảo vận hành lưới
điện ổn định, giảm tổn thất điện
năng. Đồng thời, tiếp tục triển khai
các dịch vụ điện lực đang cung
cấp đến khách hàng sử dụng điện,
tạo điều kiện để khách hàng được
hưởng thụ những lợi ích thiết thực
khi được mua điện trực tiếp của
điện lực.
Công ty GEC

Công nhân Điện lực Chư Prông lắp công tơ cho khách hàng
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GIÁ CỔ PHIẾU SCR

TĂNG TRƯỞNG MẠNH SAU TÁI CẤU TRÚC
Trong năm qua, giá cổ phiếu
của CTCP Địa ốc Sài Gòn
Thương Tín (HOSE: SCR)
tăng mạnh, chủ yếu nhờ
kỳ vọng từ việc tái cấu trúc.

T

ừ đó, mọi mặt hoạt động
của Công ty từng bước được
cải thiện rõ rệt, giúp giá cổ
phiếu SCR tăng trưởng mạnh mẽ,
đạt mức 13.350 đồng/CP vào ngày
21.9.2021, tương ứng với mức tăng
hơn 46% so với đầu năm
Kỳ vọng tái cơ cấu
Kể từ cuối tháng 6.2020, sau khi
TTC Land tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông (ĐHĐCĐ) và giới thiệu
Ban lãnh đạo mới, thay thế cho

Ban lãnh đạo cũ, giá cổ phiếu của
doanh nghiệp này có diễn biến
tăng mạnh.
Cụ thể, Ban lãnh đạo mới là bà
Nguyễn Thùy Vân giữ chức Chủ
tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và
ông Võ Quốc Khánh giữ chức Tổng
Giám đốc. Ngoài ra, TTC Land thay
đổi các thành viên khác của HĐQT
cũng như Ban điều hành. Được
biết, bà Vân từ năm 2012 tới nay là
Trưởng ban Kiểm soát CTCP Đầu tư
Thành Thành Công; từ 2017 - 2019
là thành viên HĐQT CTCP Thành
Thành Công - Biên Hòa. Bên cạnh
đó, ông Khánh từng đảm nhiệm vị
trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu
tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh
Phát. Hiện tại giữ chức Tổng Giám
đốc CTCP Toàn Hải Vân, thành viên
của Tập đoàn TTC.
Sau khi có Ban lãnh đạo mới, TTC
Land xác định năm 2020 là năm

vừa củng cố, vừa phát triển trong
tình hình khó khăn do ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19. Tiếp theo đó,
chiến lược phát triển năm 2021,
TTC Land sẽ tập trung vào 3 mảng
kinh doanh chính: bất động sản
dân dụng, bất động sản cho thuê
và mô hình kinh doanh phân tán.
Trong đó, mảng kinh doanh chủ
lực là bất động sản dân dụng,
đóng góp khoảng 70 - 85% cơ cấu
lợi nhuận. Bất động sản cho thuê sẽ
đóng góp 10 - 15% và hoạt động
kinh doanh phân tán đóng góp
khoảng 5 - 10%.
Tính tới cuối năm 2020, TTC Land
sở hữu nhiều dự án với quỹ đất
được phân bổ tại TP.HCM và các
khu vực lân cận. Để đảm bảo cho
chiến lược tăng trưởng đến năm
2025, ngoài các dự án hiện hữu
TTC Land tiếp tục tìm kiếm những
dự án mới thuộc các khu đô thị vệ
tinh ven TP.HCM như Đồng Nai,
Long An, nơi có đầu tư hạ tầng
mạnh, ưu tiên đất sạch, có pháp lý
rõ ràng để M&A.
Để thực hiện hóa chiến lược phát
triển, nhóm Công ty liên quan của
TTC Land đã mua thêm 11% vốn tại
CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI) ngày 18.5.2021, nâng
tỷ lệ sở hữu lên 40,62%, từ đó gián
tiếp thực hiện mục tiêu phát triển
quỹ đất ven TP.HCM.
Long An Idico là công ty có tiềm
năng phát triển lớn với lợi thế sở
hữu nhiều quỹ đất đang và sẽ triển
khai với tổng diện tích hơn 130ha
tại tỉnh Long An. Ngoài ra, TTC Land
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TTC Land sở hữu nhiều dự án với quỹ đất được phân bổ tại TP.HCM và các khu vực lân cận

cũng đang hợp tác với Tổng Công
ty Tín Nghĩa để phát triển các dự
án mới tại khu vực Biên Hòa, Đồng
Nai, với quy mô 160ha. Như vậy,
ước tính quỹ đất hợp tác của TTC
Land sẽ tăng thêm 290ha trong giai
đoạn tới.
Kết quả kinh doanh dự báo sẽ cải
thiện mạnh trong 6 tháng đầu
năm 2021
Kết thúc Quý I/2021, TTC Land có
tổng tài sản 11.288 tỷ đồng. Doanh
thu thuần hợp nhất đạt 50 tỷ
đồng và lợi nhuận trước thuế hợp
nhất đạt gần 38 tỷ đồng. Phần lớn
nguồn doanh thu và lợi nhuận đến
từ hoạt động kinh doanh cho thuê

các sàn thương mại hiện hữu như
TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Âu
Cơ… và tiếp tục bàn giao ghi nhận
dự án Jamona Home Resort.

thuế hợp nhất 6 tháng dự kiến đạt
hơn 210 tỷ đồng, hoàn thành hơn
91% kế hoạch cả năm và cao gấp
3,4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh
Quý II dự kiến sẽ có sự tăng trưởng
vượt bậc với doanh thu thuần dự
kiến đạt gần 750 tỷ đồng và lợi
nhuận trước thuế hơn 172 tỷ đồng
qua việc ghi nhận từ dự án Carillon
7 và thanh hoán tích sản Thanh
Đa. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu
năm 2021, doanh thu thuần hợp
nhất của Công ty đạt gần 800 tỷ
đồng, tương ứng với 53% kế hoạch
ĐHĐCĐ đã thông qua, và cao gấp
3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước

Điểm sáng cho giai đoạn sắp tới là
hoạt động kinh tế vẫn theo hướng
ổn định, tạo nền tảng cho hoạt
động đầu tư kinh doanh bất động
sản, việc tăng cường hợp tác đầu
tư với các đơn vị khác để phát triển
dự án dẫn tới lượng tiền mặt khiêm
tốn và chưa thể thực hiện trả cổ tức
tiền mặt cho cổ đông trong ngắn
hạn. Tuy nhiên về dài hạn, việc đầu
tư này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu
quả sinh lời tích cực cho Công ty.
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
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HOÀN THÀNH 95%

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU 6 THÁNG
Thị trường đón nhận đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành đã khiến ngành
bất động sản đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới.

T

rong bối cảnh không thuận
lợi đó, Ban lãnh đạo CTCP Địa
ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC
Land) đã kịp thời định hướng tập
trung, chiến lược kinh doanh rõ
ràng, cùng với quỹ đất ổn định và
năng lực quản trị, điều hành, TTC
Land đã ghi nhận sự tăng trưởng
ấn tượng trong hầu hết các hoạt
động, đúng với định hướng chiến
lược phát triển năm 2021, năm bản
lề của giai đoạn tăng trưởng 2021
- 2025.
Lợi nhuận Quý II tăng hơn 12 lần
so với cùng kỳ
Kết thúc Quý II/2021, doanh thu
thuần hợp nhất đạt 1.149 tỷ tăng
hơn 12 lần so với cùng kỳ năm
trước. Doanh thu bán hàng trong
Quý II chủ yếu đến từ việc bàn giao
350 căn hộ/tổng số 639 căn thuộc
dự án Carillon 7 tại quận Tân Phú,
TP.HCM. Điều này đã giúp lợi nhuận
gộp đạt 203 tỷ đồng, tăng gấp 9,5
lần so với cùng kỳ năm trước. Chi
phí bán hàng ghi nhận mức 82 tỷ
đồng, chủ yếu từ dự án Carillon 7.
Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực
hiện tốt việc kiểm soát chi phí quản
lý doanh nghiệp khi tỷ lệ chi phí
quản lý doanh nghiệp/doanh thu
thuần chỉ là 1,5%, so với mức cùng
kỳ là 16,5%. Kết quả là lợi nhuận
trước thuế hợp nhất Quý II/2021
đạt 182 tỷ đồng tăng hơn 12 lần so
với cùng kỳ.
Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm
2021, doanh thu thuần hợp nhất
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đạt 1.199 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần
so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn
thành gần 80% kế hoạch năm.
Đồng thời, lợi nhuận trước thuế hợp
nhất 6 tháng đạt 220 tỷ đồng, tăng
3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020 và
hoàn thành 95% kế hoạch năm. Với
kết quả kinh doanh tích cực trong
6 tháng đầu năm cùng với việc tiếp
tục ghi nhận và bàn giao 289 căn
hộ còn lại của dự án Carillon 7, TTC
Land tự tin hoàn thành và vượt kế
hoạch doanh thu và lợi nhuận đã
được Đại hội đồng cổ đông thông
qua từ 10% đến 20% trong 6 tháng
còn lại của năm 2021.
Tổng tài sản tại ngày 30.6.2021 đạt
10.579 tỷ đồng, giảm 834 tỷ đồng
so với đầu năm, chủ yếu do giảm
hàng tồn kho dự án Carillon 7 và
thu hồi các khoản hợp tác đầu tư.
Vốn chủ sở hữu đạt 5.022 tỷ đồng.
Tổng dư nợ vay cuối Quý II là 2.204
tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 582 tỷ
so với đầu năm, từ đó các chỉ số nợ
vay/tổng tài sản và nợ vay/vốn chủ
sở hữu giảm nhẹ còn lần lượt 0,21
lần và 0,44 lần. Chỉ số đòn bẩy thấp
cũng sẽ tạo ra lợi thế cho Công ty
trong việc tiếp cận các nguồn vốn
huy động mới trong tương lai, đặc
biệt từ ngân hàng và các tổ chức
tài chính.
Quỹ đất tăng mạnh hơn 290ha
Ngoài sự cải thiện đáng kể về kết
quả kinh doanh, thì trong 6 tháng
đầu năm vừa qua, TTC Land cũng
đã tích cực tìm kiếm cơ hội phát

triển các quỹ đất mới để nâng cao
năng lực doanh nghiệp trên con
đường tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ
đông, nhà đầu tư, doanh nghiệp và
các bên liên quan. Vì vậy, TTC Land
không ngừng tìm kiếm những dự
án tiềm năng ở TP. HCM và các tỉnh
như Đồng Nai, Long An… nơi có hạ
tầng đồng bộ, ưu tiên đất sạch, có
pháp lý rõ ràng để M&A.
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Năm 2021, TTC Land tập trung
vào 3 mảng kinh doanh chính: bất
động sản dân dụng, bất động sản
cho thuê và mô hình kinh doanh
phân tán. Công ty đã triển khai
nhiều giải pháp đồng bộ về công
tác triển khai dự án, bán hàng, tài
chính, tổ chức nhân sự cũng như
đẩy mạnh công nghệ thông tin.
Về công tác triển khai dự án, tập
trung kiểm soát được tiến độ, chi
phí đầu tư, phân bổ nguồn lực cho
các dự án bằng công cụ phần mềm
Quản lý Dự án nhằm đảm bảo việc
bàn giao đúng tiến độ và chất
lượng sản phẩm cho khách hàng.
Về công tác kinh doanh bán hàng,
tăng cường bán các sản phẩm tích
sản để tăng nguồn thu cho Công
ty. Mặt khác, Công ty cũng hỗ trợ
giảm giá, chia sẻ khó khăn do dịch

bệnh Covid-19 gây ra, đối với các
khách hàng đang thuê để khách
hàng an tâm kinh doanh; Đối với
khách hàng thuê mới, giãn tiến
độ thanh toán phù hợp với tình
hình tài chính của khách hàng.
Với phương châm “lấy khách hàng
làm trọng tâm”, TTC Land triển khai
mạnh Giải pháp quản lý khách
hàng CRM, ứng dụng Công nghệ
thông tin nhằm tăng hiệu quả của
các hoạt động Marketing và tập
trung vào các nhóm khách hàng và
thị trường tiềm năng.
Về công tác tài chính, Công ty tiếp
tục làm việc với các tổ chức tín
dụng, huy động vốn tài trợ dự án
và phục vụ kế hoạch phát triển
của Công ty; Nâng hạn mức tín
dụng tại các ngân hàng; Tìm kiếm
nguồn vốn trung dài hạn thông
qua các quỹ đầu tư; Đồng thời,

chú trọng kiểm soát dòng tiền và
có các giải pháp kịp thời đảm bảo
thanh khoản; Đưa vào ứng dụng hệ
thống ERP trong công tác quản trị
điều hành.
Về công tác chính sách - nhân sự,
Công ty thường xuyên rà soát chi
phí hoạt động nhằm tiết giảm
khoản bất hợp lý, duy trì các hoạt
động đào tạo nội bộ nhằm tinh
nhuệ lực lượng và kiện toàn bộ máy
nhân sự, quản lý nhân sự theo hệ
thống đánh giá KPI, thường xuyên
xây dựng và thực hiện các chương
trình đào tạo chuyên ngành để
nâng cao chất lượng nhân sự.
Về Công nghệ thông tin, TTC Land
đã triển khai và hoàn thiện nhiều
dự án Công nghệ thông tin trong
chuỗi hoạt động của mình, từ hoạt
động đầu vào phát triển dự án, hoạt
động kinh doanh đến hoạt động
vận hành quản lý tòa nhà như: hệ
thống CRM, ERP, E-Office, app “TTC
Land Home” giúp vận hành quản lý
tòa nhà hiệu quả…
Với những kết quả ấn tượng trên,
cho thấy việc tái cấu trúc Công ty
đã đi theo đúng lộ trình, gia tăng
hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi,
đem lại những kết quả đáng ghi
nhận cho ngành Bất động sản TTC.
Trước mắt, việc phục hồi sau đại
dịch không dễ dàng, tuy nhiên thị
trường vẫn còn nhiều tiềm năng
cho những doanh nghiệp có định
hướng đúng đắn, nhắm vào nhu
cầu thực để phục vụ, TTC Land tin
tưởng vào những dự báo và tính
khả thi của các kế hoạch như chiến
lược đã đề ra, quyết tâm theo đuổi
sứ mệnh “Vì cộng đồng - Kiến tạo
an cư”.
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
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VƯỢT THÁCH THỨC, ĐÓN THÀNH CÔNG
CÙNG CHIẾN LƯỢC 5 NĂM 2021 - 2025

Ông Võ Quốc Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TTC Land trình bày định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 13.8.2021, CTCP Địa ốc
Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)
đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt
động 6 tháng đầu năm và triển
khai kế hoạch hoạt động 6
tháng cuối năm 2021.

