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HIỆU QUẢ

HIỆU QUẢ



Đại gia đình Alphanam thân mến,

Quý cuối cùng của năm 2021 đã đi qua một nửa chặng đường. Guồng quay của thời gian 

vẫn đang trôi đi hối hả như giục giã lòng người phải khẩn trương trong cả suy nghĩ và 

hành động. 

Tháng 11 - tháng của sự tri ân, người Alphanam từ khắp mọi miền đất nước đã bằng nhiều 

cách để gửi đến Chủ tịch - người thầy “không bụi phấn” của gia đình Alphanam những lời 

chúc nồng ấm, chân tình và tất nhiên, không thể thiếu những thành tích ấn tượng trên khắp 

các mặt trận sản xuất và kinh doanh.

Quãng thời gian tăng tốc vừa qua cũng đánh dấu nhiều cột mốc ý nghĩa, khi Altara 

Residences hoàn tất các hạng mục để tổ chức Lễ bàn giao căn hộ, đón các cư dân đầu tiên 

bước vào một cuộc sống mới tại nơi được mệnh danh là “Chung cư biển cao cấp đáng sống 

nhất Quy Nhơn”. FUJIALPHA trở thành hãng thang máy đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu mẫu 

thiết kế cabin theo các bộ sưu tập với chủ đề khác nhau khi công bố hai bộ sưu tập thiết kế 

“Sắc màu biển xanh” và “Phong thủy ngũ hành”.

Hi vọng rằng, chúng ta - những người Alphanam sẽ luôn đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau 

không chỉ trong quãng thời gian còn lại của Quý IV, mà còn trên mọi hành trình. Chỉ có 

như vậy, Alphanam mới có thể sẵn sàng cho mục tiêu “quyết liệt ứng biến để tăng tốc” mà 

Ban Lãnh đạo đặt ra, gặt hái được nhiều thành công vì một mục tiêu chung: đưa Alphanam 

Group phát triển vững mạnh, trường tồn.

Mọi thành công đều bắt nguồn từ sự kiên trì và lòng say mê. Chúc Đại gia đình Alphanam 

luôn bền bỉ, vững chí và đam mê trên hành trình phía trước. Chúng ta nhất định sẽ đặt 

những “viên gạch” thật vững chắc lên những “công trình” của Quý IV năm 2021, để biến

thử thách thành niềm tự hào.

                                                                                                                                        Thân ái,

                                                                                                                                       Ban Biên tập

Thư ngỏ
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Xin chào Đại gia đình Alphanam,

Như vậy là chúng ta đã trải qua một nửa của 

chặng đường với khẩu hiệu “tăng tốc để về đích”. 

Chúng ta chỉ còn khoảng hơn 30 ngày nữa là hết 

năm dương lịch để “khóa sổ” và lĩnh thưởng, và 

cũng chỉ còn tầm 79 ngày nữa là chúng ta sẽ có 

một cái Tết ấm cúng bên gia đình. Hy vọng rằng, 

Covid sẽ không cướp đi những ngày tháng đặc 

biệt bên gia đình trong khoảnh khắc chúc mừng 

năm mới. 

Chúng ta còn rất ít thời gian. Tôi hy vọng rằng các 

bạn lấy lại nhiệt huyết và năng lượng của mình 

để cùng nhau về đích, cùng nhau hoàn thành kế 

hoạch năm và đón chào mùa xuân mới với

những niềm vui mới để có khí thế

bước sang năm 2022. 

Xin chúc gia đình Alphanam mạnh khỏe,

hạnh phúc và thành công.

CHỦ TỊCH

NGUYỄN
TUẤN HẢI
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Ngày 31/10/2021, tại Edinburgh - Scotland - Vương quốc Anh, trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc chính thức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bản 
Ghi nhớ hợp tác giữa Alphanam Group và InterContinental Hotels Group (IHG) đã được hai bên 
ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Bộ trưởng và thành viên Chính 

phủ cùng Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh - Nguyễn Hoàng Long.

ALPHANAM GROUP VÀ INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 
KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 
DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

Đại diện Alphanam Group ký kết Bản Ghi nhớ 

hợp tác là Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ. 

Về phía IHG, ông Michael Cockcroft - Giám 

đốc Tài chính khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Á, 

châu Phi (EMEAA) kiêm Trưởng khối vận hành tài chính 

của IHG là người đặt bút ký vào Bản hợp tác này.

Bản Ghi nhớ hợp tác là lời khẳng định của Alphanam 

Group và IHG trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển 

các thương hiệu khách sạn quốc tế của IHG tại 

Việt Nam nói chung và tại hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái 

nói riêng. Hai tập đoàn cam kết sẽ cùng nhau nỗ lực, 

thúc đẩy các dự án đã được triển khai trong thời gian 

qua sớm hoàn thiện, đi vào vận hành để góp phần tạo 

thêm cho ngành du lịch Việt Nam, cho khách du lịch 

trong và ngoài nước những sản phẩm và dịch vụ 

chất lượng, chuẩn quốc tế. Các thương hiệu khách sạn 

quốc tế của IHG sẽ sớm đến với hai tỉnh Lào Cai và 

Yên Bái - nơi các dự án của Alphanam Group đang 

triển khai.

Alphanam Group và IHG cũng đồng thuận cùng triển khai 

nghiên cứu, mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến 

Việt Nam thông qua các sản phẩm nghỉ dưỡng gắn vớicác 

danh lam thắng cảnh quốc gia, du lịch trải nghiệm, du lịch 

“xanh”, hướng đến sự phát triển bền vững.
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Vào hai ngày 26 và 29/10, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại 
Bulgaria và Bồ Đào Nha. 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ 
THAM GIA DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
TẠI BULGARIA VÀ BỒ ĐÀO NHA

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI BUN-GA-RI

Sự kiện diễn ra tại Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Bulgaria (BCCI) với hình thức giao lưu trực 

tuyến và trực tiếp cùng các doanh nghiệp của hai 

nước Bulgaria và Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước tham dự gồm có Phó Chủ tịch nước 

CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ Kinh 

tế Bulgaria; ông Tsvetan Simeonov - Chủ tịch Bulgarian 

Chamber Of Commerce And Industry (BCCI); ông Nguyễn 

Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn 

Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội; 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & 

Đầu tư, và các Đại sứ.

Tại diễn đàn, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã gặp gỡ 

các lãnh đạo cấp cao của hai nước và có phát biểu chia 

sẻ liên quan đến tiềm năng du lịch của Việt Nam, cũng 

như sự tăng trưởng du lịch của Bulgaria và các nước 

Đông Âu tại Việt Nam trong những năm vừa qua.

Nền tảng quan hệ chính trị rất tốt đẹp giữa hai nước 

Việt Nam và Bulgaria trong hơn 7 thập kỷ đã góp phần 

thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế - 

thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào 

tạo, văn hóa, thể thao,... và đặc biệt là về du lịch.
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DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI BỒ ĐÀO NHA

Tầm nhìn của lãnh đạo hai nước là đẩy mạnh kim ngạch 

xuất khẩu giữa hai quốc gia đạt 1 tỷ USD vào năm 2025 

(gấp đôi so với hiện nay). 

Việt Nam và Bồ Đào Nha là hai nước có bề dày về quan 

hệ ngoại giao, trong thời gian tới sẽ tích cực thúc đẩy 

các hợp tác đa dạng về ngành nghề như dịch vụ du lịch, 

kinh tế biển, hàng hải, nông nghiệp công nghệ cao, năng 

lượng tái tạo…

Sự kiện được tổ chức tại khách sạn InterContinental 

Lisbon - Bồ Đào Nha với sự tham gia của Phó Chủ 

tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Quốc vụ khanh phụ trách 

kinh tế của Bồ Đào Nha; Chủ tịch Hiệp hội thương 

mại và Đầu tư Bồ Đào Nha (AICEP) và các đại biểu hai 

nước. Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong 

những đại sứ của Việt Nam tham dự sự kiện. 

Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch nước đã giới thiệu về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội, những nỗ lực của Việt 

Nam trong công cuộc hội nhập kinh tế và thương mại 

quốc tế; những ưu tiên phát triển của Việt Nam hiện 

nay như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy 

nền kinh tế số... 

Phó Chủ tịch nước khẳng định Bồ Đào Nha là cửa ngõ 

để vào Châu Âu, và cũng có thể coi Việt Nam là cửa 

ngõ để mở cửa thị trường Đông Nam Á. Việt Nam sẽ 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp Bồ Đào Nha đầu tư thành công, bền vững và 

lâu dài tại Việt Nam.
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TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ
 ĐẠI DIỆN CHO DOANH NHÂN NỮ VIỆT NAM THAM GIA TẠI 
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHỤ NỮ TOÀN CẦU
CÙNG VỚI PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC

Tối 28/10 (theo giờ địa phương), Hội nghị Thượng 
đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2021 với chủ đề “Phụ 
nữ chuyển đổi nền kinh tế” đã diễn ra tại Thủ đô 
Lisbon của Bồ Đào Nha. Tổng giám đốc Ngọc Mỹ là 
một trong những nữ lãnh đạo doanh nghiệp tham 
gia Hội nghị.

Hội nghị năm nay thu hút sự tham gia của hơn 

500 đại biểu đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh 

thổ, hàng chục quan chức cấp bộ trưởng/thứ 

trưởng, hàng trăm nữ lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện 

các tổ chức phụ nữ. 

Tham dự Hội nghị gồm có Phó Chủ tịch nước CHXH Việt 

Nam Võ Thị Ánh Xuân; bà Irene Natividad - Chủ tịch Hội 

nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu; Madam Nguyễn Thị 

Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam 

(VWEC) - người sáng lập Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN 

và bà Delia Albert - nữ chính khách đầu tiên tại châu Á giữ 

vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Philippines. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn Việt Nam với nhiều lãnh 

đạo bộ, ngành đã tham gia đóng góp tích cực tại gần 20 

phiên thảo luận toàn thể và chuyên đề về nhiều chủ đề 

mang tính thời sự. Trong tiếp xúc và trao đổi, trưởng đoàn 

các nước và các đại biểu quốc tế đều hoan nghênh nỗ 

lực đóng góp của đoàn Việt Nam tại Hội nghị trong suốt 

20 năm qua, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam 

trong bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, 

đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự năng động của 

các nữ doanh nhân Việt Nam.

Với vai trò thành viên HĐQT Mạng lưới Doanh nghiệp 

Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE), 

một trong ba nữ đại sứ cho Chiến dịch “Sự nghiệp không 

phân biệt giới”, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực 

cho mục tiêu bình đẳng giới của Việt Nam, Tổng giám 

đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã có những ý kiến trao đổi nhằm 

khuyến khích sự đóng góp và tăng cường vai trò của phụ 

nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là 

trong lĩnh vực kinh tế.
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QUÉT MÃ QR 
SỬ DỤNG CÁC BỘ STICKER ALPHANAM 

TRÊN VIBER

STICKERS ALPHANAM 2
STICKERS BY VIBER USER

ALPHANAM STICKER
STICKERS BY VIBER USER

TỰ HÀO
ALPHANAM

Sự kiện trực tuyến “Visit Quy Nhơn - Stay Altara” diễn ra vào ngày 30/10/2021 là chương trình trực tuyến 
đặc biệt với sự tham gia của các vị khách mời gồm chuyên gia kinh tế tài chính, chuyên gia bất động sản 

hàng đầu Việt Nam.

Sự kiện trực tuyến “Visit Quy Nhơn - Stay Altara” 

diễn ra vào ngày 30/10 có sự tham gia của Tiến sĩ 

Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế, tài chính; ông 

Nguyễn Lê Hải Đăng - chuyên gia chiến lược bất động 

sản. Tại sự kiện, các vị khách mời đã có những chia sẻ 

về thị trường bất động sản Quy Nhơn nói chung và có 

những tư vấn hữu ích về việc nên lựa chọn bất động sản 

như thế nào để đầu tư sinh lời bền vững.

Tại sự kiện trực tuyến “Visit Quy Nhơn - Stay Altara”, 

Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã đại diện Alphanam 

Group có những chia sẻ tâm huyết về lý do chọn vùng 

“đất võ trời văn” để triển khai, xây dựng một Altara 

Residences đậm chất Châu  Âu.

Cũng tại sự kiện, bà Đào Thị Thu Giang - Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị Công ty cổ phần VIREX - Đơn vị tư vấn và 

quản lý bán hàng cũng có những phát biểu cam kết về 

việc sẽ đưa đến cho  khách hàng, cho những nhà đầu 

tư một dự án chung cư cao cấp ngay bên bờ biển, có 

sổ hồng lâu dài, sẵn sàng bàn giao. Altara Residences 

hứa hẹn là tài sản “đầu tư một lần, sinh lời một đời” cho 

khách hàng.

Trong sự kiện, chính sách bán hàng cũng được chủ đầu 

tư nhắc tới. Tất cả những khách hàng quyết định đặt mua 

căn hộ Altara Residences Quy Nhơn trong thời gian 48 

tiếng kể từ khi kết thúc sự kiện trực tuyến sẽ nhận được 

ngay quà tặng 3 chỉ vàng.

Lần đầu tiên tại thành phố biển Quy Nhơn, khách hàng 

được tiếp cận với một dự án chung cư biển cao cấp, có 

pháp lý rõ ràng, sổ hồng lâu dài, bàn giao ngay. Altara 

Residences Quy Nhơn vừa là chốn an cư lý tưởng, vừa 

là nơi nghỉ dưỡng thiên đường, vừa là “con gà đẻ trứng 

vàng” cho các nhà đầu tư thông thái.

SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

“VISIT QUY NHƠN - STAY ALTARA”
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QUÉT MÃ QR 
SỬ DỤNG CÁC BỘ STICKER ALPHANAM 

TRÊN VIBER

STICKERS ALPHANAM 2
STICKERS BY VIBER USER

ALPHANAM STICKER
STICKERS BY VIBER USER

TỰ HÀO
ALPHANAM

Hai bộ Sticker giành được số lượng bình chọn cao nhất từ Cuộc thi “Sáng tác Sticker Alphanam” đã 

có mặt trên ứng dụng Viber. Với những sắc thái cảm xúc đa dạng và đáng yêu sẽ giúp người dùng có 

những biểu cảm “rất Alphanam” trong các cuộc hội thoại. 

Đại gia đình Alphanam hãy scan QR Code để sử dụng hai bộ Sticker dễ thương này nhé!
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Buổi đào tạo đã giúp các CBQL đi tìm câu trả lời cho 

ba câu hỏi: “Thế nào?”, “Tại sao?” và “Làm cách 

nào?” để quản trị được sự thay đổi. Ms. Thu Giang 

khẳng định: “Giải quyết được ba vấn đề này, cuộc sống 

và công việc của chúng ta đều sẽ rất hạnh phúc,

thành công”.

Xuyên suốt buổi đào tạo, ngoài việc đưa ra những kiến thức 

cần thiết xoay quanh từ khóa “thay đổi”,  Ms. Thu Giang đã 

dành thời gian để các CBQL cùng chia sẻ về những dấu 

ấn của sự thay đổi trong cuộc sống và công việc của họ. 

Đứng trước viễn cảnh của sự thay đổi, đội ngũ quản lý 

sẽ liên tiếp phải đối mặt với những thử thách, đó cũng 

là thời điểm mỗi người cần phát huy vai trò của mình, 

chuẩn bị tâm thế đối diện với thách thức, dám đối mặt 

với sự đổi thay, tạo động lực cho bản thân và nhân viên 

của mình.

Sáng ngày 28/10 và sáng 04/11/2021, Tập đoàn tổ 
chức lớp đào tạo “Quản trị sự thay đổi” dành cho các 
Cán bộ Quản lý (CBQL) Alphanam Group, điều hành 
bởi Ms. Đào Thị Thu Giang - Chủ tịch CTCP VIREX và 
được điều phối bởi Phòng Chất lượng Đào tạo. Khoá 
học được thiết kế nhằm giúp CBQL nắm bắt, thực 
hành các mô hình, nguyên tắc để ứng phó trước 
những biến động và thay đổi.

