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TRONG SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG

SỐ 50

Lời nhắn từ Tổng giám đốc Ngọc Mỹ
Thân gửi gia đình Alphanam,

Khép lại hành trình 2021, chúng ta đang đi những bước đầu tiên trên con đường của năm mới Nhâm Dần.

Những mất mát và tổn thương do đại dịch gây ra đã khiến chúng ta có đôi lúc phải chững lại. Năm 2021, tốc
độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Những ngày “bão lửa” còn chưa kết
thúc, bởi vậy phương pháp đối mặt với khó khăn và cách thức làm việc trong thời kỳ bình thường mới là điều
vô cùng quan trọng. Một thời gian nữa, chúng ta có thể không nói đến “đại dịch”, mà sẽ là một “căn bệnh”.
Chúng ta chấp nhận sống chung và nỗ lực để ứng biến một cách chủ động.

Sự đồng lòng của người Alphanam là điều khiến tôi hãnh diện và hạnh phúc trong năm vừa qua. Chúng ta
luôn động viên nhau để bền bỉ tiến về phía trước. Thật tự hào, khi người Alphanam vẫn giữ được tinh thần lạc
quan, mang giá trị bản thân đóng góp cho Tập đoàn và cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Văn hoá gia đình, sự
hỗ trợ và sẻ chia giữa các thành viên đã giúp chúng ta kiên tâm và dấn thân!

Năm mới mang đến nhiều cơ hội và mục tiêu cần chinh phục. Hãy xem tinh thần của chúng ta lúc này như
những chiếc lò xo đã bị nén quá lâu, và nay là lúc bật lên cao. Việc tái khởi động lại là vấn đề cấp bách để
chứng minh chúng ta luôn đứng vững trước cơn bão và mở ra nhiều hy vọng. Để hiểu rõ con đường mình đi,
quan trọng nhất vẫn là chúng ta - những người Alphanam đang ngày đêm phấn đấu để tái tạo, đổi mới và bứt
phá. Sau thời gian bị “nén”, đây là thời điểm chúng ta bứt tốc và bùng nổ.

Hãy mạnh mẽ theo cách riêng của mỗi người. Biết mình muốn gì, biết điều đó cần gì để đạt được thì chúng ta
trăm mục tiêu trăm trúng!

“Đi trước một bước” - hàm nghĩa người Alphanam luôn “nhanh”. Nhưng năm nay, chúng ta sẽ nhanh hơn nữa!

Chúc Đại gia đình Alphanam dồi dào sức khoẻ, có thêm nhiều động lực mới trong năm 2022 để tăng tốc cùng
Ban Lãnh đạo trên chặng đường phía trước!

Tổng giám đốc
NGUYỄN NGỌC MỸ

Chúc Alphanam
vươn tầm Thế giới
như đội tuyển
Bóng đá Nữ Việt Nam
LỜI NHẮN GỬI CỦA

CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI
VÀO NGÀY MỒNG 6 TẾT NHÂM DẦN
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Đại gia đình Alphanam
gặp gỡ khai xuân
Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ tham gia talkshow
của Phòng Đào tạo Admicro
Alphanam E&C thi công xuyên Tết
để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm
Công ty Cổ phần Alphanam E&C ký kết hợp đồng Gói thầu số 03 - Dự án
Trạm Biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV đấu nối
FUJIALPHA và ALPEC tổ chức Hội thảo ”Nhận diện khách hàng 2022
và phương án tiếp cận”
“Mong muốn nhân sự được tận hưởng cuộc sống
thành công qua công việc”
Alphanam Group tìm hiểu cơ hội đầu tư
tại tỉnh Hậu Giang
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ĐẠI GIA ĐÌNH ALPHANAM
GẶP GỠ KHAI XUÂN
Sáng ngày 7/2/2022 - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, tại các văn phòng làm việc trên khắp
cả nước, người Alphanam đã gặp gỡ và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, đồng thời thể hiện quyết tâm
cho năm 2022 với những cơ hội mới.

M

ời đại gia đình Alphanam cùng nhìn lại những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ trong buổi gặp mặt đầu
xuân sum vầy, ấm cúng được ghi lại tại các “đầu cầu” từ Bắc đến Nam của người Alphanam.

‘’Những lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành’’.

TRỤ SỞ 33A BÀ TRIỆU
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TRỤ SỞ 47 VŨ TRỌNG PHỤNG

TRỤ SỞ 108 NGUYỄN TRÃI
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VĂN PHÒNG BQL DỰ ÁN MƯỜNG HOA - SA PA

VĂN PHÒNG BAN QLDA HỒ THÁC BÀ - YÊN BÁI
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VĂN PHÒNG BQL DỰ ÁN MARRIOTT VÀ GOLDEN SQUARE ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BQL DỰ ÁN ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

CÁC THÀNH VIÊN CTCP VIREX TẠI ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN
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TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ
THAM GIA TALKSHOW CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
ADMICRO
Ngày 10/2/2022, tại Hà Nội, Phòng Đào tạo Admicro tổ chức một talkshow đặc biệt với hình thức “đối
thoại mở”, diễn ra trực tiếp và qua livestream Lotus. Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong ba nữ
diễn giả tham gia talkshow này và có những chia sẻ chân tình, sâu sắc.

C

uộc đối thoại diễn ra dựa trên những tâm sự về

Sau những chia sẻ tâm huyết của Ms. Thuỳ Dương, hai

của Ms. Đỗ Thuỳ Dương - tác giả ba cuốn sách

nữ diễn giả Ms. Trà My và Ms. Ngọc Mỹ - những nhân

“Chiến đạo”, “Nhập cuộc”, “Tám chiều kích trưởng

vật “bước ra từ trang sách” đã cùng nhau giải đáp các

thành”. Đồng hành cùng Ms. Đỗ Thuỳ Dương là hai nữ

câu hỏi. Bằng kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống

diễn giả: Ms. Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc

và sự trải nghiệm, hai nữ diễn giả nói về góc nhìn cuộc

VCCORP, Giám đốc điều hành Admicro và Tổng giám

sống, đồng thời nhắn gửi đến thế hệ trẻ về tâm thế

đốc Ngọc Mỹ. Hai khách mời của talkshow cũng là hai

được làm việc, được nỗ lực, được cống hiến.

nhân vật từng xuất hiện trong các tác phẩm kể trên
của Ms. Thuỳ Dương.

Nhận được câu hỏi về sự dấn thân để trở thành công
dân toàn cầu, Ms. Ngọc Mỹ bộc bạch: “Hành trình
trưởng thành của tôi không phải là đi tìm chính mình,
mà luôn cần biết mình là ai để mang lại giá trị thật
nhất cho người đối diện. Vì những ảnh hưởng tích cực
chỉ đến khi kết nối được sứ mệnh của bản thân mình
với cộng đồng. Tôi nghĩ rằng, một cộng đồng rất dễ
tìm được tiếng nói chung, vì chúng ta đều có những
niềm vui chung và có cả những mất mát giống nhau.
Mỗi người có thể có một danh xưng, một chức vụ khác
biệt, nhưng tất cả chúng ta đều có giá trị”.

Mở đầu chương trình, tác giả Đỗ Thuỳ Dương đã chia
sẻ về những thông điệp được gửi gắm đằng sau các
tác phẩm “Chiến đạo”, “Nhập cuộc” và “Tám chiều
kích trưởng thành”. Giá trị nhân văn sâu sắc hàm chứa
trong các cuốn sách là sự gói ghém những trải nghiệm
thực tế và trăn trở của chính tác giả.
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Giải đáp câu hỏi làm thế nào để tạo ra những khát
khao, động lực trong thời điểm Covid-19 diễn ra, Ms.
Ngọc Mỹ chia sẻ: “Có thời điểm những mất mát, khó
khăn đến liên tiếp. Nhưng tôi đã có cho mình một
keyword cho mùa Covid: “Love is free”, tình cảm là thứ
có thể cho không, chỉ cần chúng ta mong muốn”.

Đồng tình với ý kiến của Ms. Ngọc Mỹ, Ms. Trà My tâm
sự về câu chuyện “tìm đến chính mình” và nói rằng rất
xúc động với chia sẻ của Ms. Mỹ. Những người phụ nữ
nhỏ bé ấp ủ những dự định không hề bé nhỏ và kết nối
bằng lý tưởng, bằng giá trị.

Buổi đối thoại là những câu chuyện chân thật với chân
dung các nhân vật có thật - những nhân vật thực
chiến đã vượt qua thách thức, trưởng thành từ những
khó khăn. Họ cùng nhau ngồi lại và chia sẻ suy nghĩ
theo cách rất chân tình. Những chia sẻ ấy đã “chạm
đến trái tim” của những người theo dõi cuộc trò chuyện,
đúng như câu nói của Tổng giám đốc Ngọc Mỹ: “Những
gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim”.

Đặc biệt, Ms. Ngọc Mỹ bày tỏ suy nghĩ về các thành
viên VCCorp: “Các bạn là những người khai thác các
câu chuyện của xã hội, dùng ngòi bút để chữa lành
những tổn thương, tạo ra nguồn cảm hứng để rất
nhiều người được tái tạo năng lượng. Chúc các bạn sẽ
luôn có những khám phá mới trong tư duy, động lực
mới trong năm 2022 để có thêm thành công và đóng
góp thêm giá trị cho xã hội”.
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ALPHANAM E&C THI CÔNG XUYÊN TẾT
ĐỂ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối có ý nghĩa
hết sức quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 và buộc phải hoàn thành
trong tháng 12/2022, chính vì vậy, chủ đầu tư và các đơn vị thi công bao gồm các thành viên của CTCP
Alphanam E&C đã phải thi công xuyên Tết nhằm đưa các công trình về đúng tiến độ.

N

hững ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, anh
em cán bộ và công nhân của Alphanam E&C vẫn

hăng say làm việc xuyên Tết, không nghỉ bất cứ ngày
nào tại Dự án Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân,
Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối.

Mặc dù là những ngày đầu Xuân, không khí Tết vẫn
đang rộn ràng nhưng công trường dự án vẫn hết sức
khẩn trương. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành,
cùng với việc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy
định phòng chống dịch, các đơn vị tư vấn, giám sát,
nhà thầu thi công vẫn huy động lực lượng, phương
tiện chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ của
dự án đặc biệt quan trọng này.

Sự quyết tâm và tập trung nguồn lực cùng với việc
các cán bộ công nhân đều được tiêm 2 mũi vaccine
và thực hiện công tác phòng chống dịch của địa
phương, nhà thầu thi công Alphanam E&C cam kết
hoàn thành tiến độ với Chủ đầu tư đến cuối tháng
12/2022 đóng điện công trình. Năm nay, phải thi
công xuyên Tết trong bối cảnh diễn biến phức
tạp của dịch COVID-19, sự cống hiến thầm lặng và
những vất vả của những người “lính truyền tải điện”
càng trở nên có ý nghĩa hơn.
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CÔNG TY CP ALPHANAM E&C
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GÓI THẦU SỐ 03 DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP 220KV VĨNH HẢO
VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV ĐẤU NỐI
Ngày 9/2/2022, lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 03 - thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây lắp Dự án Trạm
Biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV đấu nối đã diễn ra tại Hà Nội. Chủ đầu tư của Dự án này là
BQL Dự án điện 2 - thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

G

ói thầu số 3 là gói thầu chính của Dự án Trạm

cùng Ban Quản lý 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự

biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV

án này có ý nghĩa lớn khi giải toả công suất cho điện

đấu nối. Tham dự lễ ký kết, về phía Công ty Cổ phần

mặt trời, và thời gian thi công chỉ có 6 tháng. Nhưng

Alphanam E&C có ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch

tôi và các cộng sự; các anh, chị, em Công ty Cổ phần

HĐQT, ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ

Alphanam E&C sẽ quyết tâm thực hiện NHANH HƠN và

trách Khối Xây lắp Cơ điện.

thật thành công để “mở màn” năm 2022 theo cách rực
rỡ và suôn sẻ nhất”.

Chia sẻ về dự án, ông Lâm Sơn Tùng nói: “Đây là dự
án đầu tiên Công ty Cổ phần Alphanam E&C tham gia

Alphanam Magazine - Tháng 02/2022 - Số 50

13

FUJIALPHA VÀ ALPEC TỔ CHỨC HỘI THẢO
“NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG 2022
VÀ PHƯƠNG ÁN TIẾP CẬN”
Sáng ngày 8/2/2022, tại trụ sở 47 Vũ Trọng Phụng, Hội thảo “Nhận diện khách hàng 2022 và phương án tiếp
cận” được tổ chức với hình thức trực tiếp và kết nối online các đầu cầu. Chương trình có sự tham gia của Chủ
tịch Nguyễn Tuấn Hải; Ban Lãnh đạo cùng các thành viên công ty CTCP Thang máy FUJIALPHA & CTCP Liên
doanh ALPEC trên khắp mọi miền Tổ Quốc: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Sài Gòn.
CẬN KHÁCH HÀNG. Ba vị khách mời của hội thảo là Mr.
Mai Quý Dương - Phó Phòng Kinh doanh CTCP Thang
máy FUJIALPHA; Mr. Bùi Việt Dũng - Trưởng Phòng kỹ
thuật bán hàng - CTCP Liên doanh ALPEC; và Mr. Lê Hải
Lưu - Trưởng Phòng Kinh doanh 1 - CTCP Thang máy
FUJIALPHA - “Người Alphanam tiêu biểu năm 2021” tham
gia trên cương vị một người làm kinh doanh xuất sắc.