T

rước diễn biến phức tạp của
dịch bệnh Covid-19, nhằm
đảm bảo tuân thủ quy định
phòng chống dịch của Thủ tướng
Chính phủ và UBND Thành phố,
Hội nghị sơ kết (HNSK) TTC Land
được tổ chức theo hình thức trực
tuyến. Đây là lần đầu tiên TTC Land
áp dụng hình thức tổ chức online
cho 1 sự kiện lớn như HNSK nhằm
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duy trì hoạt động thường niên của
Công ty và đảm bảo các công việc
quan trọng không bị đình trệ do
ảnh hưởng của dịch bệnh.
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả
hoạt động kinh doanh, công tác chỉ
đạo điều hành, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc trong 6 tháng đầu năm
2021, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu,
giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc
phục những tồn tại để thực hiện
nhiệm vụ và kế hoạch của Công ty
6 tháng cuối năm 2021.
Tại hội nghị, Ban lãnh đạo và Ban
điều hành đã tập trung thảo luận,
đánh giá kết quả hoạt động kinh
doanh 6 tháng đầu năm 2021,
phân tích những khó khăn, tồn tại,

hướng giải quyết trong các lĩnh vực
trọng tâm: triển khai dự án, bán
hàng, tài chính kế toán, quản lý
chi phí, cơ cấu nhân sự, công nghệ
thông tin, ứng dụng công nghệ số
trong hoạt động điều hành, kinh
doanh, quản lý,…
Theo Báo cáo hoạt động 6 tháng
đầu năm 2021 do bà Phạm Thị
Khuê - Phó Tổng Giám đốc TTC
Land trình bày, tình hình thị trường
bất động sản (BĐS) dân dụng tại
TP.HCM những tháng đầu năm
2021 có phần khả quan với tổng số
lượng căn hộ được mở bán chính
thức đạt 9.978 căn, tăng 80% so
với cùng kỳ, tỷ lệ hấp thụ hơn 85%.
Riêng thị trường BĐS thương mại
(bán lẻ và văn phòng cho thuê) gặp
khó khăn, chịu tác động nặng nề
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bởi dịch Covid-19 bùng phát trở lại
vào đầu tháng 5. Theo đó, giá cho
thuê giảm mạnh từ 20 - 40%. Tỷ lệ
lấp đầy đạt khoảng 80 - 85%. Dự
báo trong các tháng tới, thị trường
BĐS cho thuê tiếp tục khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh.
Trong bối cảnh thị trường khó
khăn chung, Ban lãnh đạo TTC
Land đã kịp thời định hướng tập
trung, chiến lược kinh doanh rõ
ràng, cùng với quỹ đất ổn định và
năng lực quản trị, điều hành vượt
trội, TTC Land đã ghi nhận sự tăng
trưởng ấn tượng trong hầu hết các
hoạt động, đúng với định hướng
chiến lược phát triển năm 2021.
Phát biểu về định hướng hoạt
động 6 tháng cuối năm 2021, ông
Võ Quốc Khánh - Phó Chủ tịch
HĐQT, Tổng Giám đốc nhấn mạnh,
6 tháng cuối năm 2021, TTC Land
tập trung vào công tác triển khai
các dự án trọng tâm: Hoàn tất
bàn giao dự án Carillon 7 và tập
trung các dự án Panomax, Selavia,

Charmington Tân Sơn Nhất, TTC
Plaza Đức Trọng, Jamona Golf &
Life,…; đẩy mạnh bán hàng các sản
phẩm BĐS dân dụng; tăng cường
bán hàng tồn, tích sản; mở rộng
mảng kinh doanh phân tán; khai
thác sàn thương mại hiện hữu và
mới; hợp tác với các tổ chức tín
dụng để thực hiện huy động vốn
tài trợ dự án; tiếp tục tìm kiếm cổ
đông chiến lược mới để nâng cao
hình ảnh, thương hiệu; hoàn thành
tốt nhiệm vụ 2021, làm tiền đề cho
việc xây dựng và triển khai chiến
lược 5 năm tiếp theo.
Đồng thuận với định hướng, bà
Nguyễn Thùy Vân - Chủ tịch HĐQT
chỉ đạo thêm, trước tác động của
dịch bệnh và sự biến động của thị
trường BĐS ảnh hưởng đến công
tác hoàn thiện pháp lý dự án, Ban
điều hành TTC Land cần quyết liệt
hơn, chuẩn bị sẵn sàng các kịch
bản thay thế, có phương án dự
phòng, bài toán tài chính phù hợp
để đảm bảo hoàn thành mục tiêu
chiến lược 5 năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông
Chủ tịch Tập đoàn đánh giá cao
những nỗ lực của Ban lãnh đạo
cũng như tập thể Cán bộ Nhân
viên TTC Land trong thời gian vừa
qua. Đồng thời cũng chỉ ra những
khuyết điểm, những vấn đề tồn
đọng cần khắc phục để hoàn
thành các chỉ tiêu được giao.
Đáp từ chỉ đạo của Ông Chủ tịch
Tập đoàn, tập thể TTC Land cam kết
sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu 6
tháng cuối năm, đồng thời chuẩn
bị nền tảng cho kế hoạch phát
triển trong thời gian sắp tới.
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng
đầu năm và triển khai kế hoạch
hoạt động 6 tháng cuối năm 2021
của TTC Land đã diễn ra thành công
tốt đẹp và kỳ vọng kết quả tích cực
hơn trong những tháng cuối năm.
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Hội nghị sơ kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch
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Dự án Selavia khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh
Đảo cọ nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai

HẤP LỰC KHÓ CƯỠNG

“SEN VÀNG SELAVIA” NƠI ĐẢO NGỌC
Khu phức hợp Selavia là một dự án trọng điểm tại Phú Quốc. Hàng loạt tiện ích đang thành hình
biến dự án thành Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại một trong những điểm đến thu hút nhất tại
Việt Nam và quốc tế.
Biểu tượng mới của đảo ngọc

K

hu phức hợp nghỉ dưỡng có
quy mô 180ha tại Vịnh Đầm,
nơi có vị trí ỷ sơn hướng hải.
Ngoài địa thế tuyệt đẹp của thiên
nhiên, điểm nổi bật của dự án là
thiết kế ấn tượng, kiến tạo đảo
nhân tạo hình đóa sen vàng nổi
bật giữa núi non hùng vĩ, tạo thành
khu vực sinh khí trù phú và thịnh
vượng bậc nhất tại đảo ngọc Phú
Quốc.
Được truyền cảm hứng từ những
giá trị cao quý gắn liền với hoa
sen, Selavia mang hình ảnh quốc
hoa vào trong kiến trúc của mình,
kiến tạo nên khu đảo nhân tạo
22
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đầu tiên trên đảo ngọc Phú Quốc.
Dự án Selavia khiến người ta liên
tưởng tới hình ảnh Đảo cọ nhân
tạo Palm Jumeirah ở Dubai. Vì thế,
đảo hoa sen Selavia cũng được kỳ
vọng trở thành biểu tượng và tạo
nên điểm nhấn cho thành phố Phú
Quốc trong tương lai; đồng thời trở
thành điểm đến bậc nhất thu hút
khách du lịch trong và ngoài nước.
Kinh nghiệm của nhiều nước cho
thấy, các công trình có tính biểu
tượng của điểm đến thường tạo ra
điểm nhấn độc đáo và qua đó hình
thành lực hút cho cả vùng như:
Singapore có tượng sư tử, Thượng
Hải có tháp Minh Châu, Đài Loan có
tháp Đài Bắc 101, Đà Nẵng gần đây

có Cầu vàng nổi tiếng thế giới…
“Khao khát hàng đầu của chúng
tôi không chỉ tạo nên những công
trình xứng tầm với một khu đô thị
giải trí thương mại quy mô lớn như
Selavia mà còn tạo lập một biểu
tượng về văn hóa, du lịch tại điểm
đến trù phú như Phú Quốc”, đại
diện TTC Phú Quốc cho biết.
Shophouse Selashine - Đại lộ
Ánh sáng sôi động
Trên con đường trở thành một
thành phố du lịch quốc tế, Phú
Quốc cần những dự án quy mô
lớn và đạt được những tiêu chuẩn
quốc tế, để không chỉ đưa đảo
ngọc thành tâm điểm du lịch, nghỉ

BẤT ĐỘNG SẢN
nghiệm khác nhau cho du khách
cũng như chủ nhân của căn nhà.
Đẳng cấp thượng lưu trong
thành phố thịnh vượng

Đại lộ ánh sáng cùng hệ thống shophouse Selashine
- điểm đặc trưng nhất thu hút nhà đầu tư

dưỡng, giải trí sôi động, mà còn
đón đầu bước chuyển đổi lớn về
quy mô dân số, cơ cấu kinh tế nơi
đây. Vì vậy, các dự án cần phải có
tính thực tế là không chỉ thu hút du
khách mà còn tạo lập được không
gian sống, sinh hoạt phù hợp với
một thành phố biển sôi động.

doanh tại đây có một thị trường
hấp dẫn về lợi nhuận, tạo lực cầu
rất lớn về shophouse. Shophouse
biển hiện nay tập trung chủ yếu ở
những dự án tổ hợp du lịch lớn với
quy mô hàng trăm hecta, được quy
hoạch bài bản của những chủ đầu
tư có tên tuổi trên thị trường.

Định hướng theo tầm nhìn chiến
lược này, Khu phức hợp Selavia Phú
Quốc được đầu tư theo xu hướng
"hệ sinh thái" đẳng cấp phục vụ
cho nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và
sinh sống, kinh doanh. Đáng chú ý,
lần đầu tiên tại Phú Quốc có một
khu phố thương mại sầm uất mang
tên “Selashine - Đại lộ Ánh sáng” đa
tiện ích được đưa vào sử dụng. Đây
là khu vực ẩm thực và dịch vụ sôi
động 24/7 trên đại lộ tuyệt đẹp kết
nối trục trung tâm Bắc Nam đảo
với cung đường ven biển dài hơn
1.200m thu hút hơn 100 thương
hiệu lớn về ẩm thực, thời trang và
giải trí, cùng nhiều hoạt động lễ hội
độc đáo khác.

Vì vậy, shophouse Selashine đang
được nhà đầu tư săn đón khi sở
hữu nhiều tiềm năng trở thành
điểm nhấn của Phú Quốc trong
tương lai, tạo nên sức cộng hưởng
cho kinh tế, du lịch, thương mại
dịch vụ. Shophouse tại "Đại lộ Ánh
sáng" Selashine có nhiều diện tích
từ 160m2 đến 270m2, dự kiến bàn
giao vào tháng 9.2022, phù hợp
với đa dạng mô hình kinh doanh,
giúp khai thác tối đa diện tích sử
dụng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Bên cạnh đó, mỗi căn shophouse
trong tổng số 99 căn hạn chế,
mang một nét riêng, biến điệu và
tự do về màu sắc, linh hoạt trong
bố trí không gian nhưng vẫn bảo
đảm tính tổng thể đậm nét bản địa
trong toàn khu, tạo nên những trải

99 căn shophouse Selashine nơi
thành phố không ngủ
Các điểm đến hấp dẫn như Phú
Quốc đang hội tụ nhiều điều kiện
để phát triển các hoạt động kinh
doanh, thương mại đón hàng triệu
du khách trong và ngoài nước
tham quan hằng năm. Cùng với
việc được nâng cấp thành thành
phố, kinh tế đêm tại Phú Quốc
đang được các nhà quản lý thúc
đẩy, hứa hẹn tạo nên một “điểm
đến không ngủ” sôi động. Qua đó,
giúp cho các doanh nghiệp kinh

Liên kết vùng của dự án Khu phức
hợp Selavia cũng rất thuận tiện
cho các điểm đến kết nối nổi tiếng
toàn đảo: Cách sân bay quốc tế Phú
Quốc 15 phút, cách JW Phú Quốc
chỉ 10 phút,… Cộng hưởng với các
điểm đến này, mô hình phát triển
của Selavia là trở thành hệ sinh
thái du lịch “tất cả trong một” trong
khu phức hợp nghỉ dưỡng tầm cỡ
quốc tế. Các sản phẩm của Selavia
gồm: biệt thự 6 sao trên biển, trung
tâm thương mại, biệt thự dành cho
chuyên gia, shophouse, khách sạn,
resort 4 - 5 sao. Bên cạnh đó là hàng
loạt tiện ích đẳng cấp như Quảng
trường đi bộ, nhà hát Con Sò, hồ
bơi vô cực, công viên biển…
Qua đó, du khách luôn cảm thấy
thoải mái trong hành trình khám
phá những điều bất ngờ tại đảo
ngọc. Còn giới doanh nhân, chuyên
gia sành sỏi tìm thấy cảm giác quen
thuộc về một ngôi nhà thứ hai của
một dự án tích hợp đầy đủ các tiện
ích. Sen vàng Selavia được giới đầu
tư gửi gắm nhiều kỳ vọng cùng
với tiềm năng phát triển bất động
sản nghỉ dưỡng của Việt Nam nhờ
tạo dựng được niềm tin trong giai
đoạn chống dịch, cảnh quan thiên
nhiên hấp dẫn và sự tăng trưởng
kinh tế cao.
CTCP Toàn Hải Vân

Hệ thống shophouse sang trọng cận biển
hứa hẹn nhiều tiềm năng cho giới đầu tư
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NHỮNG LỢI ÍCH

KHI THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN
Được thành lập từ tháng
9.2008, Khu công nghiệp
(KCN) Thành Thành Công
do CTCP KCN Thành Thành
Công (TTCIZ) làm chủ đầu
tư, với quy hoạch tổng
thể lên đến 1.020ha với 3
phân khu chức năng: KCN
760ha, Khu dân cư 76ha,
Khu kho cảng và Nhà máy
Điện mặt trời 184ha.