Trước câu hỏi “Điều gì thay đổi lớn nhất ở bản thân?”, 

Mr. Vũ Anh Tuấn - Trưởng Phòng Kiến trúc của Trung tâm 

Thiết kế 79Pro đã chia sẻ rằng: “Mọi người thường nghĩ 

dân kiến trúc rất bay bổng. Ban đầu khi mới trở thành 

người Alphanam, em cũng vô cùng bay bổng, nhưng em 

đã thay đổi bản thân để thích nghi và làm việc lý trí hơn”. 

Chia sẻ này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những người 

tham dự buổi đào tạo.

Quản trị sự thay đổi một cách hiệu quả sẽ giúp các CBQL 

nâng cao giá trị bản thân, song hành với sự phát triển 

của tổ chức. Lớp học kết thúc để lại nhiều dư âm cho tất 

cả các thành viên tham dự.

“QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI”
CBQL ALPHANAM GROUP  THAM GIA ĐÀO TẠO VÀ CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐỀ
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Đây chính là bình chọn mới nhất của Coastings World vào năm 2021, tôn vinh top 10 công ty sơn có hoạt động 

kinh doanh sơn tốt nhất toàn cầu dựa trên báo cáo số liệu kinh doanh sơn và vật liệu phủ của năm 2020.

KANSAI PAINT ĐỨNG THỨ 6 TRONG

Trong nhiều năm liên tiếp, để duy trì sự ổn định đã là một nỗ lực, nhưng trong bối cảnh 2021 dịch bệnh khó khăn 

gấp bội, việc Kansai Paint vươn lên 2 bậc để đứng ở vị trí thứ 6 trong Top những công ty sản xuất vật liệu phủ 

lớn nhất thế giới lại càng chứng tỏ sự bứt phá tuyệt vời. Điều này càng cho thấy bản lĩnh kinh doanh của một 

thương hiệu sơn 100 năm đến từ Nhật Bản.

Kansai Alphanam tự hào là một thành viên của Kansai Paint toàn cầu!

Tìm hiểu thêm về Kansai Alphanam và Kansai Paint tại: 

Website: www.kansaipaint.com.vn 

Fanpage: Kansai Paint Việt Nam

TOP CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT LIỆU PHỦ LỚN NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2021 
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TIÊU ĐIỂM

Alphanam Green Foundation

Hành trình 5 năm vì một Việt Nam phát triển bền vững

23
Ban Quản lý Dự án Golden City An Giang

“Cá nhân hiệu quả, tập thể hiệu quả”

15
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CÁ NHÂN

TẬP THỂ

GOLDEN CITY AN GIANG

Đã hơn 5 năm kể từ khi Dự án Golden City An Giang làm lễ công bố và ra mắt thị trường tại An 

Giang vào ngày 16/9/2016. Từ một khu đất rộng gần 50ha vắng bóng người qua lại, những giọt 

mồ hôi, tâm huyết và trí tuệ của người Alphanam đã đưa Golden City An Giang đã trở thành một 

khu đô thị sầm uất, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Nơi đây cũng hội tụ đầy đủ giá trị sống đẳng cấp bậc 

nhất miền Tây: cộng đồng cư dân văn minh; môi trường xanh trong lành; không gian sinh hoạt lý 

tưởng; kết nối thuận tiện; kinh doanh sinh lời. 

Những thành viên Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Golden City An Giang luôn mong muốn góp phần 

xây dựng một cộng đồng tại Long Xuyên mà các gia đình có thể yên tâm với các tiện ích ngay sát, 

một môi trường văn minh cho thế hệ trẻ phát triển. Những dự định, hoài bão đã ấp ủ về một 

Golden City An Giang hiện đại và đa chức năng, đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của 

người dân thành phố Long Xuyên, đến lúc này đã trở thành sự thật.

“Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:

Cha ơi, sao nơi đây chỉ thấy lúa với đồng,

Không thấy phố phường, không thấy ô tô,

không thấy khu vui chơi ở đó?

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:

Theo công trình Cha sẽ dựng xây

Sẽ có công viên, nhà máy, ngôi nhà

Vẫn là đất nước của ta

Những điều đó Cha từng ngày hăng say xây đắp…”

(Trích bài thơ “Những công trình” - Tác giả: Thái Thị Kim Thoa)
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Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á (thuộc Tập 

đoàn Alphanam) là Chủ đầu tư Dự án Golden City An 

Giang - dự án có quy mô 48,92ha và được mệnh danh là 

Khu đô thị hiện đại bậc nhất Miền Tây với đầy đủ các tiện 

ích hạ tầng kỹ thuật & hạ tầng xã hội như điện - đường 

- trường - trạm. Hạ tầng kỹ thuật hiện đại bao gồm cấp 

thoát nước, hệ thống điện được thiết kế đi ngầm, đường 

giao thông nội khu lên đến 62m, vỉa hè khang trang, hệ 

thống công viên, vườn hoa, sân chơi tượng đài chiếm 

mật độ 50% tổng diện tích dự án. Hệ thống hạ tầng xã 

hội nội và ngoại khu như Trường Quốc tế liên cấp GIS, 

Trường Đại học An Giang, Bệnh viện quân dân y, Bệnh 

viện đa khoa trung tâm An Giang, Khu liên hợp thể thao, 

Siêu thị, Chợ đêm Mỹ Hòa, Khu trung tâm hành chính của 

Thành phố Long Xuyên…

Nhìn lại những dấu mốc quan trọng của Golden City An 

Giang trong chặng đường hơn 5 năm vừa qua, những 

thành viên của BQLDA Golden City An Giang đã từng 

bước hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 5 năm không 

phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đối với Golden 

City An Giang lại là những tháng ngày đầy ý nghĩa. 5 

năm của Golden City An Giang cũng gắn liền với 5 năm 

của Alphanam Green Foundation với các hoạt động 

“xanh” để bảo vệ môi trường và tạo nên những giá trị 

mới tốt đẹp hơn, bởi vậy người dân đều gọi đây là “khu 

đô thị văn minh”.

Năm 2016, Golden City An Giang chính thức công bố và 

mở bán với định hướng là Khu đô thị đẳng cấp bậc nhất 

miền Tây. Đây cũng là nơi Alphanam Green Foundation 

ra mắt và tổ chức các hoạt động vì môi trường như Chiến 

dịch “Vì một An Giang Xanh, sạch, đẹp”; cuộc thi chạy 

“Điểm đến xanh”; “Lễ hội tái chế”; dọn rác trên các tuyến 

phố ở thành phố Long Xuyên… diễn ra cùng năm đó.

Tháng 11/2016, Khu đô thị Golden City An Giang đã 

dành ra 3 tỷ đồng trong vòng 3 năm để tài trợ cho các 

hoạt động của Quỹ sáng kiến An Giang xanh, sạch, đẹp; 

khuyến khích các tổ chức thanh niên, các nhóm sinh 

viên cùng người dân địa phương đề xuất các dự án nhằm 

nâng cao nhận thức của thanh niên địa phương về các 

vấn đề như ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. 

Tháng 11/2016, Khu đô thị Golden City An Giang đã 

dành ra 3 tỷ đồng trong vòng 3 năm để tài trợ cho các 

hoạt động của Quỹ sáng kiến An Giang xanh, sạch, đẹp; 

khuyến khích các tổ chức thanh niên, các nhóm sinh 

viên cùng người dân địa phương đề xuất các dự án nhằm 

nâng cao nhận thức của thanh niên địa phương về các 

vấn đề như ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. 
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Trên hành trình phát triển đó, năm 2018, sau hơn 2 năm 

ra mắt, Golden City An Giang đã trở thành một khu đô thị 

hiện đại, tầm cỡ với hơn 1.000 hộ gia đình chọn nơi đây làm 

chốn an cư, lạc nghiệp. Khi đó, ông Bùi Đình Quý - Tổng 

giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đông Á, đơn 

vị chủ đầu tư Dự án Golden City An Giang đã khẳng định: 

“Chúng ta sẽ không dừng lại” khi nói về những kế hoạch 

tiếp theo mà người Alphanam dành cho Golden City An 

Giang. Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải từng chia sẻ: “Triết lý 

của Alphanam rất mộc mạc và đơn giản: Nói ít làm nhiều, 

làm trước nói sau, nói là làm ngay”. Quả thật, ông Bùi 

Đình Quý cùng các thành viên BQLDA Golden City An 

Giang đang dần hiện thực hóa mục tiêu đưa Golden City 

An Giang trở thành trung tâm cho các hoạt động văn hóa, 

xã hội của thành phố Long Xuyên nói riêng và của cả tỉnh 

An Giang nói chung.

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành 

quyết định số 1078 QĐ-TTg, chính thức công nhận thành 

phố Long Xuyên là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang. 

Đây là dấu mốc quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào, là 

điều kiện thuận lợi để thành phố Long Xuyên phát huy 

được sức mạnh tổng hợp cho phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị, xứng 

đáng với vai trò là trung tâm tổng hợp của vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. Mục tiêu mà Ban Quản lý Dự án 

Golden City An Giang đặt ra, đó là góp phần cùng Long 

Xuyên “thay da đổi thịt” để trở thành thành phố loại I vào 

năm 2020 và quả thật, mục tiêu đó đã được hoàn thành. 

Năm 2021, sau 5 năm kể từ ngày mở bán, Golden City 

An Giang đã đem đến những trải nghiệm đẳng cấp trong 

lòng thành phố xanh với hơn 1000 cây xanh nội khu, 

giữ gìn nét “hào sảng, phóng khoáng” đậm chất miền 

Tây Nam Bộ. Đây là công trình có quy hoạch hiện đại bậc 

nhất tại thành phố Long Xuyên cùng hệ thống hạ tầng 

đồng bộ, bắt kịp xu hướng phát triển của các khu đô thị 

trên cả nước.

Nói về vai trò của Golden City An Giang trên chặng 

đường hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang trở thành 

thành phố loại I vào năm 2020, ông Bùi Đình Quý - người 

đứng đầu và chịu trách nhiệm chính của dự án nhấn 

mạnh: “Từ đô thị loại II lên đô thị loại I thì đúng là cần 

phải có sự “thay da đổi thịt”. Có rất nhiều yếu tố, nhiều 

lĩnh vực được đưa ra xem xét và đánh giá để Chính phủ 

quyết định nâng hạng đô thị. Một trong những yếu tố 

đóng vai trò quan trọng đó là dân số và điều kiện sống 

của cư dân. Khi đô thị phát triển thì đồng nghĩa với việc 

gia tăng về nhu cầu công ăn việc làm, dân số cũng tăng 

lên dẫn đến nhu cầu về nhà ở cũng tăng theo, điều kiện 

sống của cư dân từ đó được nâng lên. Nắm bắt được nhu 

cầu đó thì BQLDA Golden City An Giang đã “đi trước một 

bước” nhằm mục tiêu đón đầu cho sự phát triển Đô thị 

của Thành phố Long Xuyên”.



18 Alphanam Magazine - Tháng 11/2021 - Số 47

Hiện nay, Golden City An Giang đã trở thành một phần 

của thành phố Long Xuyên cũng như đóng góp cho sự phát 

triển giàu mạnh của thành phố. Không gian sống trong lành 

và xanh mát được bao phủ bởi hơn 1000 cây xanh và sông 

Long Xuyên thơ mộng. Golden City An Giang còn đáp 

ứng được nhu cầu đa dạng trong cuộc sống của tất cả 

cư dân khi sở hữu hệ thống dịch vụ trải dài toàn khu 

đô thị (khu mua sắm; khu thời trang; khu ẩm thực - 

nhà hàng; khu giải trí - coffee; khu spa - thẩm mỹ; 

khu vui chơi cho trẻ em…). 

Khi được hỏi về những dự định, kế hoạch trong tương lai 

gần của BQLDA Golden City An Giang, ông Bùi Đình Quý 

chia sẻ: 

“Sau vài năm sống tại An Giang, tôi thấy tin yêu mảnh 

đất mang đậm vùng sông nước của miền Tây này với 

những con người hiền hòa và đầy ắp tình thương, khí 

hậu trong lành và mát mẻ. Tôi đã ấp ủ những dự định, 

những kế hoạch mới.

Về tương lai gần, BQLDA Golden City An Giang sẽ sớm 

khởi công dự án Khu Nhà ở xã hội bao gồm 09 tòa nhà 

cao 10 tầng nổi và 01 tầng hầm. Dự án này dành cho 

những gia đình chính sách, những người thu nhập 

thấp, những người có công với cách mạng… nhằm tạo 

điều kiện để họ có khả năng mua được những căn hộ 

chất lượng với thu nhập tương đối hạn hẹp của mình. Đây 

là một trong những chính sách xã hội và nhiệm vụ chính trị 

được tỉnh An Giang ưu tiên và rất quan tâm, do An Giang 

hiện vẫn là tỉnh thuần nông gồm hai ngành nghề chính 

là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy số người 

thuộc đối tượng chính sách hiện vẫn còn cao.”

Chung tay cùng chính quyền địa phương giải quyết về 

nhà ở cho các đối tượng chính sách, BQLDA Golden 

City An Giang đang phấn đấu sớm đưa dự án vào khai 

thác đáp ứng chất lượng và hiệu quả công trình. Sau 

khi hoàn thành sẽ bổ sung thêm 186.234m2 sàn xây 

dựng với 2.578 căn hộ và đáp ứng nơi ở cho khoảng 

6.700 người dân.
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Để có được những thành quả ngày hôm nay, các thành 

viên của BQLDA Golden City An Giang đã luôn nỗ lực 

trong từng ngày, từng giờ làm việc. 

“Có một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó chính 

là những kỷ niệm đẹp về một tuần trước sự kiện mở bán 

ngày 16/09/2016. Thời điểm đó tất cả anh em BQLDA đều 

làm việc từ 6 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm để đẩy nhanh 

nhất tiến độ hoàn thiện của hai căn nhà mẫu và căn góc 

văn phòng. Lúc đó hầu như các thành viên đều ăn ngoài 

tại dự án để gấp rút thực hiện cho kịp tiến độ. Thời tiết 

lúc đó lại không thuận lợi, trời đổ mưa to dài ngày khiến 

việc hoàn thiện mặt ngoài càng trở nên khó khăn. Mọi 

người đều vất vả, nhưng cái cảm giác sắp về đích đã tạo 

thành một động lực lớn lao cho chúng tôi. Đúng 10 giờ 

ngày 15/9/2016, công tác cuối cùng được đã hoàn thiện. 

Chúng tôi tất thảy đều nhảy lên ăn mừng như những 

đứa trẻ, mọi mệt mỏi đều được xua tan đi hết. Chúng tôi 

còn nhận được sự khen ngợi và tưởng thưởng của Chủ 

tịch Nguyễn Tuấn Hải” - Mr. Nguyễn Duy Hải hồi tưởng 

lại. Anh đã đồng ý xa gia đình và gắn bó với mảnh đất An 

Giang hơn 5 năm. Có câu “Giáng sinh cán bộ xa nhà - Chỉ 

có sắt thép để là cây thông”. Những chuyến đi - về qua 

lại giữa Long Xuyên và Hà Nội diễn ra liên tục một cách 

bền bỉ đến như vậy, chỉ có thể được lý giải từ tình yêu to 

lớn của anh dành cho Golden City và mảnh đất An Giang. 