H

ội thảo được tổ chức với mong muốn các nhân
viên kinh doanh thang máy sẽ có phương

thức nhận diện khách hàng đúng đắn, rút ngắn con
đường tiến đến thành công trong việc chốt được hợp
đồng, đạt hiệu quả cao trong năm mới. Hướng đến
mục tiêu “NHANH HƠN” trong hành động và suy nghĩ,
buổi hội thảo là cơ hội để các nhân viên kinh doanh

Trong phần đầu của chương trình, ba vị khách mời đã

truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, không còn mất quá

cùng thảo luận về cách nhận diện khách hàng, vai trò

nhiều thời gian vào việc tìm kiếm khách hàng, tạo nên

quan trọng của việc ”phác họa chân dung” người mua

một năm mãnh hổ thành công và bứt phá.

hàng. Nối tiếp với phần 2, các khách mời đi sâu phân tích
về các yếu tố mang tính chất quyết định đến lựa chọn
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Buổi hội thảo được chia làm 2 phần chính: CÁCH

của khách hàng và cách thức tiếp cận khách hàng ra

NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG và CÁCH TÌM KIẾM, TIẾP

sao để hiệu quả. Mr. Lê Hải Lưu, Mr. Bùi Việt Dũng
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và Mr. Mai Quý Dương đều khẳng định sẽ quyết tâm

Phần cuối chương trình là phần trao thưởng phần

không để những thử thách khuất phục mà sẽ luôn

quà trị giá 7,9 triệu đồng đến 2 cá nhân xuất sắc

phấn đấu để đạt các kết quả tốt hơn.

với 2 hợp đồng đầu tiên được ký kết ngay khoảnh
khắc giao thừa của Tết Nhâm Dần, là tín hiệu may

Không chỉ ý kiến của các khách mời, các thành viên

mắn cho một năm “tài lộc nhân đôi”; đồng thời

hai công ty tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến tại

trao lì xì cho nhân viên kinh doanh đã ký thành

các đầu cầu đã tham gia bày tỏ quan điểm, tạo nên

công hợp đồng trong ngày đầu tiên đi làm trở lại

“sức mạnh tập thể” trong hội thảo. Rất nhiều ý kiến

của năm 2022.

tích cực và có giá trị đã được đưa ra nhằm hướng đến
mục tiêu các nhân viên kinh doanh được chuyên môn
hóa cao hơn, tiếp cận NHANH với khách hàng để có
thêm nhiều cơ hội.

Đặc biệt, phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Nguyễn
Tuấn Hải chia sẻ: “Việc tiếp cận và phân tích nhu cầu
sử dụng của khách hàng là vô cùng quan trọng, là
bước đầu tiên, quyết định thành công; đồng thời đánh
giá được khả năng của nhân viên kinh doanh”. Ban Lãnh
đạo hai công ty thành viên cũng chia sẻ thêm về chủ đề
của hội thảo. Bà Phùng Thanh Hằng - TGĐ CTCP Thang
máy FUJIALPHA cho biết: “Nhận diện khách hàng là
nắm được khách hàng có nhu cầu gì để giới thiệu

Xin chúc các thành viên của CTCP Thang máy

sản phẩm cho phù hợp chứ không phải quan tâm

FUJIALPHA và CTCP Liên doanh ALPEC sẽ luôn phát

khách hàng có phù hợp với sản phẩm của mình

huy bản lĩnh chiến binh, đạt được thêm những thành

hay không”.

công mới trong năm Nhâm Dần!
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“MONG MUỐN NHÂN SỰ ĐƯỢC TẬN HƯỞNG
CUỘC SỐNG THÀNH CÔNG QUA CÔNG VIỆC”
Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải

2022” được trình bày bởi Ms. Hoàng Thanh Tâm -

trong Hội thảo “Nhân sự Quý I/2022 - Chiến lược

Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn và Ms. Lê Thị Thu

tuyển dụng 2022” của Alphanam diễn ra sáng

Trang - Trưởng phòng HCNS Tổng hợp Công ty A79.

ngày 9/2/2022.

Ms. Thanh Tâm và Ms. Thu Trang đã điểm lại tổng
quan các nét nổi bật nhất về việc tuyển dụng và
hiện trạng nhân sự hiện tại, các yếu tố ảnh hưởng
đến tuyển dụng nhân sự, kế hoạch tuyển dụng nhân
sự 2022. Trong đó nhấn mạnh: “Người làm tuyển
dụng nhân sự phải chăm chút từ tiếp cận ứng viên
và đồng hành cùng quá trình phát triển ứng viên”.

S

áng ngày 9/2/2022, Hội thảo “Nhân sự Quý
I/2022 - Chiến lược tuyển dụng 2022” đã diễn

ra tại trụ sở 33A Bà Triệu với sự tham gia của Ban
Lãnh đạo Tập đoàn, Ban Lãnh đạo và Trưởng bộ
phận Nhân sự, chuyên viên tuyển dụng các công

Ms. Nguyễn Thị Lan Phương - CTCP VIREX nối tiếp

ty thành viên CTCP A79; CTCP VIREX; CTCP Thang

phần tham luận với phần chia sẻ “Chiến lược tuyển

máy FUJIALPHA, CTCP Liên doanh ALPEC; CTCP

dụng 2022” với hai nội dung chính: Đánh giá chất

Alphanam E&C.

lượng nguồn nhân lực hiện tại & hệ thống tuyển
dụng; Chiến lược tuyển dụng 2022. Ms. Lan Phương

Với mục đích bàn bạc, đưa ra các chiến lược tốt nhất

xác định chân dung của nhân sự theo giá trị cốt lõi

để có các nhân sự tài năng và phù hợp với văn hoá

của Công ty: đam mê kiếm tiền; sáng tạo, chuyên

Alphanam, hội thảo diễn ra với hình thức trình bày

nghiệp trong cách tiếp cận; thấu hiểu đồng nghiệp,

tham luận của các đơn vị và toạ đàm hỏi - đáp.

thấu hiểu khách hàng và hơn hết là làm việc hướng
đến hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc

Tham luận 1 “Chiến lược - Kế hoạch tuyển dụng
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Tuyển - Dạy - Dùng - Giữ trong quản trị nhân sự.

kết thân thiện để trợ giúp lẫn nhau. Bên cạnh đó, cơ
chế, chính sách cần phải rõ ràng, mạch lạc để tạo ra
nền tảng cốt lõi cho sự bền vững trong tính gắn kết
của nhân sự - đây là điều cực kỳ quan trọng. Đó là môi
trường làm việc có CỨNG (hạ tầng) và có MỀM. Môi
trường làm việc cũng chính là một môi trường sống”.

Chủ tịch nhắn gửi: “Công tác nhân sự làm tốt thì
chúng ta sẽ có những người tốt để thực hiện các kế
Tham luận của CTCP Thang máy FUJIALPHA với chủ

hoạch của năm 2022, vì vậy nhân sự phải “đi trước

đề “Tuyển dụng hiệu quả” do Ms. Bùi Thị Khuyên -

một bước”. Năm 2022 sẽ thật chuyên nghiệp trong

Trưởng Phòng HCNS trình bày đề cập đến định biên

việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được mục

nhân sự gắn với mục tiêu kinh doanh, xây dựng

tiêu tăng tốc trong năm nay”.

thương hiệu tuyển dụng, xây dựng và duy trì mối
quan hệ với ứng viên…
Kết thúc phần tham luận là phần trình bày của Ms.
Hoàng Thị Quỳnh - Trưởng Phòng HCNS CTCP Liên
doanh ALPEC. Chia sẻ của Ms. Quỳnh tập trung vào
phần phác thảo chân dung ứng viên theo từng tiêu
chí và tiêu chuẩn cụ thể.

Tiếp nối phần thảo luận với chủ đề “Chiến lược
tuyển dụng nhân sự tốt nhất, phù hợp nhất năm

Để nhân sự luôn “đi trước một bước” trong năm

2022” là phần toạ đàm với hình thức hỏi - đáp từ góc

2022, cần có “sức mạnh tập thể” từ chính các thành

nhìn của Ban Lãnh đạo và Ban điều hành các công ty

viên Alphanam cùng với sự đồng hành sâu sát hơn

thành viên.

nữa từ Ban Lãnh đạo. Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ
sẽ là thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách chiến

Sau khi lắng nghe phần trình bày tham luận và toạ

lược nhân sự của Tập đoàn - một điều đặc biệt trong

đàm hỏi - đáp từ các công ty thành viên, Chủ tịch

năm 2022.

Nguyễn Tuấn Hải đã có những lời nhắn gửi hết sức
sâu sắc đến các thành viên tham dự Hội thảo. Chủ

Xin chúc cho năm 2022 sẽ là một năm với những

tịch nhấn mạnh về yếu tố “mối quan hệ nội bộ” và đề

khởi đầu thuận lợi của Tập đoàn, đặc biệt là trong

cập đến chủ đề “môi trường làm việc tốt”: “Chúng ta

các hoạt động tuyển chọn, đào tạo và phát triển đội

phải trở thành một gia đình và xem nhau như người

ngũ nhân sự - “tài sản quý giá nhất” của Alphanam

nhà. Người nhà là không nói xấu nhau, mà phải đoàn

bây giờ và mãi về sau.
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ALPHANAM GROUP TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ
TẠI TỈNH HẬU GIANG
Chiều ngày 16/2/2022, đoàn công tác của
Alphanam Group dẫn đầu là Chủ tịch Nguyễn
Tuấn Hải đã có buổi làm việc với Thường trực
Tỉnh ủy Hậu Giang để tìm hiểu cơ hội đầu tư và
mong muốn hợp tác xây dựng công trình du lịch
quốc tế.

T

ham gia buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Hậu
Giang có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông
Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó

nhiều dự án mới muốn hợp tác, khai thác tiềm năng

Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một

đô thị và công nghiệp của tỉnh.

số sở, ngành của tỉnh.
Thay mặt Tỉnh ủy, Ông Nghiêm Xuân Thành chia sẻ,
Về phía Alphanam Group có sự tham dự của Chủ

Hậu Giang ở vị trí trung tâm của khu vực đồng bằng

tịch Nguyễn Tuấn Hải; ông Bùi Đình Qúy - Tổng giám

sông Cửu Long, hưởng nhiều lợi thế từ các dự án

đốc CTCP Thương mại và Dịch vụ Đông Á ; bà Lê Thị

giao thông trọng điểm, tiềm năng phát triển công

Bích Liên - Chánh Văn phòng HĐQT; ông Nguyễn Duy

nghiệp, logistics, đô thị, có nhiều vị trí đắc địa có

Hải - Giám đốc Chi nhánh CTCP Thương mại và Dịch vụ

thể khai thác về du lịch. Các lĩnh vực mà Alphanam

Đông Á tại An Giang.

quan tâm đều phù hợp với định hướng phát triển,
thu hút đầu tư của tỉnh. Các sở, ngành tỉnh sẽ hỗ trợ

Tại buổi làm việc, Alphanam Group đã giới thiệu về

khảo sát, tiếp cận vị trí đất tốt để tập đoàn nghiên

các lĩnh vực hoạt động, thế mạnh cũng như nhu cầu

cứu, tìm hiểu và sớm triển khai dự án đầu tư tại tỉnh.

đầu tư của Tập đoàn. Chọn Hậu Giang làm điểm đến,

18

Alphanam mong muốn đầu tư vào nhiều nhóm sản

Buổi làm việc với Alphanam Group có thể coi là một

phẩm. Trong du lịch, Alphanam cần vị trí tốt đầu

trong những “phát pháo” mở đường cho sự tăng tốc,

tư công trình du lịch khách sạn, du lịch sinh thái

tiếp nối những hiệu quả trong thu hút đầu tư của tỉnh

kết hợp trồng trọt, du lịch trải nghiệm gắn với cảnh

Hậu Giang, với mục tiêu đưa địa phương này trở thành

quan thiên nhiên, mang thương hiệu quốc tế để thu

tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long với

hút khách du lịch đến với Hậu Giang. Về khu đô thị

4 trụ cột kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - đô thị và

và bất động sản công nghiệp, logistics, tập đoàn có

du lịch.
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Ban Kiểm soát Chất lượng Tiến độ
“Tư duy tốc độ - Hành động chính xác”
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BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TIẾN ĐỘ

TƯ DUY TỐC ĐỘ
HÀNH ĐỘNG CHÍNH XÁC
Mỗi ban, phòng của Tập đoàn như một tế bào trên cơ thể, đều đóng vai trò quan
trọng và có giá trị riêng. Tại Alphanam, có một nghề “tổng hợp của nhiều nghề”
khác nhau, đòi hỏi sự tổng hòa về kiến thức và tinh thần khách quan tuyệt đối để
mang lại kết quả hoàn thiện và trọn vẹn nhất.

Rất hiếm khi xuất hiện trên các kênh truyền thông nội bộ, nhưng có thể nói Ban
Kiểm soát Chất lượng Tiến độ với 2 phòng: Kiểm soát Tài chính Kế toán & Tuân thủ
(KSTCKT&TT) và Kiểm soát Xây dựng (KSXD) là những gương mặt khá quen thuộc,
vì đó là những thành viên thường xuyên gặp gỡ và làm việc trực tiếp cùng các
ban, phòng khác. Đề cao sự cẩn trọng và tinh thần làm việc nghiêm túc, chỉn chu,
nhưng yếu tố tốc độ vẫn được Ban Kiểm soát Chất lượng Tiến độ chú trọng, với
mong muốn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Tập đoàn.

“Muốn hành pháp
thì phải chấp pháp”
Mr. Cao Văn Thành - Trưởng Phòng Kiểm soát Tài
chính Kế toán & Tuân thủ - Ban Kiểm soát Chất
lượng tiến độ khẳng định: “Nói đến nghề kiểm soát
thì không thể không nói về “tư cách nghề nghiệp”.
Quan điểm của chúng tôi là “muốn hành pháp thì phải
chấp pháp”, nghĩa là muốn áp dụng luật định với người
khác thì bản thân mình phải gương mẫu, tuân thủ
pháp luật, quy định của công ty và tự rèn luyện mình
mỗi ngày để đáp ứng yêu cầu của công việc”.
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Với một ngành nghề có nhiều đặc thù riêng biệt, các

soát xây dựng nếu muốn kiểm tra về chất lượng an

thành viên Ban Kiểm soát Chất lượng Tiến độ cần

toàn tiến độ, an toàn lao động thì phải nắm chắc về

đảm bảo nhiều yếu tố để phù hợp với công việc kiểm

kỹ thuật, nếu kiểm soát chi phí thì phải nắm rõ về

soát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong

khối lượng và giá. Đặc biệt, tính bảo mật là yếu tố

đó, tính chính trực và khách quan là hai “mảng màu”

không thể thiếu, bởi họ phải tôn trọng các giá trị và

không thể thiếu trong bức chân dung một Chuyên

quyền sở hữu của các thông tin được cung cấp từ

viên kiểm soát chất lượng tiến độ. Các thành viên

các phòng, ban và không tiết lộ các thông tin này

cần thực hiện công việc chuyên môn với sự trung

cho bên thứ ba nếu không được phép của các cấp

thực, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng

có thẩm quyền. Với một công việc yêu cầu phải đáp

thời, thu thập và đánh giá các phòng ban khác một

ứng nhiều yêu cầu và sở hữu đa dạng tố chất, mức

cách kiên định, không bị chi phối bởi mối quan hệ cá

độ thử thách sẽ rất cao. Mr. Cao Văn Thành chia sẻ

nhân bên ngoài và không để lợi ích cá nhân ảnh hưởng

thêm: “Với tôi, công việc của một chuyên viên kiểm

đến các xét đoán, kết luận của mình. Công - tư phân

soát không thuộc phạm trù “khó” hay “dễ”, mà là từ sự

minh rõ ràng, tất cả đều phải hướng đến lợi ích chung

ứng xử của chúng ta. Có vô vàn cái khó, nhưng đừng

của tập đoàn.

suy nghĩ tiêu cực, cứ coi đó là thử thách để vượt qua”.

Những thách thức dành cho các chuyên viên kiểm

Liên đới đến công việc cả ở nội bộ của tập đoàn và xử lý

soát là không hề nhỏ, đòi hỏi cần có kiến thức

việc bên ngoài, chắc hẳn có nhiều áp lực đã xảy đến.

chuyên môn, kỹ năng chuyên sâu và kinh nghiệm

Một thành viên Ban Kiểm soát tâm sự: “Tôi tự nhủ,

trong công tác kiểm soát nội bộ như quản trị rủi

áp lực là món quà mà ai đó, hoàn cảnh nào đó đã ban

ro, kiểm toán, kế toán, hệ thống quản trị của doanh

cho mình để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn, và tôi

nghiệp. Điển hình là các thành viên Phòng Kiểm

thường thầm cảm ơn vì những gì mình được đối mặt”.
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Kiểm soát nội bộ được nói vui là nghề “dễ vấp phải
phản ứng trái chiều”. Nhưng các thành viên Ban Kiểm
soát luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ các phòng, ban
khác để xem xét vấn đề dưới góc độ “quy định” và dưới
góc độ của “sự phù hợp”. Song song với đó là lên kế
hoạch giải quyết từng bước một, đưa ra phương pháp
khách quan. Kiểm soát sẽ giúp cho các đơn vị của tập
đoàn không tái phạm lỗi sai và hơn hết là tiết kiệm chi
phí cho Alphanam.

Tư duy cần vận động
nhanh và liên tục
“Tốc độ” trong công việc có thể nói là yếu tố quan
trọng để nâng cao năng suất làm việc, tạo ra nhiều
giá trị hơn cho Alphanam cũng như bản thân các
thành viên của Ban Kiểm soát. Ý thức rõ điều đó,
Ban Kiểm soát chưa bao giờ xếp “tốc độ” ở vị trí thứ
yếu, ngược lại còn phải song hành với hai tố chất
quan trọng là cẩn thận và tỉ mỉ. Quan điểm về tốc
độ ở Ban Kiểm soát là: Nghĩ, tư duy một cách tốc độ
nhưng hành động, đánh giá một cách thận trọng,
chính xác. Đầu óc và tư duy phải vận động liên tục!

Mr. Đàm Văn Hán - Trưởng nhóm Kiểm soát Xây
dựng - Phòng Kiểm soát Xây dựng - Ban Kiểm soát
Chất lượng Tiến độ nhấn mạnh: “Tốc độ là yếu tố
quan trọng, ví như trong phòng KSXD của chúng tôi,
khối lượng công việc cần kiểm soát và số lượng dự
án cần thanh tra là rất lớn. Nếu không nhanh thì sẽ
không thể kiểm soát hết công việc theo chức năng và
nhiệm vụ. Bản thân tôi luôn sát sao cùng các anh, chị,
em trong lúc thực hiện công việc. Để tăng tốc độ kiểm
soát, chúng tôi đã và đang xây dựng các checklist, các
quy chuẩn về kiểm soát cho từng công việc, bộ phận
phòng ban”.
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Trong trường hợp cần nhanh, cần gấp, các cán bộ
quản lý như Mr. Cao Văn Thành và Mr. Đàm Văn Hán
sẽ tăng thời gian làm việc và bố trí nhân sự phù hợp.
Nhưng các thành viên đều ý thức được rằng, tốc độ
làm việc càng nhanh thì càng cần phải thận trọng
trong những nhận xét, đánh giá và báo cáo của
mình. Áp lực ở nghề này là rất lớn, kế hoạch công
việc cần phải cụ thể rõ ràng và sắp xếp theo thứ tự
ưu tiên để định hướng được rủi ro. Cán bộ nhân viên
nhìn dưới lăng kính chi tiết, cán bộ quản lý nhìn góc
độ tổng thể. Cứ như vậy, Ban Kiểm soát sẽ giảm đi
phần nào áp lực và tạo nên “sức mạnh tập thể” giữa
những con người cùng chung mục tiêu đồng hành.
Đây cũng là một cách tăng tốc trong công việc! Hơn
nữa, yếu tố nhanh và chính xác cũng giúp việc phối
hợp giữa giữa Ban Kiểm soát với các phòng ban, dự
án, đơn vị khác diễn ra trơn tru, thuận lợi.

Theo chia sẻ của Mr. Cao Văn Thành, theo thống kê

Mr. Đàm Văn Hán bổ sung thêm: “Nguyên tắc về sự

từ thời điểm tháng 7/2020 đến thời điểm hiện tại,

đúng giờ và đúng deadline của Ban Kiểm soát nói riêng

Phòng KSTCKT&TT đã đưa ra khoảng 834 kiến nghị

cũng như Phòng KSXD nói chung được đề cao hàng

kiểm soát, trong đó có những kiến nghị có thể tránh

đầu. Đây cũng là một động lực để các thành viên tăng

rủi ro cho Tập đoàn những mất mát lớn. Các thành

tốc”. Với Mr. Hán, cải thiện chất lượng sản phẩm

viên còn hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội

trong cùng một khoảng thời gian cũng được coi là

bộ để công việc diễn ra phù hợp và hiệu quả hơn.

một hình thức tăng tốc, nỗ lực đó được đền đáp bằng

Mỗi quý, Phòng KSTCKT&TT sẽ hoàn thành từ 15 -

những thành quả cụ thể, đáng tự hào. “Chúng tôi đã

20 báo cáo một cách tổng quát và chỉn chu. Trước

xây dựng được đội nhóm của mình; giảm thiểu rủi ro và

đây, con số này chỉ là 12 báo cáo/quý. Rõ ràng, việc

thiệt hại phát sinh cho Alphanam, vai trò của Ban Kiểm

Phòng KSTCKT&TT tăng tốc trong công việc sẽ giúp

soát cũng được Ban Lãnh đạo tập đoàn ghi nhận. Các bộ

hệ thống vận hành trở nên chuyên nghiệp hơn.

phận cẩn thận hơn trong khâu xử lý công việc. Đối với
chúng tôi đó là một sự ghi nhận xứng đáng!”.

“

Ban Kiểm soát có sức mạnh tập thể rất tốt,
đoàn kết, luôn có tự chia sẻ và tương hỗ
lẫn nhau. Tôi tự hào vì các thành viên rất
quan trọng và tôn trọng deadline, luôn cố
gắng hết sức để hoàn thành đúng hạn. Giảm
thiểu phát sinh và chi phí cho Tập đoàn, đó
là nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, cũng là điều
mà chúng tôi vô cùng mong muốn!
Mr. Đàm Văn Hán nhớ về một kỉ niệm đáng nhớ
tại Alphanam, đó là khi những chuyến công tác của

Mrs. Bùi Kim Yến - Giám đốc Khối Kế toán

Phòng KSXD nhằm nghiên cứu, góp ý để giảm spec
vật liệu, giảm chi phí xây dựng nhà ở xã hội An Giang.
Trong thời gian dài, các thành viên phải đi khảo sát
các dự án của một số Chủ đầu tư khác; nghiên cứu
các vật liệu giá rẻ để áp dụng; nghiên cứu thiết kế để
tối ưu, cắt giảm chi phí. Mr. Hán bộc bạch: “Dự án của
Alphanam đều là những dự án lớn trên nhiều vùng đất
từ bắc đến nam, trong vai trò vừa kiểm soát vừa thanh
tra, nếu không có tốc độ thì sẽ không thể trôi việc được.
Chúng tôi không thể không nhanh!”
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Trong sự kiện Alphanam 1/4 thế kỷ, khi tôi

“

Trở thành thành viên của Alphanam, tôi có

“

xem vở kịch được dàn dựng công phu về con

cơ hội tiếp xúc với Tổng giám đốc Minh Nhật

đường gây dựng sự nghiệp của Chủ tịch,

và học được cách nhìn nhận vấn đề trên cả

tôi đã có thêm nhiều cảm hứng, sôi sục

hai phương diện tổng thể và chi tiết.

động lực. Tôi vẫn coi nghề này là một cái

Mong rằng trong năm 2022, mọi công việc

duyên, và cũng đã gắn bó với nghề 13 năm.

sẽ diễn tiến thuận lợi và có thêm nhiều

Alphanam luôn là ngôi nhà thứ 2 của tôi,

thành công mới, giúp Tập đoàn luôn

và của các thành viên Ban Kiểm soát!

phát triển vững mạnh!

Mr. Cao Văn Thành

Mr. Đàm Văn Hán

Trưởng Phòng Kiểm soát

Trưởng nhóm Kiểm soát

Tài chính Kế toán & Tuân thủ

Xây dựng - Phòng Kiểm soát Xây dựng

Bên cạnh việc trải nghiệm thực tế, các thành viên Ban Kiểm soát luôn cập nhật kiến thức,
tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nền tảng, coi áp lực là một người thầy để rèn luyện
những gì mình đã học, để hoàn thiện hơn, và để “đi trước một bước”!

“Lên sóng” chuyên mục Tiêu điểm của số Alphanam Magazine đầu tiên của năm mới Nhâm
Dần là Ban Kiểm soát Chất lượng Tiến độ, với những tâm sự và chia sẻ ít ai biết, và cũng chưa
từng giãi bày. Thân chúc các thành viên của Ban sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa
trong năm mới.
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Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh & Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái
Công ty Cổ phần A79 - “Thổi hồn vào những bản vẽ”

Mr. Lê Hải Lưu - Trưởng Phòng Kinh doanh 1 - CTCP thang máy
FUJIALPHA “làm kinh doanh là phải nhanh”
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KIẾN TRÚC SƯ NGUYỄN THẠCH ANH & KIẾN TRÚC SƯ NGUYỄN VĂN THÁI
CÔNG TY CỔ PHẦN A79

Được ngắm nhìn những “đứa con” - những
công trình, tòa nhà do chính tay mình tạo ra
hiện hữu trước mắt và mang lại giá trị cho
cộng đồng - chính là niềm hạnh phúc của rất
nhiều kiến trúc sư. Mr. Nguyễn Thạch Anh và
Mr. Nguyễn Văn Thái không phải là ngoại lệ.
Với tất cả sự sáng tạo và tận tâm, hai kiến
trúc sư của CTCP A79 luôn khao khát chạm
tới cái đẹp hoàn mỹ nhằm đặt một không gian
trên bản vẽ trở nên sống động trong hiện
thực, có ý nghĩa thiết thực và gửi gắm những
điều khác biệt.

Ngày 12/12/2021, 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 CTCP A79, dưới sự cố vấn của Kiến trúc sư lừng
danh Salvador Pérez Arroyo đã được vinh danh với giải Bạc tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch
đô thị Quốc gia lần II - thể loại Đồ án quy hoạch xây dựng. Hai kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh
và Nguyễn Văn Thái phụ trách thực hiện tất cả các bước: quy hoạch, thiết kế thi công, kiến trúc,
hạ tầng… với mong muốn tạo nên một công trình giúp khôi phục hệ sinh thái, tạo điểm nhấn và
quảng bá hình ảnh du lịch cho thành phố Cẩm Phả.

Ban Biên tập Alphanam Magazine đã có cuộc trò chuyện với Mr. Nguyễn Thạch Anh và Mr. Nguyễn
Văn Thái để cùng lắng nghe những chia sẻ của hai kiến trúc sư về “chuyện nghề”, và về Công viên
trung tâm thành phố Cẩm Phả - dự án đã được khánh thành vào ngày 19/2/2022 vừa qua.
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Salvador đã tư vấn cho chúng tôi: chức năng sử
dụng bốn mùa. Các công viên tại Việt Nam kể cả như
Yên Sở, Bách Thảo hay Lênin đều chỉ dùng được một
mùa, gần như mùa mưa hay mùa đông đều không
dùng được, vì không đủ điều kiện. Nhưng công viên
Trước hết, xin chúc mừng hai anh vì thành công

này có thể mang đến những trải nghiệm đặc biệt

của Dự án Công viên Trung tâm Thành phố Cẩm

trong cả xuân - hạ - thu - đông. Tôi nghĩ đây là một ý

Phả. Hai anh có thể kể lại quá trình “thai nghén”

tưởng thiết thực và đầy giá trị!

tạo nên dự án, từ việc phát triển ý tưởng cho
đến khi dự án nhận được giải bạc tại Lễ trao giải

Vùng đất mà trên đó công viên được xây dựng

thưởng Quy hoạch Quốc gia? Trong quá trình này,

trong quá khứ vốn là sườn đồi, sau đó vào thập

có kỷ niệm gì khiến hai anh nhớ nhất?

niên 60 - 70 trở thành bãi chiếu phim ngoài trời, rồi
thành chợ hoa Tết… Về sau, thành phố Cẩm Phả dự

• Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh: Công viên Cẩm

định xây nhà hát tại đó, nhưng mảnh đất ấy chỉ hợp

Phả nằm ở khu vực trung tâm lâu đời của thành phố,

làm quảng trường. Tôi nhận thấy, nếu như Hà Nội

địa hình dốc đặc trưng của khu vực tiếp giáp núi.

có đặc trưng về sự hào hoa, tinh tế; Sài Gòn phóng

Lần đầu tiên nhìn thấy mảnh đất của thành phố khói

khoáng, mạnh mẽ; thì ở Cẩm Phả là văn hóa công

bụi ấy, cảm xúc lúc đó khá mông lung, không biết

nhân, của giai cấp lao động. Tôi đưa vào tác phẩm

phải làm gì. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một cách

những hình thức như hình khối mạnh, đục đẽo theo

tổng thể, ráp nối những mối liên quan về tự nhiên -

kiểu nguyên sơ, đi vào bản chất, vì tinh thần khởi

xã hội - lịch sử, chúng tôi kết luận rằng sẽ đưa khu

nguồn của giai cấp công nhân chính là tinh thần

đất về đúng bản chất nguyên sơ của nó và gọi quá

cách mạng. Văn hóa công nhân là di sản đáng trân

trình đấy là tái tạo.

quý, và tôi muốn khi bước vào công viên thì người ta
sẽ được quay về lịch sử. Trước đó, chúng tôi còn có

Để tạo nên thành công của dự án, không thể không

suy nghĩ công viên sẽ có bãi đỗ xe ngầm, nhưng tôi

nói đến vai trò của ông Salvador (Kiến trúc sư

nhận thấy nếu làm như vậy thì dự án sẽ chỉ như một

Salvador Pérez Arroyo - PV). Những ý tưởng ông

hình thức biến tấu của trung tâm thương mại. Tôi

gợi ý cho chúng tôi chính là nền tảng để tạo nên

muốn dự án này đúng nghĩa là “về với tự nhiên”.

một thiết kế hội tụ đủ các yếu tố đẹp - đủ - đúng.
Giống như việc bày một mâm cỗ, ông Salvador đã

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi đưa ra ý tưởng về

soạn món, chỉ ra cái nào là chuẩn mực và hướng dẫn

công viên trước UBND thành phố Cẩm Phả, các

chúng tôi với một cái nhìn khách quan dựa trên tiêu

thành viên đã hưởng ứng vô cùng tích cực. Chúng

chuẩn quốc tế của một chuyên gia đầu ngành.

tôi cảm thấy được đền đáp xứng đáng khi chính
những con người của thành phố này đã hiểu và ủng

Ý tưởng chính của dự án vẫn dựa trên cây xanh,

hộ chúng tôi. Giá trị này dù bao nhiêu tiền cũng

cảnh quan, nhưng có một điều đặc biệt mà ông

không thể mua được!
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khởi nguồn, là bắt đầu của chuỗi “xanh hóa” thành
phố Cẩm Phả. Cụ thể, dự án này là thí điểm cho hành
trình “hóa xanh thành phố đen”, dịch chuyển cơ cấu
cho thành phố trong giai đoạn hướng tới mục tiêu
mới: phát triển du lịch trở thành dịch vụ mũi nhọn
thay thế cho công nghiệp khai mỏ - ngành đang dần
để lại rất nhiều hệ lụy cho môi trường và xã hội của
thành phố.

Tôi cho rằng, công viên này là một công trình văn
hóa, mang lại tiện ích và cả niềm tự hào cho người
dân địa phương với mô hình văn minh, sử dụng các
vật liệu thân thiện với môi trường và mang tính bền
vững. Người dân có thể đến đó vào tất cả các mùa
trong năm, vì công viên có ghế sưởi, mái che trong
nhà… rất tiện ích!

• Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái: Tôi nhớ nhất ngày
chủ nhật hôm đó - ngày cuối cùng để gửi hồ sơ của
Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm Phả, tôi
đã dùng mấy cái máy tính một lúc để kịp hoàn thành
đúng hạn. Lúc đó cảm xúc thật sự khó tả! Sau 10
tháng thực hiện, cuối cùng “đứa con tinh thần” của
chúng tôi đã đi vào giai đoạn thi công hoàn thiện
các hạng mục để chuẩn bị đưa vào sử dụng, hứa
hẹn làm thay đổi diện mạo của một thành phố công
nghiệp nặng như Cẩm Phả.
Hai anh có thể chia sẻ về những mốc thời gian
quan trọng sắp tới của Dự án Công viên Trung
tâm Thành phố Cẩm Phả? Dự án này sẽ có ý nghĩa
như thế nào đối với tỉnh Quảng Ninh?

• Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái: Công viên trung
tâm thành phố Cẩm Phả là một sự kết nối, một sự
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• Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh: Mốc thời gian
sắp tới là ngày 19/2/2022 - Công viên Cẩm Phả sẽ
mở cửa đón người dân. Các công việc đang được
gấp rút hoàn thiện để công trình có diện mạo tốt
nhất khi khánh thành.

Dù quy mô không quá lớn, nhưng dự án này không
chỉ mang ý nghĩa thuần túy là công viên với ý nghĩa
phục vụ xã hội hay phục vụ du lịch. Công viên trung
tâm thành phố Cẩm Phả sẽ là dấu mốc đầu tiên cho
thành phố du lịch khi mà đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả vừa thông xe, và du khách đến với Cẩm Phả
sẽ có cơ hội khám phá một thành phố khác hoàn
toàn những gì trong tiềm thức - điều này rất thú vị!
Điều mà tôi và rất nhiều người muốn được thấy ở
Cẩm Phả trước giờ chưa bao giờ được chú trọng du

một công trình kiến trúc, đó là khi bước vào cảm

lịch. Du khách đến Quảng Ninh thường chọn Vân Đồn,

thấy như đang được đối thoại với kiến trúc sư và

Hạ Long, Cô Tô… chứ không đến Cẩm Phả. Tôi cho

tìm ra thông điệp mà kiến trúc sư muốn gửi gắm.

rằng dự án này sẽ góp phần chuyển đổi cái nhìn của

Hai anh đã gửi những thông điệp vào Dự án Công

mọi người về Cẩm Phả, và thành phố này sẽ được nhìn

viên Trung tâm Thành phố Cẩm Phả như thế nào?

nhận ở một hình ảnh khác, đánh dấu xu thế phát triển.
Với tôi, đó chính là “đi trước một bước”!

• Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh: Công trình kiến
trúc luôn mang trong mình thông điệp mà kiến trúc
sư muốn nhắn gửi. Chúng tôi chỉ có một ước muốn
khi thiết kế công trình này là đem tiếng chim hót
về cho thành phố và đặc biệt là nghe thấy tiếng trẻ
em đùa vui ở đây. Ý nghĩa của tất cả công viên đều
như vậy, muốn thành công phải có hai yếu tố ấy. Trẻ
em có không gian để chơi đùa thì mới gọi là “công
viên”. Chúng tôi muốn có sự dung hòa giữa tự nhiên
và con người một cách thiết thực. Hơn thế nữa, đây
sẽ là trung tâm cho các hoạt động văn hóa - xã hội thể thao - du lịch của thành phố Cẩm Phả.

• Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái: Cẩm Phả là thành
phố công nghiệp nên không khí khá ô nhiễm vì bụi
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than (than còn được khai thác lộ thiên), lại không có

đây chỉ chiếm tỷ trọng 10% thì giờ đã tăng gấp đôi,

nhiều cây xanh. Qua dự án này, tôi mong muốn một

một sự chuyển đổi cơ cấu đáng kể.

“sự phủ xanh” và kiến tạo môi trường tự nhiên của
thành phố.

Hai anh đang đứng ở đâu giữa hai thái cực: hoặc
trở thành một “nghệ thuật gia” chỉ tập trung vào
chính mình, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách
hàng và người dùng?

• Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái: Tôi nghĩ cần kết
hợp giữa việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và yếu
tố thẩm mỹ. Nhiều khách hàng có quan niệm rất khác
so với những kiến trúc sư, khi đó tôi sẽ phải tư vấn cho
họ rằng những gì tôi sắp mang đến cho họ có ý nghĩa
như thế nào, mang tính chất lâu dài ra sao.
Trong ca khúc Bài ca xây dựng có câu hát nổi
tiếng: “Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn

• Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh: Có hai loại kiến

đời sau”. Các anh có tham vọng về một sự “muôn

trúc: một loại là các dự án bất động sản - phục vụ nhu

đời” cho các dự án mà mình thực hiện, đặc biệt

cầu thiết yếu. Một nhu cầu nữa là các công trình mang

là đối với Dự án Công viên Trung tâm Thành phố

tính nghệ thuật, biểu tượng - đó thường là công viên,

Cẩm Phả?

các công trình công cộng được cài cắm thông điệp
về văn hóa xã hội... Phân biệt và định ra phong cách,

• Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh: Giá trị của công

hướng đi, tỷ lệ của công trình là rất quan trọng. Nghệ

viên luôn vượt quá sự mong đợi của những người

thuật phải phục vụ nhân sinh nên việc thực hành kiến

tạo ra nó, có thể nói vẻ đẹp tự nhiên giúp chúng ta

trúc hay truyền cảm hứng nghệ thuật cho khách hàng

vượt qua giới hạn không gian và thời gian, giá trị bền

đều là hướng đi đúng. Trình độ nhận thức về kiến trúc

vững sẽ được lưu lại qua thế hệ kế tiếp. Tất nhiên,

của khách hàng không đồng đều, kiến trúc sư có trách

dự án sẽ phải tính đến thị hiếu khách hàng để tồn

nhiệm hướng dẫn và thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của

tại lâu dài, ví dụ bổ sung thêm sân trượt băng, chỗ

họ. Đây là đòi hỏi khách quan khi bạn là một kiến trúc

ăn uống và các dịch vụ tùy theo nhu cầu hoạt động

sư. Lúc nào tôi cũng phải có đáp án cho riêng mình!

ngoài trời của người dân.

• Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái: Điều tạo nên giá
trị bền vững của dự án này là tái tạo tự nhiên. Công
viên thành phố Cẩm Phả sẽ tạo thêm một hệ sinh
thái, góp phần bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả cho
ngành du lịch. Du lịch của thành phố Cẩm Phả trước
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Sau nhiều năm bền bỉ với công việc, với những ý

thiết kế đơn giản, mạnh mẽ và gai góc của họ ảnh

tưởng và bản vẽ, tôi rất muốn biết tình cảm của

hưởng đến tôi rất nhiều.

các anh dành cho nghề kiến trúc?
Anh có cảm nhận như thế nào khi trở thành một
• Kiến trúc sư Nguyễn Thạch Anh: Tôi yêu nghề và

trong những kiến trúc sư trẻ nhất bước lên nhận

đam mê với nghề, đó là lý do qua rất nhiều thử thách

giải thưởng Quy hoạch Quốc gia?

nhưng vẫn trụ vững và quyết tâm. Tôi đã ở Alphanam
2 năm, nhưng đã ở SDesign 5 năm và tôi đã tự hoàn

Tôi cảm thấy may mắn. Đây là giải thưởng đầu tiên

thiện mình theo từng dự án mà tôi thực hiện như

trong sự nghiệp của tôi, và điều gì thuộc về “lần đầu

Bảo tàng Quảng Ninh; Cung Quy hoạch, hội chợ và

tiên” đều rất đáng nhớ.

Triển lãm tỉnh Quảng Ninh… Có vẻ tôi khá có duyên
với vùng đất mỏ Quảng Ninh thì phải (cười).

Hơn nữa, dự án này còn như một “cái duyên” để tôi
trải nghiệm và chứng tỏ giá trị, khi tôi được kiêm

• Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thái: Nhìn những công

nhiệm nhiều công đoạn và theo sát từ đầu đến cuối.

trình của mình thiết kế được xây dựng nên, tôi rất tự

Bởi vậy Dự án Công viên trung tâm thành phố Cẩm

hào, đặc biệt khi công trình đó mang lại lợi ích cho

Phả càng có ý nghĩa với bản thân tôi.

xã hội. Tôi cũng cống hiến hết sức có thể với mong
muốn mang đến những thành tựu cho 79Pro và cho

Phương châm làm việc của tôi là “nỗ lực không

tập đoàn - đó cũng là cách tôi yêu nghề, yêu 79Pro

ngừng”. Hiện nay, tôi đang thực hiện dự án tổ hợp

và yêu Alphanam.

công viên văn hóa bảo tàng, thư viện, nhà hát tỉnh
Ninh Bình. Công trình này sẽ kết nối trung tâm trong
tuyến du lịch tại Ninh Bình nói riêng và quy mô toàn
miền bắc nói chung, nhưng không làm mất đi bản
sắc địa phương và tính kết nối với các khu vực, kiến
trúc xung quanh. Tôi mong muốn dự án này sẽ có
những thành công trong năm mới.

Anh có một cá nhân nào hoặc một hình tượng nào
mà anh ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho anh
trong nghề kiến trúc hay không?

Frank Lloyd Wright - kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi
thời đại của nước Mỹ và Ando Tadao - một người
chưa từng qua trường hợp đào tạo nào nhưng đã
biến nghề kiến trúc thành một công việc truyền cảm
hứng là hai người tôi rất ngưỡng mộ. Phong cách
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trải nghiệm khi các công trình mọc lên, hình thành
và sống cuộc sống của nó, đem lại niềm vui cho
mọi người.

Trong công việc, một kiến trúc sư như anh
thường lấy cảm hứng từ đâu?

Cảm hứng của kiến trúc có từ rất nhiều nguồn khác
nhau, đòi hỏi năng khiếu, sự nhạy cảm, tinh tế, quá
trình tu dưỡng học hỏi và văn hóa ở một mức rất
cao. Điểm mạnh nhất của tôi là khả năng tổng hợp
và liên tưởng nhiều chiều. Hầu hết các công trình tôi
tạo nên đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Công trình
tại Ninh Bình mà tôi đang thực hiện lấy cảm hứng
từ mây - núi - nước. Còn dự án Cẩm Phả tôi lấy cảm
hứng từ Đất - Trời.

Anh thường dùng những từ gì để mô tả về các
công trình kiến trúc của mình? Phong cách thiết
kế của anh là gì?

Các công trình của tôi luôn tìm về với truyền thống.
Người thầy Salvador của tôi cho tôi con thuyền cao
tốc, còn quê hương cho tôi mỏ neo. Phong cách
của tôi là phát triển không gian mới với chất liệu
truyền thống.

Anh đã gắn bó với nghề kiến trúc bao lâu rồi? Nhìn

Cảm ơn hai kiến trúc sư. Chúc hai anh sẽ có

lại hành trình đã qua, anh tự hào nhất về điều gì?

thêm những thành công trong năm mới Nhâm
Dần với các dự án có giá trị, tiếp tục thực hiện
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Tôi đã làm nghề 21 năm, thiết kế rất nhiều công

sứ mệnh “Phát triển với lợi ích cho Alphanam

trình ở rất nhiều lĩnh vực. Điều tự hào nhất là sự

và cho cộng đồng”.
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MR. LÊ HẢI LƯU - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 1 CTCP THANG MÁY FUJIALPHA

“LÀM KINH DOANH
LÀ PHẢI NHANH”
Đam mê - Quyết liệt - Hiệu quả là những từ có thể dùng để
miêu tả Mr. Lê Hải Lưu - Trưởng Phòng Kinh doanh 1 - CTCP
Thang máy FUJIALPHA, và cũng là những gạch đầu dòng ngắn
gọn tóm tắt năm 2021 của anh. 42 chiếc thang máy bán được,
mang lại doanh số 30.198 tỉ đồng - là những con số biết nói
minh chứng cho nỗ lực và sự hiệu quả mà anh mang lại cho
FUJIALPHA và Alphanam. Bảy năm đem lòng “yêu” chiếc thang
máy, để rồi nhân rộng tình cảm đó đến những người xung quanh
bằng sự chia sẻ nhiệt thành, đó cũng là cách mà Mr. Lê Hải Lưu
chiếm trọn được lòng tin của khách hàng.

Chúng tôi vẫn ấn tượng với bài dự thi của anh - tác phẩm đã giành được giải nhất
cuộc thi viết “Tôi đã đi trước một bước như thế nào”. Những chia sẻ của anh đã
chạm đến trái tim và sự quyết tâm của những người cùng chung chí hướng. Sau
một năm, có nhiều điều đã thay đổi, nhưng Mr. Lê Hải Lưu vẫn luôn cảm ơn bản
thân vì đã kiên định lựa chọn gắn bó với nghề kinh doanh thang máy và cống hiến
cho Alphanam.

Mời Đại gia đình Alphanam cùng gặp gỡ “Người Alphanam tiêu biểu 2021”.

Đầu tiên, xin được chúc mừng anh vì danh hiệu

Để nói về cảm xúc lúc đó, thì là hai từ “vỡ òa”. Vậy là

cao quý “Người Alphanam tiêu biểu 2021” -

sự cố gắng và công sức của mình đã thêm một lần

giải thưởng chưa từng có tiền lệ trước đây tại

nữa được ghi nhận. Trong thời điểm gặp nhiều khó

Alphanam. Anh có thể chia sẻ lại cảm xúc của

khăn do Covid-19, giải thưởng này đối với tôi là sự

mình khi vừa biết tin, cũng như khoảnh khắc

động viên tinh thần rất lớn.

Tổng giám đốc Minh Nhật trực tiếp chúc mừng
anh tại sự kiện tổng kết năm 2021?

Nói về sự kiện tổng kết cuối năm 2021, thú thật là tôi
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có nghe nhiều người nói dưới đó đang có một chiếc

Tình cờ, công ty cũ của tôi chuyên về mảng thiết bị,

xe máy để chờ trao giải cho “Người Alphanam tiêu

vậy nên tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những chiếc

biểu”. Tôi rất hồi hộp, và khi trực tiếp nhìn thấy Tổng

thang máy. Đó có thể coi là một cái duyên trước khi

giám đốc Minh Nhật đứng đó để chúc mừng thì tôi

tôi đến với FUJIALPHA. Thuở ban đầu, dù chưa biết

cảm động vô cùng, thì ra bao nhiêu nỗ lực của mình

nhiều về Alphanam, nhưng nhận thấy quy mô của

không hề vô ích. Thời khắc sắp khép lại một năm

công ty và tập đoàn, tôi nghĩ rằng mình có đất dụng

càng khiến khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt.

võ nên đã gắn bó và theo đuổi nghề kinh doanh
thang máy đến bây giờ.

Tôi rất biết ơn Chủ tịch đã dành sự quan tâm đặc
biệt dành cho đội ngũ chúng tôi, từ các báo cáo cho

Hiện tại, kinh doanh thang máy là con đường tôi

đến các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

chọn, và tôi nhận thấy hướng đi này phù hợp với bản

Tôi luôn chia sẻ với các anh, chị, em kinh doanh là cứ

thân. Kinh doanh thang máy đã trở thành đam mê

làm đi, cứ hết mình với công việc bởi Ban Lãnh đạo

của tôi, và những thành công vừa qua càng giúp tôi có

luôn lắng nghe mong muốn và công nhận giá trị của

thêm động lực để theo đuổi, để tiếp tục cống hiến.

tất cả chúng ta.
Theo anh, những tố chất nào cần thiết cho một
nhân viên kinh doanh giỏi?

Tôi nghĩ, một người kinh doanh giỏi phải luôn trăn
trở, luôn suy nghĩ và có sự vận động trong tư duy,
đồng thời phải chịu khó. Trong thời gian rảnh rỗi,
tôi lại “xông pha” tìm hiểu các công trình thực tế,
tự mình mày mò để có thêm những kiến thức mới.
Chính sự vận động liên tục như vậy đã giúp tôi tìm
hướng đi cho các vướng mắc mình gặp phải và có
những kinh nghiệm thực chiến vô cùng thiết thực để
khi cần có thể dùng ngay lập tức.

Có nhiều nguyên nhân dẫn chúng ta đến một
ngành nghề và gắn bó với nó. Với anh thì sự bén
duyên này xuất phát từ đâu?

Đúng là vạn sự phải có “duyên”. Thật ra, tôi thích
kinh doanh từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường,
tôi còn quyết tâm đến nỗi luôn suy nghĩ rằng “bằng
mọi cách phải làm kinh doanh”.
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“

Tôi nghĩ, một người kinh doanh giỏi
phải luôn trăn trở, luôn suy nghĩ và
có sự vận động trong tư duy, đồng
thời phải chịu khó.

Anh đã làm việc tại Alphanam bao lâu rồi? Quá
trình gắn bó này cho anh những trải nghiệm gì
đáng nhớ? Nhìn lại hành trình đã qua, anh tự hào
nhất về điều gì?

Tôi làm việc ở Alphanam từ ngày 4/5/2015, tính đến
giờ cũng được gần 7 năm. Ngày đầu mới vào, tôi khá
bỡ ngỡ, vì cách làm việc ở đây khác hẳn những nơi
tôi từng làm. Ở Alphanam, người làm kinh doanh cần
trực tiếp thực hiện, từ thông tin khách hàng để lên
hợp đồng đều cần chúng tôi chủ động, những người

Anh đánh giá điểm mạnh của anh là gì?

đi trước chỉ là hỗ trợ chứ không ai “cầm tay chỉ việc”
được. Trải nghiệm ban đầu như vậy đương nhiên

Tôi nghĩ khách hàng dễ đồng cảm với tôi bởi sự nhiệt

sẽ mang lại nhiều thử thách. Giai đoạn đầu rất gian

tình. Tôi không hiểu tại sao nhưng khách hàng cứ

nan, gần nửa năm tôi mới bán được cái thang đầu

gặp tôi, dẫu cho tâm trạng của họ trước đó đang

tiên. Trong thời điểm nửa năm đó, vô vàn câu hỏi

không vui, sau khi trò chuyện với tôi thì họ được thả

mông lung đã xuất hiện trong đầu tôi về định hướng

lỏng và trở nên sôi nổi hơn. Tôi biết quá trình xây dựng

tương lai, rằng “liệu mình có chọn đúng không?”,

một công trình có quá nhiều nỗi lo, vậy nên khi tôi đến

“sản phẩm này có phù hợp với mình không?”. Tôi đã

gặp khách hàng, tôi sẽ không chỉ nói về sản phẩm của

rất trăn trở. Bản thân tôi lúc nào cũng “vận động”

mình, mà tôi chia sẻ với họ một cách thật tâm để giúp

theo đúng nghĩa đen, có những ngày tôi đi đi về về

họ tháo gỡ vướng mắc, giúp tiến độ được đẩy nhanh

hơn một trăm cây số trong nội thành Hà Nội. Khó

hơn. Ai cũng vậy, chúng ta đều có điểm chung, có

khăn là vậy, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, vì tôi biết cơ

những nỗi lo chung và niềm vui chung!

hội là có nhưng chỉ do mình chưa nắm bắt được,
giống như một cánh cửa ở đó nhưng tôi chưa biết

Người làm kinh doanh, quan trọng là phải có năng

cách dùng chìa khóa để mở nó ra và khám phá.

lượng, nếu đến gặp khách mà mặt mày ủ rũ là đã
thua ngay từ khi chưa “ra trận” rồi. Nếu thái độ của

Tôi quyết định gặp gỡ và đi cùng những người có

mình không được khách hàng đánh giá cao, thuyết

kinh nghiệm để học hỏi. Tôi nhận ra, để bán một cái

phục có hay đến mấy thì khách hàng cũng không

thang không thể đi theo công thức truyền thống:

chọn mình.

đến thuyết phục, chào giá rồi chờ khách hàng ký, mà
phải có quá trình tương tác về mặt cảm xúc. 7 năm

Có những lúc tôi đang mệt mỏi hoặc đang buồn về

vừa qua, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi, nhưng

chuyện gì đó, nhưng khách hàng gọi cái là vui ngay!

quan điểm này chưa bao giờ sai. Áp dụng được điều

Đó là một nguồn năng lượng không thể lý giải được,

đó, người làm kinh doanh sẽ chủ động được trong cả

cũng không biết diễn tả như thế nào. Có thể coi là

hành động và suy nghĩ.

một thói quen chăng?
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Kinh nghiệm kinh doanh của tôi hoàn toàn nhờ trải

đến việc tiếp cận khách hàng của chúng tôi, đặc biệt

nghiệm. Xuất phát điểm của tôi là người học tài

trong thời điểm giãn cách xã hội. Nhưng cái “được”

chính, nhưng “máu kinh doanh” lại ngấm từ lâu.

nhiều hơn cái “mất”!

Tôi trải qua nhiều môi trường và từng kinh doanh
nhiều lĩnh vực, đã có lúc bán từng cái nồi cơm điện,

Có câu “Trong cái khó ló cái khôn”. Tôi là người ngồi

đi đến từng đại lý để chào. Đến bây giờ, sau khi gắn

yên thì không chịu được, nên khi mà hoạt động kinh

bó 7 năm với chiếc thang máy, tôi đã coi thang máy

doanh đang phải đối mặt với thử thách căng thẳng,

là một người bạn. Ngày mới vào, tôi chưa có nguồn

tôi không chấp nhận việc chờ đợi một cách bị động.

khách. Quá trình tôi đi thực tế đã mang lại những

Trong khi có những đơn vị xây dựng, bất động sản

trải nghiệm vô giá và nguồn khách mới, khách hàng

vẫn làm việc, một số chủ nhà tranh thủ thời gian ở

tiềm năng dồi dào. Bất kỳ thành quả nào đều không

nhà để lên kế hoạch xây dựng, lúc ấy chúng tôi phải

phải tự nhiên mà có.

“đi trước một bước”, thậm chí sử dụng hình thức
ký kết online. Năm vừa rồi số lượng hợp đồng ký

Nhìn lại hành trình đã qua, đã có lúc tôi buộc phải

kết online chiếm hơn một nửa, trong đó tất cả công

ngẫm lại xem có tiếp tục kinh doanh thang máy hay

trình ký ở các tỉnh đều là chuyển phát nhanh như

phải chuyển hướng, nhưng đến giờ thì tôi tự hào về

Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh…

quyết định của chính mình!
Hoàn cảnh như vậy, tôi buộc phải rèn luyện kỹ năng

“

Nhìn lại hành trình đã qua, đã có lúc
tôi buộc phải ngẫm lại xem có tiếp tục
kinh doanh thang máy hay phải chuyển
hướng, nhưng đến giờ thì tôi tự hào về
quyết định của chính mình!

chốt sale qua điện thoại, phải nghĩ trước khi gọi
rằng mình phải nói cái gì thì khách hàng mới kiên
nhẫn lắng nghe. Trong khâu chăm sóc khách hàng
thì chỉ cần họ nhớ đến tôi, với tôi cũng là một
thành công rồi!

Tại Hội thảo “Nhận diện khách hàng 2022 và
phương án tiếp cận” vào đầu tháng 2, anh đã có
những chia sẻ về cách nhận diện chân dung các
khách hàng. Việc nhìn nhận này có thay đổi theo

Hai năm dịch bệnh vừa qua không hề dễ dàng với

thời gian làm nghề của anh hay không? Hay anh

ngành kinh doanh thang máy. Đâu là những điều

đã có cho mình một định nghĩa ngay từ đầu và

anh cho là “được” và “mất” trong giai đoạn này?

kiên định theo đuổi triết lý đó?

Anh đã vượt qua những thách thức do ảnh hưởng
của đại dịch như thế nào?

Tôi thường chia sẻ với các anh, chị, em kinh doạnh là
khách hàng có nhu cầu người ta mới tìm đến mình,
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Điều “mất” chính là cơ hội gặp gỡ trực tiếp với khách

bán được hay không là do mình chứ không phải là do

hàng. Dịch bệnh căng thẳng đã cản trở rất nhiều

khách. Chúng ta phải bán cái khách hàng cần, chứ
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không phải bán cái mình có. Trong trường hợp cái

rằng vấn đề muốn xem xét là vấn đề gì. Sự tương tác

khách hàng cần mà mình không có thì phải hướng

thật sự vô cùng quan trọng!

họ đến cái mình có.
Sau mỗi lần “bại trận”, tôi đều nghĩ lại xem mình
Trước đây, tôi nhận diện khách hàng dựa trên xu

thất bại ở khâu nào, có lúc còn đến tận công trình

hướng, tôi nghĩ ai có nhu cầu đều là khách hàng.

tìm hiểu tại sao chủ đầu tư lại chọn một nhãn

Nhưng theo thời gian, tôi mới ngẫm ra được rằng

hàng khác. Trong việc gì cũng vậy, phải tìm hiểu

việc điều hướng khách hàng chưa phải là giải pháp

nguyên nhân thì mới giải quyết tận gốc được để

tối ưu nhất. Thật may là FUJIALPHA đã phát triển

rút ra bài học.

thêm nhiều dòng sản phẩm để khách hàng có thêm
lựa chọn, người làm kinh doanh lấy việc hướng đến
khách hàng làm trọng, nếu “có” nhiều thì đương
nhiên chúng tôi hướng được nhiều.

Là một nhân viên kinh doanh, không thể tránh
khỏi những cảm xúc tiêu cực hay áp lực. Là một
trưởng phòng kinh doanh, anh đã “lên dây cót”
tinh thần cho nhân viên và những người đồng
đội của mình như thế nào?

Nhiều người quan điểm, trưởng phòng phải “cầm tay
chỉ việc” cho nhân viên. Nhưng tôi thì khác. Tôi đưa
cho họ cách làm, nghĩa là tôi tặng họ cần câu chứ
không đưa con cá. Tôi của ngày hôm nay đã trải qua
nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều lần thất bại, tôi lấy
kinh nghiệm xương máu của mình ra để chia sẻ. Tôi
thường khuyên họ: “Không phải tự dưng mà thành
công được, mình phải dấn thân và chấp nhận rủi ro.
Nếu cứ nhảy việc liên tục thì không bao giờ thành
Câu chuyện thành công vốn luôn chứa đựng

công được, đi đâu cũng thế. Cứ quyết tâm đi”.

nhiều thất bại. Đối với anh, những thất bại từng
trải qua đã mang đến cho anh những bài học

Tôi vẫn thường hỏi anh, em có gặp khó khăn gì

giá trị nào?

không, nhưng nếu không có vướng mắc gì thì đó là
vướng mắc lớn nhất, bởi chứng tỏ họ không làm gì

Thất bại lớn nhất mà tôi gặp phải là không sâu sát

(cười). Có những người, tôi nói thẳng rằng họ không

trong việc tương tác với khách hàng. Khi khách hàng

phù hợp với nghề kinh doanh. Còn với những người

nói “để xem xét”, nếu chúng ta chỉ chờ một cách thụ

có tố chất thì tôi động viên họ và nói rằng nhìn họ,

động thì chắc chắn sẽ mất cơ hội. Rút kinh nghiệm

tôi nhớ lại mình của những năm mới chập chững vào

từ nhiều thương vụ, ngay khi khách hàng bày tỏ rằng

nghề. Họ chưa trải qua giai đoạn sau thì tôi sẽ lấy từ

cần thêm thời gian để cân nhắc, tôi sẽ chia sẻ với họ

trải nghiệm của tôi để định hướng cho họ.
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Tôi quan điểm, đi nhanh hay chậm phụ thuộc vào

nhận ra, đó là tôi cần điều chỉnh lại thời gian tương

sự cố gắng của mỗi người. Nhiều người than vãn với

tác với khách hàng, để không mất lòng họ nhưng vẫn

tôi “sao người kia may mắn thế, cứ như trúng số”.

tối ưu được điều mình mong muốn. Tốc độ là điều

Lúc đó tôi hỏi ngược lại họ, họ có mua vé số đâu mà

rất quan trọng! Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Đặc biệt,

trúng được, nên phải hành động đi đã!

với những công trình đang “chạy đua” với đối thủ,
chỉ cần chậm một nhịp là mất hợp đồng ngay. Phải
nhanh hơn đối thủ, phải đi trước một bước!

“

Tốc độ là điều rất quan trọng!
Đặc biệt, với những công trình đang
“chạy đua” với đối thủ, chỉ cần chậm
một nhịp là mất hợp đồng ngay.
Phải nhanh hơn đối thủ,
phải đi trước một bước!
Cách để anh rèn luyện ý chí và thể chất để luôn
mạnh mẽ, can trường trên con đường kinh doanh
nhiều chông gai là như thế nào?

Phía trước là bầu trời! Có nhiều chông gai nhưng bầu
trời vẫn sẽ trong xanh thôi. Tôi nghĩ thành công ngọt
ngào nhất là sau khi nếm trải nhiều cay đắng của
sự thất bại. Bởi vậy, tôi không e ngại bất cứ điều gì,
thách thức nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết!

Yếu tố “tốc độ” đóng vai trò như thế nào đối với
anh trong quá trình làm việc?

Kinh doanh lúc nào cũng phải nhanh, như tôi đã

Anh đã chiến thắng nhờ tốc độ như thế nào?

chia sẻ rằng tôi là người thích vận động, ngồi yên
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là không chịu được. Nếu tháng này tôi không chinh

Tôi sẽ không bao giờ quên một công trình ở tỉnh

phục được mục tiêu thì phải nghĩ cách để tháng sau

Quảng Bình, khi đó tôi lặn lội 500 cây số để đến tận

đạt hoặc vượt chỉ tiêu, nghĩa là lúc nào cũng phải tư

nơi gặp chủ đầu tư. Tôi vừa đến, chủ đầu tư nói rằng

duy rằng bản thân đã làm hết sức chưa, có sai sót

họ chỉ cho tôi 5 phút để trình bày và cũng không nói

ở đâu không. Một trong những điều mà tôi đã nhìn

cụ thể cần làm rõ những yếu tố nào. Sau khi trấn
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tĩnh lại, tôi nói với chủ đầu tư rằng tôi chỉ cần 1 phút,

để đột phá với mục tiêu vượt doanh số bán thang

và sau đó tôi khẳng định rằng thang máy FUJIALPHA

của năm ngoái! Dẫu biết là sẽ lắm chông gai, nhưng

hoàn toàn phù hợp với công trình này cả về chất

cứ đi rồi sẽ đến.

lượng sản phẩm và dịch vụ. 1 phút, và FUJIALPHA đã
được chủ đầu tư lựa chọn! Tốc độ và sự quyết liệt đã

Ở Alphanam có một điều rất đáng quý, đó là tinh

mang về cho tôi một bản hợp đồng mới.

thần đoàn kết. Văn hóa gia đình đã kết nối tất cả mọi
người, các thành viên cư xử với nhau rất nhân văn

Với tư cách một người đi trước, anh sẽ có lời

với những tình cảm mà tôi nghĩ sẽ khó tìm thấy ở

khuyên gì cho những người trẻ để họ có thêm

một nơi nào khác. Tôi mong rằng trong năm tới tôi sẽ

động lực theo đuổi niềm đam mê và nỗ lực xây

thành công, và người Alphanam đều thành công!

dựng sự nghiệp cho riêng mình?

Có một thuyết phản biện rằng, có người đi tìm lý do
thất bại, có người đi tìm thành công. Tôi chọn cách
đầu tiên - đi tìm thất bại, vì tôi được thấm và nhớ lâu.
10 công trình với tỷ lệ thành công và thất bại tương
ứng là 3 - 7, có nghĩa nếu đi tìm thất bại thì sẽ có đến 7
công trình, đồng nghĩa rút ra được 7 bài học, nhiều hơn
gấp đôi so với việc nhìn nhận thành công.
Có một câu trích dẫn trong cuốn sách “Nói
Tôi nhớ chủ đầu tư của một chung cư ở đường
Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, sau khi chọn sử dụng
FUJIALPHA, gặp lại tôi vẫn hỏi vui rằng không hiểu
sao trong đầu đã dự định dùng thang của hãng khác,
nhưng sau khi gặp chúng tôi và nghe chúng tôi
thuyết phục thì lại chọn FUJIALPHA. Chúng ta phải
nghĩ triệt để, nghĩ nhanh. Chủ đầu tư các dự án có
quyền chọn nhà thầu, nên chúng ta phải tốc độ thì
mới xoay chuyển được tình thế!

không với nghịch cảnh” của nhà văn Li Leng,
rằng: “Nếu bạn phát huy tư tưởng của mình
với tâm thế tích cực, đồng thời tin rằng
thành công là quyền của bản thân, lòng tin
của bạn sẽ giúp bạn đạt được mọi mục tiêu
rõ ràng của mình”. Mr. Lê Hải Lưu, với sự kiên
định trong tư duy và quyết đoán trong từng
hành động, đã “nhanh” trong việc phát triển
bản thân, mang lại kết quả tích cực trong
công việc. Như Mr. Lưu từng tâm sự: “Tôi

Trên nền tảng có được những thành công nhất

nhận thấy, sau khi những thách thức không

định tại Alphanam, mục tiêu sắp tới của anh là gì?

thể làm tôi lung lay được nữa thì nó chỉ có
thể lẳng lặng rời đi. Còn tôi thì trở nên mạnh

Năm nay, khi tất cả mọi thứ được định hướng lại, các

mẽ hơn nhiều” - đó chính là tinh thần của

đối thủ cũng quyết tâm đổi mới thì được nhiên tính

“Người Alphanam tiêu biểu năm 2021”.

cạnh tranh nhiều lên. Tôi đang trăn trở làm thế nào
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“Nhà mới” của người Alphanam
tại 108 Nguyễn Trãi

Cô kỹ sư QS và câu chuyện vì yêu Alphanam mà “tăng tốc”
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“NHÀ MỚI”

CỦA NGƯỜI ALPHANAM TẠI 108 NGUYỄN TRÃI
Những ngày cận kề Tết Nhâm Dần 2022, người Alphanam tại trụ sở 47 Vũ Trọng Phụng tất bật chuẩn bị
cho một sự thay đổi lớn: chuyển đổi địa điểm làm việc đến với King Palace - 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Không gian làm việc là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng
suất và cảm hứng làm việc của các thành viên. Việc thay đổi vị trí từ tòa nhà
Sakura Tower - 47 Vũ Trọng Phụng để đến với địa điểm mới tại King Palace - 108
Nguyễn Trãi được kỳ vọng sẽ mang đến những chuyển biến tích cực, để người
Alphanam phát huy tinh thần “Ngày làm việc hiệu quả - Tuần làm việc kết quả”
với sự sáng tạo hơn nữa trong suy nghĩ và hành động.
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Quãng thời gian trước Tết Nguyên đán, các thành
viên bận bịu sắp xếp lại hồ sơ, giấy tờ, máy móc,
thiết bị văn phòng phẩm… để di chuyển sang địa
điểm mới. Ban Hành chính và Ban Công nghệ Thông
tin đi lại thường xuyên giữa hai văn phòng và về khá
muộn nhằm quán xuyến một cách tổng quát quá
trình chuyển đổi. Mr. Đào Trung Hiếu - Chuyên viên
IT - Ban CNTT chia sẻ: “Với mong muốn sau Tết các
anh, chị, em sẽ được làm việc tại 108 Nguyễn Trãi
nên chúng tôi cố gắng đẩy nhanh mọi thứ để hoàn
thành tiến độ và kế hoạch đã đề ra”.

Đặc biệt, đảm nhiệm việc thiết kế không gian tại trụ
sở 108 Nguyễn Trãi là đội ngũ thiết kế của CTCP A79.
Các thành viên triển khai từ concept, thiết kế 3D, 2D
và spec vật liệu, nhằm mang đến một văn phòng làm
việc “rất Alphanam”, do chính bàn tay và trí tuệ của
người Aphanam tạo dựng nên. Ms. Trịnh Thị Thanh
Lam - Chuyên viên Dự toán Nội thất - Phòng Nội thất
tâm sự: “Cảm ơn Ban Lãnh đạo đã tạo niềm tin và
cơ hội để đội ngũ sáng tạo của CTCP A79 được tạo
nên một không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, tạo
nguồn cảm hứng mới mẻ và tương xứng với tầm vóc
của Tập đoàn của chúng ta”.
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Làm việc tại “ngôi nhà mới” với điều kiện làm việc
lý tưởng, tràn đầy ánh sáng và chuyên nghiệp hứa
hẹn sẽ mang đến những đổi thay mới cho năm Nhâm
Dần. Từ năm 2022, với người Alphanam, địa chỉ 108
Nguyễn Trãi không chỉ là “nơi có King Palace”, mà
còn là nơi để cống hiến hàng ngày, hàng giờ.

Trước sự thay đổi này, Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy Chuyên viên Nhân sự - Ban Nhân sự - người đã gắn bó
với Tập đoàn hơn 25 năm, nói đùa: “Hai cung đường
đều ở quận Thanh Xuân, cũng giống như Alphanam
là “thanh xuân” và tuổi trẻ của tôi, cũng như của
rất nhiều người khác. Đổi gì thì đổi, vẫn về với
Thanh Xuân”.

Xin chúc người Alphanam năm mới, văn phòng mới,
tinh thần mới, thắng lợi mới!
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CÔ KỸ SƯ QS (*)
VÀ CÂU CHUYỆN
VÌ YÊU ALPHANAM
MÀ

Làm việc “nhanh” với tinh thần máu lửa của những chiến binh từ lâu đã không còn
xa lạ khi nói đến phẩm chất của người Alphanam. Các thành viên tăng tốc trong suy
nghĩ và hành động từng ngày, xuất phát từ lòng tin rằng kết quả rồi sẽ đạt được như
ý nguyện, và từ tinh thần trách nhiệm với ngôi nhà thứ hai mang tên Alphanam.
Xin gửi đến các độc giả của Alphanam Magazine những dòng hồi ức của Ms. Đỗ Thị
Hoàng Điệp - Chuyên viên QS - BQL Dự án Marriott Đà Nẵng về một tình yêu đặc biệt:
tình yêu với Alphanam. Câu chuyện của một nữ kỹ sư vì yêu mà “tăng tốc” trên hành
trình vượt qua nỗi sợ hãi và chạm đến những ngưỡng giá trị mới.
(*) QS: Công việc chuyên về dự toán khối lượng,
làm việc trực tiếp trên công trường hoặc văn phòng.

MỘT NGƯỜI BẠN CỦA TÔI HỎI:
- Bạn làm ở đâu?
- Tôi làm trong cái công trình cao cao đằng kìa nè.
- Bạn đàn bà con gái làm chi trong đó?
- Làm chứ, làm QS - Kỹ sư thanh toán đó.
- Nghe lạ quá, cụ thể là làm cái gì?
- Bạn biết nghề kỹ sư không?
- Biết.
- Bạn biết nghề kế toán không?
- Biết.
- Tôi là gạch nối giữa kỹ sư và kế toán. Ví dụ như bạn xây nhà,
kỹ sư vẽ bản vẽ, thi công xây dựng. Kế toán trả tiền.
Người tính ra bao nhiêu tiền để trả từ bản vẽ của kỹ sư và cái
nhà được xây là tôi đó.
- À hiểu rồi. Làm có vui không?
- Vui chứ, không vui sao làm miết từ hồi ra trường đến giờ.
- Ôi. Tôi thấy ai làm công trình trông cũng “bụi bặm”...
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Rồi tôi kể cho người bạn của tôi nghe chuyện công việc

Alphanam Group và làm thơm lây cả chúng tôi - những

của mình. Bạn tôi mắt tròn mắt dẹt, nó cười, nó ngạc

con người trong đại gia đình ấy với doanh thu ngày

nhiên, rồi kết luận: Thú vị quá!

một lớn và tỷ lệ lấp đầy phòng cao.

Tôi ngắm nhìn nàng “tiểu thư” cao gầy đang lớn, xinh

Hai tuyệt phẩm trên ra đời nhờ tầm nhìn sâu rộng của

tươi duyên dáng bên bờ sông Hàn mà mình đang gắn bó

Alphanam và sự đầu tư lớn đích đáng, đón đầu xu hướng

và yêu mến - Tòa MLand Mark - và thầm nghĩ rồi đây “cô

phát triển du lịch tại vùng đất Đà Nẵng giàu tiềm năng và

gái” này cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ không kém hai “người

hiếu khách, đúng như phương châm của Alphanam: luôn

anh trai” của mình.

“Đi trước một bước”!

“Cậu ấy” là Four Points By Sheraton và Altara Suites Đà

Nhìn lại chặng đường gần sáu năm khi tôi gia nhập

Nẵng, là những “chàng trai” lịch lãm, phong độ và rất

đại gia đình Alphanam, tôi thấy mình lớn lên rất nhiều.

lãng tử bên bờ biển Mỹ Khê tuyệt đẹp. Chúng tôi thường

Những ngày tháng khó khăn, thách thức nhưng cũng

gọi các cậu ấy với cái tên trìu mến là Alphanam Luxury.

không kém phần hấp dẫn và huy hoàng cho tôi những
phút giây phút thăng hoa trong công việc. Tôi phát hiện

Tôi chuyển công tác đầu quân cho Tập đoàn Alphanam

ra rằng giới hạn của bản thân không như mình tưởng, nó

khi Alphanam Luxury còn nhỏ, mới chỉ xây dựng phần

xa hơn và rộng hơn nữa. Đúng như những gì Ban Lãnh

thô. Đó là một ngày hè giữa tháng 6 năm 2016. Ấy vậy

đạo Tập đoàn đã chia sẻ “Khó khăn là thách thức và khó

mà sau gần 2 năm thần tốc, “cậu bé” ấy đã lớn phổng

khăn cũng chính là cơ hội”. Cơ hội chỉ có giá trị khi mình

phao, trở thành một chàng trai lực lưỡng, đầy cuốn hút

sử dụng được, nó không chỉ là duyên mà còn phải đủ

với nét đẹp rất riêng, không lẫn vào đâu được trong

điều kiện. Vì vậy, trước khi duyên lành đến, chúng ta hãy

một dãy các nam thanh nữ tú cao tầng khác dọc bờ

bước đi thật nhanh, tạo điều kiện thật tốt để biến cơ hội

biển Mỹ Khê danh giá. “Cậu ấy” là niềm tự hào của

thành hiện thực, biến điều không thể thành có thể.