V

ới quỹ đất công nghiệp sẵn
sàng, dịch vụ hạ tầng hoàn
chỉnh, vị trí địa lý thuận lợi
và lao động dồi dào, KCN Thành
Thành Công là “điểm kết nối nguồn
lực các nền kinh tế Xuyên Á”, cung
cấp các sản phẩm đa dạng như cho
thuê đất công nghiệp, nhà xưởng
xây sẵn với đầy đủ các dịch vụ tiện
ích như cung cấp điện, cung cấp
nước sạch, xử lý nước thải, duy tu
bảo dưỡng cơ sở hạ tầng…

tư ban đầu này cho hoạt động sản
xuất, gia tăng hiệu quả dự án đầu tư.
Ngoài ra, khi thuê NXXS, nhà đầu tư
sẽ được hưởng những ưu đãi thuế
quan (tùy theo địa phương đầu tư)
và nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ
phía KCN để có thể dễ dàng đi vào
hoạt động sản xuất hơn so với việc
thuê bên ngoài.
Ưu điểm thứ hai chính là nhà đầu
tư có thể rút ngắn thời gian đi vào
hoạt động sản xuất. Quá trình thuê
đất và tự xây dựng nhà xưởng, từ
giai đoạn chuẩn bị cho đến khi
hoàn thành, nghiệm thu công trình
đưa vào sử dụng và hoàn chỉnh các
thủ tục pháp lý cần thiết tại khu đất
đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với
việc thuê NXXS. Nhà đầu tư thuê
NXXS vừa có thể tiết kiệm thời gian
xây dựng, vừa yên tâm đối với các
thủ tục pháp lý cần thiết, do đó nhà
đầu tư có thể nhanh chóng triển
khai hoạt động sản xuất.
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài

chưa hoạt động tại Việt Nam, việc
thuê NXXS còn đóng vai trò như
một “bước đệm” có thể giúp nhà
đầu tư thăm dò, tìm hiểu, đánh giá
chính xác về thị trường, môi trường
hoạt động sản xuất. So với việc
thuê đất tự xây dựng nhà xưởng,
thuê NXXS còn giúp giảm bớt rủi ro
cho nhà đầu tư nước ngoài khi đặt
chân vào thị trường mới, tạo nền
tảng vững chắc giúp nhà đầu tư
có thể phát triển, mở rộng quy mô
sản xuất về sau. Đây cũng chính là
ưu điểm rất lớn mà việc thuê NXXS
mang lại.
Lợi ích khi thuê NXXS tại KCN
Thành Thành Công
Nhu cầu thuê NXXS tăng khiến
việc kinh doanh NXXS trở thành xu
hướng của các công ty kinh doanh
hạ tầng khu công nghiệp, trong
đó có TTCIZ. Hiện tại, KCN Thành
Thành Công có 14 nhà xưởng sẵn
sàng cho thuê với tổng diện tích
70.206m2, đạt tỷ lệ lấp đầy 67%.

Ưu điểm của việc thuê nhà
xưởng xây sẵn (NXXS) tại KCN
Hiện nay, nhu cầu thuê NXXS đang
tăng cao do có nhiều ưu điểm, giúp
các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm
bớt áp lực về mặt tài chính do có sự
chênh lệch chi phí rất lớn giữa việc
nhà đầu tư tự thuê đất xây dựng
nhà xưởng so với việc thuê NXXS.
Khi thuê NXXS, nhà đầu tư không
phải bỏ nhiều chi phí đầu tư ban
đầu để thuê đất và thi công xây
dựng. Do đó, nhà đầu tư có thể
linh hoạt sử dụng nguồn vốn đầu
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Chất lượng nhà xưởng xây sẵn được đảm bảo, phù hợp tiêu chuẩn nhiều ngành nghề khác nhau

Bên cạnh đó, TTCIZ vẫn đang tiếp
tục triển khai xây dựng thêm NXXS
và dự kiến đến cuối năm 2021,
tổng số NXXS ở KCN là 20 NXXS, với
tổng diện tích 115.495m2.
Lý do để khách hàng lựa chọn NXXS
tại KCN Thành Thành Công đầu
tiên đó chính là vị trí địa lý thuận
lợi, kết nối giao thông liên vùng
bằng cả đường thủy và đường bộ,
các doanh nghiệp hoạt động trong
KCN có thể rút ngắn thời gian, giảm
chi phí vận chuyển nguyên vật liệu
và xuất nhập khẩu hàng hóa.
Bên cạnh đó, KCN đã thiết kế nhà
xưởng đúng quy chuẩn, được thiết
kế, xây dựng khoa học, phù hợp
nhiều ngành sản xuất và theo đúng

ến thuê nhà xưởng xây sẵn tại KCN Thành Thành Công

quy chuẩn với đầy đủ hạng mục:
Nhà xưởng sản xuất, văn phòng, hệ
thống sprinkler phòng cháy chữa
cháy, hệ thống cấp thoát nước, hệ
thống chiếu sáng, trạm điện, các
công trình phụ (nhà bảo vệ, nhà xe,
căn tin…).
Bên cạnh đó, KCN thiết kế diện tích
đa dạng, từ 1.000, 2.000, 3.000 đến
4.000m2 (diện tích nền xưởng sản
xuất, chưa bao gồm văn phòng,
các công trình phụ…) đáp ứng
nhu cầu đa dạng của khách hàng,
có thể linh hoạt tăng diện tích
theo yêu cầu bằng cách cho thuê
ghép xưởng. Đồng thời, cơ sở hạ
tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại
cũng là điểm thu hút các nhà đầu
tư đến thuê NXXS tại KCN Thành
Thành Công. TTCIZ đảm bảo đáp
ứng hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của nhà đầu tư với
mạng lưới giao thông nội bộ và các
tuyến hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh,
trạm biến áp 110/220KV công suất
2x63MVA, nhà máy cung cấp nước
sạch tổng công suất 20.000m3/
ngày đêm, các nhà máy xử lý nước
thải với tổng công suất 16.000m3/
ngày đêm.
Nhà đầu tư sẽ được TTCIZ hỗ trợ
đăng ký cấp phép ban đầu (Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư và
Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh), tư vấn đầu tư miễn phí.
Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy
tính chuyên nghiệp làm tiêu chuẩn
phục vụ, đội ngũ nhân viên TTCIZ
cam kết hỗ trợ khách hàng trong

suốt thời gian hoạt động tại KCN,
hướng đến góp phần đảm bảo sự
hoạt động ổn định, hiệu quả của
khách hàng.
Song song đó, nhằm tạo một
môi trường hoạt động sản xuất
an toàn, hiệu quả, hướng đến xây
dựng KCN kiểu mẫu, tại đây luôn
chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi
trường và an ninh trật tự. TTCIZ thực
hiện quy hoạch KCN với hệ thống
cây xanh cảnh quan dọc các tuyến
đường, giữa các khu vực để tạo
bóng mát, không khí thoáng đãng
cũng như xây dựng hệ thống kênh
sinh thái dựa trên điều kiện địa hình
hiện hữu, tạo nên lá phổi xanh, tác
động tích cực đến môi trường và
tạo giá trị thẩm mỹ.
Về an ninh, KCN trang bị hệ thống
camera an ninh dọc theo các tuyến
đường, nút giao thông trọng điểm
và có đội ngũ bảo vệ cơ hữu, hoạt
động 24/7, thường xuyên thực hiện
tuần tra, giúp đảm bảo an ninh trật
tự.
Với chất lượng NXXS được đảm bảo,
phù hợp tiêu chuẩn nhiều ngành
nghề khác nhau, vị trí địa lý thuận
lợi, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện
ích và chăm sóc khách hàng chuyên
nghiệp, TTCIZ tin tưởng dịch vụ cho
thuê NXXS tại KCN Thành Thành
Công sẽ mang đến hiệu quả cao
nhất và sự yên tâm cho nhà đầu tư,
doanh nghiệp.
CTCP KCN Thành Thành Công
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GIẢI PHÁP LƯU TRỮ HÀNG HÓA TỐI ƯU
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Nhu cầu tìm dịch vụ thuê kho luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn trong quá trình hoạt động
sản xuất - kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phân vân trong việc lựa chọn hình thức thuê như thế nào
sẽ phù hợp và tiết kiệm nhất?

V

ới nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực cung cấp các
giải pháp logistics, CTCP
Khai thác và Quản lý Khu công
nghiệp Đặng Huỳnh (TTC Đặng
Huỳnh) sẽ giúp các doanh nghiệp
hiểu rõ hơn về các hình thức cho
thuê kho phổ biến, từ đó có thể lựa
chọn được giải pháp lưu trữ hàng
hóa tối ưu.

triển rất mạnh vì cung cấp sự tiện
ích và thuận lợi cho các doanh
nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
Điểm chung của 2 hình thức thuê
kho đó chính là tiết giảm chi phí
đầu tư ban đầu khi sử dụng hình
thức nhà kho xây sẵn, giảm bớt áp

lực về mặt tài chính; Thời gian thuê
linh động theo nhu cầu của khách
hàng: ngắn, trung và dài hạn; Dịch
vụ hỗ trợ đầy đủ như điện, nước,
xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, cân
xe… mang đến cho doanh nghiệp
các giải pháp nhanh chóng và tinh
gọn; Vị trí giao thông thuận lợi, kết

Tùy vào mục đích sử dụng và khối
lượng hàng hóa, có nhiều hình
thức cho thuê kho khác nhau. Tuy
nhiên, có 2 hình thức phổ biến:
Cho thuê kho khoán và Cho thuê
kho quản lý hàng.
Theo ông Nguyễn Thành Chương,
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bất
động sản Công nghiệp Thành
Thành Công, với nhu cầu thị trường
hiện nay, kho quản lý hàng hóa là
loại hình dịch vụ có tiềm năng phát
26
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Kho khoán tại KCN Mỹ Xuân A, Bà Rịa - Vũng Tàu

nối đến hệ thống cảng và sân bay
lớn, phù hợp cho việc lưu trữ và
phân phối hàng hóa, nguyên vật
liệu, sản phẩm, bán thành phẩm.
Tuy nhiên, cho thuê kho khoán
là hình thức cho thuê giao khoán
một phần nhà kho hoặc diện tích
kho riêng biệt cho khách hàng
dùng để chứa hàng. Thường các
doanh nghiệp có khối lượng hàng
nhiều và ổn định, thời gian thuê
trung hoặc dài hạn sẽ lựa chọn
hình thức kho khoán để lưu giữ
hàng hóa. Cho thuê kho quản lý
hàng là hình thức cho thuê kho
kèm dịch vụ quản lý hàng hóa, cho
thuê một phần diện tích trên tổng
diện tích kho chung dùng để chứa
hàng hóa. Các doanh nghiệp có
quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp
thương mại có khối lượng sản xuất
- kinh doanh theo thời vụ hoặc các
doanh nghiệp muốn tập trung chi
phí, nhân lực để phát triển sản xuất
- kinh doanh có nhu cầu thuê kho
linh hoạt về thời gian sẽ lựa chọn
hình thức kho quản lý hàng để lưu
giữ hàng hóa nhằm tối ưu chi phí.
Hy vọng với những thông tin này
sẽ giúp các doanh nghiệp lựa chọn
được loại hình nhà kho phù hợp.
CTCP Khai thác và Quản lý KCN
Đặng Huỳnh

CHO THUÊ KHO KHOÁN

CHO THUÊ KHO QUẢN LÝ HÀNG

DIỆN
TÍCH
THUÊ

• Diện tích thuê phải lấy hết theo từng
khung kho, không có diện tích nhỏ.
• Thời gian thuê trung và dài hạn. Có thể
dùng kho để chứa hàng, gia công, hoặc
sản xuất.

• Diện tích thuê đa dạng, phù hợp với nhiều quy
mô doanh nghiệp: lớn, vừa và nhỏ.
• Linh hoạt thay đổi diện tích và thời gian thuê
theo tình hình và kế hoạch sản xuất - kinh doanh
của doanh nghiệp.

PHÍ
DỊCH
VỤ

• Phí thuê kho/xưởng.
• Phí dịch vụ kèm theo: sử dụng điện, nước,
xử lý nước thải, thu gom rác thải…

• Phí thuê kho, phí quản lý hàng.
• Phí dịch vụ xếp dỡ hàng hóa...

ĐẦU TƯ
CẢI TẠO

• Chịu mọi chi phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa
liên quan.

• TTC Đặng Huỳnh đảm bảo mọi chi phí đầu
tư, cải tạo theo nhu cầu sử dụng.

AN NINH
AN TOÀN

• Bảo vệ an ninh, an toàn vành đai kho.
• Tự trang bị các thiết bị và thực hiện đầy
đủ các quy định về an toàn PCCC. Chịu trách
nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
theo quy định pháp luật.
• Chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư
hỏng, thiệt hại về tài sản trong phạm vi
kho thuê và khu vực xung quanh (nếu có).

