


Thư ngỏ
Đại gia đình Alphanam thân mến, 

Năm 2021 vừa qua, trong bối cảnh đại dịch tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải vẫn “truyền lửa” đến gia đình Alphanam về tinh thần làm việc biến khó khăn thành động 

lực: “Mỗi một người Alphanam là một chiến sĩ, ai có gươm dùng gươm, ai có giáo dùng giáo, vừa chống dịch vừa 

phát triển kinh tế”. Khi mà nhiều nơi có thể “buông súng” thì người Alphanam quyết định tiến lên, tấn công chứ 

không phòng thủ!

Việc nắm bắt cơ hội để dấn thân vào thị trường đại chúng với các sản phẩm như bất động sản nghỉ dưỡng, thang 

máy… đã đem về “trái ngọt”. Ngành nghề truyền thống là cơ điện góp sức vào công cuộc phát triển của đất 

nước với gói thầu các dự án trọng điểm. Văn hoá nội bộ khoác lên mình một “lớp áo” nhiều màu sắc với những 

sự đổi mới. Nếu không giữ vững tinh thần, Alphanam có thể sẽ không có những bước tiến lớn đến vậy trong 

năm 2021. Đơn giản, vì người Alphanam luôn đi trước một bước!

Năm 2022 đã bắt đầu với mục tiêu lớn: mỗi người Alphanam sẽ là một “đại sứ thương hiệu” cho các sản phẩm và 

dịch vụ của Tập đoàn. Mục tiêu càng lớn thì tinh thần càng phải cao. Người Alphanam từ các ban, phòng, đơn vị; 

từ văn phòng cho đến công trường dự án trên khắp mọi miền Tổ Quốc… tất cả các thành viên sát cánh cùng nhau 

để tạo nên hai từ “Chúng ta” mạnh mẽ nhất. “Đi trước một bước” luôn là khẩu hiệu thúc giục mỗi người Alphanam 

mang tâm huyết và đam mê để nuôi lớn những quyết tâm!

Bạn và tôi muôn người như một

Cùng nhau xây ngôi nhà của đam mê

Và cùng nhau giữ vững lời thề

“Bước một bước chúng ta luôn đi trước”

Năm mới đã đến cùng với rất nhiều thách thức và cơ hội. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, Ban Biên tập Alphanam 

Magazine thân chúc các thành viên của Đại gia đình Alphanam tiếp tục cùng nhau đoàn kết, phát huy những thế 

mạnh nội tại để không chỉ giữ vững vị thế của Tập đoàn trong các lĩnh vực hoạt động, mà còn cùng nhau dựng xây 

một Alphanam vững mạnh hơn nữa, tiếp tục mang đến những sản phẩm với chất lượng quốc tế!

Thân ái,

Ban Biên tập
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Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật không 

chỉ là người “truyền lửa” cho những quyết 

tâm, mà còn là một người tiên phong với 

tinh thần “Đi trước một bước”, dẫn dắt 

người Alphanam trong từng hành động.

Đại gia đình Alphanam xin kính chúc

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật luôn 

dồi dào sức khỏe, nhiệt huyết để cùng 

Alphanam gặt hái thêm nhiều thành công 

hơn nữa, vươn đến những tầm cao mới, 

khẳng định được vị thế của một trong 

những tập đoàn kinh tế hoạt động

năng nổ và hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Cảm ơn những đóng góp to lớn của

Tổng giám đốc đối với sự phát triển của 

Tập đoàn. Gia đình Alphanam rất tự hào vì 

luôn được đồng hành cùng anh trên

chặng đường đã qua và hành trình sắp tới!

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH NHẬT
11/01

Happy Birthday



4 Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49

5 TIN TỨC

12 TIÊU ĐIỂM

16
NGƯỜI ALPHANAM33

40

CẬN CẢNH

CHIA SẺ

TRONG SỐ NÀY



5Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49

Năm 2021

và những sự kiện đáng nhớ

6

8

10

2021 - 365 ngày của Alphanam

và những sự kiện nổi bật

Điểm tin Alphanam

TIN TỨC
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII 
Trong điều kiện dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, chúng ta đã 
chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự các 
chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Diễn ra từ ngày 25/01/2021 
đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một 
Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

KỶ LỤC THẦN TỐC BAO PHỦ VACCINE 
Việt Nam từ nước tiếp cận vaccine COVID-19 
tương đối chậm trở thành quốc gia tiêm chủng 
nhanh hàng đầu thế giới, tốc độ tiêm trong tháng 
11 đứng thứ 3 thế giới. Tính đến 27/12, Việt Nam 
đã tiêm chủng hơn 146 triệu liều vaccine phòng 
COVID-19 và trở thành 1 trong 63 quốc gia/vùng 
lãnh thổ trên thế giới đã bao phủ 2 mũi tiêm 
chủng vaccine cho ít nhất 70% dân số. 

TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 
đưa vào hoạt động từ ngày 1/7/2021, là nền 
tảng quan trọng trong phát triển Chính phủ 
điện tử, Chính phủ số, xã hội số. Cùng với việc 
hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công 
dân gắn chip điện tử, lần đầu tiên thông tin cơ 
bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số 
hóa và đưa vào hệ thống liên thông phục vụ 
quản lý nhà nước, cũng như giao dịch của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân theo hướng hiện đại, 
tiện ích và tiết kiệm.

DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
GDP Quý III/2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức 
giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP hằng Quý 
do tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Tuy nhiên, 
Quốc hội và Chính phủ đã có các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khơi thông mọi 
nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện 
mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Tăng 
trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm đã có sự đảo chiều hết sức ấn 
tượng, GDP Quý IV 
ước tăng 5,22% so 
với cùng kỳ năm 
trước, cao hơn tốc 
độ tăng 4,61% của 
năm 2020, đưa tổng 
sản phẩm trong nước 
năm 2021 ước tính 
tăng 2,58%. 
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VIỆT NAM TÍCH CỰC 
THAM GIA VÀO CÁC 
CƠ CHẾ HỢP TÁC ĐA 
PHƯƠNG 
Tại Hội nghị các bên 
tham gia Công ước 
Khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí 
hậu lần thứ 26 (COP 
26), Việt Nam đã cam 
kết giảm mức phát 

thải khí nhà kính về “0” vào năm 2050, cắt giảm 30% khí mêtan vào 
năm 2030 so với năm 2020. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp 
tích cực, có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN, AIPA, ASEM, APEC, 
APPF…, hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tái đắc cử Ủy ban Luật pháp quốc 
tế của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2027; trúng cử thành viên Hội 
đồng Chấp hành Tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025. 
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HÀNG LOẠT QUỐC GIA CHUYỂN HƯỚNG “CHUNG SỐNG 
AN TOÀN VỚI COVID - 19” 
Sau gần 2 năm bùng phát, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh 
mạng của hàng triệu người và gây ra cuộc khủng hoảng y 
tế trên toàn cầu. Sau một thời gian dài áp dụng các biện 
pháp chống dịch nghiêm ngặt khiến nền kinh tế bị suy 
kiệt, nhiều quốc gia bắt đầu áp dụng mô hình “chung sống 
an toàn với Covid-19”. Bằng các biện pháp như đẩy mạnh 
tiêm chủng, củng cố hệ thống y tế cơ sở, linh hoạt áp dụng 
các biện pháp ứng phó 
theo mức độ lây nhiễm…, các 
nước đã từng bước lấy lại 
đà phát triển kinh tế, khôi 
phục cuộc sống thường 
nhật cho người dân. 

HỘI NGHỊ COP26 ĐẠT 
ĐƯỢC NHIỀU THÀNH 
TỰU VỀ CẮT GIẢM KHÍ 
THẢI 
Tháng 11, Hội nghị lần thứ 
26 Các bên tham gia Công 
ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu 
(COP26) đã bế mạc tại Glasgow, Scotland (Vương quốc 
Anh), với nhất trí tuyệt đối về duy trì mục tiêu hạn chế 
mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C theo Hiệp 
định Paris. Hiệp ước Glasgow cam kết “Tăng tốc các nỗ 
lực hướng tới giảm thiểu điện than và loại bỏ trợ cấp dành 
cho nhiên liệu hóa thạch có hiệu suất kém”. Việc gần 200 
phái đoàn quốc gia, từ các siêu cường sử dụng nhiên liệu 
than và khí đốt đến các nhà sản xuất dầu mỏ và các đảo ở 
Thái Bình Dương không hề phủ quyết mục tiêu này được 
xem là dấu chấm hết cho “kỷ nguyên than đá”. 

MỞ ĐẦU KỶ NGUYÊN DU LỊCH VŨ TRỤ
Năm 2021 đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên vào vũ trụ, mở ra kỷ nguyên 
mới cho du lịch vũ trụ. Tập đoàn SpaceX đưa thành công phi hành đoàn Inspiration 
4 vào quỹ đạo. Đây là chuyến bay đầu tiên với toàn bộ 4 “phi hành gia nghiệp dư”.
Các phi hành gia đã trải qua 3 ngày trên tàu vũ trụ Crew Dragon trên quỹ đạo Trái 
đất ở độ cao hơn 560km và trở về Trái đất an toàn. Các công ty vũ trụ khác như 
Virgin Galactic, Blue Origin cũng thử nghiệm các chuyến bay tư nhân đưa hành 
khách lên vũ trụ.

JOE BIDEN TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG HOA KỲ
Joe Biden đã chính thức nhậm chức vào ngày 20-1-2021. Kể từ đó tới nay, người 
đứng đầu Nhà Trắng đã thúc đẩy hàng loạt chương trình nghị sự nhằm hiện 
thực hóa các cam kết đưa ra trong quá trình tranh cử, bao gồm ứng phó đại dịch 
Covid-19, phục hồi kinh tế xứ Cờ hoa, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố quan hệ 
đồng minh và đóng góp nhiều hơn trong các vấn đề toàn cầu. Một trong những 
dấu ấn của chính quyền mới là tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD - 
lớn nhất lịch sử nước Mỹ. 