Sự nỗ lực được minh chứng rõ ràng qua hiệu quả công 

việc. Trên cương vị là một Cán bộ Quản lý, Mr. Nguyễn 

Đức Thượng - Phó Ban Quản lý Dự án Golden City An 

Giang nói về cách “truyền lửa” cho CBNV nhằm tạo nên 

sức mạnh hiệu quả của một tập thể: “Tôi xác định việc 

tạo động lực cho nhân viên là rất quan trọng. Động lực 

là năng lượng giúp nhân viên nỗ lực và tự nguyện hoàn 

thành công việc, nhằm đạt được mục tiêu của cá nhân 

Song song với đó, BQLDA Golden City An Giang sẽ tiếp 

tục đồng hành cùng với Alphanam Green Foundation 

thực hiện các dự án thiện nguyện trên địa bàn tỉnh An 

Giang, để nối tiếp những dự án mà BQLDA Golden City An 

Giang đã được thực hiện từ trước như tài trợ đầu tư sân 

chơi cho các trường tiểu học thuộc vùng khó khăn; Ngày 

hội An Giang xanh sạch đẹp; tặng đồ dùng học tập cho 

trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 

Trong tương lai gần, BQLDA Golden City An Giang sẽ 

quy hoạch và thực hiện đầu tư dự án mới với quy mô 

khoảng hơn 10ha tại địa phương nhằm đồng bộ kết nối 

hạ tầng và cảnh quan, đáp ứng nhu cầu thiết thực của 

người dân. Từng bước chân của người Alphanam đã, 

đang và sẽ ghi dấu trên hành trình Golden City An Giang 

nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp cho 

tỉnh An Giang những giá trị thiết thực.



20 Alphanam Magazine - Tháng 11/2021 - Số 47

cũng như đem lại thành công cho tổ chức. Để tạo nên 

một tập thể đoàn kết, tôi luôn trân trọng “tiếng nói” của 

nhân viên. Khi nhân viên cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ 

có động lực để cống hiến hết mình cho công ty. Tôi cũng 

luôn ghi nhận thành tích của nhân viên, thường xuyên 

đưa ra ý kiến phản hồi và nhận xét cho nhân viên một 

cách khéo léo và lắng nghe những tâm sự của họ. Những 

hành động nhỏ này giúp người lao động cảm thấy được ý 

nghĩa của việc mình đang làm, từ đó tạo thành động lực 

giúp họ làm việc hiệu quả hơn”.

Nói về những kỳ vọng trong quãng thời gian sắp tới của 

bản thân, Mr. Nguyễn Đình Hào - Cán bộ QS của Dự án 

khẳng định: “Trong xã hội luôn vận động không ngừng 

để phát triển, cá nhân mỗi con người chúng ta phải luôn 

phấn đấu hết sức để thích ứng với vòng quay cuộc sống. 

Với phương châm sống và làm việc: “Việc hôm nay chớ 

để ngày mai”, tôi luôn xây dựng cho bản thân phương 

pháp làm việc khoa học và cố gắng hoàn thành công việc 

trong ngày. 

Thời gian sắp tới có lẽ là thời gian rất khó khăn cho dự 

án cũng như bản thân tôi. Khi Đại dịch COVID-19 vẫn 

còn đang tiếp diễn, chúng ta phải thích ứng với cuộc 

sống mới và phải phấn đấu nhiều hơn nữa để phần nào 

đó bù đắp khối lượng công việc đã phải tạm dừng trong 

khoảng thời gian giãn cách xã hội. Toàn thể thành viên 

BQLDA Golden City An Giang quyết tâm thực hiện đúng 

tiến độ mà tập đoàn đã đề ra. Cá nhân tôi sẽ phấn đấu 

hết sức có thể, góp sức trong việc hoàn thành dự án để 

Golden City An Giang xứng tầm một khu đô thị hiện đại, 

văn minh bậc nhất khu vực miền Tây”.
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GOLDEN CITY AN GIANG
TRONG TRÁI TIM “NGƯỜI ALPHANAM”

“Khi Dự án Golden City An Giang hoàn thành và chào đón các cư dân 

đến sinh sống, đó chính là lúc mà BQLDA đón nhận niềm vui và tự 

hào bởi lẽ chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu “kép”: Thứ nhất, hoàn 

thành kế hoạch đầu tư một khu đô thị xứng tầm mà tập đoàn đã 

giao phó và đã cam kết với chính quyền địa phương ở An Giang. Thứ 

hai, làm thay đổi bộ mặt đô thị và quy hoạch kiến trúc của thành 

phố Long Xuyên với một điểm đến dành cho cư dân, đồng thời đáp 

ứng nhu cầu về nhà ở quy mô - đẳng cấp không chỉ dành cho người 

Long Xuyên nói riêng và còn dành cho người An Giang nói chung.  

   

Khi nhìn lại chặng đường đã qua thì tôi rất vui. Tôi đã vượt qua được 

chính tôi khi mà những ngày đầu thực hiện đầu tư dự án. Lúc đó khu 

đất dự án chỉ là một vùng đất mọc đầy lau sậy, cỏ dại và bùn lầy. 

Công tác lập quy hoạch và giải phóng mặt bằng gặp muôn vàn khó 

khăn. Có những hộ dân có đất từ thời xa xưa do thế hệ đi trước để 

lại nên họ không biết đất của họ nằm ở đâu và hiện trạng đang như 

thế nào. Để nhận chuyển nhượng được thửa đất này và hoàn thành được công việc thì chúng tôi đã phải phối hợp với chính 

quyền tìm kiếm và “bới tung” hồ sơ lưu trữ ở địa phương thì mới đủ căn cứ để chuyển nhượng. Tôi và các anh em vẫn 

thường xuyên động viên nhau, từng ngày vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu như vậy.

Hơn nữa, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương, dự án đã làm thay đổi bộ mặt đô thị và quy hoạch kiến trúc của tiểu 

khu đường Nguyễn Hoàng - thành phố Long Xuyên. Từ một khu đất bỏ hoang nay đã trở thành bộ mặt đô thị điển hình của 

thành phố với những tuyến phố khang trang, rộng rãi được phủ đầy những cây xanh - công viên đi cùng với các cửa hàng, 

nhà phố và đặc biệt là khu vực Chợ đêm Mỹ Hòa sầm uất người mua sắm qua lại.

Ngoài ra dự án đã đem lại cho người dân Long Xuyên một phong cách kiến trúc Châu Âu vừa hiện đại vừa cổ kính và hoàn 

toàn mới. Trước khi có dự án, phần lớn người dân địa phương, theo truyền thống, chỉ có nhu cầu xây dựng một ngôi nhà 

đơn sơ với kiến trúc hết sức đơn giản. Golden City An Giang đánh dấu bước chuyển mình lớn khi được Kiến trúc sư người Tây 

Ban Nha Salvador Perez Arroyo “thổi hồn” theo phong cách kiến trúc Tân Cổ Điển, thể hiện sự hiện đại, quy mô và đẳng cấp. Kiến 

trúc sư Salvador Perez Arroyo là một trong 10 kiến trúc sư nổi tiếng thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm cùng hơn 50 giải 

thưởng danh giá trên thế giới. Tại An Giang, công trình cầu Nguyễn Thái Học - điểm đến yêu thích của du khách và người dân địa 

phương trong những buổi chiều mát mẻ trên rạch Long Xuyên là một trong những sản phẩm nổi tiếng của Kiến trúc sư Salvador 

Perez Arroyo.

ÔNG BÙI ĐÌNH QUÝ
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MR. NGUYỄN DUY HẢI

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp 

Với cá nhân tôi thì Khu đô thị Golden City An Giang rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ đây 

không những là Khu đô thị có tầm vóc hiện đại bậc nhất miền Tây, mà còn là dự án 

đầu tiên mà tôi thực hiện trên chính mảnh đất quê hương của mình. Không đặc biệt 

sao được bởi sau 10 năm xa quê hương, tôi mới có cơ hội thi công công trình trên 

chính mảnh đất mà tôi được sinh ra. Trong một buổi sáng những ngày giữa tháng 6, 

tôi đặt chân đến văn phòng để nhận việc, trước mắt tôi là một tòa nhà khang trang, 

sạch đẹp, được đặt ở một vị trí đắc địa của dự án. Mặc dù trước đây tôi đã làm việc tại 

một số BQLDA ở những công trình khác, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì 

đó rất lạ mà cũng rất thân quen...

Điều để lại ấn tượng sâu sắc với tôi tại BQLDA Golden City An Giang đó chính là tất cả 

các thành viên trong ban đều đối xử với nhau như anh em một nhà, có thể trong công 

việc chúng tôi có những ý kiến khác nhau, nhưng tựu chung lại tất cả đều có chung 

mục đích là phấn đấu hoàn thành công việc được giao và đóng góp một phần công 

sức của mình vào thành công của dự án.

MR. NGUYỄN ĐÌNH HÀO

Cán bộ QS

Đối với riêng cá nhân tôi, quãng thời gian được gắn bó với Tập đoàn và BQLDA Golden 

City An Giang, mang đến quá nhiều cảm xúc. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi đặt chân đến 

mảnh đất An Giang và khi vào đến dự án, mọi thứ lúc đó đối với tôi đều hoàn toàn mới 

mẻ, nhờ những người đồng nghiệp mà tôi làm quen được với công việc và dần quen với 

cuộc sống tại miền Tây. Tôi là người may mắn khi gắn bó với dự án từ những ngày đầu 

tiên, được tham gia sự kiện mở bán ngày 16/09/2016. Niềm vui lớn nhất của các thành 

viên BQLDA và riêng cá nhân tôi là được đồng hành cùng khách hàng ngay từ ngày đặt 

mua, đến khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và khi khách 

hàng xây dựng nên ngôi nhà của họ. Được nhìn niềm vui, thấy sự mãn nguyện của 

người dân, thấy dự án ngày càng hoàn thiện với đầy đủ tiện ích, đó là niềm tự hào lớn 

nhất của tôi, tạo động lực cho tôi hoàn thiện hơn và cố gắng phục vụ những khách 

hàng thân yêu đã tin tưởng Dự án Golden City An Giang.

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói tôi đã là người An Giang. Những nét tính cách đặc trưng của con người Miền Tây đã ngấm 

vào tôi từ lúc nào không hay. Đến lúc này tôi cảm thấy rất vui khi được đón tiếp những đồng nghiệp mới, gặp gỡ những 

người đồng hương từ miền Bắc vào mảnh đất An Giang để làm việc và thực hiện dự án. Làm việc với nhau, cùng cảnh xa gia 

đình, lại sinh hoạt chung tại Văn phòng BQLDA An Giang đã khiến chúng tôi tạo lên sự gắn kết như một gia đình, như 

những anh em ruột thịt trong nhà. Khi rảnh rỗi, anh em chia sẻ kinh nghiệm làm việc, bổ trợ cho nhau những kiến thức 

trong công việc và chia sẻ về cả cuộc sống riêng mỗi người. Chính vì vậy, ngoài công việc, anh em Ban QLDA Golden City

An Giang rất gắn bó và đoàn kết. Chúng tôi là một gia đình!
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Ngày 13/11/2016 - Alphanam Green Foundation ra đời, với sự khởi xướng và điều hành của 

Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam. 

Ngày 13/11/2021, Alphanam Green Foundation đánh dấu chặng đường 5 năm lần thứ nhất, 

với sự có mặt tại hàng chục tỉnh thành của Việt Nam và những đóng góp nhất định cho sự 

phát triển bền vững của cộng đồng.

Suốt 5 năm hoạt động, Alphanam Green Foundation 

đã tài trợ cho nhiều dự án xã hội, thúc đẩy, tổ chức và 

thực hiện các hoạt động vì môi trường. Màu xanh của 

Alphanam Green Foundation đang ngày một “xanh” 

trên hành trình đóng góp cho sự phát triển bền vững 

của Việt Nam.

Sáng ngày 13/11/2016, Alphanam Green Foundation ra 

mắt tại Khu đô thị Golden City An Giang. Trong khuôn khổ 

MANG SẮC XANH
ĐI KHẮP VIỆT NAM

lễ ra mắt, Alphanam Green Foundation phát động chiến 

dịch “Vì một An Giang xanh, sạch, đẹp” cùng các hoạt 

động như cuộc thi chạy “Điểm đến xanh” kết hợp việc 

dọn rác trên các tuyến phố ở TP. Long Xuyên và “Lễ hội 

tái chế”.

Alphanam Green Foundation đã trao 3 học bổng cho đội 

về nhanh nhất và thu gom được nhiều rác thải, sản phẩm 

tái chế dọc tuyến đường chạy và trao 500 phần quà gồm 

cây xanh và sổ tái chế cho người dân tham gia lễ hội.
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Từ ngày 14 - 16/11/2016, Alphanam Green Foundation tổ 

chức Diễn đàn Thanh niên hành động Đồng bằng Sông 

Cửu Long với 6 chủ đề. Sau Diễn đàn, Alphanam Green 

Foundation cho ra đời Quỹ sáng kiến An Giang xanh, 

sạch, đẹp; khuyến khích các tổ chức thanh niên, các 

nhóm sinh viên cùng người dân địa phương đề xuất 

các dự án.

Năm 2017, có 7 chiến dịch được Alphanam Green 

Foundation lựa chọn để tài trợ.
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Dự án Lắp đặt hệ thống

lọc nước tại khu vực

nhiễm phèn tỉnh An Giang

Trao 6 bồn lọc nước cho các hộ dân tại ấp 

Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn. Đây 

là một trong những dự án mang tính nhân 

văn cao cả, giúp cuộc sống hằng ngày của 

người dân nơi đây được cải thiện hơn. 

Chiến dịch 3

Dự án

Chai Mặt Trời

Lắp đặt 10 mô hình mẫu cho 10 hộ dân tại 

xã An Cư, 38 nhân khẩu thuộc các hộ dân 

này đã không còn phải lo tối đến hết đèn 

hết dầu, trẻ em có thêm ánh đèn để học 

bài vào buổi tối.

Chiến dịch 4

Dự án Biogas sạch

cho An Giang

Thực hiện lắp đặt 250 bình lọc Biogas 

Nano cho 7 huyện ở An Giang: Châu Phú, 

Phú Tân, Châu Thành, Thoại Sơn, Tịnh Biên, 

Chợ Mới, và An Phú. Các bình lọc này giúp 

lọc Biogas cho nấu ăn, thắp sáng, sưởi, 

đun nước nóng & chạy máy phát điện. 

Công suất 1,2kW cho 1 hộ gia đình.

Chiến dịch 5

“Năng lượng Xanh

đến với mái ấm”

Mang đến bộ sản phẩm năng lượng mặt 

trời gồm tấm pin 55W và ắc quy 35Ah, lắp 

đặt cho 5 hộ dân tại đây. Với sự hỗ trợ từ 

Alphanam Green Foundation, dự án “Năng 

lượng Xanh đến với mái ấm” đã san sẻ một 

phần khó khăn và mang ánh sáng đến gần 

hơn với người dân Tân Phú.

Chiến dịch 6
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Xây dựng “vườn thuốc nam”

tại Đại học An Giang

Chiến dịch 7

Phủ xanh 600m  tại khuôn viên trường đại 

học An Giang bằng những cây thuốc nam, 

phục vụ cho việc học tập cũng như chữa bệnh 

cho sinh viên và người dân.

Tháng 6/2018 đánh dấu hành trình đi qua 10 điểm trên 

các thành phố Long Xuyên để thu gom các loại rác thải 

điện tử như pin, điện thoại, bóng đèn… đưa đi tái chế 

bằng công nghệ hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 8/2018, Alphanam Green Foundation đồng hành 

cùng dự án “Hạnh phúc xanh” để trồng 10.000 cây bần 

tại khu vực Cù Lao Dung - khu vực chịu nhiều tác động 

của hiện tượng sạt lở, xói mòn.

Tháng 7/2020, Alphanam Green Foundation kêu gọi 

CBNV Alphanam Group đóng góp những bức ảnh về 

Alphanam Group qua các thời kỳ từ 1995 đến nay vào 

Bộ sưu tập ảnh “Alphanam 1/4 thế kỷ” và quy đổi số tiền 

tương ứng để tham gia góp cây xanh cho dự án “Trồng 

rừng vững đất” của chương trình Hạnh Phúc Xanh tại 

tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 8/2019, Alphanam Green Foundation đồng hành 

cùng khách sạn Four Points By Sheraton ủng hộ số 

tiền 100 triệu đồng để hưởng ứng chiến dịch ra quân 

“Hãy làm sạch biển” 2019 do Bộ tài nguyên và Môi trường 

phát động.
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Mỗi bước chân trên hành trình mà màu áo xanh 

của Alphanam Green Foundation đi qua đều hướng 

đến các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng, 

môi trường và con người bền vững. Với tinh thần 

nhân văn trong từng hành động, những dự án lớn 

và các hoạt động thiện nguyện mà Alphanam 

Green Foundation thực hiện trong 5 năm vừa qua 

đã lan tỏa thông điệp san sẻ năng lượng “xanh”

và tình yêu thương đến với xã hội.

Tháng 7/2018, với mục đích gây quỹ ủng hộ, chia sẻ 

khó khăn với người dân vùng lũ tại Yên Bái, chiến dịch 

huy động được 1.420.000.000 đồng từ 32 nhà hảo 

tâm trong và ngoài nước. Alphanam Green 

Foundation đã ngay lập tức trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ 

nhân dân tỉnh Yên Bái để kịp thời khắc phục hậu quả 

do bão gây ra, 420 triệu đồng còn lại dùng để xây 

dựng nhà cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề 

bởi cơn lũ.

Chiến dịch “Hướng về Yên Bái”

KHI MÀU XANH TRỞ THÀNH
"MÀU NHÂN VĂN"

Tháng 10/2019, Alphanam Green Foundation đã 

dành tặng khẩu trang cho các thành viên gia đình 

Alphanam do chất lượng không khí tại Thủ đô Hà 

Nội nằm ở mức đáng lo ngại.

Hoạt động tặng khẩu trang cho các
thành viên gia đình Alphanam

Ngày 27/2/2021, hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam 

xanh” mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động, Chiến 

dịch “Ươm mầm xanh giữa Sa Pa đại ngàn” do Alphanam 

Green Foundation và Alphanam Group phối hợp tổ chức 

đã diễn ra tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
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Cũng trong tháng 8/2021 - thời điểm dịch bệnh đang 

rất căng thẳng và giãn cách xã hội kéo dài, Alphanam 

Green Foundation đã trao tặng 5 tấn gạo cho hai xã 

Bình Minh và Cao Viên của huyện Thanh Oai, 1 tấn gạo 

cho xã Khai Thái của huyện Phú Xuyên và 2 tấn gạo cho 

phường Thượng Đình để tiếp thêm sức mạnh cho người 

dân cùng chiến thắng đại dịch.

Trao tặng gạo cho người dân
có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Hỗ trợ nhân dân
có hoàn cảnh khó khăn

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
trên địa bàn phường Nguyễn Du”

Ngày 10/9/2021, Alphanam Green Foundation đã ủng hộ 

4 tấn gạo kèm theo các phần quà để hỗ trợ các hộ có 

hoàn cảnh khó khăn tại phường. 

Tháng 4/2020, với mong muốn hỗ trợ, tiếp sức cho Bệnh 

viện, Alphanam Green Foundation đã phối hợp cùng CTCP 

VIREX ủng hộ 3.500 suất ăn dành tặng hàng ngàn y bác sĩ, 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch 

Mai đang bị phong tỏa.

Hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân
đang cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai

Từ 24 - 29/8/2021, siêu thị mini 0 đồng do Alphanam 

Green Foundation vận hành đã mở cửa đón người dân 

đến mua hàng tại hai huyện Thanh Oai và Phú Xuyên - 

Hà Nội. Hơn 2.000 phiếu quà tặng được trao, với tổng 

trị giá hơn 800.000.000 đồng là món quà gói trọn yêu 

thương dành tặng người dân.

Siêu thị mini 0 đồng

Kể từ những ngày đầu tiên, hoạt động của 

Alphanam Green Foundation luôn hướng tới mục 

tiêu đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước; 

cũng như luôn có sự tham gia của các bạn học 

sinh, sinh viên, các thủ lĩnh xanh, bởi tương lai sẽ 

thuộc về thế hệ trẻ. 

ĐẦU TƯ
CHO TƯƠNG LAI

CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ
VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Tháng 5/2017, Alphanam Green Foundation trao 

quà và vở học cho học sinh giỏi, xuất sắc tại 

phường Mỹ Hòa và phường Mỹ Bình - Thành phố 

Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Năm 2019, Alphanam Green Foundation tài trợ 3 

sân chơi mới cho trẻ em tại 3 huyện Phú Tân, 

Thoại Sơn và Tri Tôn, giúp các em có một môi 

trường học tập và vui chơi lành mạnh hơn. 

DỰ ÁN SÂN CHƠI MỚI
CHO TRẺ EM AN GIANG
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Cũng trong tháng 8/2021 - thời điểm dịch bệnh đang 
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đang cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai
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thương dành tặng người dân.

Siêu thị mini 0 đồng

Kể từ những ngày đầu tiên, hoạt động của 

Alphanam Green Foundation luôn hướng tới mục 

tiêu đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước; 

cũng như luôn có sự tham gia của các bạn học 

sinh, sinh viên, các thủ lĩnh xanh, bởi tương lai sẽ 

thuộc về thế hệ trẻ. 

ĐẦU TƯ
CHO TƯƠNG LAI

CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ
VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Tháng 5/2017, Alphanam Green Foundation trao 

quà và vở học cho học sinh giỏi, xuất sắc tại 

phường Mỹ Hòa và phường Mỹ Bình - Thành phố 

Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Năm 2019, Alphanam Green Foundation tài trợ 3 

sân chơi mới cho trẻ em tại 3 huyện Phú Tân, 

Thoại Sơn và Tri Tôn, giúp các em có một môi 

trường học tập và vui chơi lành mạnh hơn. 

DỰ ÁN SÂN CHƠI MỚI
CHO TRẺ EM AN GIANGNgày 07/10/2021, Alphanam Green Foundation trao 

tặng 300 triệu đồng cho tỉnh Lào Cai để tiến hành mua 

100 bộ máy vi tính dành tặng học sinh nghèo trên địa 

bàn tỉnh.

Ủng hộ Chương trình
“Sóng và máy tính cho em”
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KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Ngày 19/10/2021, Alphanam Green Foundation 

ký kết hợp tác, đồng hành với trường Đại học 

Ngoại thương để tìm ra những dự án khởi nghiệp 

góp phần cho ngành du lịch giải quyết các lỗ 

hổng hiện nay, phát triển thêm nhiều mô hình 

kinh doanh mới thân thiện hơn với môi trường và 

gần gũi với văn hoá địa phương. Theo bản thỏa 

thuận hợp tác, Alphanam Green Foundation sẽ 

tài trợ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) 

để làm giải thưởng cho cuộc thi Các dự án khởi 

nghiệp thành công cùng Alphanam Green 

Foundation, hướng tới phát triển bền vững vì 

một Việt Nam xanh.

CHIẾN DỊCH GIAN HÀNG
"TRÁNH LÃNG PHÍ, CÙNG SẺ CHIA"

Nằm trong chuỗi những hoạt động chào mừng 

ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021, Gian hàng “Tránh 

lãng phí, cùng sẻ chia” của Alphanam Green 

Foundation đã thu về 8.300.000. Số tiền này đã 

được sử dụng cho Dự án Khuyến học của 

Alphanam Green Foundation nhằm động viên kịp 

thời các trường hợp là con em CBNV Alphanam 

Group có thành tích vượt khó, học tập xuất sắc. 

DỰ ÁN
“TRĂNG RẰM VÙNG CAO”

YÊN BÁI

Cũng trong năm 2019, tại lễ hội “Trăng rằm vùng cao” 

Yên Bái, Alphanam Green Foundation đã đại diện cho 

Alphanam Group trao tặng cho các trường học vùng 

sâu trên địa bàn tỉnh 2 máy lọc nước trị giá 100 triệu 

đồng, mang đến nguồn nước sạch cho hơn 800 học 

sinh tại đây.

Giải thưởng tôn vinh các sáng kiến kinh doanh

vì mục tiêu phát triển bền vững.

Én Xanh 2017

GIẢI THƯỞNG
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GIẢI THƯỞNG KẾT QUẢ TÌM KIẾM
VỀ ALPHANAM GREEN FOUNDATION 

trong 0,43 giây
trên Goolge

7.690
kết quả

CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM 
VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Số tỉnh thành mà Alphanam Green Foundation đã và đang đồng hành 

cùng các dự án (Sóc Trăng, An Giang, Yên Bái, Sa Pa, Hà Nội, Đà Nẵng)6

Alphanam Green Foundation

đã trao tặng đến người dân trong tháng 8/202112 TẤN GẠO

Số kg rác thải điện tử được thu gom tại Long Xuyên150

Số tiền ủng hộ của Alphanam Green Foundation

từ năm 2016 - 2021
8.166.737.379

VNĐ
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Alphanam Green Foundation được thành lập từ năm 2016, trong suốt 5 năm 

hoạt động luôn dành được sự tin tưởng của tất cả mọi người nhờ công tác thu 

chi luôn được công khai minh bạch. Mong muốn của chúng tôi là giúp đỡ đúng 

người, đúng đối tượng, phát huy truyền thống nhân đạo “lá lành đùm lá rách”. 

Tài khoản của Alphanam Green Foundation được mở riêng tại ngân hàng để 

quản lý toàn bộ tiền đóng góp, có biên nhận các khoản đóng góp bằng tiền mặt. 

Mọi khoản chi đều có chứng từ hóa đơn giá cả đúng với thị trường, đồng thời mọi 

sự hỗ trợ đều có danh sách giấy tờ chứng nhận xác minh đầy đủ, sau khi hoàn 

thành sẽ quyết toán rõ ràng.

Ms. Nguyễn Thị Duyên - Trưởng Ban Kế toán 2

Là một trong những người đồng hành từ những ngày đầu và đi cùng Alphanam 

Green Foundation trong rất nhiều chiến dịch, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa mà 

Alphanam Green Foundation mang đến cho cộng đồng. Những chiến dịch ngắn 

hạn và dài hạn mà chúng tôi đã thực hiện đều mang lại ý nghĩa thiết thực, có quy 

mô ngày càng mở rộng trên khắp các tỉnh thành để mang lại nhiều giá trị hơn 

nữa cho xã hội.

Ms. Phan Thu Hà - Trưởng Ban Marketing

Từ những bước đi đầu tiên của Alphanam Green Foundation cho đến bây giờ, 

với những dự án khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa thiết thực và có tính cá 

thể hóa, phù hợp với từng địa phương. Chiến dịch trồng 10.000 cây bần được 

thực hiện tại khu vực Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng - khu vực chịu nhiều 

tác động của hiện tượng sạt lở, xói mòn. 100 chiếc máy vi tính được trao tặng 

đến tỉnh Lào Cai - nơi có nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa không thể học trực 

tuyến vì không có trang thiết bị hỗ trợ. Hoặc Siêu thị mini 0 đồng được vận hành 

tại hai huyện ngoại thành Hà Nội, nơi nhiều người lao động bị mất việc làm, giảm 

thu nhập… Alphanam Green Foundation luôn muốn thúc đẩy những sáng kiến 

bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống người dân, gắn kết trách nhiệm xã hội 

với doanh nghiệp.

Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam

Alphanam Group coi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một nhân tố thiết 

yếu của phát triển bền vững. Với mong muốn theo đuổi những mục tiêu vì lợi 

ích của cộng đồng, quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn đều gắn với 

trách nhiệm xã hội. Chặng đường 5 năm vì cộng đồng của Alphanam Green 

Foundation là một hành trình ý nghĩa và nhân văn. Người Alphanam đã góp 

phần đem đến những thay đổi tích cực cho môi trường và xã hội. Trong tương 

lai, Alphanam Green Foundation sẽ tiếp tục hành trình lan toả những giá trị 

nhân văn mà Alphanam muốn mang đến cho cộng đồng với mong muốn nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người về việc bảo vệ môi trường, giúp 

xây dựng môi trường sống xanh, phát triển bền vững và nối dài hơn những 

hành trình nhân ái.

Mr. Nguyễn Minh Nhật - Tổng giám đốc CTCP Alphanam E&C

NGƯỜI ALPHANAM NÓI VỀ
ALPHANAM GREEN FOUNDATION
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Alphanam Green Foundation được thành lập từ năm 2016, trong suốt 5 năm 

hoạt động luôn dành được sự tin tưởng của tất cả mọi người nhờ công tác thu 

chi luôn được công khai minh bạch. Mong muốn của chúng tôi là giúp đỡ đúng 

người, đúng đối tượng, phát huy truyền thống nhân đạo “lá lành đùm lá rách”. 

Tài khoản của Alphanam Green Foundation được mở riêng tại ngân hàng để 

quản lý toàn bộ tiền đóng góp, có biên nhận các khoản đóng góp bằng tiền mặt. 

Mọi khoản chi đều có chứng từ hóa đơn giá cả đúng với thị trường, đồng thời mọi 

sự hỗ trợ đều có danh sách giấy tờ chứng nhận xác minh đầy đủ, sau khi hoàn 

thành sẽ quyết toán rõ ràng.

Ms. Nguyễn Thị Duyên - Trưởng Ban Kế toán 2

Là một trong những người đồng hành từ những ngày đầu và đi cùng Alphanam 

Green Foundation trong rất nhiều chiến dịch, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa mà 

Alphanam Green Foundation mang đến cho cộng đồng. Những chiến dịch ngắn 

hạn và dài hạn mà chúng tôi đã thực hiện đều mang lại ý nghĩa thiết thực, có quy 

mô ngày càng mở rộng trên khắp các tỉnh thành để mang lại nhiều giá trị hơn 

nữa cho xã hội.

Ms. Phan Thu Hà - Trưởng Ban Marketing

Từ những bước đi đầu tiên của Alphanam Green Foundation cho đến bây giờ, 

với những dự án khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa thiết thực và có tính cá 

thể hóa, phù hợp với từng địa phương. Chiến dịch trồng 10.000 cây bần được 

thực hiện tại khu vực Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng - khu vực chịu nhiều 

tác động của hiện tượng sạt lở, xói mòn. 100 chiếc máy vi tính được trao tặng 

đến tỉnh Lào Cai - nơi có nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa không thể học trực 

tuyến vì không có trang thiết bị hỗ trợ. Hoặc Siêu thị mini 0 đồng được vận hành 

tại hai huyện ngoại thành Hà Nội, nơi nhiều người lao động bị mất việc làm, giảm 

thu nhập… Alphanam Green Foundation luôn muốn thúc đẩy những sáng kiến 

bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống người dân, gắn kết trách nhiệm xã hội 

với doanh nghiệp.

Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Alphanam

Alphanam Group coi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một nhân tố thiết 

yếu của phát triển bền vững. Với mong muốn theo đuổi những mục tiêu vì lợi 

ích của cộng đồng, quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn đều gắn với 

trách nhiệm xã hội. Chặng đường 5 năm vì cộng đồng của Alphanam Green 

Foundation là một hành trình ý nghĩa và nhân văn. Người Alphanam đã góp 

phần đem đến những thay đổi tích cực cho môi trường và xã hội. Trong tương 

lai, Alphanam Green Foundation sẽ tiếp tục hành trình lan toả những giá trị 

nhân văn mà Alphanam muốn mang đến cho cộng đồng với mong muốn nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người về việc bảo vệ môi trường, giúp 

xây dựng môi trường sống xanh, phát triển bền vững và nối dài hơn những 

hành trình nhân ái.

Mr. Nguyễn Minh Nhật - Tổng giám đốc CTCP Alphanam E&C

NGƯỜI ALPHANAM NÓI VỀ
ALPHANAM GREEN FOUNDATION

Tôi mong rằng màu xanh của Alphanam Green Foundation sẽ tiếp tục kéo dài 

mãi trên hành trình góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trước 

khi đến Alphanam, tôi đã biết đến Alphanam Green Foundation qua các phương 

tiện truyền thông. Khi đã trở thành người Alphanam rồi thì tôi mới càng hiểu 

thêm về những tác động tích cực mà Alphanam Green Foundation mang lại cho 

xã hội và cộng đồng. Thật sự tôi rất tự hào! Chúc mừng hành trình 5 năm của 

Alphanam Green Foundation.

Mr. Văn Thái Ngọc Long - Marcom Manager - Khách sạn Altara Suites Đà Nẵng

Những hoạt động mà Alphanam Green Foundation đã thực hiện vô cùng ý nghĩa, 

trong đó có không ít hoạt động liên quan đến Sa Pa, như trao tặng 100 bộ máy 

tính cho trẻ em nghèo tỉnh Lào Cai trong chương trình "Sóng và máy tính cho 

em" hay “Ươm mầm xanh giữa Sa Pa đại ngàn”. Nhắc đến Alphanam, tôi luôn tự 

hào vì Alphanam có Alphanam Green Foundation.

Ms. Mẫn Thị Kim Anh - Thư ký Dự án kiêm Kế toán - Ban QLDA Mường Hoa Sa Pa

Màu xanh là màu tôi yêu thích nhất, và thật tự hào khi tôi đã được đứng trong 

hàng ngũ “xanh” của Alphanam Green Foundation vận hành Siêu thị mini 0 đồng 

tại hai huyện Thanh Oai và Phú Xuyên. Trước khi trở thành thành viên của 

Alphanam, tôi luôn mong muốn sẽ có một ngày mình sẽ được đóng góp cho xã 

hội, cho cộng đồng. Đối với tôi, màu xanh của Alphanam Green Foundation sẽ 

luôn là “màu xanh nhân văn”.  

Ms. Đinh Hoàng Diễm My - Phó Phòng CSKH - Công ty Cổ phần VIREX

Chúc mừng chặng đường 5 năm lần thứ nhất của Alphanam Green Foundation. 

Với các hoạt động đầy ý nghĩa, Alphanam Green Foundation đã đóng góp rất 

nhiều cho sự phát triển của xã hội và giúp đỡ được nhiều người dân, đó là điều 

vô cùng giá trị. Hy vọng những giá trị ấy sẽ lan tỏa đến nhiều địa phương hơn khi 

Alphanam Green Foundation kỷ niệm dấu mốc 10 năm và hơn thế nữa. 

Mr. Nguyễn Đức Trung - CV Giám sát trắc địa - BQL Dự án Hồ Thác Bà - Yên Bái

Chặng đường 5 năm của Alphanam Green Foundation sẽ còn nối dài trên hành trình nâng cao chất lượng, hình ảnh 

của du lịch Việt Nam, lan toả tích cực đến người dân địa phương, tôn vinh các sản phẩm, giá trị truyền thống của 

mỗi vùng đất trên khắp Việt Nam, vì một Việt Nam phát triển bền vững.
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VÀ
MR. LƯƠNG TRỌNG ĐỨC

CHINH PHỤC 
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

ƯỚC MƠ CÙNG ALPEC

Có rất nhiều điều để viết về Mr. Lương Trọng Đức - người đã gắn bó với Alphanam 14 năm và có 

một tình yêu đặc biệt dành cho những chiếc thang máy. 14 năm về trước, anh thừa nhận 

“không biết nhiều về ngành sản xuất thang máy”. Còn hiện tại, anh đang là Phó giám đốc Nhà 

máy ALPEC và liên tiếp gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận.

Hơn một thập kỷ qua, với Mr. Lương Trọng Đức, Alphanam đã trở thành ngôi nhà thứ hai, còn 

chiếc thang máy đã là một “người bạn” thân thiết. Tình yêu dành cho công việc đã được hiện 

thực hóa bằng những bước tiến cụ thể của CTCP Liên doanh ALPEC, để anh cảm nhận được giá 

trị anh tạo ra và tự hào với những gì anh đã nỗ lực. Hãy cùng Ban Biên tập Alphanam Magazine 

trò chuyện với Mr. Lương Trọng Đức. 

Năm 2020, ALPEC trở lại với một diện mạo mới, 

mục tiêu mới và khát vọng mới. Một khát vọng đưa 

thương hiệu ALPEC “vĩ đại trở lại”. Thưa anh, đến 

hiện tại, mục tiêu ấy đã được hiện thực hóa trong 

thời gian vừa qua ra sao?

Hai năm vừa qua là quãng thời gian có nhiều biến động 

do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến rất nhiều ngành 

nghề, nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, với ALPEC, đến thời điểm 

hiện tại mục tiêu “vĩ đại trở lại” vẫn được thực hiện với 

nhiều tín hiệu khả quan. Chúng tôi đã cải tạo lại khuôn 

viên của nhà máy theo tiêu chuẩn Nhật Bản; đầu tư giai 

đoạn 1 dây chuyền sản xuất hiện đại 4.0 và đưa vào vận 

hành. Đến nay, chúng tôi đã mở rộng được hệ thống hơn 

30 đại lý có mặt khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Về sản 

lượng, tính đến thời điểm hết Quý III/2021 đã vượt 194% 

so với năm 2020.

Trên chặng đường đưa ALPEC “vĩ đại trở lại”, chắc 

hẳn anh đã phải đối mặt với không ít thách thức. 

Anh có thể chia sẻ thêm về cách anh vượt qua 

những thử thách và áp lực đó?
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Trên chặng đường đưa ALPEC “vĩ đại trở lại”, có một 

sự thay đổi lớn: chuyển đổi từ nhà máy có mô hình sản 

xuất bản lẻ sang mô hình OEM (viết tắt của Original 

Equipment Manufacturer - Nhà sản xuất thiết bị gốc, 

hàng OEM là mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy 

hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như 

cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt hàng của 

đơn vị đối tác - PV) trong một thời gian ngắn. Khi đó, có 

rất nhiều việc cần phải giải quyết, cũng không ít những 

thử thách và áp lực mà tôi phải đối mặt. Điển hình như 

việc vừa sản xuất, cải tạo nhà máy theo tiêu chuẩn Nhật 

Bản, vừa phải xây dựng một bộ máy mới, một quy trình 

mới với dây chuyền sản xuất mới; ngoài ra thì cần song 

song thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường và tìm kiếm 

khách hàng, đại lý. Giờ đây khi nhìn lại, tôi mới thấy được 

sự nỗ lực của đội ngũ ALPEC lớn đến thế nào. Chúng tôi 

đã làm việc với hơn 100% sức lực và đam mê. Có thể nói, 

đến thời điểm hiện tại, mục tiêu xây dựng một nhà máy 

theo tiêu chuẩn Nhật Bản đang ở rất gần.

Trước đây, ALPEC đi theo mô hình sản xuất bán lẻ nên 

so với bây giờ, mọi công việc gần như khác hoàn toàn. 

Ngay từ thời điểm tháng 5/2020, sau khi nhận thông tin 

sẽ chuyển đổi cơ cấu sang mô hình OEM, điều đầu tiên 

tôi hình dung là ALPEC sẽ có được một diện mạo mới, với 

một nhà máy rất khang trang; nhộn nhịp; quy trình sản 

xuất được chuyên nghiệp hoá. Có lo lắng chứ, vì chuyển 

đổi sang một mô hình hoàn toàn mới đồng nghĩa với đối 

tượng khách hàng không phải là người tiêu dùng trực 

tiếp, nhỏ lẻ nữa mà là các công ty, các đại lý phân phối 

thang máy. Tôi đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kịch bản, 

phương án cả về nhân sự, sản xuất, công nghệ. 

Trong hơn một năm vừa qua, sau rất nhiều áp lực và sự 

cố gắng, đồng lòng của tôi và team ALPEC, thì đến thời 

điểm hiện tại nhà máy đã bắt đầu đi vào hoạt động một 

cách ổn định. Tôi tự hào về tất cả mọi thứ chúng tôi đã 

làm được, và tự hào về đội ngũ của mình!

Có những thời điểm từ Ban Lãnh đạo nhà máy cho đến 

CBNV  làm đến 11 giờ khuya, thậm chí  2 - 3 giờ sáng là 

chuyện bình thường. Đôi lúc, tôi tự hỏi bản thân rằng 

“liệu mình có làm được không?”. Nhưng tôi đã nhắc nhở 

bản thân rằng “cứ đi rồi sẽ đến”. Vượt lên trên tất cả, tôi 

đã chọn cách đương đầu chứ không trốn chạy, và nhờ 

vậy tôi đã giải quyết những áp lực đó dần dần. 

Từ giữa năm ngoái, tôi được tiếp xúc và làm việc với Chủ 

tịch nhiều hơn. Có lúc, tôi cảm nhận sẽ rất khó vượt qua 

thách thức khi khối lượng công việc quá khổng lồ, lại 

phải giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng 

với sự “chỉ đường” của Chủ tịch, áp lực đó đã được giải 

quyết. Việc gì Chủ tịch cũng quan tâm sâu sát, lập kế 

hoạch rành mạch, khoa học, chi tiết. Tôi cần học hỏi Chủ 

tịch rất nhiều về khả năng này. 
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Chúng tôi đang có hai đối tác hợp tác là Công ty Điện tử 

NIDEC Nhật Bản và FUJI Malaysia. Chủ trương sắp tới là 

có thêm các đối tác đến từ nước ngoài, và con đường 

tiến ra quốc tế sẽ dài hơn, rộng hơn. Tôi khẳng định rằng 

chúng tôi sẽ không dừng lại!

ALPEC thường xuyên nghiên cứu và cho ra đời 

những sản phẩm mới với công nghệ hiện đại như 

thang máy cửa mở bằng tay, thang máy không đối 

trọng... Sự ra đời của những sản phẩm này sẽ tạo 

ra sự khác biệt của ALPEC trên thị trường thang 

máy như thế nào? Trong thời gian tới dự kiến sẽ có 

những sản phẩm mới nào, thưa anh?

Với việc thị trường thang máy đang phát triển mạnh 

như hiện nay, ngoài cạnh tranh về giá cả, thị trường, 

Trong năm 2021, ALPEC đã phát triển rất nhiều 

đại lý, không chỉ ở miền Bắc mà còn ở miền Nam. 

Tín hiệu khả quan này đóng vai trò gì trên chặng 

đường sắp tới của ALPEC?

Đối với một nhà máy sản xuất, việc mở rộng thị trường 

hay phát triển đại lý có vai trò sống còn. Một nhà máy 

không có thị trường, khách hàng đồng nghĩa với nhà 

máy “chết”. Năm 2021, với việc tìm kiếm và mở rộng thị 

trường cũng như đối tượng khách hàng khắp ba miền, 

ALPEC đã phát triển đc rất nhiều đối tác và đại lý mới. 

Đây là tín hiệu tốt cho mục tiêu phát triển 79 đại lý của 

ALPEC 2022 so với 30 đại lý như hiện nay.

Kế hoạch đưa các sản phẩm, thang máy được sản 

xuất tại Việt Nam đến với các thị trường quốc tế 

liệu vẫn sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới?

Trong Quý III/2021, ALPEC đã ký kết Thỏa thuận liên 

doanh hợp tác với đối tác CTCP Thang máy FUJI Malaysia 

và hiện việc đưa các sản phẩm trong nước xuất khẩu ra 

quốc tế, cụ thể là các nước Đông Nam Á và thị trường 

Trung Đông vẫn đang được triển khai và xúc tiến. Hiện 

tại, ALPEC đang thực hiện đàm phán một số hợp đồng 

với FUJI Malaysia để xuất khẩu thang ra thị trường Trung 

Đông vào đầu năm 2022. Tháng 11/2021, đã có đơn hàng 

đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á mà cụ 

thể là Campuchia.
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thì sản phẩm là yếu tố vô cùng quan trọng. Hiểu được 

điều đó, ALPEC đang đầu tư chuyên sâu, thành lập riêng 

hai phòng chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

mới đặt tại Hà Nội và Nhà máy ALPEC. Yêu cầu của nhà 

máy là đa dạng các mẫu mã và “trình làng” các sản phẩm 

mới mang tính đột phá, đáp ứng thị yếu của khách hàng. 

Trong hai năm 2020 và 2021, ALPEC liên tục cho ra đời các 

mẫu cabin cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu như thang máy 

cửa mở bằng tay có tích hợp mở tự động lần đầu tiên xuất 

hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, ALPEC cũng đang nghiên cứu 

và cho ra đời mẫu thang không đối trọng, hứa hẹn sẽ có sự 

khác biệt và đột phá so với thị trường.

Với vai trò là một nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, 

trên con đường sự nghiệp anh đã đúc kết được 

những bài học quý giá nào mà anh luôn áp dụng 

trong phương châm điều hành của mình?

Tùy từng thời điểm mà tôi có những cách điều hành nhà 

máy khác nhau. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn 

có sự phân công công việc rõ ràng; chi tiết hóa quy trình 

làm việc - kiểm tra - đánh giá - giám sát; biết cách tập 

hợp được mọi người; tạo động lực cho nhân viên; duy 

trì các hình thức thi đua khen thưởng trong nhà máy và 

quyết đoán trong công việc. Là một người quản lý, tôi sẽ 

chịu trách nhiệm đến cùng. 

Tôi là người nhu - cương đúng lúc, áp dụng từng cách 

quản lý khác nhau với từng người khác nhau. Có lúc sẽ 

mềm mỏng, cũng có lúc tôi sẽ nghiêm khắc và cứng rắn. 

Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi mong muốn 

mình sẽ là một quản lý biết lắng nghe và thấu hiểu, giúp 

nhân viên được giải phóng áp lực để họ tự tin hơn và yêu 

công việc họ đang làm.

Chắc hẳn một mình anh không thể xử lý 100 đầu 

việc, mà anh đang quản lý 100 con người, và để cho 

mỗi người xử lý một đầu việc của họ. Trong vai trò 

này, anh đã định hướng hoạt động của Nhà máy 

ALPEC như thế nào để mọi công đoạn đều đi đúng 

hướng và đạt tiến độ?
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Trong quản lý và vận hành nhà máy sản xuất thì 50 hay 

100 nhân viên, về cơ bản cách thức không khác nhau 

nhiều. Việc phải xử lý 100 đầu việc hay quản lý 100 con 

người thì vấn đề cũng chỉ là ở phương pháp làm. Nếu 

không có cách làm tốt thì việc phải xử lý 10 công việc hay 

quản lý 10 nhân viên cũng sẽ rất khó khăn.

Ở Nhà máy ALPEC, việc định hướng xây dựng hoạt động 

của nhà máy cũng phải đúng hướng, rõ ràng để mọi 

khâu, mọi công đoạn đều hoạt động nhịp nhàng và hiệu 

quả. Nếu một bộ công cụ điều hành hoàn chỉnh và được 

vận hành trơn tru, việc 10 nhân viên hay 100 nhân viên, 

10 đầu việc hay 100 đầu việc cũng không khác nhau 

nhiều. Tôi nghĩ, một người dù có tài giỏi đến mấy thì cũng 

không thể một mình giải quyết 100 đầu việc. Tôi rất tâm 

đắc thông điệp về việc phải phát huy “Sức mạnh tập thể” 

mà Chủ tịch chỉ dạy. Với mỗi một hợp đồng ở Nhà máy 

ALPEC, chúng tôi sẽ lên sơ đồ: hợp đồng đó bắt đầu chạy 

từ đâu, qua các phòng / ban nào, nhiệm vụ từng bộ phận 

là gì, phạm vi công việc phải giải quyết ra sao. Có như thế 

mới trơn tru và trôi chảy được.

Khi đã có trong tay những nhân tài, việc giao quyền 

được anh thực hiện như thế nào để họ phát huy 

được năng lực của bản thân?

Tôi nghĩ, khi có trong tay những nhân viên có năng lực 

mà người quản lý không biết phát huy sở trường thì 

người quản lý ấy không hề có năng lực lãnh đạo. Như tôi 

đã nói, một người không thể làm hết tất cả mọi việc mà 

phải “giao quyền”. Đối với những nhân viên được giao 

quyền, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy họ có 

giá trị. Việc giao quyền không phải dễ, mà tôi phải nắm 

bắt được người đó có sở trường gì, thế mạnh gì, có khả 

năng thực hiện được đầu việc đó hay không. 

Quan điểm của tôi là tất cả nhân viên cấp dưới hoàn 

thành tốt nhiệm vụ thì tôi mới hoàn thành nhiệm vụ. Vì 

vậy tôi luôn là người đứng sau để làm chỗ dựa cho họ, 

giúp họ thành công. 

Tổng giám đốc Minh Nhật từng nói: “Đừng nghĩ bị 

nhắc nhở là làm không tốt, mà bị nhắc nhở nghĩa 

là đang làm tốt và cần cố gắng hơn”. Trên cương vị 

một Phó giám đốc Nhà máy ALPEC, anh có đang áp 

dụng câu nói này vào cách quản lý không?

Tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm này. Khi tôi mắc 

lỗi, nếu có ai đó nhắc nhở tôi về lỗi sai đó, chỉ cho tôi 

biết tôi thiếu sót ở đâu thì tôi sẽ rất biết ơn và cảm kích. 

Tương tự, tôi sẽ nhắc nhở CBNV mỗi khi họ để xảy ra sai 

sót, bởi đó cũng là lúc tôi rất kỳ vọng vào họ và muốn họ 

nỗ lực hơn nữa. 

Nhìn lại chặng đường 14 năm làm việc và cống hiến 

tại Alphanam, anh nhớ nhất về điều gì? 
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Khi tôi vừa “chân ướt chân ráo” vào công ty, đó là khoảng 

thời gian tôi nhớ nhất. Trước đó, tôi là một kỹ sư cơ khí, 

hiểu biết về thang máy của tôi là con số 0 tròn trĩnh. Tôi 

chưa biết thang máy là gì, vận hành như thế nào. Thời 

điểm tôi vào Alphanam cũng là lúc thị trường thang máy 

bắt đầu bùng nổ, tôi rất áp lực khi vừa phải chạy tiến độ 

để kịp cho khâu sản xuất, vừa phải trau dồi kiến thức 

cho bản thân. Tôi cứ nghĩ sẽ có thời gian cho tôi làm 

quen, nhưng không, tôi bị cuốn vào công việc và phải học 

cách ứng biến nhanh nhất có thể. Khó khăn chồng chất, 

nhưng nhờ niềm đam mê với ngành nghề mà tôi quyết 

tâm theo đuổi, tôi đã “không lùi bước”. Mới đây, tôi nhận 

được giải thưởng “Quản lý xuất sắc Quý” với tâm trạng tự 

hào và thấy có thêm muôn phần động lực. 

Quá trình “xóa mù thang máy” bắt đầu từ lúc tôi là một 

nhân viên kỹ thuật thiết kế thang máy. Tôi của những 

ngày hè nóng bức ấy đã tự tìm tòi về cấu tạo, nguyên lý 

hoạt động của thang máy và chủ động tham gia vào quá 

trình lắp đặt tại công trường trong hai tháng. Tôi làm việc 

kỹ thuật tại Mai Hắc Đế thêm một tháng, sau đó ổn định 

thì tôi được điều chuyển về Nhà máy ALPEC. Về sau, tôi 

làm quản đốc phân xưởng phụ trách sản xuất của nhà 

máy và giờ là Phó giám đốc của Nhà máy ALPEC.
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Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong 

thương mại sản xuất đó là tiến độ. Anh và team 

ALPEC đã có những phương pháp gì để luôn kịp 

tiến độ, không để chậm lại phía sau?

Trên mỗi hợp đồng đều ghi rất rõ thời gian thực hiện. 

Khi nhận một đơn hàng hay một hợp đồng, chúng tôi sẽ 

triển khai lên kế hoạch sản xuất từ lúc nhận đơn hàng 

cho đến khi giao hàng. Tiến độ này sẽ là một sơ đồ dòng 

chảy từ Phòng Quản lý Hợp đồng, Phòng Cung ứng, cho 

đến Thiết kế, Kế hoạch Vật tư, Quản lý Sản xuất, Quản lý 

Chất lượng. Để an toàn, chúng tôi thường bố trí thời gian 

xuất hàng trước thời điểm giao hàng hai ngày để phòng 

những tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Tôi biết có nhiều yếu tố khách quan khiến tiến độ bị 

chậm, bởi vậy tôi luôn lập kế hoạch để hạn chế rủi ro ở 

mức thấp nhất. Nhờ vậy, tiến độ thường được đảm bảo. 

Có nhiều lúc vượt tiến độ, một việc cần 30 ngày hoàn 

thành nhưng 10 ngày đã xong. Với những đối tác khẳng 

định “nếu cung cấp sản phẩm sớm thì sẽ ký thêm hợp 

đồng tiếp theo”, chúng tôi lại càng có thêm động lực 

“quyết liệt ứng biến để tăng tốc”!

Cảm ơn anh. Chúc ALPEC sẽ có thêm nhiều thành 

công hơn nữa trên chặng đường phía trước.

ALPEC là một trong những niềm tự hào 

của Alphanam trong lĩnh vực sản xuất - 

thương mại, và nhà máy ALPEC là một 

trong những niềm tự hào của CTCP 

Liên doanh ALPEC. Còn ALPEC và nhà 

máy ALPEC đối với anh có ý nghĩa như 

thế nào?

Có thể nói ALPEC và ALPHANAM đối với tôi 

có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là sự 

nghiệp mà còn là ngôi nhà thứ hai. Ở đó, 

tôi được sống với đam mê, được làm việc 

và được cống hiến. Tôi rất hạnh phúc và 

tự  hào khi được là một phần của ALPEC và 

Alphanam.
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Dành cả tuổi xuân để gắn bó với Tập đoàn, từ khi còn là một cô sinh viên chập chững mới ra 

trường và hiện tại đã là một người phụ nữ chứng kiến sự đổi thay từng ngày của Alphanam, 

Ms. Nguyễn Phương Anh đang cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại, một gia đình tròn 

vẹn và được hạnh phúc trong từng ngày, từng giờ làm việc.

MS. NGUYỄN PHƯƠNG ANH
Trưởng Bộ phận Hỗ trợ bán hàng

Trung tâm The Best of Japan Home Center

MỖI NGÀY ĐỀU NHƯ

NẾU BẠN

Đây là lần đầu tiên Ms. Phương Anh xuất hiện trên các kênh truyền thông nội bộ của Tập đoàn, chị có phần 

ngại ngùng và hỏi tôi rằng tại sao lại chọn chị là nhân vật để viết. Tôi nghĩ rằng một bài viết về chị là rất 

xứng đáng với tâm huyết và những cống hiến chị dành cho Alphanam trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Chị đã làm việc ở Alphanam bao nhiêu năm rồi? 

Trên chặng đường đó chị nhớ nhất về kỷ niệm gì?

Tính đến ngày hôm nay, tôi đã làm ở Alphanam 12 năm, 

9 tháng, 7 ngày. Sau khi ra trường, tôi đã có khoảng hơn 

một năm làm việc ở một số công ty khác, tư nhân có, nhà 

nước có nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Sau đó, tôi 

trở thành một mảnh ghép của Alphanam và nhận ra đây 

chính là nơi dành cho mình. Tôi nghĩ đây chính là duyên 

phận, và tôi hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của mình.

Trên chặng đường đó chị nhớ nhất về kỷ niệm gì?

Kỷ niệm để mà nói hết ra thì nhiều lắm, nhưng có một 

sự kiện mà tôi nhớ mãi không quên, đó là dịp kỷ niệm 15 

năm thành lập tập đoàn. Khi đó, các thành viên đều di 

chuyển bằng ô tô để đi vào Đà Nẵng. Quãng đường đi và 

ở tại Đà Nẵng là khoảng thời gian các thành viên được 

gần nhau, được trò chuyện, được gắn kết với những tình 

cảm tươi vui và ấm áp nhất.
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Điều gì khiến chị quyết định gắn bó với Alphanam 

một thời gian dài như vậy?

Ngay từ lúc đầu, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ làm việc ở 

Alphanam lâu như vậy. Nhưng công việc cứ cuốn tôi đi, 

khiến tôi trở thành một phiên bản khác của chính mình - 

một người đam mê, ngày qua ngày miệt mài làm việc. 

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng phải có tình yêu: tình yêu với công 

việc, tình yêu với tập đoàn thì mới có thể gắn bó và cống 

hiến. Và hai điều đó thì tại Alphanam, tôi đều có đủ. 

Ngày tôi mới ra trường, mẹ tôi dặn dò rằng: “Con là con 

gái, chỉ cần tìm một công việc ổn định, miễn là phải nhàn 

nhã để còn dành thời gian lo cho gia đình”. Nhưng những 

năm tháng làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước đã 

khiến tôi nhận ra rằng đó là một môi trường không phù 

hợp. Tôi muốn chuyển sang một nơi năng động hơn, 

vận dụng những kiến thức mình đã học về quản trị kinh 

doanh và thương mại để phát huy giá trị. May mắn là từ 

khi gia nhập Alphanam đến giờ, những công việc mà tôi 

đã làm khá là phù hợp với tính cách, năng lực và trình độ 

của tôi.

Rất nhiều người đã hỏi tôi rằng tại sao tôi lại chọn làm 

việc ở một nơi lâu đến vậy, tôi có sợ hãi về cái sự “ì” hay 

không. Câu trả lời của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi: Tôi 

cảm thấy may mắn vì tại Alphanam, tôi đã được kinh qua 

nhiều công ty, được tìm hiểu về nhiều sản phẩm và mỗi 

một nơi tôi lại học được một kỹ năng hay một cách giải 

quyết vấn đề nào đó; để tôi nhận thức rằng tôi phải tìm 

tòi, học hỏi để phát triển bản thân từng ngày nhằm đáp 

ứng tốt nhất cho công việc.

Quá trình đảm nhiệm nhiều vị trí công việc tại 

Alphanam chắc hẳn đã đưa đến cho chị nhiều trải 

nghiệm đáng giá. Chị muốn nói gì về hành trình 

phát triển bản thân của chị? Sự khác biệt của Ms. 

Phương Anh ngày vừa mới gia nhập Alphanam và 

bây giờ là gì?
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Mới đầu khi vào công ty, tôi là một trợ lý kinh doanh sơn 

Alphanam. Hơn 4 năm sau, tôi chuyển sang mảng thiết 

bị vệ sinh TOTO. Đó cũng là một sản phẩm hoàn toàn 

mới vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau khi The Best of Japan 

Home Center (JHC) ra đời thì giờ đây tôi đang phụ trách 

cùng lúc cả ba mảng thang máy, sơn và thiết bị vệ sinh.

Những năm tháng làm việc ở Alphanam, tôi đã học hỏi 

được rất nhiều từ Chủ tịch, từ chính sách bán hàng cho 

đến các phương án kinh doanh. Tôi nể phục nhất khả 

năng tính toán của Chủ tịch, Chủ tịch chỉ cần nhìn qua 

thôi là đã biết lỗ hay lãi, làm việc hiệu quả hay không 

hiệu quả.

Thuở ban đầu, tôi còn khá non nớt. Lúc đó, cái gì cũng 

phải tự tìm tòi, từ cách xây dựng các bảng biểu, mẫu 

biểu ra sao; hợp đồng, đơn hàng như thế nào, tất cả đều 

phải tự chủ động. Sang đến TOTO cũng vậy, lúc đầu tôi 

thấy choáng ngợp với những code mã hàng, đêm nằm 

ngủ còn mơ thấy các con số nhảy loạn xạ. Tuy vậy, tôi 

vẫn phải tìm cách thích nghi. Lắm lúc tôi cũng thấy chán 

nản và muốn bỏ cuộc, nhưng thời gian càng trôi đi thì tôi 

càng nhận thấy niềm vui trong công việc. Một khi đã bắt 

nhịp được thì chính bản thân mình sẽ cảm thấy hứng thú 

và không nhàm chán. 

Tôi tự nhận thấy tính cách của mình không “yểu điệu 

thục nữ” mà khá mạnh mẽ. Một khi đã quyết tâm thì 

chắc chắn phải làm được và rất kiên định với chủ kiến 

của bản thân. Tất nhiên, tôi luôn tiếp thu những đóng 

góp của mọi người, nhưng điều gì tôi thấy hợp lý thì tôi 

sẽ bảo vệ và theo đuổi đến cùng. Tôi đã tự đặt ra cho 

mình những kế hoạch theo chỉ tiêu các năm. Kế hoạch 5 

năm lần thứ nhất là có một ngôi nhà nhỏ của riêng hai vợ 

chồng và sinh em bé. Kế hoạch 5 năm lần thứ hai là sinh 

bé thứ 2 và có một ngôi nhà to hơn tại trung tâm để tiện 

sinh hoạt. Và kế hoạch 5 năm lần thứ ba là đánh bật “anh 

Ngân hàng” ra khỏi vốn chủ sở hữu (cười). Tôi đã hoàn 

thành hai kế hoạch đầu tiên và đang cố gắng hết sức để 

thực hiện kế hoạch năm năm lần 3.

Tính cách này của chị đã được áp dụng vào công 

việc như thế nào?

Trong một ngày, tôi thường gạch đầu dòng ra những mục 

tiêu cần làm, chia nhỏ thời gian ra để thực hiện, làm thế 

nào để cuối ngày phải hoàn thành xong tất cả công việc. 

Một khi đã đặt mục tiêu phải hoàn tất bao nhiêu hợp 

đồng, bao nhiêu báo giá thì tôi sẽ cố gắng bằng được để 

phản hồi thông tin cho đối tác một cách nhanh nhất và 

chính xác nhất.

Khoảng thời gian tôi cảm thấy áp lực nhất là khi tôi 

chuyển sang làm việc tại TOTO. Sản phẩm sơn ít code 

mã, chỉ có một vài chủng loại thôi, nhưng TOTO lại có 

nhiều dòng sản phẩm, nhiều code hàng mà tôi chưa từng 

thấy trước đó. Công việc của tôi lại liên quan đến những 

đơn hàng và hợp đồng cho khách nên bắt buộc tôi phải 
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hiểu sản phẩm. Lúc đầu, tôi rất hoang mang và lo lắng. 

Tôi đặt mục tiêu cho mình là trong vòng ba tháng phải 

hiểu được các quy trình về TOTO, từ lúc nhà cung cấp đặt 

hàng, quá trình quản lý hàng tồn kho, cho đến khi hàng 

hóa đến được tay khách hàng. Đúng trong 3 tháng, tôi đã 

thực hiện xong các quy trình để quản lý dòng sản phẩm 

TOTO, tôi nhận ra rằng khi bản thân đã “vào guồng” rồi 

thì công việc sẽ diễn tiến một cách trôi chảy hơn. 

Một ngày làm việc của chị bây giờ chắc hẳn là có 

rất nhiều niềm vui?

Có chứ. Niềm vui của tôi hàng ngày là bộ phận kinh 

doanh đưa cho tôi nhiều hợp đồng với tỷ lệ chốt khách 

thành công. Tôi rất thích câu nói: “Nếu bạn yêu công việc 

bạn làm, mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ”, nếu chúng ta 

cảm thấy vui thì chắc chắn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Còn 

nếu 8 tiếng trôi qua mà phải đếm từng phút từ 8 giờ sáng 

đến 5 giờ chiều để đi về thì không khác gì một hình thức 

“chịu tội”. Tôi sợ nhất cảm giác bản thân đang là người 

thừa của một tổ chức mà hàng ngày mình đang làm việc.

Cảm nhận của chị như thế nào về sự thay đổi của 

Alphanam dưới góc nhìn của một người đã làm việc 

lâu năm và kinh qua nhiều vị trí?

Alphanam bây giờ phát triển về mọi mặt. Trước đây tòa 

nhà số 2 Đại Cồ Việt còn khá bé, các ngành nghề kinh 

doanh còn ít, cũng không nhiều phòng ban. Giờ thì các 

thành viên đã được làm việc ở một không gian rộng rãi, 

khang trang; quy mô tập đoàn ngày càng mở rộng; số 

lượng nhân sự tăng lên; cách thức vận hành và đánh giá 

chất lượng cũng đa dạng, khách quan hơn hơn khi có KPI 

và E-OFFICE.

Mốc thời điểm kỷ niệm 25 năm của Tập đoàn, tại sự 

kiện “Alphanam 1/4 thế kỷ”, trong số những CBNV 

nằm trong danh sách tri ân 10 năm cống hiến, chị 

là một trong những người trẻ tuổi nhất. Chị có cảm 

xúc gì vào thời điểm đó?

Quá nhiều cung bậc cảm xúc lúc đó. Đối với Alphanam 

là 1/4 thế kỷ, nhưng đối với tôi là cả một thanh xuân, một 

tuổi trẻ. Thành công của Tập đoàn có sự nỗ lực và đóng 

góp của mình, vui và tự hào lắm chứ!

Đứng dưới ánh đèn sân khấu lúc đó, tôi cảm thấy 10 năm 

chỉ như chớp mắt, như chỉ mới hôm qua thôi. Từ những 

ngày đầu khi tôi mới “chân ướt chân ráo” vào Tập đoàn, 

cho đến khi tham dự lễ kỷ niệm 25 năm, thời gian quả 

thật trôi qua quá nhanh. Thời điểm hơn 10 năm trước, tôi 

mới ra trường, còn độc thân, kinh tế phải phụ thuộc vào 

bố mẹ; còn bây giờ tôi đã có một gia đình nhỏ, có ngôi 

nhà riêng cho bản thân, được tận hưởng công việc mình 

yêu thích, được làm việc trong một tập đoàn lớn. Tôi rất 

hạnh phúc với những gì mình đang có.
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Hiện tại, với cương vị là Trưởng Bộ phận hỗ trợ bán 

hàng, chị đã làm việc như thế nào để đạt đến mục 

tiêu “hiệu quả”?

Đặc thù công việc của tôi là phải tương tác với các phòng 

ban khác, với đối tác và nhân viên kinh doanh khá nhiều. 

Tôi nghĩ để công việc của mình hiệu quả, tôi luôn coi 

nhân viên - công ty - khách hàng như ba đỉnh của một 

tam giác, tam giác này càng đều thì thì lợi ích các bên 

càng gắn bó, bền vững. Đây là suy nghĩ của tôi khi thực 

hiện bất cứ một công việc gì.

Tôi nhớ khi tôi mới chuyển sang TOTO, Chủ tịch từng nói 

với tôi rằng: “Em hãy làm việc giống như em là một chủ 

đại lý”. Câu nói ấy của Chủ tịch đã khiến tôi suy nghĩ 

rất lâu, và kể từ đó, tôi luôn dùng lời nhắc nhở ấy để làm 

động lực cho bản thân. Về sau, tôi coi mình thật sự là 

một chủ đại lý. Tiền về tài khoản của công ty còn vui hơn 

cả tiền về tài khoản của mình (cười). 

Trong công việc, tôi tự đề ra cho mình nguyên tắc 6T: 

Trung thực - Trách nhiệm - Tận tâm - Tin tưởng - Tự giác 

và Tích cực. Trung thực - có nghĩa là thành thật với chính 

bản thân mình và với những người xung quanh. Trách 

nhiệm - có nghĩa không được để người khác phải “dọn 

dẹp” hậu quả do mình gây ra, không đổ lỗi cho bất kỳ ai. 

Tận tâm - có nghĩa là bỏ công, bỏ sức để làm việc nhưng 

phải luôn kèm với cái “tâm”. Tin tưởng - bởi tôi muốn tạo 

được niềm tin với Ban Lãnh đạo, khách hàng và đồng 

nghiệp. Tự giác - là sự chủ động trong công việc để theo 

đuổi mục tiêu đã đề ra. Và tích cực, bởi tôi quan điểm 

rằng mỗi ngày trôi qua cần phải có tâm trạng thoải mái 

thì làm việc mới hiệu quả được. 

Trong những năm tháng vừa qua, chắc hẳn đã có 

nhiều thay đổi diễn ra ở Alphanam. Chị đã từng 

cảm thấy hoang mang hay lo lắng trước những sự 

thay đổi đó chưa?

Tôi cho rằng, có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là sự 

thay đổi. Sự thay đổi là tất yếu, là quy luật của tự nhiên, 

miễn sao công việc chung được đảm bảo và lợi ích các 

bên được duy trì bền vững. Tôi chưa từng có bất kỳ một 

sự hoang mang hay lo lắng nào!

Mục tiêu nào chị đã hoạch định cho bản thân trong 

tương lai gần?

Trong tương lai gần, tôi chỉ mong mình được học hỏi, trau 

dồi thêm kiến thức; vốn sống; kỹ năng sống để bản thân 

được tăng thêm nhiều giá trị hơn, để những người thân 

quen cảm thấy niềm tin họ đặt vào tôi là đúng người. Hơn 

hết, tôi luôn muốn mình sống có ích.
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Alphanam đối với tôi, trước hết là một ngôi nhà. Nếu không có tình yêu thì không thể gắn bó đến ngày 

hôm nay. Mỗi người Alphanam tôi gặp đều cư xử với tôi bằng sự tử tế và chân thành, tôi luôn học hỏi 

được từ họ một điều gì đó có ý nghĩa.

Trong quãng thời gian ảnh hưởng của đại dịch vừa rồi, tôi tự hào khoe với bạn bè rằng, môi trường làm 

việc ở Alphanam rất văn minh. CBNV được tiêm đủ hai mũi một cách nhanh chóng nhất để yên tâm đi làm. 

Trong thời kỳ dịch bệnh có nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự hay thậm chí phá sản, nhưng Alphanam 

vẫn đảm bảo mức sống và trả lương đúng ngày. Tôi nghĩ đó là cả một sự cố gắng của Ban Lãnh đạo và của 

cả tập đoàn.

Alphanam với tôi, còn là một ngôi trường. Tại Alphanam, tôi được làm việc với rất nhiều “thầy giáo”, “cô 

giáo”. Họ là Ban Lãnh đạo, là Cán bộ Quản lý, là đồng nghiệp của tôi. Những điều tôi học được không chỉ 

trong công việc, mà còn trong thực tế cuộc sống.

Alphanam đối với tôi là
một ngôi nhà và một ngôi trường.

Alphanam đối với chị là…?

Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất chân thành vừa rồi. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công 

trên chặng đường sắp tới. 
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CÁI BẮT TAY CỦA ALPHANAM GROUP - IHG
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

”DU LỊCH XANH” TẠI LÀO CAI VÀ YÊN BÁI

Định hướng phát triển “du lịch xanh” cần vai trò tiên 

phong của doanh nghiệp trong việc đầu tư thực hiện 

các dự án theo hướng phát triển xanh, bền vững. 

Alphanam Group và InterContinental Hotels Group 

(IHG) là hai tập đoàn lớn đi đầu trong việc đem đến 

cho ngành du lịch Việt Nam, cho khách du lịch trong 

và ngoài nước những sản phẩm và dịch vụ chất 

lượng, vừa theo chuẩn quốc tế, vừa gìn giữ vẻ đẹp tự 

nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Những năm gần đây, du lịch Lào Cai và Yên Bái đã có 

những sản phẩm đa dạng và đặc trưng, mang đến 

những trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài 

nước. Vì vậy, số lượng khách du lịch không ngừng tăng 

nhanh theo thời gian.

LÀO CAI, YÊN BÁI VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG
VƯỢT BẬC VỀ NGÀNH DU LỊCH

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

COVID-19, lượng khách du lịch đến với Yên Bái và 

Lào Cai ngày một nhiều, dịch vụ du lịch đang dần trở 

thành ngành kinh tế chủ lực của cả hai tỉnh. Tuy năm 

2020 bị ảnh hưởng mạnh từ dịch COVID-19, nhưng 9 

tháng đầu năm, Yên Bái vẫn đón gần 600.000 lượt du 

khách. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng lượng khách 

đến Lào Cai ước tính đạt trên 1.1 triệu lượt khách. Bên 

cạnh đó, lượng khách du lịch đến với Yên Bái ngày một 

nhiều, dịch vụ du lịch đang dần trở thành ngành kinh 

tế chủ lực của tỉnh. 

Hiện nay, điểm nhấn về “du lịch xanh” đang được 

hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái hướng đến trên cơ sở tận 

dụng tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Bắc. “Du lịch 

xanh” là xu hướng phát triển của ngành du lịch, dựa 

trên nền tảng khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn 

tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa 
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dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo 

thống kê từ Trip Advisor, có đến 34% số du khách sẵn 

sàng chi trả thêm để ở những khách sạn thân thiện với 

môi trường, 50% số du khách quốc tế sẵn sàng chi trả 

thêm cho những công ty mang lại lợi ích cho cộng đồng 

địa phương và hoạt động bảo tồn. Đó cũng là định hướng 

phát triển du lịch của hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái trong 

thời gian tới, với mong muốn trở thành những điểm đến 

hàng đầu của vùng Tây Bắc, vươn tầm quốc tế.

Để mang đến những sản phẩm “du lịch xanh” 

vươn tầm thế giới, ngày 31/10/2021, tại Edinburgh - 

Scotland, Alphanam Group và IHG đã thực hiện ký 

kết Bản Ghi nhớ hợp tác. Lễ trao biên bản ghi nhớ 

thỏa thuận hợp tác được thực hiện trang trọng tại 

Edinburgh (Scotland, Vương quốc Anh) dưới sự chứng 

kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các 

Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhân chuyến thăm 

và làm việc tại Anh.

Theo nội dung của Bản Ghi nhớ hợp tác, Alphanam 

Group và IHG sẽ cùng thúc đẩy hợp tác phát triển các 

thương hiệu khách sạn quốc tế của IHG tại Việt Nam 

nói chung và tại 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái nói riêng. 

Hơn nữa, hai bên cũng đồng thuận để cùng nhau 

nghiên cứu, mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế 

đến Việt Nam thông qua các sản phẩm nghỉ dưỡng 

gắn với các địa danh quốc gia, du lịch trải nghiệm, du 

lịch “xanh” hướng đến sự phát triển bền vững.

Tại thị xã Sa Pa - tỉnh Lào Cai, Dự án Công viên Văn hóa 

Mường Hoa có quy mô 83ha đang được Alphanam thực 

hiện, các khách sạn InterContinental Resort Sapa và 

Holiday Inn Resort Sapa với 475 phòng nghỉ cao cấp sẽ 

được triển khai với định hướng xuyên suốt là hòa hợp 

với quy hoạch chung của cả dự án, cũng như bản sắc 

tự nhiên và văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Yên 

Bái đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Công viên 

văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà của 

Alphanam. Trong tương lai, dự án được kì vọng sẽ tạo 

việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng nguồn thu cho 

ngân sách và giúp cho tỉnh Yên Bái thu hút mỗi năm 

khoảng 2 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.

Có thể nói, “cái bắt tay” hợp tác giữa Alphanam và 

IHG hứa hẹn sẽ đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam 

những sản phẩm tầm cỡ quốc tế. Điều này không chỉ 

nâng tầm cho thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du 

lịch thế giới, mà còn trực tiếp tạo ra nhiều việc làm, cơ 

hội phát triển kinh tế cho người dân. Đồng thời, việc 

hợp tác cùng IHG đã thể hiện định hướng về sự phát 

triển bền vững, gìn giữ và hòa hợp với bản sắc văn hóa 

địa phương của Alphanam Group. 

“CÁI BẮT TAY” PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH
TẠI LÀO CAI VÀ YÊN BÁI
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Tiếp nối thành công của bộ sưu tập “Sắc màu biển 

xanh”, FUJIALPHA tiếp tục ra mắt thị trường một bộ 

sưu tập thiết kế cabin mới trong tháng 11 mang tên 

“Phong thủy ngũ hành”.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ quan niệm phương 

Đông: vạn vật trong vũ trụ đều được phân chia theo 

ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các yếu tố ngũ 

hành tác động sâu sắc đến cuộc sống của con người 

nên một chiếc thang máy chuẩn mực về phong thủy 

chắc chắn sẽ mang đến vượng khí - sức khỏe - bình an 

cho gia chủ.

Tại Việt Nam, phong thủy là vấn đề được mọi gia chủ 

quan tâm. Cách bố trí vật dụng dù là nhỏ nhất trong 

ngôi nhà đều cần được tính toán để mang đến vượng 

khí, sức khỏe và bình an. Ở những công trình hiện đại, 

các yếu tố phong thủy gắn liền với thang máy cũng 

có vai trò ngày một quan trọng. Ngoài những tiêu chí 

cốt lõi như vị trí, hướng lắp đặt… thì các gia chủ “kỹ 

tính” còn rất để ý đến các chi tiết bên trong cabin 

bao gồm màu sắc, vật liệu cấu thành và họa tiết trang 

trí. Xu hướng chung là gia chủ sẽ chọn những vật 

liệu, màu sắc và họa tiết phù hợp với cung mệnh ngũ 

hành của mình nhưng đồng thời cũng muốn bổ sung 

thêm những chi tiết riêng, để chiếc thang máy thực 

VƯỢNG KHÍ SINH TÀI

BỘ SƯU TẬP “PHONG THỦY NGŨ HÀNH” 
ĐỘC ĐÁO CỦA FUJIALPHA

FUJIALPHA
RA MẮT BỘ SƯU TẬP

“PHONG THỦY NGŨ HÀNH”

sự mang dấu ấn khác biệt so với các sản phẩm đại trà 

trên thị trường.

 

Tất nhiên, không phải thương hiệu thang máy nào 

cũng đáp ứng được yêu cầu “cá nhân hóa” thiết kế 

cabin. Ngay cả đối với các sản phẩm nhập ngoại đắt 

tiền thì sự lựa chọn thiết kế cabin để thật phù hợp với 

yêu cầu phong thủy, hợp với bản mệnh ngũ hành cũng 

là điều tương đối khó khăn (do sự khác biệt về văn hóa, 

nhất là các thương hiệu nhập khẩu từ châu Âu).

FUJIALPHA là thương hiệu thang máy hiếm hoi trên 

thị trường cung cấp cho khách hàng đặc quyền tùy 

chỉnh thiết kế cabin theo ý thích. Không những vậy, 

FUJIALPHA còn chuẩn bị sẵn các mẫu thiết kế theo 

từng chủ đề để “gợi ý” cho khách hàng. 

 

Tháng 11 này, FUJIALPHA tiếp tục giới thiệu bộ sưu 

tập “Phong thủy ngũ hành” với những thiết kế được 

tính toán cẩn trọng về màu sắc, vật liệu và các họa tiết 

trang trí cho mỗi cung mệnh khác nhau. Những thiết 

kế ấn tượng trong bộ sưu tập “Phong thủy ngũ hành” 

của FUJIALPHA còn ẩn chứa vẻ đẹp tiềm ẩn, thể hiện 

tính cách và gu thẩm mỹ đắt giá của chủ nhân:



52 Alphanam Magazine - Tháng 11/2021 - Số 47

    Vĩnh cửu như KIM 

    Sắc sảo như MỘC 

    Long lanh như THỦY

    Mê hoặc như HỎA 

    Huyền bí như THỔ

Trước đó, vào ngày 21/10, 

FUJIALPHA đã cho ra mắt bộ sưu 

tập “Sắc màu biển xanh” - sản 

phẩm thang máy đặc trưng 

dành cho các thành phố biển. 

Bộ sưu tập “Sắc màu biển 

xanh” không chỉ quyến rũ các 

giác quan bằng sự pha trộn 

giữa những gam màu đặc trưng 

của biển cả mà còn là các sản 

phẩm thang máy hoạt động bền 

bỉ vượt thời gian nhờ được tạo 

nên từ các loại vật liệu đặc biệt 

phù hợp với môi trường không 

khí có độ ẩm cao, chống lại các 

tác động ăn mòn của muối biển.

Như vậy, trong năm 2021, FUJIALPHA đã công bố 2 bộ sưu tập thiết kế là 

“Sắc màu biển xanh” và “Phong thủy ngũ hành”. FUJIALPHA là hãng thang 

máy đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu mẫu thiết kế cabin theo các bộ sưu tập 

với chủ đề khác nhau. Trong tương lai, FUJIALPHA sẽ tiếp tục ra mắt thêm 

những bộ sưu tập mới, hứa hẹn sẽ rất ấn tượng.

Thang máy dành cho mệnh Kim



53Alphanam Magazine - Tháng 11/2021 - Số 47

ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN
BÀN GIAO 

NHỮNG CĂN HỘ ĐẦU TIÊN

Lấy cảm hứng từ mỗi ngôi nhà là một tổ ấm, mỗi căn 

hộ là một chốn nghỉ dưỡng riêng tư, mỗi căn phòng 

là một thiên đường đích thực, Chủ đầu tư Công ty CP 

Foodinco Quy Nhơn (một thành viên của Tập đoàn 

Alphanam) đã xây dựng lên một “tổ ấm hạng sang - 

vững vàng pháp lý” mang tên Altara Residences Quy 

Nhơn. Ngày 20/11/2021, Altara Residences Quy Nhơn 

đã hoàn tất mọi hạng mục và long trọng tổ chức Lễ 

Bàn giao căn hộ cho các Quý Chủ nhân.

Sở hữu vị trí vàng đắt giá, thiết kế căn hộ thông minh 

cùng hệ thống tiện ích hiện đại, đặc biệt mua nhà thời 

điểm này có thể về ở ngay, Altara Residences Quy Nhơn 

đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo 

khách hàng đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực. 

Hội tụ nhiều giá trị sống đẳng cấp, đặc biệt có thể đáp 

ứng được cả nhu cầu để ở và cho thuê, Altara Residences 

xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi khách hàng 

đang tìm kiếm cơ hội an cư và đầu tư tại Quy Nhơn. 

Đặc biệt, mua nhà thời điểm này, cư dân có cơ hội được 

hưởng chiết khấu tới 5% giá trị căn hộ cùng hỗ trợ lãi 

suất 0%/12 tháng.

Ngày 20/11 vừa qua, Lễ bàn giao căn hộ cho cư dân 

đã được long trọng tổ chức tại số 76 Trần Hưng Đạo, 

Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Những chủ 

nhân đầu tiên đã nhận bàn giao căn hộ trong tâm trạng 

hạnh phúc và hân hoan. 

Quãng thời gian từ thời điểm khởi công, đến các buổi 

kick-off, lễ mở bán, hoàn thành nghiệm thu phòng 

cháy - chữa cháy, cho đến khi hoàn tất các công đoạn 

bàn giao đến tay khách hàng, Ban Quản lý Dự án Altara 

Residences Quy Nhơn đã phải trải qua không ít thử 

thách. Nhưng trên tất cả, với tinh thần “không lùi bước” 

của người Alphanam, các thành viên đã tạo nên một 

chặng đường “Đánh thức nàng tiên” đáng nhớ. 

Mời Đại gia đình Alphanam cùng ngắm nhìn khoảnh 

khắc tuyệt vời trong Lễ bàn giao căn hộ cao cấp Altara 

Residences Quy Nhơn.
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PHIÊN BẢN MỚI VER �.�

Thay đổi như thế nào
SO VỚI PHIÊN BẢN CŨ?

E-LEARNING
PHIÊN BẢN CŨ

E-LEARNING
PHIÊN BẢN MỚI VER 	.� 

Dùng
mã nhân viên

Dùng
địa chỉ email 

CÁCH THỨC
ĐĂNG NHẬP

Giao diện
không tối ưu 
cho điện thoại

Giao diện
đã tối ưu
cho điện thoại

GIAO DIỆN
CHUNG

Bên phải
thông tin lớp học

Bên dưới
thông tin lớp học

TIN TỨC

Diện tích nhỏ,
khó theo dõi

Diện tích lớn hơn,
dễ theo dõi

Phải qua
nhiều bước rắc rối

Tối ưu các bước,
dễ thực hiện

Bố cục
chưa đẹp mắt

Bố cục dễ hiểu,
bổ sung cột kết quả

Chưa có
Học viên có thể
làm bài kiểm tra
trực tiếp trên website

CHI TIẾT
LỚP HỌC

ĐỔI MẬT KHẨU

THÔNG TIN VỀ
LỊCH SỬ LỚP HỌC

BÀI KIỂM TRA

Từ ngày 01/11/2021, website E-LEARNING https://daotao.alphanam.com/ phiên bản mới với những sự 

thay đổi mới đã sẵn sàng “trình làng” và đưa vào sử dụng. So với phiên bản cũ, phiên bản 4.0 với sự cải 

tiến rõ rệt hứa hẹn sẽ giúp quy trình đào tạo trở nên thuận lợi hơn, đem lại nhiều tiện ích cho công tác 

dạy và học của Alphanam.
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Đã nửa năm kể từ ngày Alphanam Radio ra mắt, những mẩu chuyện, những chia sẻ, những cuốn sách hay, 

những nhân vật quen thuộc… đã “lên sóng”. Sự ủng hộ của người Alphanam là động lực rất lớn để Ban Biên 

tập tiếp tục sản xuất các số radio hàng tháng.

Với mong muốn “làm mới” cả về hình thức và nội dung, kể từ tháng 11/2021, Alphanam Radio ra mắt phiên bản mới: 

Tần số FM 79.

Tần số FM 79 được phát sóng vào mỗi cuối tuần, hy vọng 

sẽ trở thành một “trạm cảm xúc” để người Alphanam 

cùng trò chuyện, cùng tiếp nhận những thông tin giá trị 

và thư giãn với những món quà âm nhạc sau một tuần 

làm việc căng thẳng. 

PHIÊN BẢN MỚI CỦA ALPHANAM RADIO GỒM 3 PHẦN

ĐIỂM TIN
Những tin tức đáng chú ý

trong tuần của Alphanam.

CHIA SẺ
Bất cứ vấn đề gì đang “nóng”, bất cứ

điều gì mang lại nguồn cảm hứng tích cực…

đều có thể xuất hiện ở phần này.

QUÀ TẶNG ÂM NHẠC
02 lời nhắn kèm bài hát

được trao gửi mỗi tuần.

RA MẮT
PHIÊN BẢN MỚI
CỦA ALPHANAM RADIO
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CÁCH LÀM CHỦ SỰ TRÌ HOÃN
Một ngày làm việc đang dần trôi qua. Trên bàn, chiếc đồng hồ đang tích tắc giục giã. Bạn đang làm việc cật lực 

để kịp hoàn thành deadline. Bạn vừa làm vừa âm thầm tự trách mình vì đã không bắt đầu nó sớm hơn. Tại sao 

chuyện này lại xảy ra? 

Đã có những giờ đồng hồ rảnh rỗi bạn dành để đọc lại email và kiểm tra mạng xã hội, “chuẩn bị” quá mức, nghỉ giải lao quá 

nhiều và dành thời gian cho các nhiệm vụ khác mà lẽ ra bạn chưa cần làm vội. Nếu nghe có vẻ quen thuộc với bạn, thì bạn 

đang mắc phải một triệu chứng của sự trì hoãn.

 

BẠN CÓ THỂ BƯỚC VÀO “BẪY TRÌ HOÃN” NẾU BẠN:

     Để suy nghĩ này xuất hiện: “tý nữa mình làm”. 

     Đổ đầy ngày của bạn với các nhiệm vụ chưa quá gấp gáp.  

     Để một nhiệm vụ trong “to-do list” quá lâu, mặc dù nó quan trọng thế nào. 

     Đọc email nhiều lần trong ngày mà không đưa ra quyết định phải làm gì với chúng.  

     Bắt đầu một nhiệm vụ ưu tiên và sau đó đi pha cà phê.  

     Dành thời gian của bạn với các nhiệm vụ không quan trọng mà người khác yêu cầu bạn thực hiện, thay vì tiếp tục với các 

nhiệm vụ quan trọng đã có trong danh sách của bạn.  

     Chờ đợi dai dẳng để có “tâm trạng phù hợp” hoặc chờ “thời điểm thích hợp” để giải quyết nhiệm vụ.
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để kịp hoàn thành deadline. Bạn vừa làm vừa âm thầm tự trách mình vì đã không bắt đầu nó sớm hơn. Tại sao 

chuyện này lại xảy ra? 

Đã có những giờ đồng hồ rảnh rỗi bạn dành để đọc lại email và kiểm tra mạng xã hội, “chuẩn bị” quá mức, nghỉ giải lao quá 

nhiều và dành thời gian cho các nhiệm vụ khác mà lẽ ra bạn chưa cần làm vội. Nếu nghe có vẻ quen thuộc với bạn, thì bạn 

đang mắc phải một triệu chứng của sự trì hoãn.

 

BẠN CÓ THỂ BƯỚC VÀO “BẪY TRÌ HOÃN” NẾU BẠN:

     Để suy nghĩ này xuất hiện: “tý nữa mình làm”. 

     Đổ đầy ngày của bạn với các nhiệm vụ chưa quá gấp gáp.  

     Để một nhiệm vụ trong “to-do list” quá lâu, mặc dù nó quan trọng thế nào. 

     Đọc email nhiều lần trong ngày mà không đưa ra quyết định phải làm gì với chúng.  

     Bắt đầu một nhiệm vụ ưu tiên và sau đó đi pha cà phê.  

     Dành thời gian của bạn với các nhiệm vụ không quan trọng mà người khác yêu cầu bạn thực hiện, thay vì tiếp tục với các 

nhiệm vụ quan trọng đã có trong danh sách của bạn.  

     Chờ đợi dai dẳng để có “tâm trạng phù hợp” hoặc chờ “thời điểm thích hợp” để giải quyết nhiệm vụ.
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TRÌ HOÃN CÓ GIỐNG NHƯ LƯỜI BIẾNG?
Trì hoãn thường xuyên bị hiểu lầm là lười biếng, nhưng sự thật là chúng hoàn toàn khác nhau.

Trì hoãn là một hành động tích cực hơn - bạn chọn làm một việc khác thay vì nhiệm vụ mà bạn biết bạn nên làm. Ngược lại, 

sự lười biếng cho thấy sự thờ ơ, không hoạt động và không sẵn sàng hành động.

Thói quen này thường liên quan đến việc bỏ qua một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có thể quan trọng hơn, cho một nhiệm vụ 

thú vị hơn hoặc dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn nhượng bộ trước sự cám dỗ này thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu 

chúng ta trì hoãn trong một thời gian dài, chúng ta có thể trở nên mất hứng thú và “vỡ mộng” với công việc của mình. 

Giống như những thói quen, trì hoãn cũng có thể loại bỏ bằng cách rèn luyện. Theo dõi những bước hiệu quả bên dưới để 

có thể “xử lý” và ngăn chặn “cái bẫy” này nhé:

Có một mô hình nhận thức gọi là ABCDE mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn. Mô hình này được nhà tâm lý học người Mỹ 

Ellis tạo ra. Đây là một phương pháp hữu ích có thể giúp bạn vượt qua thói quen trì hoãn.

Vậy mô hình này sẽ giúp ta vượt qua thói quen trì hoãn như thế nào?

A (aversive hoặc activating): sự việc phát sinh

B (believe): suy nghĩ của bạn đối với sự việc đó

C (consequence): kết quả

D (disputing): tự nhìn nhận lại vấn đề

E (effect): hiệu quả

VÍ DỤ:

A - một nhiệm vụ có deadline vào thứ 3 tuần sau

B - cách nghĩ của bạn: “Đợi đến thứ 2 tuần sau hãy làm”.

C - kết quả cho suy nghĩ ấy: “Đến thứ 3 tuần sau tuy hơn gấp nhưng mình có đến một ngày để hoàn thành mà”.

D - chất vấn lại “tại sao phải đợi đến thứ 3 tuần sau?”, “đợi đến thứ 3 tuần sau tốt chỗ nào?”, “làm như vậy không phải 

mình càng lo lắng hơn sao?”.

E - kết quả giả định: “Sao phải trì hoãn đến tận thứ 3? Bây giờ làm thì chỉ mất 3 tiếng là xong. Làm sớm xong sớm không 

phải là sẽ nhẹ nhõm hơn ư.”

-> Như vậy, B mới sẽ ra đời.

Hành động là cách khắc phục sự trì hoãn hiệu quả nhất.

Bạn cần hiểu lý do tại sao bạn chần chừ trước khi bạn có thể bắt đầu giải quyết nó. Chẳng hạn, bạn đang lảng tránh nhiệm 

vụ ưu tiên vì nó nhàm chán hoặc khó chịu? Nếu vậy, hãy thực hiện các bước để nhanh chóng thoát khỏi nó, để bạn có thể 

tập trung vào các khía cạnh công việc mà bạn thấy thú vị hơn.

NHỮNG CÁCH KHẮC PHỤC TRÌ HOÃN 

BƯỚC 1: Ý THỨC

BƯỚC 2: HÀNH ĐỘNG
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Tổ chức kém có thể dẫn đến sự trì hoãn. Hãy lập ra danh sách việc cần làm và tạo lịch trình hiệu quả. Những công cụ này 

giúp bạn sắp xếp các nhiệm vụ của mình theo mức độ ưu tiên và thời hạn.

Hành động: hãy giải quyết các nhiệm vụ ngay khi chúng phát sinh, thay vì để chúng tích tụ trong một ngày khác.

Hãy tránh những chuyện lặt vặt làm phân tán sự chú ý của bạn: xem điện thoại, ăn vặt… Hãy tha thứ cho bản thân vì những 

sự trì hoãn trong quá khứ: bạn có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ví dụ như dành ra 5 phút để tĩnh tâm. Các nghiên 

cứu cho thấy, tự tha thứ có thể giúp bạn cảm thấy tích cực hơn và giảm khả năng trì hoãn trong tương lai.

Bên cạnh đó chúng ta cũng cần dùng đến những biện pháp tâm lý như ngồi thiền để thiết lập sự nhẫn nại và sự bền bỉ. Khi 

nhẫn nại và bền bỉ đã được nội tâm hóa thành tính cách, bạn sẽ phát hiện ra cuộc sống của mình dường như đạt đến một 

“cảnh giới” khác.

BƯỚC 3: ĐIỀU CHỈNH

Bạn cần cho mình một vài đánh giá tích cực, nhìn thấy sự tiến bộ mỗi ngày  đồng thời không ngừng khích lệ bản thân. Lúc 

này, bạn sẽ nhận ra mỗi sự nỗ lực của mình đều mang lại hiệu quả. Bạn có thể làm được. Hãy một lần nghĩ rằng, mình có 

thể làm được một điều gì đó có vẻ khó. 

Hãy tự hứa với mình một phần thưởng: Nếu bạn hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn đúng hạn, hãy tự thưởng cho mình 

một món quà, ví dụ một chiếc túi xách từ thương hiệu bạn yêu thích, hay một bữa ăn thỏa thích với các “món tủ” của bạn.

Một cách khác: Nhờ ai đó “kiểm tra” bạn, tạo ra áp lực để thúc đẩy tinh thần. 

BƯỚC 4: CHẤP NHẬN BẢN THÂN

Nếu bạn vượt qua được sự trì trệ và chủ động mọi thứ theo đúng kế hoạch, cuộc sống của bạn sẽ trở nên hoàn toàn khác. 

Tự mình hiện thực hóa có nghĩa là bạn hoàn toàn tự do làm chủ thời gian của mình. Lúc đó bạn sẽ không bị phân tâm bởi 

những điều nhỏ nhặt mà hoàn toàn đặt trọn thời gian vào những việc quan trọng.

BƯỚC 5: HIỆN THỰC HÓA

Muốn thành công thì hãy “ném balo qua tường”.

Có một phép ẩn dụ là “ném balo qua tường”. Đời người sẽ gặp rất nhiều bức 

tường cao, bạn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tự leo qua bức tường 

tiến về phía trước. Sự khác biệt nằm ở việc bạn có dám ném balo qua bức 

tường đó hay không.
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