• TTC Đặng Huỳnh chịu trách nhiệm đảm bảo an
ninh, an toàn và chịu rủi ro về mất mát, hư hỏng,
thiệt hại hàng hóa của khách hàng.

HOẠT
ĐỘNG

• Khách hàng chủ động trong quá trình
hoạt động và vận hành, tự tổ chức, quản lý,
sắp xếp, bảo quản hàng hóa và hoạt động
xuất nhập.
• Kho thuê độc lập, riêng tư.

• TTC Đặng Huỳnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý,
sắp xếp, bảo quản hàng hóa và hoạt động xuất
nhập cho khách hàng.
• Khách hàng phải thông báo trước kế hoạch xuất
nhập hàng hóa.

• Phải đảm trách công tác quản lý, đào tạo
và chi trả các chi phí nhân sự như: lương,
thưởng, phúc lợi, BHXH, BHYT…

• Giúp khách hàng tiết giảm bộ máy nhân sự cũng
như công tác quản lý, đào tạo nhân sự, tập trung
cho sản xuất - kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo tốt
hoạt động quản lý hàng hóa.
• Tận dụng được đội ngũ nhân sự trình độ chuyên
môn cao, nhiều kinh nghiệm của TTC Đặng Huỳnh.

NHÂN
SỰ

TIỆN
ÍCH

• Kiểm kê hàng hóa định kỳ hàng tháng, quý, năm.
• Cung cấp báo cáo tồn kho và các báo cáo khác
theo nhu cầu khách hàng.
Liên hệ Tổng kho TTC Đặng Huỳnh để được tư vấn:

0931.331.766
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CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI 1:

AN TOÀN CÙNG 3T "TUÂN THỦ, TRÁCH NHIỆM, THƠM THẢO"
CTCP Đầu tư Hạ tầng Cụm
Công nghiệp Tân Hội có trụ
sở đặt tại ấp Hội An, xã Tân
Hội, huyện Tân Châu, tỉnh
Tây Ninh thuộc một trong
những xã biên giới của
Huyện.

C

ông ty Tân Hội gia nhập Tập
đoàn TTC chính thức từ năm
2016, hiện đang là Công ty
con của CTCP Khai thác và Quản
lý KCN Đặng Huỳnh (Đặng Huỳnh),
trực thuộc Tổng Công ty Bất động
sản Công nghiệp Thành Thành
Công.

Công ty hiện quản lý Cụm Công
nghiệp Tân Hội 1 với diện tích
51,8ha, khu nhà trọ, khu nhà chuyên
gia, nhà máy xử lý nước thải công
suất 2.000m3/ngđ, nhà máy xử lý
nước cấp công suất 3.000m3/ngđ.
Cụm Công nghiệp này có hệ thống
hạ tầng hoàn chỉnh, đường giao
thông, đèn chiếu sáng, cây xanh,
cấp nước sạch, thoát nước thải,
trạm cứu hỏa, bãi trung chuyển rác
và hàng rào tường xung quanh…
Toàn bộ đội ngũ nhân sự của Công
ty đều được thừa hưởng một giá trị
tư tưởng xuyên suốt “Vì cộng đồng,
phát triển địa phương” từ Tập đoàn,
Tổng Công ty Bất động sản Công
nghiệp và Công ty Đặng Huỳnh.
Tại Công ty Tân Hội, các tố chất ấy
được thể hiện rõ trong tính "Tuân
thủ, trách nhiệm, thơm thảo". Tuân
thủ trong định hướng, tuân thủ
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trong chỉ đạo, tuân thủ trong hành
vi, tuân thủ trong công việc và hơn
thế là tuân thủ chính những quy
tắc từ đạo đức của mỗi cá nhân.
Bên cạnh gìn giữ giá trị cho tổ
chức, Cán bộ Nhân viên Tân Hội
nêu cao tinh thần trách nhiệm với
công việc, với cộng đồng. Những
ngày gần đây, khi đại dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, đội ngũ Cán bộ
Nhân viên Công ty tự giác chuẩn bị
hành lý tư trang vào Công ty thực
hiện “3 tại chỗ” nhằm hoàn thành
tốt công việc, đảm bảo hạ tầng
điện, nước cấp, nước thải, an ninh
và đặc biệt là công tác cảnh quan
và môi trường sinh thái giúp cho
các Doanh nghiệp đang hoạt động
tại Cụm Công nghiệp Tân Hội 1
trong mùa dịch bớt đi nhiều khó
khăn, sự lo lắng và tăng thêm sự
yên tâm và tin tưởng vào các Công
ty của hệ thống TTC. Được sự chỉ
đạo sâu sát và chủ động của lãnh
đạo các cấp cũng như của Ban chỉ
đạo phòng chống dịch của huyện
Tân Châu, Công ty Tân Hội với vai
trò kết nối những doanh nghiệp

với Sở vùng và Chính quyền bằng
những hành động thơm thảo, cởi
mở, ân tình giúp giải quyết nhiều
vấn đề khó khăn của các Doanh
nghiệp hoạt động tại cụm Công
nghiệp trong mùa dịch. Điều này
đã tạo ra một “vùng đệm xanh” để
không những doanh nghiệp mà
còn chính quyền yên tâm tập trung
vào những địa bàn nóng hơn, còn
doanh nghiệp thì yên tâm duy trì
sản xuất.
Trong hai đợt dịch liên tục tại Tây
Ninh, Công ty đã trao tặng tại các
cửa ngõ biên giới của Huyện và
chính quyền cũng như đóng góp
cho nhân dân Huyện 15 bồn nước
1.000 lít và 1.000 bộ kit xét nghiệm
nhanh. Nhưng trên tất cả là tấm
chân tình của toàn thể Cán bộ Nhân
viên Công ty đã cho thấy được sự
“Tuân thủ, trách nhiệm, thơm thảo”
là vũ khí quan trọng nhất trong
hành trình phát triển của tổ chức
trong mọi hoàn cảnh.
CTCP Đầu tư Hạ tầng
Cụm Công nghiệp Tân Hội

TỔNG CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG
Với tổng diện tích đất sở hữu lên đến 1.000 hecta, mạng lưới hoạt động trải dài từ:
Tây Ninh, Tp.Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH:
Đất công nghiệp
Nhà xưởng, nhà kho xây sẵn
Kho quản lý hàng gửi, hàng thế chấp
Giao nhận vận chuyển
Cảng thủy nội địa

NÔNG NGHIỆP

“NGƯỜI DÂN CÒN CẦN ĐƯỜNG,
CHÚNG TÔI CÒN SẢN XUẤT”
Theo nhận định của nhiều
doanh nghiệp, việc áp dụng mô
hình “3 tại chỗ” của Chính phủ là
phương án tối ưu và đúng đắn
nhất trong giai đoạn hiện nay vì
giúp tạo điều kiện cho các công
ty - đặc biệt là nhóm đơn vị chế
biến lương thực, thực phẩm chế
biến, thực phẩm tươi sống…
có thể duy trì sản xuất, phục vụ
nhu cầu người dân.

M

ặc dù, khi triển khai đã
nảy sinh ít nhiều khó khăn
chưa từng có tiền lệ, đó là
vừa phải ứng phó với việc đứt gãy
chuỗi cung ứng với nhiều phát sinh
trong vận chuyển, lưu thông hàng
hóa, vừa phải chăm lo đảm bảo
đời sống, sinh hoạt hàng ngày cho
người lao động.
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Theo bà Huỳnh Bích Ngọc, việc doanh nghiệp cố gắng duy trì sản xuất không chỉ
đơn thuần là vấn đề kinh tế mà là trách nhiệm đảm bảo nguồn cung ứng
thực phẩm với giá cả ổn định đến người dân trong bối cảnh dịch bệnh

Thời gian vừa qua, để ứng phó trước
diễn biến dịch bệnh, toàn bộ 19
tỉnh, thành phía Nam phải thực hiện
giãn cách xã hội. Việc giãn cách kéo
theo nhu cầu về nhu yếu phẩm của
khu vực với khoảng 36 triệu dân này
tăng cao. Nhiều bà nội trợ cho biết,
bên cạnh những loại thực phẩm
như gạo, thịt, cá, trứng, rau củ quả,
nước rửa tay, khẩu trang... thì họ

cũng mua thêm khá nhiều các loại
thực phẩm khô và các loại gia vị như
dầu ăn, nước mắm, đường, muối…
để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc.
Đường là loại gia vị cung cấp năng
lượng không thể thiếu trong bữa
ăn hằng ngày và là mặt hàng được
phân vào nhóm hàng hóa thiết yếu.
Lúc này, sức mua thị trường lớn,
vượt quá tồn kho, do đó Công ty

NÔNG NGHIỆP
ngơi tại chỗ” trên tổng số 636 CBNV
của toàn Công ty. Trước đó, do
diễn biến dịch Covid-19 phức tạp,
Công ty cũng đã chủ động cho
tình huống xấu nhất bằng cách
kích hoạt và xây dựng phương án
phòng dịch nghiêm ngặt, tổ chức
cho công nhân ở lại nhà máy duy
trì sản xuất từ ngày 01.6.2021.
Anh Hải, Công nhân Vận hành máy
đóng đường túi, cho biết, “sinh
hoạt và làm việc ở đây, tôi còn cảm
thấy an tâm hơn ở bên ngoài. Công
ty đã bố trí cho chúng tôi được ăn,
ở, làm việc tại chỗ với những điều
kiện rất tốt”.

TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa Đồng Nai buộc phải tăng ca “2 ca 3
kíp”, công nhân phải choàng việc để
đáp ứng dây chuyền máy móc hoạt
động xuyên suốt liên tục 24/24…
“Người dân còn cần Đường, chúng
tôi còn sản xuất”, đó chính là quyết
tâm của bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó
Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC,
Chủ tịch TTC Sugar khi thực hiện
mô hình “3 tại chỗ” nhằm đáp ứng
chuỗi cung ứng để nguồn cung
không bị thiếu hụt.
Thời điểm này, trong khi các doanh
nghiệp mía đường khác đã kết
thúc vụ sản xuất thì Công ty Đường
TTC Biên Hòa - Đồng Nai với ngành
nghề chính là sản xuất kinh doanh
các sản phẩm đường mía, gần như
là nhà máy duy nhất hoạt động
quanh năm. Nhà máy vẫn đang
bền bỉ hoạt động của mình để
cung ứng các sản phẩm đường túi,
đường bao 50kg và các loại đường
tiêu dùng khác cho toàn thị trường,
đặc biệt là thị trường phía Nam.
Từ 14.7.2021, Công ty Đường TTC
Biên Hòa - Đồng Nai đã bố trí cho
338 Cán bộ Nhân viên (CBNV)
thường trực nhà máy thực hiện
“sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ

Việc “cắm trại” sản xuất vừa đảm bảo
duy trì số lượng nhân sự, vừa giảm
nguy cơ nhân viên bị nhiễm bệnh
từ cộng đồng sau đó mang vào
nhà máy. Với phương án này, CBNV
sẽ ở lại Công ty và được xét nghiệm
Covid theo đúng quy định 7 ngày/1
lần. Ngoài ra, người lao động được
hỗ trợ thêm chi phí ngoài lương là
150.000 đồng/1 ngày, kèm chế độ
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng
mỗi ngày 3 bữa. “Chúng tôi bố trí
khu nghỉ ngơi tươm tất cho các
CBNV, khu thể dục thể thao như
cầu lông, bóng bàn để có nơi rèn
luyện thể chất. Đồng thời, mỗi
CBNV còn được Công ty bổ sung
thêm các loại thuốc bổ tăng sức
đề kháng, trang bị vật tư bảo hộ…
để đảm bảo an toàn sức khỏe”, đại
diện đơn vị này cho hay.
Dĩ nhiên, cũng như nhiều doanh
nghiệp khác khi áp dụng mô hình

“3 tại chỗ”, việc duy trì và đảm bảo
điều kiện sinh hoạt cho 338 CBNV
cùng một lúc khiến khối lượng
công việc tăng nhiều lần. Điểm
khó khăn là làm sao để huy động
đủ lực lượng bốc xếp tiếp nhận và
xuất - lưu trữ đường tại nhà máy.
Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng, kho
bãi cũng bị ảnh hưởng lớn với quy
định giãn cách; tài xế phải kiểm tra
Covid 3 ngày/lần; phương tiện vận
tải, quy định nhận hàng và kiểm
soát xe lưu thông hàng hóa mỗi
địa phương cũng khác nhau; chưa
kể việc tuyển dụng bổ sung nhân
sự có tay nghề cao để tăng cường
đứng máy sản xuất 24/24… cũng
là áp lực lớn.
Tuy nhiên, nhờ sớm xây dựng kế
hoạch dự phòng theo hướng “3 tại
chỗ”, Công ty Đường TTC Biên Hòa Đồng Nai vẫn đảm bảo duy trì công
suất 365 - 380 tấn đường thành
phẩm/ngày, khoảng 11.000 tấn
đường/tháng. Sản phẩm đường
túi các loại với mức sản xuất cao
điểm cung cấp cho thị trường hơn
200 - 210 tấn đường túi/ngày và
đường bao 50kg với mức 165 - 180
tấn/ngày cũng xuất xưởng liên tục
để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng
đột biến của thị trường TP.HCM và
các tỉnh lân cận. Đây là nỗ lực lớn
của đơn vị bởi trong điều kiện dịch
bệnh khó khăn, thiếu thốn trăm bề
vẫn duy trì sản xuất như trong điều
kiện bình thường.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn

Công ty Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai là nhà máy duy trì
hoạt động quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ cây mía
Ấn phẩm TTC Tập 3/2021
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“GO-LIVE” THÀNH CÔNG

HỆ THỐNG ORACLE CLOUD ERP

Sáng ngày 01.7.2021, CTCP
Thành Thành Công - Biên Hòa
(TTC Sugar, SBT) đã chính thức
“Go-live” thành công hệ thống
Oracle Cloud ERP, triển khai
đồng bộ cho 22 đơn vị của SBT
tại 4 nước Việt Nam, Singapore,
Lào và Campuchia.