Như người ta nói, nếu dòng tiền của dự án là dòng máu
thì QS chính là chiếc van đóng mở trên tuyến ống ấy. Nếu
van đóng mở thất thường, máu không lưu thông để nuôi
các bộ phận trên cơ thể được thì con người của dự án
cũng không được khỏe mạnh, nhà thầu thiếu nguồn lực
tài chính để nuôi nhân lực, bổ sung vật lực đánh nhanh,
thắng lớn. Tiến độ dự án vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Tiến độ thi công trên công trường lúc nào cũng hối hả
và căng thẳng. Bộ phận nội nghiệp chỉ có thể hỗ trợ và
tiến về phía trước cùng họ, không thể lề mề và chậm
trễ. Muốn chạy nhanh phải có đôi chân khỏe, muốn hồ
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sơ nhanh phải chuẩn bị quy trình rõ ràng, biểu mẫu sẵn

chỉnh, bổ sung, thống nhất trước khi ban hành. Nhờ vậy

sàng, hướng dẫn kỹ càng. Đến khi hoàn thành công tác

sau khi kick off meeting với Chủ đầu tư tại dự án, tôi đã

thi công là nghiệm thu ngay, lên hồ sơ ngay.

có sản phẩm nóng hổi giao cho Sigma dùng.

Khi phòng mẫu cơ bản hoàn thành, nhà thầu thi công cơ
điện đại trà cũng đã được chọn. Việc đầu tiên là quyết
toán cho nhà thầu thi công phòng mẫu. Đó là một mớ
hỗn độn, khó nhằn với những con người đang bực bội, thất
vọng vì trượt thầu. Tôi ít nhiều hiểu nỗi thất vọng và giận dữ
của họ. Tôi phải dọn sạch khoản nợ chưa đặt tên này càng
nhanh càng tốt trong không khí hòa bình và êm đẹp.

Tôi hướng dẫn họ lập hồ sơ, bản vẽ hoàn công, lên khối
lượng, giá trị một cách tỉ mỉ, chi tiết, ân cần và dịu dàng
như mẹ bày con viết chữ. Tôi hiểu cho tâm trạng của họ,
nhưng ưu tiên của tôi vẫn là phải giải quyết công việc
thật nhanh.

Căn cứ tiến độ thần tốc của hợp đồng thì khoảng hai
tháng sau, nhà thầu sẽ có đợt thanh toán đầu tiên. Phải

Sau đó, mọi thứ cũng ổn thoả. Nhà thầu Sigma đã vào

áp BOQ của hợp đồng vào form thanh toán hiện có của

dự án, nhìn bộ đồng phục họ mặc, trang bị đầy đủ cho

Tập đoàn. Form này nó giản dị đến mức đơn sơ. Đầu

công nhân không thiếu thứ gì, tác phong làm việc, tốc độ

tiên, tôi viết email cho Ban chỉ huy công trình nhà thầu,

xây dựng văn phòng Ban chỉ huy trong vài ngày là biết

yêu cầu cử QS chuyên nghiệp lên làm việc với QS Ban.

độ chuyên nghiệp không nhỏ rồi. Mình là chủ đầu tư mà,

Tôi nhấn mạnh chữ “chuyên nghiệp” với họ trong email.

phải chuyên nghiệp hơn thế chứ. Có biểu mẫu nghiệm

Nhưng vì thời gian gấp gáp, Nhà thầu chưa tuyển được

thu chưa, có checklist chưa, có form thanh toán chưa,

người nên tạm thời rút một đồng chí kỹ sư hệ HVAC làm

có quy trình nhập xuất vật tư và biểu mẫu đề xuất vật

QS kiêm nhiệm. Bạn ấy là đồng hương với tôi. Bằng tất

tư chưa? Tất cả là chưa. Nhanh lên nào! Chưa có thì xây

cả tình chị em, tình đồng hương, tôi cũng hướng dẫn tỉ

dựng thôi.

mỉ từng bước lập BOQ thanh toán cho phù hợp với điều
khoản hợp đồng và dễ hiểu. Sau gần một tháng ra gần
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Tôi còn nhớ, ngày đó, Tư vấn giám sát là Vinacon - cây

được khung xương bộ form, em ấy xin rút về Sài Gòn

nhà lá vườn và mình tôi là QS MEP, làm gì có ai để yêu cầu

làm kỹ sư lại vì lý do: “Làm QS em đau đầu quá, excel em

xây dựng. Tôi đi xin biểu mẫu nghiệm thu và bộ checklist

không rành, con số nhảy loạn xạ, áp lực phải làm đúng và

từ đơn vị cũ, đơn vị nhà thầu thi công tôi từng làm việc

nhanh khiến em không chịu nổi”. Tôi hiểu, vì tôi cũng áp

và cả biểu mẫu của Sigma. Sau đó chọn lọc, chỉnh sửa và

lực với khối lượng công việc nhiều vô kể. Tôi sụt 6 kg sau

tổng hợp thành biểu mẫu Alphanam tại dự án. Tiếp theo

vài tháng vào dự án, giấc ngủ chập chờn cùng bảng biểu

gửi cho kỹ sư Ban QLDA, Ban chuyên môn kiểm tra, điều

và những con số nhảy múa.
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Sau đó, Sigma đổi lại một cậu QS mới vào thay. Tôi nhìn cậu bé từ đầu đến chân đầy dò xét và nghi ngại:
“Không biết anh chàng này có làm được việc không”. May thay, cậu bé sáng dạ và chăm chỉ đến lạ thường,
nguồn năng lượng dồi dào từ sức trẻ và tinh thần trách nhiệm của cậu lan tỏa sang cả tôi. Thật đáng để học
hỏi! Sau 10 ngày chiến đấu, cậu bé đã hoàn thành xong form thanh toán. Khoảng một tuần sau đó, nhà thầu
trình đợt thanh toán đầu tiên.

Mọi thứ đã tạm ổn, nhưng để cẩn thận hơn, tôi phải kiểm tra thật kỹ, tổng hợp từng lỗi cho từng biên bản, yêu
cầu cụ thể phải bổ sung, hoàn thiện mới được giữ khối lượng thanh toán. Quan điểm làm việc hỗ trợ, vui vẻ
nhưng rõ ràng, nghiêm túc và thật chuyên nghiệp được nhà thầu thoải mái đón nhận.

Trước khi sang dự án Marriott, tôi ngồi thống kê lại những gì cần làm, cần chuẩn bị, viết ra thành bảng ghi
nhớ, quy trình cho bộ phận mình. Những gì cần góp ý cho các phòng ban chuyên môn trước khi “chạy” cùng
Marriott, tôi viết mail trực tiếp đến các anh chị để các lỗi đã gặp không bị lặp lại.

Tôi thích làm việc và hòa mình theo tiến độ của các dự án, được nhìn công trình lớn lên từng ngày để mai sau
hoàn thiện thành tòa nhà đẹp đẽ và lộng lẫy. Để làm được điều đó, tôi thường nhắc nhở bản thân hãy phấn
đấu với sự chăm chỉ, cần mẫn và cố gắng đẩy nhanh tiến độ, việc hôm nay chớ để ngày mai.

Nếu nói Alphanam là một vườn hoa thì mỗi người hãy là một đóa hoa có hương sắc, hãy là chính mình với nét
đẹp riêng từ trí thức và trách nhiệm. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, vườn hoa tỏa sắc ngát hương làm đẹp cho đời!
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TỐC ĐỘ

ĐIỀU QUAN TRỌNG BẬC NHẤT
VỚI DOANH NGHIỆP
(Tư liệu tham khảo từ FAST500)

Tốc độ hiện là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng thương hiệu
thành công. Tập trung vào tốc độ song song với nâng cao chất lượng sẽ mang lại
lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.

TỐC ĐỘ LÀ YẾU TỐ CÓ THỂ DỄ DÀNG
CẢI THIỆN NGAY LẬP TỨC
Tốc độ thường được sử dụng như một yếu tố khác biệt

Tốc độ diễn biến kế hoạch không chỉ giúp bạn theo dõi

trong giới kinh doanh, phần lớn vì nó rất dễ theo dõi. Ví

sự cải thiện của mình theo thời gian, mà còn có thể

dụ: khi một công ty thuê một kiến trúc sư để tiến hành

giúp bạn xác định các yếu tố khiến bạn lãng phí thời

thiết kế ngôi nhà của họ, họ sẽ mong đợi có được một kế

gian của mình.

hoạch sơ bộ về thời gian thực hiện và bàn giao công việc.

Thông thường, nếu bạn mất một tháng để hoàn thành
một dự án như vậy cho một trong những khách hàng của
mình, bạn có thể dễ dàng đặt mục tiêu giảm quá trình
đó xuống còn 10 ngày. Bạn có thể dễ dàng nhận biết liệu
mình có đạt được mục tiêu đó hay không, hay bạn vẫn
mất đủ 30 ngày để hoàn thành dự án của mình.

KHÁCH HÀNG CÓ QUYỀN
MONG ĐỢI ĐIỀU ĐÓ

Tất nhiên, bởi vì tốc độ rất dễ định lượng, nó cũng có khả

Chúng ta đang sống trong thời đại của sự “hài lòng tức thì”.

năng trở thành một điểm vượt trội giữa những đối thủ

Chúng ta hy vọng các video YouTube sẽ được tải lên trong

khác trong thị trường ngách của bạn. Các đối thủ cạnh

vòng vài giây. Khách hàng sẵn sàng trả thêm phí để các

tranh của bạn sẽ cố gắng nhanh hơn, bởi vậy bạn cần

món hàng từ Amazon, Lazada, Shopee sẽ được giao đến

phải nỗ lực để trở nên nổi bật.

vào ngày hôm sau - và thậm chí là giao hàng trong ngày.
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Cuộc sống ngày càng tiện nghi, sẽ càng khó để đưa khách

Trong cuộc sống, mọi thứ càng di chuyển nhanh thì

hàng trở lại mức mong muốn thông thường khi họ hiểu

chúng càng được cải thiện nhanh chóng. Mọi thứ càng

được đối thủ của bạn có tốc độ tốt hơn. Nhưng mặc dù

được cải thiện nhanh chóng, bạn sẽ càng tìm hiểu được

bạn có thể không cung cấp kết quả “tức thì”, bạn vẫn cần

nhiều hơn về những điều cần thiết để vận hành doanh

tính toán đến những gì khách hàng ngày nay mong đợi.

nghiệp của mình thành công. Bạn sẽ tự nhiên học hỏi và
cải thiện các kỹ năng của mình theo thời gian. Đó là “kinh

Điều này trở nên đặc biệt rõ ràng trong một cuộc trò

nghiệm”. Bạn học được nhiều hơn khi tham gia 15 dự án

chuyện qua email gần đây với Jared Davis Overton -

so với 10 dự án.

Giám đốc điều hành của PigeonShip. Davis giải thích:
“Nếu khách hàng của bạn không được hưởng lợi từ tốc

Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra sự khác

độ từ bạn, họ sẽ tìm đến người khác. Điều này giống với

biệt lớn. Nếu bạn làm kinh doanh, việc tăng tốc quá trình gửi

việc đặt một sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, hoặc

hóa đơn cho khách hàng (có thể với sự trợ giúp của công

thậm chí lên lịch tư vấn để không phải chờ đợi. Mặc dù

cụ hiện đại), bạn sẽ được thanh toán sớm hơn nhiều.

giá cả vẫn là một yếu tố quan trọng đối với nhiều người,
nhưng càng ngày, khách hàng càng có xu hướng lựa

Tiếp tục nỗ lực tìm cách cải thiện tốc độ của bạn trong

chọn ai có thể phục vụ họ nhanh nhất - ngay cả khi đó

tất cả các lĩnh vực kinh doanh và kết quả là doanh nghiệp

không phải là lựa chọn rẻ nhất”.

của bạn sẽ được cải thiện về lợi nhuận và sự uy tín.

Ngày nay, nhiều khách hàng của bạn sẽ không coi tốc độ
như một yếu tố khác biệt - họ sẽ coi đó là TIÊU CHUẨN.
Yếu tố này rất quan trọng đối với việc thu hút và giữ chân
những khách hàng.

ĐÃ ĐẾN LÚC TĂNG TỐC
CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
Bất kể bạn kinh doanh trong lĩnh vực nào, luôn có cơ hội

VĂN HÓA COI TRỌNG TỐC ĐỘ MANG LẠI
LỢI ÍCH TO LỚN CHO DOANH NGHIỆP
Văn hóa doanh nghiệp đề cao tốc độ không đồng nghĩa

để hoàn thành công việc nhanh hơn. Mặc dù bạn cần
thận trọng để đảm bảo rằng không xảy ra tình trạng “dục
tốc bất đạt”, nhưng làm việc với tốc độ nhanh hơn sẽ
mang lại lợi nhuận lớn về lâu dài.

với việc bỏ qua chất lượng. Trên thực tế, văn hóa coi
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trọng tốc độ có thể mang lại lợi ích cho mọi khía cạnh

Tăng tốc độ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, đồng thời

của doanh nghiệp, cho bạn, cho đội nhóm của bạn, quy

tăng sự hài lòng của khách hàng. Dù bằng cách nào, tốc

trình làm việc của bạn,...

độ cũng giúp bạn trở thành người chiến thắng.
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