SIÊU TÀU EVER GIVEN LÀM TẮC NGHẼN “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA” TRÊN BIỂN 
Tháng 3, chiếc tàu container siêu trọng Ever Given đã mắc kẹt tại phía Nam kênh 
đào Suez, gây ra “vụ tắc đường đắt đỏ nhất lịch sử thế giới”. Sự cố làm đình trệ 
nghiêm trọng giao thương biển toàn cầu, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ USD. Trong thời 
gian mắc kẹt, hơn 450 tàu đã phải xếp hàng dài chờ đợi trên biển, không ít tàu bắt 
buộc phải chuyển hướng đi vòng qua mũi Hảo Vọng (châu Phi). Vụ việc này được 
xem là cảnh báo về sự cần thiết của việc đa dạng hóa các tuyến đường vận tải 
hàng hải quốc tế trong những năm tới.
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365 ngày của năm 2021 đã trôi qua với muôn vàn xúc cảm. Dù còn đó nhiều nỗi lo, nhưng điều còn đọng lại 
trong chúng ta là những ánh mắt quyết tâm, những cái nắm tay, những nụ cười vì đã cùng nhau đi qua nhiều 
“cơn bão” và viết thêm nhiều dấu ấn lên con đường lịch sử của Tập đoàn. Hãy cùng Ban Biên tập Alphanam 
Magazine điểm lại những sự kiện nổi bật của Alphanam Group trong năm vừa qua.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN TIẾP GIÀNH ĐƯỢC NHỮNG GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ
Ngày đầu tiên của năm 2021, tại Altara Suites Đà Nẵng diễn ra nghi thức treo biển Chứng nhận 
Khu Căn hộ du lịch 5 sao. Cú đúp giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2021” dành cho Dự án
King Palace và “Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2021” dành cho CTCP BĐS Hoa Anh Đào.   

KING PALACE VÀ ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN BÀN GIAO ĐẾN CÁC CHỦ NHÂN ƯU TÚ
King Palace Hà Nội bàn giao đến khách hàng ngay những ngày đầu năm Tân Sửu. Ngày 

22/11/2021, Altara Residences Quy Nhơn tổ chức lễ bàn giao, đóng góp thêm quỹ phòng quý 
giá cho thị trường du lịch Quy Nhơn

ALPHANAM LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI 
VIỆT NAM NHẬN CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI CẤP ĐỘ MOVE 
Alphanam Group là doanh nghiệp 48 trên thế giới, thứ 10 tại Đông Nam Á, thứ 3 tại Việt 
Nam và là doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của nước ta đạt 
được chứng chỉ EDGE cấp MOVE.

THỰC HIỆN KÝ KẾT VỚI NHỮNG ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU, THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC 
“HỢP TÁC CÙNG TỒN TẠI”

Những “cái bắt tay” giữa Alphanam và các đối tác lớn nhằm xây dựng chuỗi lợi ích đồng hành, 
gia tăng khả năng cạnh tranh cũng như sức mạnh nội tại của nhau trong bối cảnh mới: ký kết 

hợp tác với Intercontinental Hotels Group, Hoàng Quân Group, Đất Xanh Group, T&T Group, 
 BW Industrial Development, Beta Group… 

NGÀNH CƠ ĐIỆN GÓP SỨC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

2 0 2 2

2 0 2 1

2 0 2 1

2021

2021

1.1

22.11

T6&T9
Vào tháng 6/2021, CTCP Alphanam E&C đóng điện thành công Công trình Trạm biến áp 220kV Bến Lức và 
đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 - hai công trình trọng điểm của đất nước. Tháng 9/2021, 
CTCP Alphanam E&C vinh dự được trao hợp đồng gói thầu số 6: Xây lắp Trạm biến áp - thuộc Dự án Trạm 
biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối với thời gian thực hiện là 450 ngày - dự kiến được coi là điểm nhấn sẽ 
tạo “cú hích” cho sự phục hồi kinh tế của các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ.    
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Những khó khăn chúng ta đã trải qua lại càng khiến cho những niềm hy vọng, 
niềm tin của người Alphanam thêm quý giá, đáng trân trọng. “Sau cơn mưa 
trời lại sáng” - đó sẽ là điều chúng ta tin ở một năm 2022 phía trước!

SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY ĐƯỢC TỔ CHỨC
Ngày 19/8/2021, chương trình “Tương lai Alphanam là sức mạnh tập thể” thu hút hơn 700 
thành viên tham dự qua nền tảng Zoom với 8 điểm cầu trên khắp cả nước, ghi nhận gần 500 
người tương tác cùng một lúc trên kênh nội bộ group zalo. Đây là sự kiện trực tuyến chưa từng 
có tiền lệ trước đây tại Alphanam. 

Từ tháng 10/2021, Phần mềm E-OFFICE được 100% người Alphanam đưa vào sử dụng. Đây 
được coi là một cuộc “cách mạng” về công nghệ tại Alphanam, hướng đến mục tiêu

“Văn phòng không giấy” trong tương lai gần. 

ALPHANAM GREEN FOUNDATION HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG, THỰC 
HIỆN SỨ MỆNH ĐẦU TƯ CHO THẾ HỆ TRẺ
Ngày 19/10/2021, Lễ ký kết hợp tác giữa Alphanam Green Foundation và Trường Đại học Ngoại 
Thương diễn ra tại Hà Nội. Theo thỏa thuận hợp tác, Alphanam Green Foundation sẽ tài trợ 
100 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.

HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU VIỆT 
Ngày 14/9/2021, Công ty Cổ phần Liên doanh ALPEC và FUJI Elevator (Malaysia) ký kết thỏa thuận 

hợp tác chiến lược, chuẩn bị cho kế hoạch đưa các sản phẩm, thang máy được sản xuất tại
Việt Nam đến với các thị trường quốc tế.

Ngày 31/10/2021, Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Alphanam Group và InterContinental Hotels Group 
được ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Edinburgh – Scotland. 

ALPEC VÀ FUJIALPHA ĐẠT DANH HIỆU TOP 10 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2021
Sau những dấu ấn đậm nét trên thị trường thang máy Việt Nam năm 2021, ALPEC và 
FUJIALPHA đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - 
Vietnam Top Brands 2021 diễn ra ngày 25/12 tại TP. HCM.

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN II VINH DANH DỰ ÁN 
CÔNG VIÊN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm Phả được thực hiện bởi đội ngũ Công ty 
Cổ phần tư vấn Thiết kế SDesign và Trung tâm Thiết kế 79Pro, dưới sự cố vấn của Kiến 

trúc sư Salvador Pérez Arroyo được tôn vinh với giải Bạc – thể loại Đồ án quy hoạch 
xây dựng tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần II.

NGƯỜI ALPHANAM LAN TOẢ YÊU THƯƠNG GIỮA MÙA DỊCH VỚI CHUỖI SIÊU THỊ MINI 0 ĐỒNG 
TẠI HAI HUYỆN THANH OAI VÀ PHÚ XUYÊN

 

2 0 2 1

2 0 2 1

2 0 2 1

2 0 2 1

2 0 2 1

2 0 2 1

T8

19.8

19.10

25.12

14.9
31.10

2021

T10

Tháng 8/2021, chuỗi Siêu thị mini 0 đồng tại hai huyện Thanh Oai và Phú Xuyên do Alphanam 
Green Foundation trực tiếp vận hành đã đi vào hoạt động và dành tặng bà con 2000 phiếu mua 
hàng, mỗi phiếu trị giá 400 ngàn đồng với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Đồng thời, Alphanam 

Green Foundation ủng hộ 14 tấn gạo để hỗ trợ các địa bàn gặp khó khăn trên khu vực Hà Nội.
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Được khởi xướng từ năm 2006, “Bông hồng vàng” 
là một giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nỗ 
lực không mệt mỏi của phụ nữ Việt Nam nói chung, 
doanh nhân nữ Việt Nam nói riêng trong sản xuất, 
kinh doanh. Với những hoạt động và đóng góp tích 
cực, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ là “bông hồng 
thời đại” trẻ nhất được xướng tên cho danh hiệu 
“Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng 
vàng” năm 2021. 

Sau những dấu ấn đậm nét trên thị trường thang 
máy Việt Nam năm 2021, FUJIALPHA và ALPEC đã 
được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Thương hiệu 
hàng đầu Việt Nam - Vietnam Top Brands 2021 diễn 
ra ngày 25/12 tại TP. HCM. Đây là sự ghi nhận xứng 
đáng dành cho FUJIALPHA và ALPEC trên vai trò nhà 
sản xuất thang máy hàng đầu Việt Nam, đơn vị tiên 
phong đưa các sản phẩm thang máy sản xuất trong 
nước xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ TRỞ THÀNH 
“BÔNG HỒNG VÀNG” TRẺ NHẤT 2021

FUJIALPHA VÀ ALPEC ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
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Cuối năm 2021 - đầu năm 2022, các công ty thành viên của Alphanam Group đã tổ 
chức Lễ tổng kết năm và đề ra kế hoạch cho năm mới. Sự kiện là cơ hội để Ban Lãnh 
đạo Tập đoàn, Ban Lãnh đạo các công ty thành viên và tập thể CBNV cùng nhìn lại hành 
trình năm 2021 đầy thử thách nhưng đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

     CTCP THANG MÁY FUJIALPHA & CTCP LIÊN DOANH ALPEC
Ngày 30/12/2021, CTCP Thang máy FUJIALPHA và CTCP Liên doanh ALPEC tiến hành 
báo cáo tổng kết năm 2021 và các kế hoạch năm 2022.

     CTCP VIREX
Ngày 5/1/2022, CTCP VIREX long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm 2021 và đề ra các kế 
hoạch năm 2022. 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022 

Tại Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2021 và triển khai kế hoạch thực 
hiện năm 2022, Alphanam Group được tuyên 
dương là tập thể tích cực ủng hộ phong trào thi 
đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững” năm 2021 với số tiền quyên 
góp 200 triệu đồng. 

Ngoài ra, Alphanam Group và Alphanam Green 
Foundation đã ủng hộ 300 triệu đồng gửi đến 
Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai để hưởng ứng Chương 
trình “Tết vì người nghèo” Xuân Nhâm Dần năm 
2022, với mong muốn giúp đỡ hộ nghèo và người 
lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 
đón Tết trong không khí đầm ấm, đủ đầy.

ALPHANAM GROUP QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA CỦA TỈNH LÀO CAI
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TIÊU
ĐIỂM

Tản mạn năm Dần

“bản lĩnh chiến binh Alphanam”

13
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Nếu như không phải năm Dần, 
thì có lẽ chẳng ai nói đến 
“bản lĩnh chiến binh” vào một 
ngày Xuân. 