S

au hơn 300 ngày triển khai,
SBT đã thành công trong
việc hợp nhất các hệ thống
ERP riêng lẻ, hình thành nền tảng
hệ thống thông tin được vận hành
xuyên suốt, theo đó:
(1) SBT sẽ sở hữu một hệ thống
tổng thể và được chuẩn hóa toàn
bộ quy trình cho tất cả hoạt động
của toàn Công ty.
(2) Ứng dụng lõi Oracle Cloud ERP
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được tích hợp với các ứng dụng
khác như hệ Farmer Relationship
Management (FRM), Customer
Relationship Management (CRM),
eOffice... để tạo nên một hệ thống
dữ liệu đồng bộ.
(3) Hệ thống của SBT sẽ được bảo
mật toàn diện ở nhiều tầng lớp, mở
rộng đến hệ điều hành (Operating
system), lưu trữ (Storage) và các lớp
ứng dụng.
Oracle Cloud ERP là hệ thống hạt
nhân (Core ERP) mà SBT dựa vào
đó để tiếp tục hoàn thiện Hệ sinh
thái ứng dụng Công nghệ thông
tin - Kỹ thuật số, với việc tiếp
tục triển khai các hệ thống ứng
dụng nâng cao ở giai đoạn 2, bao
gồm Oracle Cloud HCM (Human
Capital Management), Logistics &
Transportation, Demand Planning
cho đến CTRM (Commodities
Trading & Risk Management)…

Bên cạnh đó, SBT cũng sẽ tiếp tục
nghiên cứu và ứng dụng các xu
hướng công nghệ 4.0 như vạn vật
kết nối (Internet of Thing - IoT), dữ
liệu chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu
lớn (Big Data) vào quản trị và vận
hành doanh nghiệp.
Theo bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó
Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC,
Chủ tịch HĐQT SBT, một khởi đầu
mới, với sự song hành của công
nghệ số đã chính thức bắt đầu
kể từ hôm nay. "Chúng ta đã tìm
được một giải pháp toàn diện để
hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa
chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu
quả quản trị tài chính. Và mục tiêu
trong 3 năm tới, SBT sẽ hoàn chỉnh
hệ sinh thái sử dụng nền tảng công
nghệ thông minh tích hợp từ hạ
tầng và ứng dụng, kết hợp dữ liệu
chuỗi vào vận hành và định hướng
doanh nghiệp, tiến đến mục tiêu trở
thành đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực
phát triển nông nghiệp thông minh
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tại Việt Nam", bà Ngọc nhấn mạnh.

bay", bà My khẳng định thêm.

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này,
bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ
tịch Thường trực HĐQT SBT cho
rằng "Go-live" là bước đầu thành
công trong quá trình thực hiện
chuyển đổi số doanh nghiệp. "Kể
từ hôm nay, các khối, phòng, ban
của 22 đơn vị tại 4 nước Việt Nam,
Singapore, Lào và Campuchia sẽ áp
dụng duy nhất một hệ thống mới
này. Chúng tôi sẽ có được bức tranh
xuyên suốt và minh bạch về hoạt
động của doanh nghiệp, nâng cao
năng lực cạnh tranh, đồng thời quản
trị được rủi ro, hài hòa về quyền lợi
của nông dân, mang lại giá trị cho
khách hàng cũng như nhà đầu tư",
bà nhấn mạnh.

Theo ông Warrick Cleine, Chủ tịch
kiêm Tổng Giám đốc điều hành
KPMG Việt Nam và Campuchia,
không có nhiều doanh nghiệp ở
Việt Nam có tinh thần quyết liệt
như SBT đối với Chuyển đổi số.
"Chúng tôi vinh dự là đối tác tin cậy
của SBT cả về tư vấn và triển khai
hệ thống cho dự án chuyển đổi
quan trọng này. Xin chúc mừng cột
mốc "Go-live" hôm nay và xin chúc
mừng đội dự án SBT - KPMG", ông
Warrick chia sẻ.

"Niên độ 2020 - 2021 đã kết thúc
rực rỡ, trong đó việc SBT "Go-live"
thành công hệ thống Oracle Cloud
ERP chính là một trong những điểm
sáng đáng tự hào. SBT bước vào niên
độ 2021 - 2022 với tâm thế vững
vàng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã
sẵn sàng vươn rộng đôi cánh và vút

Ông Ahmed Sarwar, SAGE Director,
đại diện Nhà cung cấp giải pháp
Oracle Cloud ERP cho biết thành
công này không phải là phần mềm
ERP mà chính là giá trị từ kiến thức,
kinh nghiệm của cả một chuỗi hoạt
động sản xuất, kho vận, bán hàng…
đã được hội tụ lại một cách trọn vẹn.
"Chặng đường cùng nhau kiến tạo
nên những giá trị to lớn đã được
khai thông và tôi hoàn toàn tin
tưởng sự hợp tác tuyệt vời giữa SBT,

KPMG và Oracle sẽ tạo nên một
câu chuyện đầy cảm hứng cho
các doanh nghiệp trong tương lai",
ông Ahmed thông tin thêm.
Sự kiện "Go-live" thành công hệ
thống Oracle Cloud ERP là một
khởi đầu thuận lợi cho lộ trình 5
năm theo chiến lược Vươn cánh
2021 - 2025 của SBT. SBT từng
bước chuyển đổi mọi mặt hoạt
động nhằm hướng đến các chuẩn
mực quốc tế, minh bạch toàn diện,
phục vụ tối đa lợi ích của các đối
tượng trong chuỗi giá trị hoạt
động như nhà đầu tư, khách hàng,
nông dân…
Trong 3 năm tới, SBT sẽ hoàn chỉnh
hệ sinh thái công nghệ thông minh
với sự tích hợp đa chiều, tiến đến
mục tiêu trở thành đơn vị đầu tàu
trong lĩnh vực phát triển nông
nghiệp thông minh tại Việt Nam.
Phòng IR&PR SBT

Kiểm soát vùng nguyên liệu bằng công nghệ hiện đại giúp SBT lập kế hoạch, đầu tư hạ tầng
cũng như có phương pháp thu hoạch, ép mía hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị cây mía
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Nguồn mía lựa chọn là mía giống hữu cơ, không biến đổi gen,
sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

DỰA TRÊN NHỮNG GIÁ TRỊ “XANH”
CTCP Thành Thành Công
- Biên Hòa (Mã SBT) triển
khai nhiều giải pháp
trở thành doanh nghiệp
"xanh", bền vững, góp
phần phát triển kinh tế
địa phương, cộng đồng
xã hội và tạo động lực
vững chắc chinh phục thị
trường quốc tế.

C

hiến lược kinh doanh “xanh”
hay định hướng trở thành
một “doanh nghiệp xanh” là
xu hướng phát triển tất yếu của
các doanh nghiệp trong cuộc đua
toàn cầu. Hiện nay, nhiều doanh
nghiệp lớn trong nước, trong đó có
SBT đã lấy chiến lược kinh doanh
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“xanh” làm nền tảng phát triển, tạo
vị thế cạnh tranh của mình và tạo
đà cho những tham vọng mở rộng
thị trường quốc tế. Trở thành một
doanh nghiệp “xanh” là một quá
trình đầu tư dài hơi và quyết tâm
không ngừng của SBT trong nhiều
năm trên nhiều phương diện.
Nắm bắt cơ hội, liên tục đầu tư
mở rộng sản xuất nông nghiệp
hữu cơ
Nhận thấy nông nghiệp hữu cơ
(organic) đóng vai trò quan trọng
trong nền nông nghiệp hiện đại xanh, sạch và phát triển bền vững,
SBT đã sớm mạnh dạn đầu tư và mở
rộng vùng nguyên liệu hữu cơ tại
3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Hiện vùng nguyên liệu mía organic
của đơn vị này đang đạt khoảng
7.500ha và có thể mở rộng lên đến
20.000ha trong 5 năm tới.
SBT hiện đã sản xuất thành công
6 dòng sản phẩm organic với quy

trình sản xuất đường organic đáp
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hữu cơ
của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA/
NOP) và EU Organic (EU834/2007,
EU889/2008). Theo đó, quy trình
canh tác và sản xuất được quản lý
nghiêm ngặt trong tất cả các khâu.
Nguồn mía lựa chọn là mía giống
hữu cơ, không biến đổi gen, sử
dụng phân bón hữu cơ, phân vi
sinh. Các cánh đồng mía được làm
cỏ thủ công, trồng xen canh đậu để
đa dạng sinh học, dùng thiên địch
và bẫy đèn để quản lý côn trùng. Ở
khâu sản xuất, hệ thống nhà máy
của SBT đã hoàn thiện Hệ thống
quản lý an toàn thực phẩm theo
tiêu chuẩn FSSC 22000, ISO 90012015.
Chủ động phát triển các sản phẩm
đường organic được xem là bước
đi chiến lược của SBT để nâng cao
năng lực cạnh tranh trong ngành
Đường Việt Nam và quốc tế. Các
sản phẩm đường organic đã giúp
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tái tạo khi 100% nhà máy được lắp
đặt hệ thống điện năng lượng mặt
trời tạo ra nguồn năng lượng sạch
phục vụ hoạt động kinh doanh,
giảm phát thải khí nhà kính và giúp
bảo vệ môi trường. Trong niên độ
2019 - 2020, Công ty ước tính đã
tiết kiệm 12 triệu KWh điện, tương
đương khoảng 28 tỷ đồng. Niên
độ 2020 - 2021, SBT đặt mục tiêu
phát triển hệ thống điện mặt trời
mái nhà với tổng công suất lắp đặt
13MWp tại 15 đơn vị, nâng tổng
công suất lắp đặt điện mặt trời của
SBT lên 22MWp.

Hồ chứa nước thải đã qua xử lý của SBT

SBT đáp ứng tối đa các nhu cầu tiêu
dùng chuyên biệt, góp phần tăng
thị phần nội địa của SBT lên 46% và
mở rộng thị trường xuất khẩu lên
tới 24 quốc gia, bao gồm các thị
trường khó tính như châu Âu, Mỹ,
Singapore,…
Nâng cao chuỗi giá trị cây mía,
giảm thiểu các tác nhân gây ô
nhiễm
SBT không ngừng đầu tư vào
nghiên cứu để tối ưu hóa giá trị
cây mía, tạo ra các sản phẩm cạnh
đường và sau đường như: điện
sinh khối, phân bón vi sinh, mật rỉ,...
100% lượng bã mía sinh ra trong
quá trình luyện đường được tận
dụng để chạy máy phát điện, đa
dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm
từ cây mía không chỉ giúp SBT tận
dụng tối đa nguồn nguyên liệu, giá
trị thu được có thể gấp 3 - 4 lần so
với chính phẩm là đường mà qua
đó còn giảm tối đa các phế phụ
phẩm trong quá trình sản xuất,
góp phần bảo vệ môi trường xung
quanh.
Giảm thiểu các tác nhân gây ô
nhiễm trong quá trình sản xuất

cũng được SBT đặc biệt quan tâm
nhằm hướng tới sản xuất thân
thiện với môi trường. Hệ thống
xử lý nước thải tại SBT đạt chuẩn,
100% lượng nước thải được xử lý
và được tái sử dụng cho sản xuất
và tưới mía, giúp tiết kiệm chi phí
cho Công ty và góp phần bảo vệ tài
nguyên nước.
Sử dụng tối đa nguồn năng
lượng tái tạo
Từ niên độ 2018 - 2019, SBT đã sớm
thực hiện chương trình phát triển
điện mặt trời áp mái và năng lượng

Các giải pháp đồng bộ trong chiến
lược trở thành doanh nghiệp “xanh”
đã giúp SBT tối đa hóa lợi nhuận,
góp phần phát triển kinh tế địa
phương, đóng góp vào sự phát
triển chung của cộng đồng. Nhờ
những nỗ lực bền bỉ hướng tới
phát triển bền vững, năm 2020, SBT
đã lọt vào Top 10 thương hiệu vì
môi trường xanh quốc gia, Top 10
doanh nghiệp phát triển xanh bền
vững, đồng thời, đơn vị này cũng
thuộc rổ Chỉ số Phát triển bền vững
- VN Sustainability Index (VNSI 20)
của HOSE. Đây cũng là những nền
tảng quan trọng để SBT thẳng tiến
đến mục tiêu trở thành “Nhà cung
cấp giải pháp sản phẩm Nông
nghiệp có nguồn gốc và bền vững
hàng đầu Đông Dương”.
Phòng IR&PR SBT

Các nhà máy được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
tạo ra nguồn năng lượng sạch, phục vụ hoạt động kinh doanh
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Dòng máy kéo John Deere 6603 được khách hàng đánh giá cao bởi sự mạnh mẽ,
công suất động cơ lớn, ít tiêu hao nhiên liệu với nhiều tính năng linh hoạt và thiết kế đẹp

CÁNH ĐỒNG XANH - NĂNG SUẤT VÀNG
Với lịch sử hơn 184 năm, các dòng máy kéo, máy thu hoạch mang thương hiệu John Deere luôn được
cam kết về chất lượng với độ bền cao và tính linh hoạt về chức năng, giúp giảm chi phí hoạt động cho
người dùng, đảm bảo một mùa màng bội thu...

S

au nhiều năm là đối tác chiến
lược, CTCP Thành Thành
Công - Biên Hòa (TTC Sugar)
hiện đang là đại lý phân phối chính
thức các thiết bị máy kéo, máy
nông nghiệp từ John Deere tại thị
trường Việt Nam. Sự đa dạng sản
phẩm, máy móc thiết bị hiện đại
cùng với quy trình cơ giới hóa phù
hợp với nông nghiệp trong nước
chính là lợi thế quan trọng so với
các đối thủ cùng ngành, cũng là
sự khẳng định vị thế dẫn đầu của
thương hiệu đến từ Mỹ.
Những chiếc máy kéo John Deere
xuất hiện trong đa lĩnh vực nông
nghiệp như lúa nước, bò sữa, mía
và các ngành trồng trọt khác như
cây mì, cây ăn trái và xuất hiện trên
các nông trường lớn. Đây là điều mà
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chưa một hãng máy kéo nào khác
làm được tại nước ta. Một chuỗi cơ
giới hóa, quy trình đầy đủ: làm đất
(cày, bừa, xới), san phẳng mặt bằng
cho đến thu hoạch, chăm sóc như
phun thuốc, bón phân đều được

thực hiện bằng các trang thiết bị
đến từ John Deere. Không chỉ đa
dạng về thiết bị mà máy móc John
Deere còn đáp ứng nhu cầu khắt
khe từ người nông dân nói riêng
và khách hàng nói chung. Tất cả

TTC Sugar nỗ lực mang đến những dòng sản phẩm
hiện đại, phù hợp từng khu vực, địa hình tại Việt Nam
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sản phẩm đều được đánh giá theo
tiêu chuẩn từ Châu Âu, đặc biệt là
thị trường Mỹ. Các trang thiết bị
máy móc nông nghiệp cho cơ giới
hóa nước ta, được Tập đoàn TTC
hợp tác, nhập khẩu 100% từ John
Deere và phân phối phục vụ cho
thị trường Việt Nam.

khách hàng là các công ty, các đơn
vị tổ chức có nhu cầu sử dụng các
mẫu máy kéo lớn. Đối tác và khách
hàng của Trung tâm Thiết bị Cơ
giới Nông nghiệp như: Thagrico,
Vinamilk, TH True Milk, các Hợp tác
xã… và nông dân đều hài lòng về
chất lượng máy kéo được cung cấp.

Dòng máy kéo John Deere 6603 có
công suất đạt 120Hp, với động cơ
PowerTech 6 xi lanh cho máy kéo
đạt năng suất vượt trội và hiệu quả
hơn so với các dòng máy kéo trước.
Dòng máy kéo này mang đến nhiều
công nghệ tiên tiến, hiện đại hơn
so với các đối thủ, như công nghệ
“Dẫn hướng lái - AutoTrac” bao
gồm hệ thống được cài đặt sẵn, kết
hợp với màn hình và vô lăng dẫn
hướng lái tự động (ATU 300). Máy
được cung cấp 2 loại cabin: cabin
mở và cabin đóng. Tất cả phiên bản
đều cung cấp không gian vận hành
thoải mái, quan sát rộng hơn, đảm
bảo cho người vận hành máy kéo
có trải nghiệm tốt, mang đến hiệu
quả công việc cao nhất.

Hình ảnh người nông dân Việt Nam
vận hành các trang thiết bị đến từ
John Deere ngày càng rộng khắp,
đó cũng là sứ mệnh của Tập đoàn
TTC đặt ra. Trong tương lai, TTC
Sugar và John Deere sẽ tiếp tục nỗ
lực để mang đến tay khách hàng
những dòng sản phẩm mới, hiện
đại, phù hợp từng khu vực, địa
hình tại Việt Nam.

Hiện nay, TTC Sugar đã cho ra đời
các Trung tâm 3S được xây dựng
theo đúng tiêu chuẩn: Sales Service - Spare Part (Bán hàng - Bảo
hành, sửa chữa - Phụ tùng chính
hiệu). Thông qua các Trung tâm
3S này đặt tại tỉnh thành cùng hệ
thống đại lý được đang mở rộng
tại các vùng miền, khách hàng có
thể dễ dàng mua sắm không chỉ
thiết bị và phụ tùng chính hãng
mà còn được sử dụng tối ưu dịch
vụ sửa chữa, nâng cấp, cải tiến,
theo tiêu chuẩn và quy định của
nhà sản xuất.
Trung tâm Thiết bị Cơ giới
Nông nghiệp

Các sản phẩm từ thương hiệu John
Deere hiện đang dẫn đầu về chất
lượng và có đầy đủ các dòng sản
phẩm cho các ngành: Lúa nước, bò
sữa, mía và các ngành trồng trọt
khác như cây mì, khoai lang, cây
ăn trái… và các dòng máy kéo đa
dạng, từ mã lực thấp cho các cá
nhân là hộ nông dân, cho đến các
dòng máy có mã lực cao dành cho
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NÔNG NGHIỆP

NIÊN ĐỘ 2020 - 2021: LÃI SAU THUẾ CỦA SBT

ĐẠT KỶ LỤC TRONG NHIỀU NĂM

SBT báo lãi trước thuế 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng trong Quý IV/2021

Năm tài chính của CTCP Thành
Thành Công - Biên Hòa (TTC
Sugar, Mã SBT) bắt đầu từ
01.7 và kết thúc vào 30.6 năm
sau. Kết quả kinh doanh lũy
kế 4 quý của doanh nghiệp
này vượt kế hoạch năm, sản
lượng Đường tiêu thụ tiếp tục
vượt 1 triệu tấn.

S

BT công bố báo cáo tài chính
Quý IV và kết quả kinh doanh
cả năm tài chính 2020 - 2021.
Chỉ tính riêng Quý IV, doanh thu
thuần tăng 10,2% so với cùng kỳ,
đạt hơn 4.152 tỷ đồng, trong khi
tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ
8,4% giúp lợi nhuận gộp từ bán
hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần
681 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với
Quý IV năm tài chính trước đó. Biên
lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh từ
15% lên 16,4% Quý IV vừa qua.
Báo cáo tài chính ghi nhận, tiền
và các khoản tương đương tiền
đến hết Quý IV đạt hơn 1.700 tỷ
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đồng, tăng 733 tỷ đồng so với đầu
kỳ. Trong đó lượng tiền đạt 1.008
tỷ đồng, tăng 209 tỷ đồng so với
đầu kỳ và các khoản tương đương
tiền đạt 724 tỷ đồng, tăng 524 tỷ
đồng so với đầu kỳ. Lượng tiền mặt
tăng lên đều đặn và ổn định, đây
là một tín hiệu cho thấy SBT đang
hoạt động rất tốt, có thể chủ động
nguồn vốn để phát triển các kế
hoạch trung và dài hạn.
Kết quả, Quý IV SBT báo lãi trước
thuế 250 tỷ đồng. Lợi nhuận sau
thuế đạt 195 tỷ đồng. Theo ghi
nhận của Tổ chức Đường Quốc tế
ISO, trong nửa đầu tháng 6.2021
chỉ số giá giao dịch đường thô và
đường trắng vẫn giữ mức cao. Chỉ
số giá đường trắng trung bình
tháng 6 là 449,1 USD/tấn, giảm
nhẹ so với tháng 5 nhưng vẫn cao
hơn tháng 4, tháng 3. Giá đường
thô giao ngay (đo bằng chỉ số ISA)
trung bình trong 6 tháng là 17,41
cent/lb, tăng so với các tháng liền
trước đó. Tại thị trường trong nước,
việc thuế chống phá giá và chống
trợ cấp đối với đường có xuất xứ
Thái Lan được áp dụng cũng đã
hạn chế lượng lớn đường nhập về.

Vì vậy, nhiều chuyên gia dự báo giá
đường trong nước sẽ tiếp tục trong
xu hướng tăng.
Lũy kế cả năm tài chính 2020 - 2021
doanh thu Công ty tăng trưởng
15,6%, lên 14.902 tỷ đồng, nhờ các
quý trước đó chi phí vốn giảm, nên
lợi nhuận gộp thu về tăng nhanh
hơn, đạt gấp rưỡi cùng kỳ, lên 2.184
tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp nhờ
vậy cải thiện rõ rệt từ 11,3% năm
trước đó lên 14,7%.
Trừ các chi phí, lợi nhuận trước
thuế cả năm đạt 798 tỷ đồng, tăng
56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau
thuế tăng gần 86% lên mức 675 tỷ
đồng - mức lãi kỷ lục Công ty đạt
được trong nhiều năm trở lại đây.
Năm tài chính 2020 - 2021, SBT đặt
mục tiêu đạt 14.358 tỷ đồng doanh
thu - tăng 11,4% so với doanh thu
thực hiện năm 2019 - 2020. Với kết
quả lợi nhuận đạt được, SBT đã
vượt 20,5% so với chỉ tiêu lợi nhuận
trước thuế 662 tỷ đồng đặt ra cho
cả năm.
Phòng IR&PR SBT

DU LỊCH

DU LỊCH TTC

LINH HOẠT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG MÙA DỊCH

TTC Hotel - Airport là khách sạn tiên phong đón khách cách ly

Trải qua gần 2 năm kể
từ khi dịch Covid-19 khởi
phát, một từ “tổn thất”
không nói lên được hết
những gì ngành du lịch
nói chung phải gánh
chịu. Đặc biệt từ tháng
4.2021, các ca mắc
Covid-19 tại Việt Nam
tăng cao như một dấu
lặng buồn cho hy vọng
hồi sinh ngành du lịch
trước đó.
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D

u lịch TTC cũng không nằm
ngoài “cơn địa chấn” này.
Các khu vui chơi, trung tâm
hội nghị, nhà hàng ăn uống lần
lượt đóng cửa. Các khách sạn hoạt
động cầm chừng theo quy định
của các Sở Ban Ngành địa phương.
Tuy nhiên, trước những khó khăn
này, ngành Du lịch TTC đã linh
hoạt trong hoạt động để tranh thủ
nguồn doanh thu cho Ngành.
Khách sạn đón khách cách ly
Diễn biến dịch ngày càng phức
tạp, người dân càng ngại ngần đi
du lịch. Trong khoảng thời gian
tạm dừng ngắn ngủi này, ngành
Du lịch TTC đã nhanh chóng đưa
ra phương án hoạt động mới để
duy trì hoạt động, đó là chọn một
số khách sạn đáp ứng được tiêu
chuẩn cách ly theo quy định từ các

cơ quan y tế.
Kinh nghiệm từ TTC Hotel - Airport,
khách sạn cách ly từ những đợt
dịch đầu tiên, TTC Hotel - Michelia
cũng bắt đầu đón khách cách ly tại
thành phố Nha Trang. Tiếp sau đó,
TTC Resort - Kê Gà và TTC Resort Ninh Thuận cũng nhận khách cách
ly là các chuyên gia từ nước ngoài,
khách từ các khu cách ly tập trung
muốn chuyển sang cách ly tại
khách sạn có thu phí. Và gần nhất
là TTC Hotel - Cần Thơ cũng nhận
khách cách ly từ ngày 23.8.2021.
Các Khách sạn/Resort của TTC
Hospitality có thế mạnh là phòng
ốc khang trang, di chuyển thuận
tiện, nhân viên được tập huấn kỹ
càng trước khi đón khách. Cách ly
tại đây, khách được phục vụ ăn 3
bữa/ngày tận phòng và được kiểm
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tra y tế thường xuyên. Quan trọng
hơn, các Khách sạn/Resort nhận
khách cách ly đều tuân thủ các quy
định và hướng dẫn từ các cơ quan
y tế của tỉnh, thành phố sở tại nên
đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Phục vụ cơm văn phòng tận nơi
Nhiều quán ăn đóng cửa vì dịch
Covid-19 nên việc ăn uống của
nhân viên văn phòng tại các công
ty cũng gặp khó khăn, vì vậy, ngành
Du lịch TTC cũng đã linh hoạt triển
khai cơm văn phòng giao tận nơi
cho khách hàng là các công ty còn
hoạt động. Bếp trung tâm đã đưa
ra kế hoạch vận hành bếp, lên thực
đơn, giao nhận; Bộ phận kinh doanh
nhanh chóng gửi thông tin đến các
công ty, tổ chức có nhu cầu cơm
văn phòng cho Cán bộ Nhân viên.
Với những nỗ lực không ngừng và
tận dụng tối đa nguồn nhân lực,
ngành Du lịch TTC cũng nhận về
những hợp đồng cung cấp suất
cơm cho trên 10 công ty, tổ chức
trên địa bàn thành phố, với số
lượng cung ứng 2.000 - 3.000 suất/
ngày. Đồng thời, sản phẩm cơm
văn phòng cũng được mở rộng
triển khai tại các đơn vị khác như
TTC Hotel - Phan Thiết, TTC Hotel
- Cần Thơ, TTC Resort - Dốc Lết,
Imperial Hotel…

Những phần bánh ngọt và thư cảm ơn khách cách ly tại TTC Hotel - Michelia

Mặc dù doanh thu từ cơm văn
phòng không thể so sánh được với
doanh thu từ các khu vui chơi hay
lưu trú trước đó, nhưng trong thời
điểm dịch Covid-19 vẫn còn chưa
có dấu hiệu hạ nhiệt, sản phẩm
cơm văn phòng cũng thể hiện sự
cố gắng không ngừng của Du lịch
TTC nhằm tăng doanh thu thêm
cho toàn ngành.

ngừng nghiên cứu các sản phẩm
mới để sẵn sàng “tung ra” ngay sau
khi trở lại trạng thái bình thường
mới. Ngoài ra, các đơn vị cũng tích
cực đưa ra các phương án hoạt
động những tháng cuối năm, các
kế hoạch kiện toàn bộ máy, đào tạo
nguồn nhân lực… chuẩn bị cho
sự bứt phá mạnh mẽ khi tình hình
dịch bệnh được cải thiện.