Và cũng chẳng có Xuân nào 
thích hợp hơn để luận về tinh 
thần mãnh hổ mà dường như 
người Alphanam nào cũng có…
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Loài Hổ trong nhiều nền văn hóa là biểu tượng của 
chiến binh với những liên tưởng về sức mạnh, bản 
lĩnh, sự táo bạo, dám đương đầu và tấn công mọi 
đối thủ. Sự tinh khôn và kỹ năng chiến đấu phi 
thường của Hổ khiến nó được tôn là vị chúa tể 
của rừng núi, đồng thời là một trong những loài 
vật linh thiêng.

Trong quân sự, đặc biệt là ở các nước phương Đông 
thì hình tượng loại Hổ luôn gắn với những chiến 
tướng lừng danh nhất, những đội quân dũng mãnh 
nhất. Thời Tam quốc, Lưu Bị dựng nên nhà Thục 
Hán không chỉ nhờ tài thao lược của Khổng Minh 
trong màn trường mà còn bằng sự dũng mãnh vô 
song của “Ngũ hổ tướng” gồm Quan Vũ, Trương 
Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu - tất cả đều là 
những chiến thần có sức mạnh địch vạn người.

Ở Đại Việt, trong cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên - Mông của nhà Trần cũng xuất hiện một 
đội quân “Hổ thần” giúp Chiêu Văn Vương Trần 
Nhật Duật hóa giải vòng vây, biến nguy thành an 
để đẩy lùi cường địch, góp phần vào chiến thắng 
chung của quân dân nước Việt.

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, các vị 
thần trấn giữ và cai quản ngũ hành bao gồm Hắc 
Hổ, Bạch Hổ, Xích Hổ, Thanh Hổ, Hoàng Hổ cũng 
đóng vai trò quan trọng giúp con người xua đuổi, 
tiêu diệt tà khí và các loài yêu ma, bảo vệ những 
nguồn năng lượng tích cực để sự sống được sinh 
sôi, nảy nở.

Vì sao những chiến binh dũng mãnh nhất lại làm 
ta liên tưởng đến loài Hổ? Cũng dễ hiểu thôi, Hổ có 
một đặc điểm thú vị, là càng ở trong những hoàn 
cảnh khó khăn thì sức mạnh của nó càng phát 
tiết mạnh mẽ. Và còn hơn thế nữa, nhiều tập tính 
của Hổ được ví là hình mẫu cho những phẩm chất 
đáng trân quý của con người như sự kiên trì nhẫn 
nại, giỏi lựa chọn thời cơ, nắm bắt cơ hội một cách 
nhanh chóng và dứt khoát, đặc biệt là biết tung ra 
những đòn chí mạng để tiêu diệt con mồi. Những 
người sở hữu những phẩm chất ấy luôn là những 
chiến binh mạnh mẽ trên mọi phương diện.

Hình tượng “mãnh hổ” và những phẩm chất trân quý 
của “ông ba mươi” như có lẽ đã được thể hiện xuyên 
suốt hành trình 27 năm qua của Alphanam Group. Thậm 
chí, chúng dường như còn ăn sâu vào từng hành động, 
từng suy nghĩ, thậm chí là cả vào “máu” của những 
người Alphanam thực thụ. Trải qua không chỉ một, hai 
mà rất nhiều thế hệ, lớp người đến trước và sau, nhưng 
tinh thần và những đức tính “mãnh hổ” ấy không rõ vì 
sao đã lưu truyền như một loại genre quý giá để tạo nên 
chuỗi ADN của người Alphanam, để làm sức sống cho 
những thành công trải dài trong gần 3 thập kỷ.

Nếu đã từng xem vở nhạc kịch “Alphanam 1/4 thế kỷ” 
tại sự kiện Kỷ niệm 25 năm thành lập Alphanam Group 
hồi năm 2020, chắc hẳn không ai quên được người 
Alphanam đã đứng lên mạnh mẽ như thế nào sau “sự 
cố tủ bảng điện”, hay cách mà chúng ta luôn đau đáu 
tìm tòi những miền đất mới, những sản phẩm có chất 
lượng ngày càng cao để chinh phục và chiến thắng trên 
thị trường từ cơ điện đến sản xuất - thương mại, rồi bất 
động sản - khách sạn…

Nếu không giỏi nhìn nhận thời cuộc, nắm bắt những cơ 
hội thì Alphanam đã không là một trong những tập đoàn 
tiên phong tại Việt Nam đưa ra chiến lược hợp tác sâu 
rộng, chặt chẽ với các đối tác hàng đầu toàn cầu như 
Kansai Paint, FUJI Elevator, Marriott Internationals, 
InterContinental Hotels Group… để giúp người dân 
Việt Nam có thể sử dụng và trải nghiệm những sản 
phẩm - dịch vụ có chất lượng quốc tế. Và cũng nhờ có 
sự dũng cảm, mạnh mẽ, dứt khoát trong từng quyết 
định và đặc biệt là đam mê săn tìm những thành công 
mới thì Alphanam mới có thể tự tin liên tục làm mới 
mình để phù hợp với từng biến động của thời cuộc, 
của thị trường để luôn hiên ngang trong hàng ngũ của 
những doanh nghiệp tư nhân giàu tiềm lực nhất Việt 
Nam, đóng góp cho sự phát triển không ngừng của đất 
nước trong thời kỳ Đổi mới và chặng đường Công nghiệp 
hóa - Hiện đại hóa.

Sự linh hoạt, bền bỉ và ý chí như mãnh hổ của người 
Alphanam cũng được thể hiện mạnh mẽ trong “2 năm 
Covid” vừa qua. Chúng ta đã quyết liệt để ứng biến với 
mọi trở ngại, để hoàn thiện mình từ từng cá nhân cho 
đến đội ngũ và cả các sản phẩm - dịch vụ để đứng vững.
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Xuân Nhâm Dần nói chuyện về “ông ba mươi”, về bản lĩnh và tinh thần mãnh hổ mà người Alphanam 
đã thể hiện trong quá khứ có lẽ là một chủ đề thú vị. Nhưng vạn vật trên đời, dù là loài Hổ hay con 
người thì không thể chỉ sống với những vinh quang hay niềm vui cũ của ngày hôm qua. Một triết gia 
Hy Lạp từng bảo: “Chẳng ai sống được với quá khứ, chúng ta trong vũ trụ này chỉ hơn kém nhau từ 
hiện tại đến tương lai”.

Thật vậy, một khi trái đất còn quay, mùa Xuân còn đến thì tương lai mới là thứ mà chúng ta cần theo 
đuổi. Tương lai của người Alphanam bây giờ là một năm Nhâm Dần - 2022 với rất nhiều những mục 
tiêu cần được chinh phục. Những phẩm chất chiến binh, phẩm chất mãnh hổ đã trở thành DNA của 
người Alphanam cần được phát huy hơn lúc nào hết, để thành công của Nhâm Dần phải lớn hơn 
thành công của ngày hôm qua.

Thật thú vị là trong suốt chiều dài lịch sử 27 năm qua của Alphanam, thì những năm Dần luôn là 
những năm rực rỡ, với những chiến công sáng chói không thể nào quên! 

Alphanam Group - một chiều cuối năm…
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Gió thổi từ miền ký ức17

24

28

21 Ước nguyện năm Dần

Năm Hổ & khát vọng Mường Hoa Sa Pa

Công trường những ngày cuối năm

Cận cảnh

Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Alphanam

16 Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49



17Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49

Trong tiết trời se lạnh vào những ngày giáp Tết của 

thủ đô Hà Nội, chúng tôi tình cờ bắt gặp lại những 

hồi ức được viết trong thời điểm Alphanam 1/4 thế 

kỷ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Tổng giám đốc CTCP 

Đầu tư Alphanam.  Với những chứng nhân của lịch 

sử như ông, thời gian đi qua, ký ức còn ở lại, và điều 

trùng hợp là những kỷ niệm mà ông nhớ nhất hầu 

hết đều diễn ra trong năm Hổ. Có lẽ, không có thời 

điểm nào phù hợp để dẫn lại câu chuyện này hơn là 

trong thời khắc năm Nhâm Dần đang sắp gõ cửa. 

Chúng tôi xin được ghi lại bài viết này theo tuỳ bút 

của ông Bùi Hoàng Tuấn - với câu chuyện chưa 

từng được tiết lộ, với vô vàn xúc cảm của một người 

đã gắn bó với Alphanam từ những ngày đầu tiên. 

Những câu chuyện này như một cơn gió xuân mát 

lành thổi về từ miền ký ức, khiến lòng người không 

khỏi bồi hồi…
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Trong tiết trời cuối thu - đầu đông năm 1995 còn 

vảng vất dư âm hoa sữa rất riêng của Hà Nội, ông 

Bùi Hoàng Tuấn - năm đó 32 tuổi đã đưa ra một 

quyết định trọng đại của cuộc đời mình: thử thách 

với một công việc hoàn toàn mới. Người thanh niên 

đó cần một môi trường đòi hỏi tri thức và sự sáng 

tạo, thay vì những công việc đều đều và nhàn hạ. 

Khoảng giữa tháng 11/1995, ông Bùi Hoàng Tuấn 

không còn là trưởng ca điều hành lưới điện Công 

ty Điện lực thành phố Hà Nội. Ông tới làm quen với 

Alphanam, nhận tấm name card mới với chức danh: 

Phó trưởng phòng kỹ thuật dự án. Ông được gán 

thêm chữ B để phân biệt với người trùng tên tới 

trước, “Tuấn B” là cái tên các thành viên Alphanam 

dùng để gọi ông và cũng gắn liền với ông đến tận 

bây giờ.  

Những năm đầu, công việc của ông xoay quanh các 

quyển đựng name card, chiếc máy fax kêu “ẹc ẹc” 

mỗi khi nhấn số, máy điện thoại đặt bàn, những tấm 

danh thiếp của khách hàng. “Cái thuở ban đầu lưu 

luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên…” 

Khi lật giở những trang ký ức, ông Bùi Hoàng Tuấn 

nhớ mãi về dự án đầu tiên của Alphanam và sự ra 

đời của nhà máy Alphanam đầu tiên. Một lần, sau 

nhiều lần thương thảo, chào hàng, Chủ đầu tư yêu 

cầu kiểm tra năng lực nhà máy sản xuất. Người 

Alphanam phải mượn một nhà kho trống ở khu vực 

Thanh Xuân để trình bày với mấy bạn Nhật, chủ đầu 

tư dự án rằng: Đó là nhà máy của chúng tôi đang 

chuẩn bị khởi công…  Khoảng 3 tháng sau, vào cuối 

năm 1996, một nhà máy cơ khí khang trang được 

gấp rút hoàn thành với chức năng cung cấp các sản 

phẩm là tủ điện, các sản phẩm cơ khí cho dự án. Đây 

là nhà máy Alphanam đầu tiên!

Năm 1997, các sản phẩm tủ điện của Alphanam đã 

phủ sóng hết 14 tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. 

Cũng trong năm đó, Alphanam đứng tên Tổng thầu 

“đấu” dự án khu công nghiệp An Đồn EPZ, đấu 

trực tiếp với các Hãng lớn ABB, SIEMENS với giá trị 

“khủng” khi đó là 4 triệu USD.

Năm Dần đầu tiên kể từ khi ông Bùi Hoàng Tuấn trở 

thành người Alphanam. Ông tiếp tục cùng Chủ tịch 

Nguyễn Tuấn Hải “chinh chiến” với những chuyến 

công tác, những chuyến đi thương thảo hợp đồng 

không biết mệt mỏi đến các tỉnh thành. Có lúc đã 

cùng Chủ tịch bò ra sàn nhà anh quản đốc, cùng vẽ 

bằng bút chì trên giấy A0 cho từng chi tiết tủ điện. 
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NĂM 1998 MẬU DẦN

CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY…
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Đến năm Dần thứ hai, Alphanam đã thành lập và 

phát triển được 12 năm, thì cũng từng ấy năm ông 

Bùi Hoàng Tuấn làm việc cho Tập đoàn. Quy mô và 

nguồn lực của Alphanam trong quãng thời gian này 

được bổ sung mạnh mẽ nhờ những chiến lược sáng 

suốt trong đầu tư tài chính, niêm yết trên thị trường 

chứng khoán, mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Quỹ 

đất của Alphanam tại nhiều địa phương cũng bắt 

đầu được tích lũy nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập 

thị trường bất động sản.

NĂM 2010 CANH DẦN

Ngày 19/8/2010, với sự tăng trưởng ấn tượng và vị 

thế được khẳng định vững chắc trên thị trường, 

Alphanam đón nhận Huân chương Lao động hạng 

nhì và Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải. Sau 15 năm thành lập, 

Alphanam và Chủ tịch đã được vinh danh nhờ những 

đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ Quốc. 

Đồng thời, cùng năm đó, Alphanam ra mắt bộ sản 

phẩm “Alphanam - Sơn miền nhiệt đới” - Dòng sản 

phẩm được gắn liền với hình tượng huyền thoại 

Thánh Gióng, thể hiện khát khao về một thương 

hiệu sơn Việt xứng tầm quốc tế. Cùng với bộ sản 

phẩm mới được tung ra thị trường, Alphanam đồng 

loạt đẩy mạnh việc phát triển hệ thống phân phối 

với tham vọng doanh số sẽ đạt 300% so với năm 

2009 và lọt vào top 5 nhà sản xuất sơn lớn nhất 

thị trường Việt Nam. Đây chính là bước tăng tốc 

và nhảy vọt trong tiến trình phát triển của thương 

hiệu sơn Alphanam.

Ngày đó, Alphanam cơ điện đã cung cấp các sản 

phẩm tủ bảng điện cho nhiều công trình lớn trên 

khắp cả nước, trong đó có nhà máy kính nổi đáp cầu. 

Các sản phẩm thiết bị điện do Alphanam cung cấp 

cho ngành điện lực cũng có mặt trên mọi miền Tổ 

Quốc. Cơ điện là một trong những hoạt động kinh 

doanh chính của Alphanam trong giai đoạn từ năm 

1995 - 2005.

Cho đến nay, CTCP Alphanam E&C với ngành truyền 

thống của Tập đoàn là cơ điện vẫn liên tiếp có được 

những thành công với các gói thầu có tính chất 

quan trọng và cấp thiết của quốc gia. Ông Bùi Hoàng 

Tuấn cũng chính là người tìm ra một nhân tài đảm 

nhiệm vị trí điều phối về ngành điện, để rồi người 

đó đang đồng hành cùng Alphanam tính đến năm 

2021 là 14 năm: ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng giám 

đốc phụ trách Khối xây lắp cơ điện. Alphanam khởi 

nguồn với điện áp rất nhỏ, chỉ đến 35kV. Còn hiện 

tại, con số đó đã là 500kV.
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Năm Canh Dần 2010, Alphanam ghi thêm những mốc 

son trên con đường lịch sử với nhiều sự kiện đáng 

nhớ và có những bước phát triển vượt bậc so với 

năm Dần đầu tiên. Tình cảm dành cho Alphanam của 

ông Bùi Hoàng Tuấn trải qua nhiều thăng trầm cũng 

lớn thêm theo từng ngày.

Ông Bùi Hoàng Tuấn ghi lại tùy bút với cảm xúc tự hào: “Một điều có thể xem như là “bất biến” 

suốt chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua của Alphanam, chính là con người luôn được 

đặt vào trọng tâm và là giá trị cốt lõi. Kinh nghiệm, sự chín chắn của các anh, các chú bác, 

sự năng động đầy sức trẻ của các em đồng nghiệp được bổ trợ và tương hỗ trong công việc 

chung. Sự hòa trộn đủ các thế hệ tạo nên sự cân bằng nhân sự của hệ thống”. Chặng đường 

1/4 thế kỷ đã qua, hành trình hướng đến 1/2 thế kỷ tiếp theo luôn có những giá trị bền vững mà 

Alphanam đã gìn giữ và trân trọng. Năm Nhâm Dần 2022, năm Dần thứ 3 kể từ ngày 19/8/1995, 

chúc các thành viên của Đại gia đình Alphanam sẽ cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn, cùng ông Bùi 

Hoàng Tuấn luôn “Đi trước một bước”, để chúng ta sẽ cùng sum vầy trong Lễ kỷ niệm 50 năm 

thành lập của Tập đoàn hoành tráng và lộng lẫy trong tương lai! 
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NĂM

MR. LÊ HẢI LƯU

MS. HOÀNG THỊ QUỲNH

“

“

Trưởng Phòng Kinh doanh - CTCP Thang máy FUJIALPHA

Trưởng Phòng HCNS - CTCP Liên doanh ALPEC

Dựa trên những keyword nền tảng của năm 2021: Đam mê - Quyết 

liệt - Hiệu quả, tôi mong rằng năm mới 2022 sẽ là một năm nhiều sức 

khoẻ, nhiều tài lộc, bứt phá doanh số cho cả tôi, cho các đồng nghiệp 

của FUJIALPHA và của Alphanam.

Mong rằng năm 2022 tình hình dịch bệnh được kiểm soát, mọi người 

yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho Alphanam để nhận được 

sự ghi nhận của Ban Lãnh đạo và có thu nhập ổn định. Tôi hy vọng với 

tất cả chúng ta, mỗi cái Tết đều đầm ấm, hoan hỉ, ý nghĩa!

Những thời khắc đặc biệt để chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu và năm mới Nhâm Dần đang sắp tới 

gần. Năm cũ dần khép lại là thời điểm để chúng ta nhìn lại mình về những gì đã làm và chưa làm 

được trong năm qua, từ đó đặt ra các kế hoạch, dự định mới.

Năm mới đến, là mong mỏi, là hy vọng cho một tương lai tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Mỗi người 

Alphanam đều có cho mình nguyện ước riêng cho năm Nhâm Dần 2022, và họ đã chia sẻ với Ban Biên tập 

của Alphanam Magazine như một cách để lan tỏa những điều tươi sáng và tích cực!

“

“
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MS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

MS. NGUYỄN MAI ANH

MR. HOÀNG TUẤN ANH

“

“

Nhân viên Kế toán - Phòng Kế toán VIREX - Ban Kế toán 1

Chuyên viên Đào tạo - Phòng Chất lượng Đào tạo

Chuyên viên Thiết kế - Ban Marketing

Giữa những lắng lo về tình hình dịch bệnh, tôi chỉ cầu mong tất cả 

chúng ta sẽ có một năm mới tràn đầy sức khoẻ, may mắn và luôn bình 

an. Người Alphanam sẽ cùng đoàn kết để Tập đoàn của chúng ta luôn 

là một môi trường làm việc vui vẻ, hạnh phúc như trước nay đã từng. 

Tôi mong rằng các CBNV như tôi sẽ là hậu phương vững chắc để Ban 

Lãnh đạo cùng các nhân tài của Tập đoàn luôn “Đi trước một bước”, 

đưa Alphanam phát triển và vươn tầm cao mới.

Hai năm gắn bó có thể chưa là một quãng thời gian quá dài với chặng 

đường Alphanam hơn 1/4 thế kỷ, nhưng để miêu tả cảm xúc được đầy 

đủ, trọn vẹn nhất với Alphanam trong thời khắc đặc biệt như thế này 

là một việc không hề dễ dàng với tôi. Năm 2021 ghi dấu trải nghiệm 

ba lần tôi được trở thành MC tại những chương trình lớn của Tập 

đoàn. Alphanam không chỉ ưu ái dành cho tôi cơ hội được làm việc, 

được bùng cháy mà còn được hiểu bản thân mình hơn, khám phá 

ra tiềm năng của bản thân, và tôi mong muốn 2022 những điều này 

sẽ còn “lấp lánh” hơn như thế nữa. Kính chúc năm mới Đại gia đình 

Alphanam luôn dồi dào sức khỏe về cả vật chất lẫn tinh thần, một 

năm nữa chúng ta tiếp tục thấu hiểu và đoàn kết để cùng tiếp bước 

vững vàng trên những chặng đường sắp tới.

Năm mới, tôi không cầu gì hơn là cầu may mắn, cầu sự an bình cho gia 

đình nhỏ của tôi, và cho gia đình lớn - các thành viên của Alphanam. Năm 

qua với tôi là một năm đầy ý nghĩa, khi tôi được trải nghiệm những điều 

mà tôi chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm được: trở thành MC của 

sự kiện “Mùa trăng ấm áp”; sáng tác thêm một bài hát ý nghĩa dành tặng 

Tập đoàn mang tên “Người Alphanam”; tham gia diễn xuất trong MV mở 

màn Sự kiện tổng kết cuối năm… Mong rằng năm sau cũng sẽ là năm tôi 

mạnh mẽ như bản năng của loài hổ, chinh phục những mục tiêu đã đề ra.

“

“

“

“
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MS. TRẦN THÙY DƯƠNG

MS. NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

MR. NGUYỄN KIM VŨ

MS. ĐỖ THỊ HOÀNG ĐIỆP

“

“

Chuyên viên Hành chính - Ban Hành chính

Chuyên viên Tiền lương - Ban Nhân sự

Trợ lý - Team Trợ lý

Chuyên viên QS - BQL Dự án Marriott Đà Nẵng

2021 tôi đã có một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên, 

liên quan đến dịch Covid. Tôi càng thấm thía rằng “có sức khỏe là có 

tất cả, không sức khỏe là không có gì”, bởi vậy điều ước năm mới của 

tôi là khỏe mạnh - may mắn - bình an. Cầu chúc gia đình Alphanam sẽ 

luôn mạnh khỏe, có một cái Tết ấm áp bên gia đình và người thân.

Năm Nhâm Dần năm nay là năm vô cùng quan trọng, bởi vợ chồng 

tôi sắp sửa được đón bé đầu lòng chào đời. Cảm xúc lúc này thật đặc 

biệt khi một người mẹ sắp được nhìn thấy con trai mình sau bao ngày 

ngóng trông, chờ đợi. Tôi hy vọng rằng con sẽ ngoan, sẽ thật khỏe 

mạnh, tôi không mong điều gì hơn vào lúc này!

Năm Dần là năm tuổi của tôi, bởi vậy các năm Dần luôn có ý nghĩa 

rất đặc biệt. Tôi mới trải qua năm Dần thứ 2, và càng ý nghĩa hơn khi 

năm nay tôi được đón chào xuân mới tại Alphanam. Mong rằng, sang 

năm mới tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, để cuối năm sẽ 

được nhìn lại chặng hành trình đã qua với sự tự hào. 

Tôi mong một năm mới an lành, dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi, 

cuộc sống của mọi người khởi sắc, và đặc biệt là các công trình của 

Alphanam được hoàn thành tiến độ sớm!

“

“

“

“

“

“
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Ảnh rừng vầu tại dự án - Tháng 10.2021

NĂM HỔ
& KHÁT VỌNG
MƯỜNG HOA SA PA
Như một sự ngẫu nhiên mà thời cuộc sắp đặt, năm Nhâm Dần, 
người Alphanam như "Hổ về rừng" khi chính thức bắt tay vào 
những khâu quan trọng trên hành trình đưa Công viên Văn hóa 
Mường Hoa Sa Pa trở thành “điểm đến thế kỷ”, thành “nơi phải 
đến một lần trong đời”. 

Alphanam sẽ đưa Sa Pa, 
đưa Tây Bắc trở thành 
điểm đến quốc tế.
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Ảnh rừng vầu tại dự án - Tháng 10.2021

NĂM HỔ
& KHÁT VỌNG
MƯỜNG HOA SA PA
Như một sự ngẫu nhiên mà thời cuộc sắp đặt, năm Nhâm Dần, 
người Alphanam như "Hổ về rừng" khi chính thức bắt tay vào 
những khâu quan trọng trên hành trình đưa Công viên Văn hóa 
Mường Hoa Sa Pa trở thành “điểm đến thế kỷ”, thành “nơi phải 
đến một lần trong đời”. 

Alphanam sẽ đưa Sa Pa, 
đưa Tây Bắc trở thành 
điểm đến quốc tế.
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Từ lời hứa “Đưa Sa Pa trở thành điểm đến 
quốc tế”

Năm 2019, trong một lần làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai 
về các nội dung quy hoạch Công viên Văn hóa Mường Hoa 
Sa Pa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alphanam 
Nguyễn Tuấn Hải rất ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết: 
“Alphanam sẽ đưa Sa Pa, đưa Tây Bắc trở thành điểm đến 
quốc tế”. Trước đó, chưa nhà đầu tư nào đến Lào Cai để nói 
về quyết tâm này, chưa ai đến đây để bày tỏ tâm huyết này.

Alphanam ngày trở về
(Chia sẻ của Tổng Giám đốc Ngọc Mỹ) 

Tuổi thơ tôi sinh động và đẹp đẽ bởi những câu chuyện về 
quê hương của gia đình tôi – Lào Cai. Tôi cứ vậy lớn lên với 
hình ảnh Sa Pa mờ sương ẩn hiện, với dãy Hoàng Liên Sơn 
trùng điệp, với những thảm ruộng bậc thang vàng óng, với 
hình ảnh những chuyến tàu đêm ngày miệt mài chạy về Lào 
Cai… Màu xanh của núi, màu vàng của ruộng bậc thang, 
màu nâu của đất trở thành “màu của tuổi thơ” và nâng đỡ 
tôi suốt hành trình trưởng thành. Hơn ba chục năm trên 
thương trường, bố tôi nói rằng không ngày nào ông dừng 
suy nghĩ quay về Lào Cai để làm những điều nhỏ bé đáng 
giá cho đất và người nơi này.
 

Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa là câu trả lời cho mong 
muốn ấp ủ cả cuộc đời Chủ tịch dành cho quê hương. 

Tháng 2 năm 2018, khi lần đầu tiên đặt chân đến thung 
lũng Mường Hoa, đứng trên mặt đường tỉnh lộ 152 nhìn 
xuống, tôi thấy suối chảy mát lạnh, thấy từng thảm rừng 
vầu xanh mượt, thấy trùng điệp những ruộng bậc thang 
đẹp như tranh vẽ, mây vờn đá, lá chen hoa… Ngay giây 
phút đó, tôi nhận thức rõ ràng, vùng đất này thực sự là 
“điểm đến thế kỷ”. 

Suốt hơn ba năm qua, Alphanam Group dồn tâm dốc sức 
nghiên cứu, để Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa sẽ 
là “Nơi phải đến một lần trong đời” của du khách trong 
và ngoài nước. Những ngày đầu làm việc với hai Kiến 
trúc sư hàng đầu thế giới là Bill Bensley và Salvador 
Perez Arroyo cùng đội ngũ nòng cốt của Tập đoàn WATG 
- nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới về lĩnh vực khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí với những chuỗi 
resort, biệt thự, tôi cùng hàng trăm cán bộ nhân viên 
Alphanam nghiên cứu rất kỹ càng, làm tỉ mỉ từ khâu thiết 
kế quy hoạch tổng thể cho đến thiết kế từng phân khu, 
đến từng căn, để giữ lại một “Tây Bắc nguyên bản”, để 
cả thế giới phải đến đây “nghe người Sa Pa kể chuyện 
Sa Pa”.
 
Với người Alphanam, hành trình đưa Sa Pa ra quốc tế chỉ 
vừa mới bắt đầu. 

Ảnh chụp thung lũng Mường Hoa, đứng từ mặt đường tỉnh lộ 152 - Lần đầu tiên đoàn công tác Alphanam đến thăm dự án, tháng 2.2018

Năm Nhâm Dần – người 
Alphanam về Sa Pa như 
mãnh hổ về rừng với 
quyết tâm sục sôi và khí 
thế hào hùng.

2022 - Nghe quyết tâm của “mãnh hổ”
về rừng

Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa là câu chuyện về 
một "Tây Bắc thu nhỏ“ giữa "Thế giới trong lòng bàn tay". 
“Tinh hoa thế giới” được mang về đây để làm đẹp hơn 
"Tinh thần Tây Bắc” - nơi những giá trị Tây Bắc nguyên 
bản được giữ lại thuần túy giữa thung lũng Mường Hoa, 
nơi du khách lắng nghe những câu chuyện được kể bởi 
chính con người nơi này.

Tạo hóa tỉ mỉ ban tặng người Sa Pa thung lũng Mường 
Hoa - nơi mà người Pháp xưa phải thốt lên trầm trồ “thiên 
đường hạ giới”, với những ruộng bậc thang vàng xuộm, 
với những bãi đá cổ trầm mặc, với những con suối hoang 
sơ mát lành róc rách…

Như cái cách mà con người nơi đây bao đời nay khai phá, 
trồng nương làm rẫy, gieo lên những mùa vàng thơm 
thảo, đôi bàn tay người Alphanam ngày hôm nay kế thừa, 
mang những kiến trúc tinh hoa thế giới về điểm tô cho 
núi rừng.

Vẫn đất đá nguyên sơ, vẫn những dòng suối vươn mình 
dốc xuống, vẫn những thảm lúa bậc thang như dát vàng, 
vẫn những lễ hội xúng xính váy hoa, vẫn tinh thần Sa Pa, 
vẫn tinh thần Tây Bắc… tất cả còn nguyên ở đó, hiện hữu 
tại đây, tại Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa.

Bởi tất cả những sự tuyệt vời trời ban ấy của Mường Hoa, 
người Alphanam coi 2022 là năm quan trọng mang tính 
quyết định để đẩy nhanh tiến độ từng khâu trong tiến 
trình phát triển dự án đặc biệt này. “Nhanh, nhanh hơn 
nữa”, chắc chắn từng công đoạn nhỏ, kỹ lưỡng đến từng 
chi tiết là tiêu chí sống còn cho từng bộ phận khi triển 
khai các công tác tiền bán hàng.

Trung tâm Thiết kế 79Pro kỹ lưỡng từ khâu quy hoạch, vẽ 
kiến trúc, làm nội thất…; Kinh doanh Marketing chỉn chu 
từng chiếc ảnh, từng hạng mục tài liệu bán hàng; Ban 
Quản lý dự án thần tốc triển khai các hạng mục thi công 
xây dựng; phòng Phát triển Dự án nhanh chóng đẩy 
nhanh tiến độ ký kết với các thương hiệu quốc tế hàng 
đầu như JW. Marriott, InterContinental, Holiday Inn,… 

Thời cuộc biến động không những không làm giảm đi sự 
quyết tâm của các “mãnh hổ” Alphanam, mà còn là cú 
hích quan trọng cho sự thích nghi và sáng tạo. 
Năm Nhâm Dần - người Alphanam về Sa Pa như mãnh hổ 
về rừng với quyết tâm sục sôi và khí thế hào hùng.

Năm Nhâm Dần, các "mãnh hổ" trong gia đình Alphanam 
sẽ chứng tỏ bản lĩnh, tài năng tại núi rừng Sa Pa trên hành 
trình đưa Mường Hoa trở thành một địa chỉ du lịch - nghỉ 
dưỡng quốc tế giữa đại ngàn.

Điểm đến đời người - Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa
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Từ lời hứa “Đưa Sa Pa trở thành điểm đến 
quốc tế”

Năm 2019, trong một lần làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai 
về các nội dung quy hoạch Công viên Văn hóa Mường Hoa 
Sa Pa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alphanam 
Nguyễn Tuấn Hải rất ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết: 
“Alphanam sẽ đưa Sa Pa, đưa Tây Bắc trở thành điểm đến 
quốc tế”. Trước đó, chưa nhà đầu tư nào đến Lào Cai để nói 
về quyết tâm này, chưa ai đến đây để bày tỏ tâm huyết này.

Alphanam ngày trở về
(Chia sẻ của Tổng Giám đốc Ngọc Mỹ) 

Tuổi thơ tôi sinh động và đẹp đẽ bởi những câu chuyện về 
quê hương của gia đình tôi – Lào Cai. Tôi cứ vậy lớn lên với 
hình ảnh Sa Pa mờ sương ẩn hiện, với dãy Hoàng Liên Sơn 
trùng điệp, với những thảm ruộng bậc thang vàng óng, với 
hình ảnh những chuyến tàu đêm ngày miệt mài chạy về Lào 
Cai… Màu xanh của núi, màu vàng của ruộng bậc thang, 
màu nâu của đất trở thành “màu của tuổi thơ” và nâng đỡ 
tôi suốt hành trình trưởng thành. Hơn ba chục năm trên 
thương trường, bố tôi nói rằng không ngày nào ông dừng 
suy nghĩ quay về Lào Cai để làm những điều nhỏ bé đáng 
giá cho đất và người nơi này.
 

Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa là câu trả lời cho mong 
muốn ấp ủ cả cuộc đời Chủ tịch dành cho quê hương. 

Tháng 2 năm 2018, khi lần đầu tiên đặt chân đến thung 
lũng Mường Hoa, đứng trên mặt đường tỉnh lộ 152 nhìn 
xuống, tôi thấy suối chảy mát lạnh, thấy từng thảm rừng 
vầu xanh mượt, thấy trùng điệp những ruộng bậc thang 
đẹp như tranh vẽ, mây vờn đá, lá chen hoa… Ngay giây 
phút đó, tôi nhận thức rõ ràng, vùng đất này thực sự là 
“điểm đến thế kỷ”. 

Suốt hơn ba năm qua, Alphanam Group dồn tâm dốc sức 
nghiên cứu, để Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa sẽ 
là “Nơi phải đến một lần trong đời” của du khách trong 
và ngoài nước. Những ngày đầu làm việc với hai Kiến 
trúc sư hàng đầu thế giới là Bill Bensley và Salvador 
Perez Arroyo cùng đội ngũ nòng cốt của Tập đoàn WATG 
- nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới về lĩnh vực khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí với những chuỗi 
resort, biệt thự, tôi cùng hàng trăm cán bộ nhân viên 
Alphanam nghiên cứu rất kỹ càng, làm tỉ mỉ từ khâu thiết 
kế quy hoạch tổng thể cho đến thiết kế từng phân khu, 
đến từng căn, để giữ lại một “Tây Bắc nguyên bản”, để 
cả thế giới phải đến đây “nghe người Sa Pa kể chuyện 
Sa Pa”.
 
Với người Alphanam, hành trình đưa Sa Pa ra quốc tế chỉ 
vừa mới bắt đầu. 

Ảnh chụp thung lũng Mường Hoa, đứng từ mặt đường tỉnh lộ 152 - Lần đầu tiên đoàn công tác Alphanam đến thăm dự án, tháng 2.2018

Năm Nhâm Dần – người 
Alphanam về Sa Pa như 
mãnh hổ về rừng với 
quyết tâm sục sôi và khí 
thế hào hùng.

2022 - Nghe quyết tâm của “mãnh hổ”
về rừng

Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa là câu chuyện về 
một "Tây Bắc thu nhỏ“ giữa "Thế giới trong lòng bàn tay". 
“Tinh hoa thế giới” được mang về đây để làm đẹp hơn 
"Tinh thần Tây Bắc” - nơi những giá trị Tây Bắc nguyên 
bản được giữ lại thuần túy giữa thung lũng Mường Hoa, 
nơi du khách lắng nghe những câu chuyện được kể bởi 
chính con người nơi này.

Tạo hóa tỉ mỉ ban tặng người Sa Pa thung lũng Mường 
Hoa - nơi mà người Pháp xưa phải thốt lên trầm trồ “thiên 
đường hạ giới”, với những ruộng bậc thang vàng xuộm, 
với những bãi đá cổ trầm mặc, với những con suối hoang 
sơ mát lành róc rách…

Như cái cách mà con người nơi đây bao đời nay khai phá, 
trồng nương làm rẫy, gieo lên những mùa vàng thơm 
thảo, đôi bàn tay người Alphanam ngày hôm nay kế thừa, 
mang những kiến trúc tinh hoa thế giới về điểm tô cho 
núi rừng.

Vẫn đất đá nguyên sơ, vẫn những dòng suối vươn mình 
dốc xuống, vẫn những thảm lúa bậc thang như dát vàng, 
vẫn những lễ hội xúng xính váy hoa, vẫn tinh thần Sa Pa, 
vẫn tinh thần Tây Bắc… tất cả còn nguyên ở đó, hiện hữu 
tại đây, tại Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa.

Bởi tất cả những sự tuyệt vời trời ban ấy của Mường Hoa, 
người Alphanam coi 2022 là năm quan trọng mang tính 
quyết định để đẩy nhanh tiến độ từng khâu trong tiến 
trình phát triển dự án đặc biệt này. “Nhanh, nhanh hơn 
nữa”, chắc chắn từng công đoạn nhỏ, kỹ lưỡng đến từng 
chi tiết là tiêu chí sống còn cho từng bộ phận khi triển 
khai các công tác tiền bán hàng.

Trung tâm Thiết kế 79Pro kỹ lưỡng từ khâu quy hoạch, vẽ 
kiến trúc, làm nội thất…; Kinh doanh Marketing chỉn chu 
từng chiếc ảnh, từng hạng mục tài liệu bán hàng; Ban 
Quản lý dự án thần tốc triển khai các hạng mục thi công 
xây dựng; phòng Phát triển Dự án nhanh chóng đẩy 
nhanh tiến độ ký kết với các thương hiệu quốc tế hàng 
đầu như JW. Marriott, InterContinental, Holiday Inn,… 

Thời cuộc biến động không những không làm giảm đi sự 
quyết tâm của các “mãnh hổ” Alphanam, mà còn là cú 
hích quan trọng cho sự thích nghi và sáng tạo. 
Năm Nhâm Dần - người Alphanam về Sa Pa như mãnh hổ 
về rừng với quyết tâm sục sôi và khí thế hào hùng.

Năm Nhâm Dần, các "mãnh hổ" trong gia đình Alphanam 
sẽ chứng tỏ bản lĩnh, tài năng tại núi rừng Sa Pa trên hành 
trình đưa Mường Hoa trở thành một địa chỉ du lịch - nghỉ 
dưỡng quốc tế giữa đại ngàn.

Điểm đến đời người - Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa
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CÔNG TRƯỜNG

NHỮNG NGÀY 
CUỐI NĂM

2021 là một năm khó quên với người Alphanam. 

Giữa những biến động khó lường, người Alphanam 

của các Ban Quản lý Dự án vẫn phất cao ngọn cờ 

“Đi trước một bước” để khẳng định bản lĩnh; không 

ngừng đẩy nhanh tiến độ; bền bỉ nỗ lực từng ngày 

như một lời khẳng định: Chúng tôi có thể đi chậm, 

nhưng chỉ cần chúng tôi vẫn đi lên thì chắc chắn sẽ 

tới đích. 

Các thành viên của Ban Quản lý Dự án trên khắp 

mọi miền Tổ Quốc hoàn toàn có thể tự hào về 

những gì đã trải qua, những quyết tâm, nhiệt huyết 

và thành công gặt hái được. Alphanam Magazine số 

đặc biệt Tết Nhâm Dần 2022 sẽ đưa người đọc đến 

với các công trường với vô vàn xúc cảm của những 

ngày cuối năm. 



29Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49

MƯỜNG HOA SA PA 

Mường Hoa Sa Pa là dự án trọng điểm thể hiện định 

hướng về sự phát triển bền vững, gìn giữ và hòa hợp với 

bản sắc văn hóa địa phương của Alphanam, được Ban 

Lãnh đạo và các thành viên Tập đoàn đặt rất nhiều tâm 

huyết và công sức để thực hiện. Với Dự án Mường Hoa Sa 

Pa, Alphanam không chỉ tham dự với tư cách của một “vị 

khách”, mà sẽ là “người đồng hành” của sự phát triển của 

tỉnh Lào Cai. 

Hiện nay, Dự án Mường Hoa Sa Pa đang đào khu 79 Villa 

đắp xuống khu 31 Shophouse và khối Courtyard, đào đất 

được khoảng 25.000m3, đang khoan khảo sát và thi công 

kè KS 04. Mr. Đoàn Đức Hòa - Phó Ban Quản lý Dự án 

Mường Hoa Sa Pa tâm sự: “Giải phóng mặt bằng đã hoàn 

thành đúng vào tháng cuối năm 2021 (17/12). Mọi nỗ lực 

dồn vào dịp cuối năm, chúng tôi làm việc từng ngày hối hả 

để bù lại tiến độ đã bị chậm. Thời tiết mây mù, mưa nhỏ 

đã gây không ít khó khăn cho công trường triển khai việc 

đào đắp. Tuy nhiên, anh, chị, em trong ban luôn quyết tâm 

đẩy mạnh tiến độ cao nhất có thể, luôn trong tinh thần 

tăng tốc “nhanh hơn” để đạt hiệu quả cao”. 

Thời điểm cuối năm sắp đến gần, cũng là lúc một số thành 

viên sẽ rời xa Mường Hoa để trở về nhà ăn Tết. Mr. Trần 

Văn Tùng - Chỉ huy trưởng BQL Dự án Mường Hoa Sa Pa 

chia sẻ: “Mỗi công trường và mỗi dự án có một đặc điểm 

riêng. Ở Sa Pa khá lạnh và thời tiết khắc nghiệt, đôi khi ảnh 

hưởng khá lớn tới việc tổ chức thi công. Thêm nữa, sống 

xa gia đình nên cảm giác nhớ vợ, nhớ con là điều không 

thể tránh khỏi. Nhưng tôi là “lính chiến” nên những khó 

khăn do hoàn cảnh sẽ không làm tôi lùi bước. Năm hết tết 

đến, cảm giác được về nhà sau một năm làm việc miệt mài 

thật là khó tả”. Thứ tình “say” với mảnh đất Sa Pa, “say” với 

Dự án Mường Hoa đã giúp anh vượt qua “cơn bão lòng” để 

chiến đấu, và sự nhiệt tâm ấy khiến thời khắc về đoàn tụ 

với gia đình lại càng thêm muôn phần ý nghĩa!

Năm mới Nhâm Dần, các thành viên BQL Dự án Mường 

Hoa sẽ tiếp tục duy trì tinh thần máu lửa và nhiệt huyết, 

như lời chúc của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải: “Chúc anh, 

chị, em - bằng bàn tay, khối óc và đặc biệt là một trái tim 

cháy bỏng khát vọng sẽ tạo ra một sản phẩm để đời tại nơi 

đây. Nhớ khắc tên mình, mỗi người một tảng đá, một gốc 

cây tại dự án! Chúc sự khởi đầu thuận lợi và thành công.”
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GOLDEN CITY AN GIANG

Tâm sự trong những ngày cuối năm, 

Mr. Nguyễn Đức Thượng - Phó Ban 

Quản lý Dự án Golden City An Giang 

nhớ lại: “Năm nay là một năm thật sự 

nhiều cảm xúc vì ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 đến tiến độ thi công 

của dự án. Công trường khởi công 

tháng 6/2021 nhưng đã phải nghỉ 

từ tháng 7 đến giữa tháng 9/2021. 

Nhưng không vì thế mà anh em trong 

ban và cá nhân tôi chùn bước, kể từ 

tháng 9/2021 được thi công trở lại, 

tất cả đã nỗ lực hết mình để bù lại 

tiến độ bị chậm trễ. Công trình làm 

cả ngày lễ tết dương lịch, và đến 

nay đã cận kề Tết nhưng tại Golden 

City An Giang, các nhà thầu vẫn 

đang làm việc rất hăng say. Tôi cảm 

thấy rất tự hào vì kết quả đạt được 

không uổng phí công sức, sự cố 

gắng của tập thể anh em trong ban 

và nhà thầu. Đến nay, dự án Golden 

City An Giang đã đảm bảo tiến độ 

thi công dù trong năm có rất nhiều 

khó khăn và biến động”.

Quãng thời gian sắp chạm ngõ năm mới luôn rất đặc biệt với các 

thành viên đang rời xa gia đình để đến với mảnh đất An Giang. Những 

chuyến đi - về qua lại giữa Long Xuyên và Hà Nội diễn ra liên tục suốt 

5 năm, nhưng Mr. Nguyễn Duy Hải - Chuyên viên Kế toán tổng hợp 

chưa từng nản lòng: “Đối với tôi, ngày đi lúc nào cũng là ngày khó 

khăn và nhiều niềm trăn trở suy nghĩ. Nhưng là người đàn ông trong 

gia đình, tôi có những mục tiêu để cố gắng và tự nhủ phải phấn đấu 

hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra, tôi cũng được sự chia 

sẻ và thấu hiểu từ phía gia đình, tạo thêm được động lực để tôi gắn 

bó với mảnh đất An Giang. Hoặc có thể mình cũng đã yêu mảnh đất 

An Giang rồi hay chăng?”
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Trong năm 2021, công trường 

Golden City An Giang đã thi công 

đảm bảo tiến độ phần hạ tầng 

kết cấu, mặc cho nhiều nguyên 

nhân khách quan tác động và số 

lượng nhân sự ít nhất trong Ban 

Quản lý các dự án của Alphanam. 

Năm 2022, người Alphanam tại An 

Giang đặt mục tiêu hoàn thành bàn 

giao phần hạ tầng kỹ thuật cho địa 

phương, đồng thời vượt tiến độ thi 

công hai tòa nhà T3, T4 khu Nhà ở xã 

hội. Xin chúc cho các thành viên Ban 

Quản lý Dự án Golden City An Giang 

sẽ đạt được thêm những thành tựu 

mới trong năm Nhâm Dần, vững tin 

tiếp bước trên hành trình “Đi trước 

một bước” cùng Tập đoàn!
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MARRIOTT ĐÀ NẴNG

Năm 2021 là khoảng thời gian không hề dễ dàng với các 

thành viên Ban Quản lý Dự án Marriott Đà Nẵng. Dịch 

bệnh kéo dài, tình trạng giãn cách xã hội khiến mọi hoạt 

động đều bị ảnh hưởng, nhưng người Alphanam tại Đà 

Nẵng vẫn bền bỉ tiến về phía trước, với niềm tin về một 

tương lai tốt đẹp. 

Trong đời sống văn hóa Việt, con trâu tượng trưng cho 

sự chăm chỉ, cần mẫn. Nỗ lực trong năm Tân Sửu của 

người Alphanam tại Ban Quản lý Dự án Marriott đã được 

đền đáp với những thành tích đáng ghi nhận: Hoàn 

thành hệ mặt dựng kính ngoài nhà; hoàn thành hệ 

thống trục kỹ thuật và nhánh MEP; hoàn thành chống 

thấm toàn bộ; đóng trần và sơn bả đạt 70% khối lượng… 

Càng về thời điểm cuối năm, tiến độ ngày càng được 

“tăng tốc”. Dự án Marriott Đà Nẵng đã thực hiện thi 

công kết nối ống cấp nước vào bể lắp ráp tại tầng kỹ 

thuật bể bơi; thi công lắp dựng tấm vách cửa lùa; thi 

công lắp dựng khung xương trần thạch cao sảnh thang 

máy; thi công lắp đặt tấm trần thạch cao, gia công ống 

gió; nghiệm thu công tác lắp dựng khung xương trần 

thạch cao…

Ban Quản lý Dự án Marriott có số lượng thành viên 

“không phải người Đà Nẵng” khá đông đảo, và hầu hết 

đều đã chuyển vào sinh sống tại thành phố này vì Mar-

riott cần họ. Đến giờ, không chỉ vì Marriott cần đến họ, mà 

các thành viên chọn gắn bó bởi họ đã dành tình yêu cho 

Marriott, không điều gì hạnh phúc hơn được chứng kiến sự 

đổi thay từng ngày của dự án tuyệt vời này tại thành phố 

đáng sống bậc nhất Việt Nam. Mr. Đỗ Hữu Thắng - Trưởng 

Ban Quản lý Dự án Marriott và Golden Square từng bộc 

bạch: “Có những khó khăn đôi lúc tôi tưởng chừng như 

không thể vượt qua được, nhưng đến lúc này thì tôi tự 

hào về tất cả mọi người: Ban Lãnh đạo Tập đoàn, nhà thầu 

cũng như các thành viên Ban Quản lý dự án. Thành quả 

hôm nay là của tất cả mọi người.”

Cảm ơn những nỗ lực của các anh, chị, em tại Ban 

Quản lý các dự án trong năm 2021 vừa qua.

Xin chúc năm 2022 các dự án sẽ đạt được những 

thành công và bước tiến mới!
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AlphanamNgười
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Danh hiệu “Người Alphanam xuất sắc nhất quý” đã chính thức gọi tên các cá nhân ưu tú, 

đóng góp lớn cho sự phát triển của Tập đoàn. Liệu ai sẽ được vinh danh tại hạng mục Người 

Alphanam xuất sắc nhất năm 2021?

Những ngôi sao Alphanam đang tỏa sáng rực rỡ với những cống hiến và nỗ lực không biết 

mệt mỏi. Năm 2021 đánh dấu một “lần đầu tiên” trong chính sách khen thưởng của Tập đoàn, 

khi không chỉ 1 CBQL và 2 CBNV giành danh hiệu “Người Alphanam xuất sắc nhất quý”, mà 4 

CBQL và 10 CBNV đã xuất sắc được vinh danh (áp dụng cho Quý III và Quý IV). Quyết định này 

được Ban Lãnh đạo đưa ra rất kịp thời trong bối cảnh các thành viên gia đình Alphanam đang tăng 

tốc với quyết tâm làm việc hiệu quả, làm việc để tạo ra giá trị bất chấp muôn vàn thách thức. 

Người Alphanam của năm 2021 đã trở thành minh chứng cho câu nói “áp lực tạo kim cương”. 

Ban Biên tập Alphanam Magazine xin điểm lại những CBQL & CBNV xuất sắc nhất của 4 quý đến từ 

rất nhiều ban, phòng khác nhau của Tập đoàn.
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QUÝ I/2021
ALPHANAM

QUÝ II/2021
ALPHANAM

MS. THIỀU THỊ TÂM
Phó Ban Tài chính

MS. HỒ PHƯƠNG THẢO
Nhân viên Kinh doanh - VIREX

MS. NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

kiêm CSKH - VIREX

Quản lý xuất sắc Quý I/2021

Nhân viên xuất sắc Quý II/2021

Quản lý xuất sắc Quý II/2021

Nhân viên xuất sắc Quý I/2021

Nhân viên xuất sắc Quý II/2021

MS. TRẦN THỊ KIM THOA
Chuyên viên Kinh doanh

Trung tâm The Best Off Japan Home Center

MR. LÊ VĂN HUYNH
Trợ lý - Phòng HCNS Tổng hợp - TTTK 79Pro
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QUÝ III/2021
ALPHANAM

MR. LƯƠNG TRỌNG ĐỨC
Giám đốc Nhà máy ALPEC

MR. TẠ XUÂN THÀNH
Trưởng Ban Công nghệ Thông tin

Quản lý xuất sắc Quý III/2021

Quản lý xuất sắc Quý III/2021

MS. HỒ THỊ THẮM
Nhân viên hành chính dự án

Ban QLDA Marriott

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

Quản lý xuất sắc Quý III/2021

Quản lý xuất sắc Quý III/2021

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

MR. LÊ HẢI LƯU
Trưởng Phòng KD 1  - CTCP Thang máy FUJIALPHA

MS. TRẦN THỊ HOÀI HƯƠNG
Phó Ban Hành chính

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

MR. NGUYỄN VĂN CÂN
Nhân viên Lái xe - Ban Hành chính

MS. ĐỖ THỊ TRANG NGÂN
CV kế toán ngân hàng - Ban Tài chính
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QUÝ IV/2021
ALPHANAM

MS. NGUYỄN THỊ CHÍNH
Kế toán trưởng - Ban Kế toán 1

Quản lý xuất sắc Quý IV/2021

MS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Chuyên viên Nhân sự

Ban Nhân sự

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

MS. TRỊNH THÙY LINH
Chuyên viên CSKH

CTCP Liên doanh ALPEC

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

Quản lý xuất sắc Quý IV/2021

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

MR. NGUYỄN TRUNG DŨNG
Phó Phòng Marketing TMSX - Ban Marketing

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

MR. NGUYỄN VĂN VỊ
Trưởng nhóm thiết kế DHTG

TTTK 79PRO

Nhân viên xuất sắc Quý III/2021

MR. NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Nhân viên Bảo trì

CTCP Thang máy FUJIALPHA

MR. LƯU VĂN DŨNG
Tổ trưởng Tổ tạo phôi

CTCP Liên doanh ALPEC

MR. NGUYỄN TÔN DŨNG
Nhân viên Bảo trì

CTCP Thang máy FUJIALPHA 
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MR. HOÀNG VĂN SƠN
Đội trưởng - Phòng Quản lý Lắp đặt

Ban Dịch vụ Lắp đặt và Bảo trì

CTCP Thang máy FUJIALPHA

MR. VŨ VĂN THIỀM
Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch Vật tư

CTCP Liên doanh ALPEC 

Quản lý xuất sắc Quý IV/2021

MS. TRỊNH THÙY LINH
Chuyên viên CSKH

CTCP Liên doanh ALPEC

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

MS. NGUYỄN MAI ANH
Chuyên viên Đào tạo - Phòng CLĐT

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

Quản lý xuất sắc Quý IV/2021

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

MR. ĐẶNG TẦN THÚC BẢO
Trưởng Phòng Kinh doanh

CTCP Thang máy FUJIALPHA chi nhánh TP. HCM

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

MS. PHAN THỊ KIM NGÂN
Chuyên viên Nội dung - Ban Marketing

MR. HOÀNG VĂN TÂN
Nhân viên - Phòng Quản lý Bảo trì

Ban Dịch vụ Kỹ thuật Lắp đặt và Bảo trì

CTCP Thang máy FUJIALPHA

MR. NGUYỄN VĂN THÁI
Chuyên viên thiết kế - Phòng Kiến trúc

TTTK 79PRO

38 Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49



39Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49

MR. NGUYỄN KIM VŨ
Trợ lý - Phòng Trợ lý

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

MR. VŨ TRỌNG TẤN
Chuyên viên Quản lý Công trình - Phòng Quản lý Kỹ thuật

Ban Dịch vụ Kỹ thuật Lắp đặt và Bảo trì

CTCP Thang máy FUJIALPHA

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021
Nhân viên xuất sắc Quý IV/2021

MS. LÊ THỊ HOA
Trợ lý - Phòng Trợ lý

MR. PHẠM VĂN TIẾN
Nhân viên Kinh doanh - Ban Kinh doanh

CTCP VIREX

Sự vinh danh đúng người - đúng thời điểm này đã trở thành động lực tinh thần to lớn để người 

Alphanam chinh phục thêm nhiều thành tích mới, hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao. 

Chúc mừng những Ngôi sao Alphanam của năm 2021!

Các hạng mục “Người Alphanam xuất sắc nhất năm 2021” sẽ được công bố tại Sự kiện Tổng kết năm, 

diễn ra vào ngày 27/01/2022 (ngày 25 tháng Chạp). Cùng chờ đón các thành viên sẽ được gọi tên cho 

danh hiệu này!
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Chia sẻ
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Tết là thời điểm mà người người, nhà nhà 

sum họp quây quần nhưng trong một xã hội 

ngày càng phát triển, đặc biệt là trong ngành 

dịch vụ thì không hiếm người phải “hy sinh” 

niềm vui cá nhân để làm việc xuyên kỳ nghỉ. 

Tại FUJIALPHA cũng thế…

Nếu nhìn vào lượng thang máy được đội 

ngũ kỹ thuật viên bảo trì của FUJIALPHA 

chăm sóc trong cả năm 2021 lên đến hơn 

15.000.000 lượt thì bất cứ ai cũng hiểu, khối 

lượng công việc mà họ phải đảm nhận lớn tới 

cỡ nào. Và nếu như FUJIALPHA không trực 

Tết, thì ngần ấy khách hàng sẽ phải làm sao 

nếu không may có sự cố, trục trặc bất ngờ 

trong dịp đầu năm?

Xuân Nhâm Dần này cũng thế, FUJIALPHA 

ngay từ tháng 12/2021, giữa bộn bề những 

công việc hàng ngày, đã phải sớm tính toán, 

phân bổ nguồn lực nhằm chuẩn bị cho kế 

hoạch “trực chiến” trong những ngày Tết. 

Ông Vũ Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc FUJIALPHA cho biết: “Đội 

ngũ kỹ thuật viên bảo trì của chúng tôi luôn tâm niệm rằng, trực Tết 

chỉ là tạm dời lại những niềm vui cá nhân để bản thân mình sắm  

vai những người mang niềm vui, mang lộc đến đầu Xuân cho khách 

hàng. Bạn biết đấy, thang máy mà có trục trặc gì trong năm mới thì 

sẽ bất tiện lắm, và mình giúp khách hàng giải quyết vấn đề bất tiện 

ấy là một việc tốt về rất nhiều mặt!”.

Kỷ niệm trực Tết mà đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì của FUJIALPHA 

nhớ nhất có lẽ là vào thời điểm Giao thừa xuân Canh Tý cách đây 

đúng 2 năm. Hôm ấy, cơn mưa rào bất thường vào tối và đêm 30 Tết 

NGƯỜI ĐI GIEO LỘC
ĐẦU NĂM

TÂM SỰ NGƯỜI TRỰC TẾT
CỦA FUJIALPHA
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(tức 24/01/2020 dương lịch) trên địa bàn 

Hà Nội đã gây bất ngờ cho nhiều người. 

Do lượng mưa lớn và kéo dài đã dẫn đến 

tình trạng ngập lụt ở một loạt các tuyến 

phố của Hà Nội, kéo theo cảnh nhiều gia 

đình và khu chung cư đang sử dụng thang 

máy gặp sự cố do nước tràn vào hố pít hay 

phòng máy bị hắt nước.

Không quản ngại  trời mưa, đường ngập, 

nhưng ngay khi nhận được thông báo của 

khách hàng về sự cố thang máy, nhân viên 

bảo trì của FUJIALPHA đều nhanh chóng lên 

đường xử lý sự cố. Dù vậy, do nhiều khách 

hàng gặp sự cố trong cùng một khoảng thời 

gian nên không chỉ những nhân viên được 

phân công trực đêm Giao thừa mà toàn bộ 

nhân viên đang có mặt quanh khu vực Hà 

Nội đều được huy động đi hỗ trợ khách hàng 

sửa thang. Với quyết tâm không để một 

cây thang nào ngừng hoạt động vào thời 

khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, 

FUJIALPHA đã thực sự dốc toàn lực, không 

chỉ sửa chữa các thang máy mang thương 

hiệu FUJIALPHA mà còn tất cả các loại thang 

khác cần hỗ trợ. Trước giao thừa ít phút, toàn 

bộ các sự cố thang máy đều được xử lý và 

khắc phục triệt để, 100% các thang máy đều 

hoạt động ổn định, an toàn đảm bảo việc di 

chuyển cho khách hàng trong năm mới.

“Hy vọng là năm nay, những chiếc thang 

máy dù là ở công trình nào cũng hoạt động 

ổn định để người người, nhà nhà đều có thể 

an tâm đón Tết. FUJIALPHA luôn ứng trực 

sẵn sàng, nhưng chúng tôi có lẽ cũng giống như 

những người lính cứu hỏa, rất sẵn sàng chiến đấu 

nhưng luôn cầu mong đừng bao giờ có sự cố nào 

xảy ra!” - ông Vũ Tiến Thành chia sẻ.
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LỜI
Cảm ơn

         Alphanam của năm 2021 - là Bình Đẳng - Giá trị - Đoàn kết - Hiệu quả.

         Alphanam của năm 2021 - là những nỗ lực để xây dựng một môi trường làm việc 

hạnh phúc đã được đền đáp xứng đáng bằng chứng chỉ bình đẳng giới quốc tế.

         Alphanam của năm 2021 - là mỗi người Alphanam chọn cách dấn thân và vươn mình 

để tạo ra những giá trị khác biệt. 

         Alphanam của năm 2021 - là sức mạnh tập thể của những con người chung một mục 

tiêu, chung một ý chí, chung một niềm vui. 

         Alphanam của năm 2021 - là quyết liệt ứng biến để tăng tốc trên đường đua của 

những người dẫn đầu. 

        Và Alphanam của năm 2021 - là “đi trước một bước” để vượt qua muôn vàn thách 

thức, chọn cách tấn công và tiến về phía trước!

        Những ngày đầu năm mới dương lịch và cuối năm âm lịch, công việc dù bận rộn 

nhưng nụ cười luôn nở trên môi người Alphanam. Ngày làm việc quyết liệt, tuần làm việc 

quyết tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngày mai từ hôm nay!

        Cảm ơn Đại gia đình Alphanam đã luôn đồng hành và ủng hộ Alphanam Magazine 

trong năm 2021 và chặng đường 5 năm vừa qua. Ban Biên tập sẽ tiếp tục hành trình mang 

đến những thông tin hay và ý nghĩa, để Alphanam Magazine không chỉ là nơi lưu giữ 

những khoảnh khắc đẹp trên chặng đường phát triển của Tập đoàn, mà còn là ấn phẩm 

giá trị đối với bất kỳ ai muốn hiểu về người Alphanam, và muốn tự hào về Alphanam!

Thank you for your support!

43Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49



44 Alphanam Magazine - Tháng 01/2022 - Số 49

A L P H A N A M  M A G A Z I N E  S Ố  4 9
M Ộ T  S Ả N  P H Ẩ M  C Ủ A  B A N  M A R K E T I N G

Mọi đóng góp ý kiến về nội dung xin vui lòng gửi về email:

kenhnoibo@alphanam.com

Biên tập: HÀ PHAN

Thiết kế: VIỆT THẮNG, HOÀNG TUẤN ANH, LỤC THỦY, BÙI TUẤN ANH

Nội dung: TRUNG DŨNG, KIM NGÂN, VŨ DUYÊN, NHẬT LỆ