Bên cạnh các khách sạn cách ly,
cơm văn phòng, thời gian này,
ngành Du lịch TTC cũng không

CTCP Du lịch Thành Thành Công

Cơm văn phòng giao tận nơi cho các công ty trong TP.HCM
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Những trò chơi được thiết kế riêng nhằm tôn vinh
tinh thần đồng đội, nâng cao tính sáng tạo, nhiệt huyết

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING
HOÀN TOÀN MỚI

Đại dịch Covid-19 ngoài sự ảnh hưởng về vật chất thì sức khỏe tinh thần cũng chịu tổn thương không nhỏ.
Với hy vọng có thể đồng hành cùng khách hàng là các công ty, tổ chức “vực dậy tinh thần” thông qua các
sản phẩm du lịch chất lượng, TTC Hospitality cho ra mắt sản phẩm hoàn toàn mới, đó là chương trình
New Team Building - New Normal - New Us.

C

hương trình New Team
Building được TTC Hospitality
thiết kế hoàn toàn mới lạ,
mang đến hơi thở tràn đầy sức
sống thông qua thăm quan các
điểm vui chơi kết hợp các chương
trình đi kèm độc đáo. Tất cả sẽ là
chiếc cầu nối gắn kết tinh thần
đồng đội của các cấp Lãnh đạo,
Phòng ban và Cán bộ Nhân viên
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sau thời gian dài cùng nhau đối
mặt với dịch Covid-19.
Các tour trong chương trình New
Team Building được tổ chức tại
các tỉnh, thành phố du lịch trọng
điểm, như: Huế, Đà Nẵng, Hội An,
Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Cần
Thơ… Đây cũng là những nơi có
các Khách sạn, Resort, Trung tâm

hội nghị, Nhà hàng và Khu vui chơi
của TTC Hospitality trú đóng, vì
vậy, du khách có thể trải nghiệm
được toàn bộ hệ sinh thái của TTC
Hospitality, góp phần làm cho
chuyến đi thêm hoàn hảo.
Điểm khác biệt của New Team
Building chính là các chương trình
phong phú, ấn tượng bên cạnh
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Lưu trú tại các khách sạn sang trọng, hiện đại
giúp chuyến Team Building trở nên ý nghĩa hơn

Tầm nhìn hướng biển sẽ giúp mọi người
được thư giãn và tái tạo năng lượng

TTC World - Thung lũng Tình yêu với không gian
thích hợp cho hoạt động kết nối nội bộ

Khu nhà phao khổng lồ nổi trên mặt biển vô cùng
độc đáo, hấp dẫn tại TTC Resort - Dốc Lết

các hoạt động thăm quan vui chơi
thường thấy. Cụ thể, mỗi chương
trình đều kết hợp các buổi đào tạo,
talk show, tư vấn sức khỏe, tâm linh,
hoạt động thiền, yoga… phù hợp
với yêu cầu thực tế của từng công
ty. Ngoài ra, các buổi nói chuyện
chuyên đề đều có sự tham gia
của các diễn giả, chuyên gia uy tín
trong từng lĩnh vực cụ thể.

hoạt động phong phú và hữu ích
thể hiện chế độ đãi ngộ của doanh
nghiệp dành cho nhân viên.
Với hệ sinh thái Khách sạn, Resort,
Trung tâm hội nghị, Nhà hàng và
Khu vui chơi trải dài khắp các tỉnh,
thành du lịch trọng điểm của cả
nước cùng kinh nghiệm lâu năm

trong lĩnh vực du lịch; đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp, giàu chuyên
môn và kỹ năng, TTC Hospitality tin
tưởng sẽ mang lại những dịch vụ
đảm bảo an toàn, độc đáo và chất
lượng cho khách hàng.
CTCP Du lịch Thành Thành Công

Bên cạnh đó, một phần quan trọng
trong chương trình đó là dịch vụ
chăm sóc y tế 24/7. Khách hàng
sẽ được test nhanh Covid-19 trước
và sau khi tham gia New Team
Building, đồng thời, mỗi chuyến
đi đều có nhân viên y tế hỗ trợ các
vấn đề sức khỏe cho khách hàng.
Đặc biệt, chương trình New Team
Building dựa trên nền tảng “doanh
nghiệp luôn xem nguồn nhân lực
là tài sản quý giá nhất”, do đó các

TTC Resort - Dốc Lết với rừng phượng rộng 3 hecta giúp du khách thỏa thích vui chơi
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“NỤ CƯỜI CHỮA LÀNH”

“Khi cuộc đời cho bạn cả
trăm lý do để khóc, hãy
cho đời thấy bạn có cả
ngàn lý do để cười”, chiến
dịch “Nụ cười chữa lành”
của TTC Hospitality đã
bắt đầu như vậy...

N

hững tháng những ngày
mà ngành Du lịch phải
căng thẳng đếm từng
ca nhiễm Covid-19, nụ cười của
những người trong ngành nhiều
lúc cũng héo hon. Những nụ cười
đón khách, những niềm vui được
lao động, được phục vụ khách là
thứ quý giá nhất và được mong
chờ nhất lúc này.
Tuy nhiên, người ta không phải
cười chỉ vì niềm vui sướng hay
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hạnh phúc nào đó chính xác gọi
được tên, hay thấy được hình hài,
mà đôi khi, người ta cũng có thể
cười để động viên người khác hoặc
cho chính mình, có thể cười để hy
vọng về những điều tốt đẹp sắp tới.
“Nụ cười chữa lành” - những nụ
cười từ Cán bộ Nhân viên TTC
Hospitality, từ các em lễ tân hay
các anh chị buồng phòng, từ nhân
viên phòng vé đến những chú bác
bộ phận cảnh quan, từ những anh
tài xế đến chị lao công, từ những
nhân viên làm việc tại văn phòng
hay đang làm việc tại nhà…, tất cả
cùng góp lại làm nên những nụ
cười và hy vọng những nụ cười này
sẽ tiếp thêm niềm tin cho chúng ta
và cùng nhau đón chờ những sự
trở lại mạnh mẽ của ngành Du lịch
vào một ngày gần nhất.
Từ giữa tháng 6.2021, những nụ
cười của Cán bộ Nhân viên TTC
Hospitality bắt đầu xuất hiện trên
fanpage TTC Hospitality. Những "nụ
cười" được chuẩn bị theo 4 chủ đề:

Nụ cười hiếu khách, Nụ cười lao
động, Nụ cười hy vọng và Nụ cười
quyết thắng. Mỗi chủ đề đều mang
những ý nghĩa riêng nhưng đều có
điểm chung: động viên nhau cười
thật nhiều để có thể "chữa lành"
những vết thương, để xoa dịu
những niềm đau, để tin yêu vào
tương lai phía trước hay đơn giản
để cùng cười một cái thật nhẹ
nhàng và quên những lo toan...
Trong một tháng diễn ra chiến
dịch, không biết những nụ cười
này có góp phần "chữa lành" cho
bao nhiêu người, nhưng mỗi khi
nhìn lại, chắc chắn mỗi chúng ta
cũng có ít nhiều một chút mỉm
cười, một chút vui và một chút hy
vọng.
Khép lại “Nụ cười chữa lành” nhưng
TTC Hospitality hy vọng những nụ
cười sẽ không bao giờ tắt trên môi,
không chỉ vì chính bản thân mình
mà còn vì người khác...
CTCP Du lịch Thành Thành Công

DU LỊCH

AGODA’S 2021 CUSTOMER
REVIEW AWARD

Ngày 21.7.2021, Agoda - Công
ty đặt phòng trực tuyến hàng
đầu khu vực Châu Á chính
thức gửi thư chúc mừng đến
các khách sạn thành viên TTC
Hospitality đạt giải thưởng
Agoda’s 2021 Customer
Review Award (Giải thưởng
đánh giá xuất sắc của khách
hàng năm 2021).
Theo đó, 5 khách sạn của TTC
Hospitality đạt giải bao gồm: TTC
Hotel - Airport (TP.HCM), TTC Hotel
- Cần Thơ (TP. Cần Thơ), TTC Hotel
- Phan Thiết (TP. Phan Thiết), TTC
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Hotel - Ngọc Lan (TP. Đà Lạt) và TTC
Hotel - Hội An (TP. Hội An).
“Với những thách thức mà ngành
du lịch phải đối mặt trong những
năm qua, việc giành được giải
thưởng này không chỉ nói lên dịch
vụ xuất sắc của bạn mà còn là minh
chứng cho sự làm việc chăm chỉ,
tận tâm và đam mê để mang đến
cho khách trải nghiệm mà họ thực
sự trân trọng” - trích một đoạn thư
chúc mừng từ Agoda dành cho các
khách sạn nhận giải thưởng lần
này.
Khách hàng của Agoda sau khi trải
nghiệm các địa điểm lưu trú đã
chia sẻ những đánh giá thiết thực
làm cơ sở để Agoda xét công nhận
giải thưởng cho các khách sạn. Các

khách hàng đánh giá dựa trên các
yếu tố: sự sạch sẽ, dịch vụ, cơ sở vật
chất, vị trí và giá cả. Những đánh giá
này vừa giúp khách hàng khác có
thể tham khảo khi chọn lựa khách
sạn lưu trú, vừa như bảo chứng cho
những giá trị mà các khách sạn của
TTC Hospitality đã mang lại cho du
khách gần xa.
Agoda’s 2021 Customer Review
Award là giải thưởng danh giá của
Agoda dựa trên hàng ngàn đánh giá
và ý kiến đóng góp của du khách đã
trải nghiệm dịch vụ, thể hiện sự tin
tưởng, ủng hộ của khách hàng đối
với doanh nghiệp, đồng thời là cam
kết về dịch vụ xuất sắc của doanh
nghiệp với khách hàng.
CTCP Du lịch Thành Thành Công

HOẠT ĐỘNG CSR

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỊ SÁT BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1
TẠI KCN THÀNH THÀNH CÔNG

Ngày 10.8.2021, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Tây Ninh.

Đại diện lãnh đạo TTCIZ tiếp đón Phó Thủ tướng đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện
dã chiến số 1 (tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) (Ảnh TTXVN)
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Bệnh viện dã chiến số 1 đã được
thành lập theo Quyết định số 1637/
QĐ-UBND ngày 22.7.2021, được
xây dựng trên khuôn viên hơn
7.000m2 với diện tích sử dụng lên
đến 7.548m2, được sử dụng để tiếp
nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Riêng đối với NX B9.6, sau khi dịch
Covid-19 được đẩy lùi, toàn bộ khu
vực sẽ được khử khuẩn và vệ sinh
dịch tễ theo hướng dẫn của Sở Y tế
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối
để các doanh nghiệp an tâm hoạt
động sản xuất.
Bệnh viện dã chiến số 1 tại Khu công nghiệp Thành Thành Công đã được
thành lập theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh

B

áo cáo với Phó Thủ tướng,
ông Nguyễn Thanh Ngọc Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của
tỉnh cho biết, hiện nay, Tây Ninh đã
xây dựng được cấu trúc, phân tầng
điều trị cho người bệnh. Tỉnh đã lên
phương án điều trị, chuẩn bị cơ sở
vật chất cho kịch bản có từ 5.000
- 10.000 ca nhiễm; đẩy mạnh nâng
cao năng lực xét nghiệm, khoảng
2.000 mẫu đơn, 12.000 mẫu gộp
mỗi ngày.
“Chiến lược quan trọng hàng đầu
hiện nay là Tây Ninh phải thực hiện
nghiêm giãn cách xã hội để giảm
F0; giảm tối đa tỷ lệ F0 không triệu
chứng chuyển sang triệu chứng
nhẹ, từ nhẹ chuyển nặng”. Đây là
yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ
đạo quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 sau khi đi kiểm tra công
tác phòng, chống dịch tại Bệnh
viện dã chiến số 1 (Khu công
nghiệp Thành Thành Công, thị
xã Trảng Bàng), Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực
phẩm (Sở Y tế Tây Ninh) và làm việc
với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về công
tác phòng, chống dịch.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,
Tây Ninh hiện là một trong các tỉnh,
thành có nguy cơ cao bùng phát

dịch dù đã thực hiện giãn cách
theo chỉ thị 16, do đó Tỉnh cần giữ
an toàn và mở rộng vùng xanh
phòng dịch.
Được biết, trước những diễn biến
hết sức phức tạp và khó lường của
dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Tây
Ninh, nhận thấy vị trí khuôn viên
Nhà xưởng B9.6 nằm khá xa các
doanh nghiệp đang hoạt động tại
Khu công nghiệp (từ 1 - 2km) và cơ
sở vật chất đáp ứng đầy đủ các điều
kiện nên CTCP Khu công nghiệp
Thành Thành Công (TTCIZ) đã đề
xuất Lãnh đạo địa phương trưng
dụng Nhà xưởng B9.6 làm Bệnh
viện dã chiến.

Theo đại diện Tập đoàn TTC, trước
diễn biến ngày càng phức tạp của
dịch bệnh, nhận thức được những
khó khăn trong công tác phòng
chống dịch, đặc biệt là ngành y
tế địa phương - nơi có các đơn vị
trực thuộc TTC trú đóng, Tập đoàn
TTC luôn sẵn sàng đồng hành, thể
hiện trách nhiệm với địa phương,
với cộng đồng. Với tinh thần cam
kết hỗ trợ cao nhất cho công tác
phòng chống dịch của tỉnh Tây
Ninh, Tập đoàn TTC thống nhất với
lãnh đạo tỉnh sẽ triển khai thêm
Bệnh viện dã chiến số 2 tại Khu
công nghiệp Thành Thành Công,
nâng tổng quy mô tại 2 bệnh viện
lên gần 1.000 giường.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn

Đại diện TTC cho biết luôn sẵn sàng đồng hành cùng
tỉnh Tây Ninh với tinh thần cam kết hỗ trợ cao nhất
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CHUNG TAY

PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Đại diện Công ty TNHH MTV Thành Thành Công - Gia Lai trao tặng
vật tư phòng chống dịch trị giá khoảng 2 tỷ đồng cho ngành y tế Tỉnh

T
Với tôn chỉ “Kinh doanh
là sứ mệnh chứ không
phải quyền lợi”, Tập đoàn
TTC là một trong những
doanh nghiệp luôn đặt
các hoạt động xã hội làm
trọng tâm, mang đến
những giá trị ý nghĩa và
lan tỏa lối sống tích cực.

ính chung từ đầu mùa dịch
đến ngày 21.9.2021, tổng số
tiền mặt và trị giá hiện vật mà
TTC và DHA đã đồng hành đóng
góp cho công tác phòng chống
Covid-19 tại các tỉnh thành trên cả
nước hơn 62 tỷ đồng.
Hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế
Tháng 3.2020, chỉ trong một ngày
sau khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
phát động chương trình "10.000 bộ
xét nghiệm nhanh Covid-19", Hội
Doanh nhân trẻ Việt Nam đã huy
động các doanh nhân và doanh
nghiệp thực hiện. Theo đó, Tập
đoàn TTC cùng các đơn vị khác đã
hưởng ứng với tổng kinh phí đóng
góp là 5 tỷ đồng, đủ để sản xuất
10.000 bộ kit xét nghiệm.
Năm 2021, khi tình hình dịch
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bệnh bùng phát trở lại, Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam phối hợp với
TTC và Công ty CP Y tế DHA (DHA
Healthcare) đã bàn giao xe khám
bệnh lưu động lấy mẫu và xét
nghiệm nhanh Covid-19 cho Sở
Y tế TP.HCM. Đồng thời, Công ty
TNHH MTV Đầu tư DHA (DHA
Corporation) và TTC đã tài trợ hơn
320.000 khẩu trang tại 21 quận,
huyện của TP.HCM, nhằm giúp
người dân nâng cao ý thức trách
nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản
thân và cộng đồng.
DHA Corporation cùng với Hội
Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập
đoàn TTC còn vinh dự nhận Thư
cảm ơn của Bệnh viện Nhi Trung
Ương vì đã hỗ trợ giảm giá mua
kit xét nghiệm (Gói thầu cung cấp
sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn

HOẠT ĐỘNG CSR

đoán invitro xác định virus Corona)
trị giá lên đến 20 tỷ đồng. Bên cạnh
đó, TTC cùng Giáo hội Phật giáo
Việt Nam TP.HCM và nhóm thiện
nguyện “Chia sẻ - Sharing” trao 1
máy ECMO cho Bệnh viện Nguyễn
Tri Phương, hưởng ứng lời kêu gọi
của Trung ương Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam.
Nhận thấy nhu cầu về vật tư y tế
đóng vai trò hết sức quan trọng
trong công tác kiểm soát và phòng
chống dịch bệnh, liên tục trong
thời gian gần đây, TTC đã phối hợp
với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Nam trao tặng 01 máy xét nghiệm
tự động Real-time PCR cho tỉnh
Lâm Đồng; 3.000 bộ test Real-time
PCR cho tỉnh Lâm Đồng; 01 máy
xét nghiệm tự động Real-time PCR
cho tỉnh Tây Ninh; 1.000 bộ kit xét
nghiệm cho tỉnh Thừa Thiên Huế;
Kinh phí mua khẩu trang N95 cho
Bệnh viện Nhân dân 115; 01 máy
chụp hình phổi tặng cho Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương; 01 máy thở
oxy (HFNC) cho Bệnh viện Đại học
Y Dược TP.HCM; 01 máy X-Quang
di động đến UBND Quận 5; Tài trợ
chương trình “ATM Oxy” cùng nhiều
hoạt động khác nhằm giúp nâng
cao hiệu quả trong công tác phòng
chống dịch.

Tài trợ địa điểm lưu trú/cách ly
cho các y bác sĩ

thiết thực với số tiền hơn 18 tỷ
đồng.

Tháng 4.2020, Tập đoàn TTC đã
phối hợp với Hội Doanh nhân
trẻ Việt Nam và ngân hàng OCB,
dành riêng khách sạn TTC (Quận
Tân Bình) cho đội ngũ y bác sĩ
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM
đang thực hiện phòng chống dịch
Covid-19 lưu trú, ăn uống và sử
dụng các dịch vụ khác miễn phí
sau khi tan ca.

Bên cạnh đó, TTC đã đóng góp
cho Quỹ vaccine phòng Covid-19
số tiền 6 tỷ đồng nhằm góp phần
giảm áp lực và chia sẻ với ngân
sách nhà nước.

Sau đó tháng 6.2021, khi biết tin
hơn 100 y bác sĩ, nhân viên Bệnh
viện Quận Tân Phú phải cách ly tập
trung, TTC cùng Hội Doanh nhân
trẻ Việt Nam và Sacombank đã
nhanh chóng ủng hộ toàn bộ chi
phí để cho tất cả nhân viên F1 được
cách ly miễn phí tại một khách sạn
khác của TTC.
Chung tay cùng các tỉnh thành
trên cả nước
Các Đơn vị thành viên TTC tại 10
tỉnh thành gồm Tây Ninh, Đồng
Nai, Long An, Gia Lai, Bến Tre, Thừa
Thiên Huế, Lâm Đồng, Phú Quốc,
Tiền Giang, Khánh Hòa cũng đã
đồng hành cùng địa phương
trong công tác phòng chống dịch
Covid-19 bằng nhiều hoạt động

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam,
Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ
tịch DHA cho biết, dịch bệnh còn
rất nhiều thử thách. “Do đó, tôi tin
rằng, không chỉ TTC mà các doanh
nghiệp khác cũng đã đang và sẽ
đồng hành cùng với đất nước,
bằng tất cả tâm sức của mình”, ông
Đặng Hồng Anh khẳng định.
Đại diện TTC còn cho biết trong
thời gian tới, Tập đoàn cũng như
các Đơn vị trực thuộc tiếp tục thực
hiện nhiều hoạt động thiết thực để
đóng góp vào nguồn lực của Nhà
nước. Hơn lúc nào hết, tinh thần
“tương thân, tương ái” được nhân
rộng khắp nơi khi đất nước đang
đối mặt với nhiều khó khăn.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn

Công ty CP Điện Gia Lai trao tặng vật tư, thiết bị y tế đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai với tổng chi phí 400 triệu đồng,
góp phần hỗ trợ cho công tác xét nghiệm Sars-CoV-2 một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác
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TIN TỨC

“CHÌA KHÓA VÀNG”
TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT LÀM VIỆC
Trong thời đại công nghệ,
số hóa và áp dụng công
nghệ thông tin vào mọi
mặt hoạt động của doanh
nghiệp đã trở thành điều
kiện bắt buộc. Đó không
chỉ là chuyển giao nền
tảng làm việc, mà còn
là điều kiện để doanh
nghiệp “sống sót” trong
kỷ nguyên đầy biến động.

T

ại TTC, bên cạnh quy mô vốn
và đội ngũ Cán bộ Nhân viên
(CBNV) nhiệt huyết, chuyên
môn cao, việc không ngừng hoàn
thiện mô hình vận hành và hệ
thống quản lý qua giải pháp đưa

công nghệ thông tin vào mọi hoạt
động quản trị - kiểm soát - điều
hành luôn là mối quan tâm hàng
đầu của Ban lãnh đạo. Công nghệ
hóa hệ thống quản lý này đã được
Ban lãnh đạo TTC ấp ủ và chuẩn
bị từ những ngày đầu hình thành
Tập đoàn bởi chỉ có quản lý bằng
công nghệ thông tin, lập trình hóa
những kinh nghiệm và hoạt động
của ngành thì TTC mới có thể đáp
ứng được yêu cầu hội nhập quốc
tế, quản lý hiệu quả và xuyên suốt
các công ty với những ngành nghề
khác nhau có mạng lưới trải dài
khắp cả nước và khu vực Đông
Dương.
Hòa nhập nhanh với xu thế quản
trị và điều hành hiện đại, các ứng
dụng công nghệ thông tin được
triển khai toàn diện trên mọi hoạt
động của Tập đoàn, đặc biệt là
phần mềm nội bộ. Ý tưởng về một
văn phòng không giấy đã hình
thành những sản phẩm cụ thể khi

hàng loạt các phần mềm quản lý
được triển khai nhằm số hóa các
hoạt động vận hành - tương tác
trong nội bộ Tập đoàn.
Được phát triển từ một giải pháp
ban đầu là hệ thống Portal vào
tháng 9.2012, sau đó chính thức
phát triển từ tháng 1.2013, E-Office
là một trong những phần mềm
đi đầu trong việc tin học hóa các
công tác văn phòng tại TTC, hướng
tới việc tin học hóa toàn bộ các
hoạt động tại đơn vị.
Trải qua nhiều quá trình nâng cấp,
hoàn thiện, đến năm 2014, E-Office
được triển khai đến tất cả các Công
ty trực thuộc và sớm phát triển các
tính năng không chỉ dừng lại ở mức
độ quản lý hồ sơ mà còn hướng tới
việc giám sát quy trình làm việc,
đánh giá khối lượng công việc hỗ
trợ cho công tác phân tích, tổng
hợp. Khi ấy, E-Office chỉ mới được
vận hành trên nền tảng Website.

Giao diện của EO RENOVATION được thiết kế thân thiện với người dùng khi phù hợp xu hướng về website thông tin
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Chuyên mục Truyền thông trên Cổng thông tin nội bộ giúp mỗi nhân sự có thể cập nhật nhanh nhất những hoạt động, sự kiện của Tập đoàn

Tháng 4.2017, E-Office phiên bản
1.0 đã chính thức hoạt động trên
nền tảng Website và Mobile App.
Lúc này, dưới sự hỗ trợ của E-Office,
TTC đã thực sự đổi mới phương
pháp làm việc từ văn phòng truyền
thống sang văn phòng điện tử hiện
đại. Đây là một phần mềm tích hợp
đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu
cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc,
trao đổi thông tin, điều hành tác
nghiệp, khởi tạo và quản lý văn
bản tài liệu, công văn, báo cáo…
để nhằm một mục đích thay thế và
hiện đại hóa các phương thức quản
lý thông tin truyền thống. Trong
suốt thời gian đó, các ứng dụng
liên tục được cải tiến để phù hợp
nhu cầu người dùng. Đến tháng
7.2018, E-Office 3.0 đã thực sự giải
quyết hầu như triệt để những khó
khăn theo thực tiễn sử dụng.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đó.
Trong bối cảnh thị trường tăng
tốc không ngừng như hiện nay,
chuyển đổi sang nền kinh tế số là
một điều hết sức cần thiết để gia
tăng năng lực cạnh tranh của Việt
Nam với các quốc gia trong khu
vực và thế giới. Doanh nghiệp nếu
không sớm bắt đầu chuyển đổi

số, nâng cao năng lực hoạt động
bằng công nghệ sẽ dần bị loại khỏi
cuộc chơi, biến mất khỏi thị trường.
Lúc này, EO RENOVATION - Phiên
bản cải tiến, nâng cấp và bổ sung
nhiều tính năng mới nhằm tối ưu
hóa tiện ích và nhu cầu công việc
cũng như hiệu suất làm việc của
các cá nhân, đơn vị toàn Tập đoàn
đã chính thức đi vào hoạt động
vào ngày 31.5.2021. Chỉ cần thao
tác đơn giản, một không gian làm
việc tiện lợi, hiệu quả sẽ xuất hiện.
Ứng dụng được cải tiến và nâng
cấp từ cách tiếp cận, hiển thị, đến
những tính năng như Trình ký,
Cổng thông tin nội bộ, Không gian
làm việc (Workspace), Tài liệu, Quản
lý công việc, Quản lý dự án và các
tính năng khác. Giao diện của EO
RENOVATION đã thực sự thân thiện
khi phù hợp xu hướng về website
thông tin, cung cấp thông tin đầy
đủ, đa chiều, đến quản lý công việc,
quản lý dự án hay thậm chí việc hệ
thống đề xuất thông minh có thể
tự động đề xuất các tính năng mà
người dùng thường xuyên sử dụng
dựa trên dữ liệu hành vi,… để mục
đích tối ưu nhất năng suất và hiệu
quả làm việc.

Đặc biệt, Cổng thông tin nội
bộ trên EO RENOVATION cũng
đã chính thức ra mắt vào ngày
03.8.2021. Đây là kênh truyền
thông nội bộ mang đến cho mọi
CBNV cái nhìn tổng thể về lịch sử
hình thành và phát triển của Tập
đoàn TTC và của từng Ngành, từng
lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, thể
hiện những tư tưởng và triết lý của
người đứng đầu đến từng nhân sự,
thu hút mỗi thành viên cùng tham
gia thảo luận, đóng góp về mọi vấn
đề để xây dựng TTC ngày một phát
triển hơn.
Hiện nay, khi đại dịch Covid-19 vẫn
đang là mối đe dọa khó lường, thì
việc ứng dụng văn phòng điện tử
mang lại hiệu quả cao về mọi mặt
cho doanh nghiệp. Do đó, không
ngừng tối đa hóa việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong mọi
hoạt động sản xuất, kinh doanh
cũng như quản lý, điều hành doanh
nghiệp luôn là nhu cầu cấp thiết và
phải được cải tiến liên tục để đây
thực sự là “chìa khóa vàng” giúp TTC
có thể phát triển bền vững và cạnh
tranh với các doanh nghiệp khác
trên thế giới.
Phòng Thương hiệu Tập đoàn
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CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THÀNH THÀNH CÔNG
28.7.1979 - 28.7.2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
THÀNH THÀNH CÔNG
TRADING

28.7.1979 - 28.7.2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH NAM
27.8.2014 - 27.8.2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG
INDUSTRIAL
REAL ESTATE

10.9.2008 - 10.9.2021

KÍNH CHÚC QUÝ CÔNG TY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG

