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Hạnh phúc
Chọn

Thư ngỏ
Đại gia đình Alphanam thân mến,

Đây giây phút khẽ khàng xuân mọng chín
Phố chuyển mình gọi gió tháng ba sang (*)

Tháng ba về với phố, những cây sưa được đánh thức, bừng nở những chùm hoa trắng muốt trong
tiết trời của buổi giao mùa. Tháng ba về, yêu thương giăng tràn mọi nẻo với ngày Valentine trắng,
ngày 8/3, và với người Alphanam thì đó còn là sinh nhật tuổi thứ 4 của Altara Suites Đà Nẵng,
cùng những nụ cười trao nhau hàng ngày để các thành viên có thêm động lực và quyết tâm trên
hành trình tăng tốc.

Khi thời tiết vào độ cuối xuân, cũng là lúc Quý I sắp khép lại, Quý II tới gần. Người Alphanam sẽ
tiếp tục “làm mới” tư duy, bình tĩnh để nhìn được xa hơn và xây dựng kế hoạch ngắn hạn, chi tiết
để luôn đặt mình ở thế chủ động.

Nhân vật chính trong các trang viết của tháng ba sẽ là những người phụ nữ tuyệt vời, thay cho lời
chúc của Ban Biên tập Alphanam Magazine gửi đến một nửa của thế giới vì những yêu thương và
nỗ lực không ngừng để cuộc sống thêm trọn vẹn, đủ đầy. Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải từng nhắn
nhủ: “Một thời điểm nào đó, người phụ nữ không chỉ nói “Tôi làm được” mà còn nói “Tôi quyết
định được”, quyết định tổ chức của tôi, cuộc đời tôi, quyết định mọi thứ trên đời này”. Chúc Phái
Đẹp của gia đình Alphanam sẽ luôn là động lực để những người đàn ông phấn đấu!

Hơn 1/4 thế kỷ đã qua, và năm 2022 cũng đã trải qua 1/4 chặng đường, người Alphanam luôn tiến
về phía trước với tình yêu và đam mê trong từng việc mình làm, bởi vì cuộc sống có nhiều sự lựa
chọn và chúng ta là những người “chọn hạnh phúc”.

Trân trọng,
Ban Biên tập

(*) Thơ của Huỳnh Minh Nhật

“

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Thấu hiểu là tên gọi khác của tình yêu”,

nghĩa là “muốn yêu phải hiểu”. Tôi chúc tất cả chị em phụ nữ sẽ luôn hiểu được
giá trị của bản thân mình, để yêu và trân trọng chính mình!

Những giá trị trong xã hội sẽ luôn được làm mới. Chúng ta sẽ ngày càng có nhiều
sự lựa chọn hơn để thể hiện bản thân. Chúc cho tất cả những người phụ nữ sẽ
luôn yêu và được yêu theo cách mình mong muốn!
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Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải tham gia
Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại Frankfurt - Đức
CTCP Alphanam E&C
tăng tốc trong Quý I/2022
“Night of Altara”
Chương trình chúc mừng 4 năm Altara Suites Đà Nẵng
Alphanam Group tham gia ký cam kết
ủng hộ các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ
Tập đoàn Alphanam và Tập đoàn Hanaka
tiến hành gặp gỡ trao đổi hợp tác
Khoá học kỹ năng “Quản trị cảm xúc” dành cho
các Cán bộ quản lý Tập đoàn Alphanam
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CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI
THAM GIA DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO
VIỆT NAM TẠI FRANKFURT - ĐỨC
Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam được tổ chức tại Đức với nhiều nội dung quan trọng.

N

gày 08/3/2022 (giờ Việt Nam),
FLC Group và Bamboo Airways

cùng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB
Đức phối hợp tổ chức Diễn đàn Xúc
tiến đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch
Nguyễn Tuấn Hải và ông Phạm Đình
Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái
là đại diện CLB Doanh nhân Sao Đỏ
tham dự chính thức diễn đàn. Chuyến
đi lần này của Chủ tịch Nguyễn Tuấn
Hải có sự đồng hành của phu nhân Mrs. Đỗ Thị Minh Anh.

Diễn đàn được thực hiện tại một
trong những trung tâm tài chính lớn
nhất châu Âu: thành phố Frankfurt,
Đức. Frankfurt chính là đích đến đầu
tiên của đường bay thẳng thường lệ
Việt Nam - Đức mà Bamboo vừa chính
thức khai trương cuối tháng 2 vừa
qua. Một trong những nội dung chính
tại Diễn đàn là các sản phẩm liên kết
trọn gói chuyên biệt cung cấp dịch vụ
vận chuyển hàng không, nghỉ dưỡng
và golf, phù hợp cho các kỳ nghỉ dài
của du khách Đức và châu Âu.
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CTCP ALPHANAM E&C
TĂNG TỐC TRONG QUÝ I/2022
Quý I/2022 đánh dấu sự “tăng tốc” của CTCP

mang tính cấp thiết, có thể kể đến như Trạm biến

Alphanam E&C trên hành trình phát triển bền

áp 220kV Cam Ranh và đấu nối, với mục tiêu giải

vững, với nhiều mốc sự kiện quan trọng và những

toả công suất cho các nhà máy năng lượng tái tạo

thành tựu đáng tự hào.

một cách nhanh nhất. Dự án được xây dựng tại xã
Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Hay cụm công trình được coi là cấp bách nhất năm
2022 nhằm giải toả công suất Nhà máy Nhiệt điện
BOT Vân Phong 1 bao gồm: Trạm biến áp 500kV Vân
Phong và đấu nối; Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh
Tân; Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam
và đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân. Theo kế
hoạch, cụm công trình này phải hoàn thành trong
tháng 12/2022.

N

gày 28/2/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty
Cổ phần Alphanam E&C đã thông qua phương

án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn phục
vụ cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo
phương án được thông qua, sau khi hoàn tất đợt
chào bán 400.000 cổ phần lần này thì vốn điều lệ
của Alphanam E&C sẽ tăng lên hơn 2.5 lần, lên mức

Ông Lâm Sơn Tùng - Phó TGĐ CTCP Alphanam E&C

652 tỷ đồng.

đã có đôi lời chia sẻ về tinh thần “Nhanh hơn” để
quyết tâm đưa các dự án về đích đúng hẹn: “Thời

Vào lúc 03 giờ 16 phút ngày 21/3/2022, Ban Quản

gian qua, do thời tiết bất thường, cộng với tình hình

lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp với

dịch bệnh tăng cao nên công tác thi công gặp rất

CTCP Alphanam E&C cùng các đơn vị liên quan hoàn

nhiều khó khăn. Tuy vậy, các nhà thầu đã hết sức

thành đóng điện công trình Lắp máy 2 Trạm biến áp

khẩn trương, thi công ngày đêm, xuyên tết Nguyên

220 kV Bến Lức và đường dây đấu nối.

Đán bù lại khối lượng đã cam kết và đến nay tiến
độ thi công bám sát kế hoạch. Nhận thức được tầm

Hiện nay, các thành viên CTCP Alphanam E&C đang

quan trọng của dự án, các nhà thầu chúng tôi cam

triển khai thi công hàng loạt dự án quan trọng,

kết hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra.”
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“NIGHT OF ALTARA” - CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG
4 NĂM ALTARA SUITES ĐÀ NẴNG
Ngày 18/3/2022, Altara Suites Đà Nẵng đã tổ chức bữa tiệc ấm áp mang tên “Night of Altara” kỷ niệm 04
năm kể từ ngày Khách sạn thành lập và đi vào hoạt động. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra tại tầng thượng của
Altara Suites.

C

ác thành viên tham dự buổi tiệc quây quần

dự, nhưng Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã gửi

bên nhau, cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật

sự yêu thương tới Altara Suites Đà Nẵng thông qua

Altara Suites và hướng đến năm 2022 với những

những lời nhắn gửi đầy trân trọng và tự hào.

dự định mới và những kế hoạch mới, quyết tâm giữ
vững và nâng cao chất lượng dịch vụ năm sao, mang

Buổi lễ ghi lại những khoảnh khắc đầy xúc động khi

đến trải nghiệm tối ưu nhất cho mỗi một vị khách

toàn thể CBNV khách sạn cùng nhau nhìn lại những

bước chân vào khách sạn. Dù không thể tới tham

thành tựu đã đạt được trong suốt 4 năm hoạt động
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vừa qua: Khách sạn căn hộ tốt nhất khu vực Đông

khách đến với thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Nam Á (2018); Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

và lựa chọn Altara là điểm dừng chân đã coi khách

năm 2018; Giải thưởng Gold Circle 2018 của trang đặt

sạn là “ngôi nhà thứ hai” của mình. Nơi đây cũng

phòng hàng đầu Agoda; Thương hiệu tiêu biểu hội

là “mái nhà” của các thành viên team Altara đồng

nhập Châu Á - Thái Bình Dương 2019; Căn hộ đáng

hành trên chặng đường đáng tự hào vừa qua.

sống 2019 - Diễn đàn Doanh nghiệp VCCI trao tặng;
Top 9 The Best Luxury Beachfront Hotels by Luxury

Chúc mừng Altara Suites tròn 4 tuổi!

Lifestyle Awards 2020; Khu căn hộ du lịch Năm sao
do Tổng Cục Du lịch Việt Nam trao tặng; “Dự án đáng
sống 2020” ở hạng mục “Dự án thông minh nhất”…

Tất cả những thành tựu trên không chỉ là lời
khẳng định về những nỗ lực không ngừng của Ban
Lãnh đạo Alphanam Group, Đơn vị quản lý Altara
Hospitality Group cũng như tập thể các thành viên
team Altara Suites trong việc nâng cao chất lượng
trải nghiệm để xứng tầm căn hộ du lịch năm sao, mà
còn là những lời cam kết của Altara Suites đối với
khách hàng.

Hành trình 4 năm qua là một hành trình lưu giữ
những kỷ niệm đẹp của Altara Suites, nơi đây đã
trở thành nơi đón tiếp và lưu giữ những trải nghiệm
tuyệt vời nhất của du khách tại Đà Nẵng. Những du
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ALPHANAM GROUP THAM GIA KÝ CAM KẾT
ỦNG HỘ CÁC NGUYÊN TẮC TRAO QUYỀN
CHO PHỤ NỮ
Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ Hội thảo “Bình đẳng giới trong Văn hóa kinh doanh hướng tới phát triển
bền vững”, được tổ chức vào ngày 11/3/2022 vừa qua nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và
1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

H

ội thảo là một trong chuỗi hoạt
động của Hội đồng Doanh nhân nữ

Việt Nam chào mừng Ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3 và hướng tới việc triển khai thực
hiện một trong ba đột phá chiến lược
của Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) trong nhiệm kỳ
2021 - 2026, đó là Thúc đẩy xây dựng
Văn hóa kinh doanh.

Dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Tuyết
Minh - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân
nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại

thực tiễn về quá trình xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh

và Công nghiệp Việt Nam; bà Elisa

nghiệp; triết lý kinh doanh và những giá trị cốt lõi trong văn

Fernandez Sanze - Trưởng Văn phòng Đại

hóa của doanh nghiệp. Trong đó có tính kế thừa và phát huy

diện UN Women tại Việt Nam; cùng gần

các giá trị văn hóa truyền thống cũng như chú trọng tới thúc

150 đại biểu dự trực tiếp và trực tuyến, là

đẩy bình đẳng giới, khơi dậy tiềm lực của phụ nữ trong phát

đại diện từ các cơ quan, tổ chức có liên

triển bền vững của doanh nghiệp…

quan; các hiệp hội doanh nghiệp và các
nữ doanh nhân trên toàn quốc.

Để lan tỏa hơn nữa những giá trị tích cực của Bình đẳng giới
trong văn hóa kinh doanh, Lễ ký cam kết ủng hộ các Nguyên

Tại phiên thảo luận chuyên đề “Bình

tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) đã diễn ra. Bà Lê Thị Bích

đẳng giới trong văn hóa kinh doanh

Liên - Chánh Văn phòng HĐQT đại diện Alphanam Group tham

hướng tới phát triển bền vững”, các

gia ký cam kết này, thể hiện quyết tâm trong việc xây dựng văn

doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm

hóa doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.
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TẬP ĐOÀN ALPHANAM VÀ TẬP ĐOÀN HANAKA
TIẾN HÀNH GẶP GỠ TRAO ĐỔI HỢP TÁC
Sáng ngày 24/3/2022 tại Từ Sơn Bắc Ninh, Ban Lãnh đạo (BLĐ) Tập đoàn
Alphanam đã có buổi gặp gỡ và làm việc
với BLĐ Tập đoàn Hanaka.

T

ham dự sự kiện, về phía Tập đoàn
Alphanam có Chủ tịch Nguyễn

Tuấn Hải, ông Nguyễn Tuấn Hoàng - TGĐ
CTCP Bất động sản Hoa Anh Đào, bà Đào

việc đàm phán về phương thức sẽ hợp tác. Chủ tịch Nguyễn

Thị Thu Giang - Chủ tịch HĐQT CTCP VIREX,

Tuấn Hải khẳng định: “Trong kinh doanh, yếu tố then chốt để

bà Lê Thị Bích Liên - Chánh Văn phòng Tập

thành công là tạo được niềm tin với người xung quanh”.

đoàn, bà Trần Thị Kim Thoa - Phó phòng
Phát triển thị trường The Best Of Japan

Sau buổi làm việc, BLĐ hai tập đoàn đã cùng tham quan Khu đô

Home Center.

thị, Khu công nghiệp Hanaka và dâng hương tại Đền thờ Bác
Hồ, Đình Đền Tướng Quốc tại Thành phố Từ Sơn.

Về phía Tập đoàn Hanaka có sự tham
dự của ông Mẫn Ngọc Anh- Chủ tịch

Hiện nay, Hanaka được biết đến như một trong những tập đoàn

HĐQT, ông Mẫn Ngọc Hồng Kông - Phó

kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam. Hanaka là nhà

CT HĐQT, ông Vũ Thanh Tuấn - Phó

sản xuất chuyên nghiệp hàng đầu về các sản phẩm: Máy biến

Tổng Giám đốc, ông Vũ Văn Đăng -

áp dầu, máy biến áp Amorphous và máy biến áp khô. Đến năm

Chánh Văn phòng cùng đại diện các

2018, Tập đoàn Hanaka bắt đầu tập trung vào lĩnh vực phát triển bất

bộ phận Kế toán, Dự án đấu thầu, Đối

động sản; xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh doanh khách sạn, nhà hàng;

ngoại và Pháp chế tập đoàn.

cho thuê văn phòng, thương mại dịch vụ… Trong mảng bất động sản,
Tập đoàn Hanaka đã phát triển hàng trăm hecta khu đô thị và khu

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã trao đổi và

công nghiệp, có thể kể đến Dự án Khu đô thị thông minh Hanaka

mở ra rất nhiều ý tưởng kinh doanh về

Paris Ocean Park - “giấc mơ Paris giữa lòng đại dương Từ Sơn”, dự

thiết bị điện, du lịch nghỉ dưỡng và bất

án Trung tâm thương mại Hongkong London…

động sản; đồng thời bày tỏ những quan
điểm đồng nhất về đầu tư, phát triển và

Cùng chúc mừng cho buổi gặp gỡ, tạo tiền đề cho sự hợp tác

hợp tác phát triển, cũng như đi sâu vào

cùng phát triển sau này của Alphanam và Hanaka!
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KHOÁ HỌC KỸ NĂNG “QUẢN TRỊ CẢM XÚC” DÀNH CHO
CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN ALPHANAM
Sáng ngày 26/3/2022 Phòng Chất lượng Đào tạo phối hợp cùng Công ty CP VIREX tổ chức Chương trình
đào tạo kỹ năng “Quản trị cảm xúc” dành cho cấp Cán bộ quản lý của Tập đoàn Alphanam, do Ms. Đào Thị
Thu Giang - Chủ tịch Công ty VIREX chia sẻ.

K

hóa học nhằm giúp cho các học viên có được
kỹ năng, phương pháp cân bằng, kiểm soát cảm

xúc của bản thân, duy trì cảm xúc tích cực và truyền
cảm hứng cho những người xung quanh, tăng cường
sự thấu hiểu, gắn kết của đội nhóm để nâng hiệu quả
công việc cũng như đem lại niềm vui trong cuộc sống.

Với những câu chuyện khá dung dị nhưng lại sâu
sắc, khơi dậy cảm xúc bên trong mỗi người, khóa
học không chỉ là buổi truyền đạt kiến thức mà còn
là những tâm sự, những chia sẻ trải nghiệm quý báu

Khóa học diễn ra trong không khí trao đổi nhiệt tình,

của chính giảng viên Đào Thị Thu Giang.

hăng say và để lại nhiều dấu ấn.
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Những người phụ nữ
của Altara Serviced Residences Quy Nhơn
“Sống hết mình mỗi ngày”
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Những người phụ nữ của Altara Serviced Residences Quy Nhơn

Sống hết mình
MỖI NGÀY

Sống với nhau bằng sự chân thành và phục vụ
khách hàng bằng cả trái tim - đó là những gì
mà những người phụ nữ của Altara Serviced
Residences Quy Nhơn đang cảm nhận và thực
hiện mỗi ngày. Altara là nhà, không chỉ với mỗi

“Sự chân thành”
từ khóa để gắn kết

du khách ghé đến, mà còn là với mỗi thành viên.

Alphanam Magazine số tháng 3 xin dành tặng
những trang viết của Chuyên mục Tiêu điểm dành
cho Phái Đẹp của Altara Serviced Residences
Quy Nhơn, cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng
trong suốt thời gian qua để Altara đến gần hơn và
ở lại trong tâm trí khách hàng.

“Thời gian chẳng là gì cả, khi chúng ta sống
hết mình!”

Không phải ngẫu nhiên tập thể Altara
Serviced Residences Quy Nhơn gắn bó
với nhau đến thế. Bởi họ đã tìm được sự
đồng điệu trong cách đối nhân xử thế: ở
họ luôn có sự chân thành.

Ms. Linda Nguyễn - Trưởng Bộ phận
Nhân sự bộc bạch: “Để đi đến sự chân
thành với nhau thì không khỏi ghi khắc
lên hàng đầu bên mình ba chữ vàng:
TÍN - TÂM - NHÂN. Nó luôn nhắc nhở và
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dạy chúng ta cách để thích nghi và tồn tại trong một

Các thành viên luôn biết cách chia sẻ và tạo động

tổ chức. Vì con người chúng ta dẫu có tài giỏi, trí

lực cho nhau. Hạnh phúc thật đơn giản, có thể đến

tuệ siêu phàm mấy đi chăng nữa nhưng quên mang

ngay từ những niềm vui dù nhỏ bé. Từ những chi

bên mình những điều này thì ắt khó có thể thành

tiết nhỏ như sắp xếp mang hành lý được khách khen

công được; tiếp đến để thành công hơn, chúng ta

ngợi là thân thiện, nhiệt tình, chu đáo đến cả những

không khỏi song hành cùng Trí tuệ và Tốc độ. Chúng

chuyện phiếm vui chia sẻ về chuyện gia đình, tình

tôi luôn tự hào rằng: người lao động chúng tôi luôn

cảm, con cái của mỗi người … đều có thể là chủ đề

được xem là “tài sản quý giá” của Công ty. Bên

để bộc bạch trong những cuộc trò chuyện. Bên cạnh

cạnh đó, sự chân thành để có thể gắn kết mọi người

đó, thời gian trung bình cứ khoảng mỗi tháng, các

với nhau trong một tập thể đó là phải sống thật;

thành viên lại cùng nhau có những buổi dã ngoại

tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau; thực hiện lời hứa với

như đi Chùa, leo Núi, đi dạo biển… để thư giãn sau

nhau; lấy lợi ích tập thể lên hàng đầu, dẹp bỏ cái

những giờ làm việc mệt mỏi. Và chúng tôi luôn muốn

tôi cá nhân nhỏ nhen ấy lại phía sau. Thật may mắn

duy trì những hoạt động tinh thần này.

khi tôi đang được sống và làm việc hàng ngày trong
một đội nhóm như vậy. Dẫu biết rằng có thể đôi khi

Quý I/2022, Ms. Nguyễn Thị Như Hạnh - Phó Bộ phận

chúng tôi đâu đó vẫn còn những thiếu sót và đang

Lễ tân đã xuất sắc giành giải nhất của hai cuộc thi

trau dồi thêm bản thân hàng ngày để tốt hơn, hoàn

viết “Altara là nhà” và “Phụ nữ Alphanam trong tim

thiện bản thân hơn”.

ta”. Thành công của một cá nhân nhưng nhân lên
trong tập thể, niềm vui được lan tỏa theo cách giản
đơn như vậy! Hay như Mrs. Nguyễn Thị Gái - người
phụ nữ luôn lặng lẽ hoàn thành công việc của mình
một cách tận tâm và quan tâm những người xung
quanh một cách chân thành - là một minh chứng
cho câu nói “những điều xuất phát từ trái tim sẽ
chạm đến trái tim.”

Ms. Linda Nguyễn - Trưởng Bộ phận Nhân sự

Mrs. Nguyễn Thị Gái - Nhân viên Buồng phòng
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Trong một tập thể nhiều nữ, không thể tránh khỏi

Ms. Nguyễn Thị Như Hạnh - Phó Bộ phận Lễ tân tâm

những tình huống không thể thống nhất về ý kiến

sự: “Những người làm dịch vụ thường khó kiểm soát

giữa các thành viên, đặc biệt trong ngành dịch vụ.

cảm xúc, bởi vậy giữa các bộ phận muốn phối hợp

Nhưng công việc chỉ là công việc, những cảm xúc

với nhau thật nhuần nhuyễn thì cần giữ cái đầu lạnh

tiêu cực sẽ chỉ dừng lại ở đó. Quan điểm của các

và trái tim nóng, cùng hướng về mục tiêu chung.

thành viên là phải giải quyết các tình huống một

Cho dù xung đột nào xảy ra thì khi đúc kết lại vấn đề,

cách nhanh chóng, không được kéo dài. Ngay khi

sự thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và góp ý sẽ

cần, họ sẽ ngồi lại với nhau, đặt mình vào vị trí của

giúp vấn đề được giải quyết nhanh nhất. Khi chúng

đối phương để lắng nghe, để thấu hiểu. Nhờ vậy,

ta giận dỗi hay bực tức, thiệt thòi đầu tiên thuộc về

không chỉ các thành viên kỳ cựu, mà ngay kể cả

chúng ta. Cảm xúc tiêu cực không nên tồn tại quá

những người mới gia nhập mái nhà chung, họ đều

lâu trong một người làm ngành dịch vụ!”

cảm nhận được một sợi dây nối kết vô hình.
Những người phụ nữ của Altara Serviced Residences
Quy Nhơn còn gắn bó với nhau nhờ một điểm tương
đồng đặc biệt: tình cảm dành cho Ms. Salome Villaflor General Manager. Trong cảm nhận của các thành viên,
Ms. Salome là một người thẳng thắn, nghiêm khắc, lăn
xả trong công việc, nhưng thực chất lại sống rất tình
cảm. Ms. Salome không ngại bất cứ việc gì, từ khiêng
nệm, ủi đồ, quét phòng, lau sàn…

Với nhiều cán bộ nhân viên (CBNV), cô còn có cách
cư xử thu phục lòng người. Cô dẫn các thành
viên đến những môi trường khác nhau để học hỏi
kỹ năng về ngành dịch vụ, thậm chí nhớ được sở
thích của các cá nhân và tặng quà cho từng người,
biến 365 ngày trong năm đều là ngày đặc biệt. Khi
mang đến cho những người xung quanh hạnh phúc
thì cô cũng hạnh phúc! Ngược lại, các cô gái của
Altara Serviced Residences cũng xem Ms. Salome
như người thân trong gia đình để đối xử và chăm
sóc. Đó là lý do các CBNV luôn hiểu và yêu quý người
quản lý này, trải qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng
và đầy thách thức nhưng luôn chọn cách đồng hành
Ms. Nguyễn Thị Như Hạnh - Phó Bộ phận Lễ tân
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bên Ms. Salome và Altara.

Với những người phụ nữ của Altara Serviced

Bên cạnh các lớp đào tạo, những người phụ nữ của

Residences, tin tưởng - tôn trọng - chân thật là những

Altara Serviced Residences còn học từ thực tế. Họ

phẩm chất gắn kết họ lại với nhau. Chẳng cần điều gì

học cách lắng nghe một cách tích cực, phối hợp với

quá lớn lao hay to tát, những người phụ nữ của Altara

đồng đội để vượt qua thách thức. Thử thách trong

Serviced Residences đã “chinh phục” nhau từ những

ngành dịch vụ đến từng ngày, bởi nghề luôn được

điều nhỏ bé như vậy, và đó chính là yếu tố then chốt để

mệnh danh là “làm dâu trăm họ”. Mỗi khi phải đối

gắn kết, chứ không phải vì điều gì khác.

mặt với những tình huống không mong muốn, các
thành viên mạnh mẽ đối diện với chính mình, tự vấn
mình trước để nhìn nhận. Đồng thời, luôn lắng nghe

“Tình yêu nghề”

Từ khóa để cân bằng và tích cực

khách hàng để thấu hiểu và phục vụ khách hàng
bằng cả trái tim, để mỗi du khách ghé đến dù chỉ lưu
trú trong thời gian ngắn cũng sẽ coi Altara là một
nơi ấm áp.

Tinh thần lạc quan và sự tích cực là điều những
người phụ nữ của Altara Serviced Residences duy trì
mỗi ngày. Các thành viên luôn tâm niệm phải đoàn
kết, “chị em như tay với chân” và tất cả mọi người
đều có giá trị như nhau; tựa như một bức tranh
tổng thể, thiếu mảng màu nào cũng không thể hoàn
thiện. Trong bức tranh đó, các thành viên là những
người vẽ lên các đường nét và tạo nên sắc màu nhờ
tình yêu nghề mãnh liệt - động lực để họ lạc quan,
đoàn kết và gắn bó.
Đã bước chân vào ngành dịch vụ, có nghĩa là thời
Các thành viên tích cực tham gia các buổi đào tạo

gian biểu không còn nằm trong những khung giờ

định hướng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của

cố định. Là những người phụ nữ “xây tổ ấm” nhưng

Altara, nội quy lao động, kỹ năng giao tiếp cơ bản,

họ không thể về đúng giờ thường xuyên, có những

diện mạo - hình ảnh - tác phong, học tiếng Anh, kiến

ngày tăng ca đến 11 giờ khuya là điều bình thường.

thức về sản phẩm của đơn vị, cách truyền đạt và

Đặc thù của ngành dịch vụ là như vậy. Những ngày

tiếp nhận thông tin… Mỗi người đều xác định mục

lễ, Tết không thể tránh khỏi cảm giác chạnh lòng,

tiêu riêng cho mình, làm việc ở Alphanam sẽ cần

khi chứng kiến các gia đình cùng nhau đi chơi vui

phát triển bản thân về những phương diện gì để đáp

vẻ. Mỗi khi về đến nhà, thấy người thân đã ngủ say,

ứng yêu cầu công việc. Như kim chỉ nam của người

cũng không thể tránh khỏi sự tủi thân. Nhưng chính

Alphanam - luôn ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC.

tình yêu cho nghề khiến họ không chùn bước!
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Ms. Trần Thị Kim Loan - Chuyên viên Giám sát Cung

Song hành cùng những ngày tăng ca liên tục “quên ăn

ứng tâm sự: “Việc đón con đi học về trở nên khá xa

quên uống, quên cả việc chải lại tóc tai”, những người

xỉ với mình, mặc dù mình là dân văn phòng - làm giờ

phụ nữ của Altara Serviced Residences Quy Nhơn có

Hành chính nhưng mình thường xuyên về tối muộn.

nhiều cách khác nhau để tìm cho mình một khoảng lặng

Đó là bởi đặc thù công việc cung ứng của ngành

bình yên trong tâm hồn. Họ thường rủ nhau đi ăn uống,

Khách sạn”. Một thành viên nữ khác kể lại: “Bé 5

ngắm cảnh tại công viên, cùng ngồi ngắm biển và nghe

tuổi nhà tôi từng hỏi: “Sao mẹ không về sớm hơn để

tiếng sóng vỗ rì rào để được vỗ về. Có những người còn

chơi với con?”. Tôi biết đặc thù công việc của ngành

chọn cách đi vòng qua biển trên cung đường từ Altara

này khiến tôi phải đánh đổi nhiều điều, nhưng tôi đã

Residences về nhà dù khoảng cách là xa hơn, chỉ để cảm

chọn nghề và sẽ quyết tâm sống với nghề”.

thấy tâm hồn được buông lỏng.

Những người phụ nữ ấy sống hết mình cho ngày hôm
nay, không phải là để gặp một ai đó khác, mà là để gặp
được chính mình với một phiên bản tốt đẹp hơn trong
tương lai.

“Tình yêu với Altara”
Từ khóa để gắn bó

Altara Residences Quy Nhơn thật sự đã trở thành
“ngôi nhà thứ hai” với các thành viên, bởi 1/2 thời
gian trong một ngày của họ đã gắn bó cùng Altara.
Nguồn năng lượng tích cực của họ là minh chứng
rõ nét nhất cho văn hóa gia đình của Alphanam khi môi trường làm việc không phải là nơi đối diện
Nói đến những người phụ nữ tuyệt vời, không chỉ là các

với áp lực, mà đó là Nhà, nơi các thành viên xem

thành viên nội bộ Altara Serviced Residences, mà còn là

nhau là gia đình, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Trong

người phụ nữ ở hậu phương. Mr. Lê Tấn Lợi - Nhân viên

một Khảo sát nội bộ gần đây tại Altara Residences

Hành lý - Bộ phận Lễ tân thường xuyên phải trực ca đêm,

Quy Nhơn, các thành viên đều có chung cảm nhận:

chấp nhận xa vợ con để hoàn thành công việc, nhưng

Altara với họ là “tổ ấm”.

may mắn thay vợ anh lại là một hậu phương vững chắc và
tuyệt vời. Sự đồng cảm, thấu hiểu về tính chất công việc

Có những người “đi để trở về” vì đến một môi trường

của người bạn đời đã thuyết phục người phụ nữ ấy chấp

khác lại thấy nhớ không khí gia đình của Altara. Có

nhận hy sinh và mạnh mẽ vượt qua.

những người nhận được đề nghị tốt hơn với mức

18 Alphanam Magazine - Tháng 3/2022 - Số 51

lương cao hơn nhưng vẫn chọn cách ở lại cùng đồng
hành. Altara Serviced Residences Quy Nhơn giữ
nhân sự không chỉ bằng thu nhập, mà bằng tình cảm
và văn hóa nội bộ.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến các
thành viên của Altara Serviced Residences Quy
Nhơn. Cách trò chuyện và “lửa” trong tinh thần của
Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã mang lại cho
CBNV sự ấm áp và tin tưởng, để cho dù thử thách
nhiều đến đâu thì vẫn giữ vững niềm tin. Ms. Lê Thị
Bích Liên - Phó giám đốc AHG, Chánh văn phòng
HĐQT hướng dẫn kỹ năng giải quyết tình huống và
luôn đồng hành, lắng nghe tâm sự của các thành
viên. Tình cảm dành cho Ban lãnh đạo của Alphanam
mà đặc biệt là các nữ lãnh đạo đã ngày qua ngày bồi
đắp cho tình yêu với Altara Residences Quy Nhơn
lớn thêm trong tim mỗi người.

“

Bản thân chúng tôi luôn mong cầu rằng:
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, để có thể

được bền vững nơi đây, để đem hết tâm sức
mình cống hiến cho tổ chức và gắn kết dài
lâu. Với tư cách là cầu nối giữa Công ty và
người lao động, tôi đã từng chia sẻ với họ
rằng: “Chúng ta chỉ cần làm việc bằng cả
cái tâm, sự nhiệt huyết và tình yêu nghề,
chắc chắn Altara - Alphanam sẽ không để
chúng ta bị lẻ loi, bỏ lại phía sau hoặc thiệt
thòi trong một tổ chức. Chúng ta không
phấn đấu để thành công, mà chúng ta hãy

MS. LINDA NGUYỄN

phấn đấu để trở thành người có ích”.

Trưởng Bộ phận Nhân sự
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“

“

Tôi đã đồng hành cùng Altara Residences trong suốt một năm
qua. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây khó khăn rất
nhiều cho hoạt động mở cửa trở lại, tôi cũng như các thành viên
của Altara Residences đều đã lo lắng và trăn trở rất nhiều. Tuy
nhiên, CEO của chúng ta, Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ vẫn luôn đứng

MS. SALOME VILLAFLOR

vững trước những thử thách và trở thành chỗ dựa tinh thần của

General Manager

chúng tôi. Cô ấy chưa bao giờ đầu hàng trước những thách thức

Altara Serviced Residences

của đại dịch, từ khi Altara vẫn còn trên bản vẽ cho đến khi trở
thành một khách sạn có quy mô lớn như hiện tại.
Thật tuyệt vời khi chứng kiến số lượng khách hàng chọn Altara
Residences làm nơi nghỉ dưỡng tăng lên mỗi ngày bất chấp
những khó khăn của đại dịch. Covid-19 đã để lại hậu quả rất
lớn từ việc chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội cho đến
rất nhiều CBNV không may mắc bệnh. 2022 vẫn còn nhiều khó
khăn ở phía trước khi chúng ta vẫn còn phải chung sống với
dịch bệnh nhưng tôi tin chắc rằng Altara Residences sẽ vươn

“

lên mạnh mẽ để trở thành một trong những khách sạn hàng đầu
nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của nữ CEO của chúng ta.

***
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

Xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Sĩ Đại để kết lại bài viết này. Thông điệp của tác phẩm là ý thức cá
nhân cao cả, dù mình nhỏ bé nhưng vẫn luôn muốn cống hiến tất cả cho đời, cứ sống thật với mình, sống thật
vui vẻ. Giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mỗi con người là một vì tinh tú xuất hiện giữa cuộc
đời. Bản thân mỗi người quyết định việc ngôi sao là hiện thân cho mình có tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời của
tạo hóa hay không.

Chân thành, tích cực, lạc quan, yêu nghề - mỗi thành viên đang sống hết mình cho hiện tại, để tạo nên những
giá trị trong tương lai cho chính bản thân họ, và cho Altara Residences Quy Nhơn.

Tôi tin rằng, Phái Đẹp của Altara Serviced Residences Quy Nhơn sẽ luôn “xanh” theo cách của riêng mình và
hạnh phúc từng ngày.
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Ms. Nguyễn Kiều Anh - Phó Phòng Pháp chế tập đoàn
“Với tôi, hạnh phúc là đích đến”
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MS. NGUYỄN KIỀU ANH
PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ TẬP ĐOÀN

VỚI TÔI,

Hạnh phúc
LÀ ĐÍCH ĐẾN

“Dữ dội và dịu êm - Ồn ào và lặng lẽ” - Hai câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh là sự mô tả chính xác Ms. Kiều
Anh với vai trò một Phó Phòng Pháp chế và Ms. Kiều Anh trong đời sống thường nhật. Nhưng dù ở phương
diện nào thì vẫn có điểm đồng nhất: luôn coi hạnh phúc là đích đến chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc
hành trình.

LÝ TRÍ TRONG CÔNG VIỆC MỀM MỎNG TRONG CUỘC SỐNG
Tính cách của chị trong công việc và trong cuộc

Tôi quan điểm, phải nhìn nhận ra được cốt lõi của

sống thường nhật có những điểm khác biệt như

vấn đề thì mới hoàn thành tốt công việc, nhưng

thế nào?

trong cuộc sống tôi nhìn nhận mọi thứ theo hướng
tích cực và thoải mái hơn.

Theo tôi, 2 lĩnh vực này khác rất nhiều. Trong công
việc, tôi có những nguyên tắc của riêng mình, còn

Đặc thù ghề pháp chế có ảnh hưởng như thế nào

bước chân ra khỏi văn phòng thì tôi lại trở thành một

đến tính cách của chị?

“phiên bản” khác.
Tính cách của tôi ảnh hưởng đến nghề chứ không
Để hoàn thành công việc, mọi thứ đều cần phải nhanh,

phải nghề ảnh hưởng đến tính cách. Tôi chọn nghề,

nhanh trong suy nghĩ và cả trong hành động, ngoài ra

chứ không phải nghề chọn tôi. Sự tỉ mỉ, cẩn thận là

cần thêm sự quyết liệt và mạnh mẽ. Nhưng thực chất,

bản chất vốn có của tôi, và tôi quyết định đi trên con

tôi là một người làm gì cũng từ tốn, chậm rãi. Nhiều

đường này vì tôi cảm thấy phù hợp.

người chứng kiến hành động của tôi ở bên ngoài như
cách tôi nói chuyện, ăn uống, nghỉ ngơi… thì không thể

Tôi tốt nghiệp cấp III vào năm 2000, thời đó nghề

tưởng tượng ra được con người của tôi khi làm việc.

của tôi chưa được gọi là Pháp chế doanh nghiệp mà
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đơn thuần liên quan đến Pháp lý mà thôi. Tôi tìm hiểu

Nghề luật đòi hỏi tư duy logic tốt, ngoài ra cần có tư

thì biết được ở nước ngoài có nghề tư vấn pháp lý cho

duy để liên kết các vấn đề, vì để giải quyết đa dạng

doanh nghiệp. Khi đó, tôi đã nhen nhóm mong muốn

các tình huống thì cần kết hợp nhiều chế tài, quy

theo đuổi công việc này, nhưng có nhiều yếu tố khiến

định khác nhau.

xuất phát điểm của tôi không được “bằng phẳng”.
Công việc liên quan đến ngành luật với đặc trưng
“sai một ly đi một dặm” có khiến chị cảm thấy
căng thẳng hay không?

Tôi ít khi cảm thấy căng thẳng hay tự tạo áp lực cho
bản thân mình. Tôi tự tin rằng dù mình không phải là
người giỏi nhất nhưng sẽ luôn có phương pháp phù
hợp để giải quyết vấn đề. Chỉ có điều, có những cái
không thể làm trong ngày một, ngày hai mà xong. Áp
lực chủ yếu của tôi là về vấn đề thời gian.

Nhưng gần đây, tôi đã chọn cách đối diện và tháo
Năm đầu tiên, tôi thi sư phạm theo nguyện vọng của

gỡ những băn khoăn mà mình gặp phải chứ không

bố mẹ, nhưng điểm không đủ để đỗ. Đến năm thứ

coi đó là áp lực nữa. Có những đối tác làm việc với

hai, tôi chọn thi hai trường Sư phạm và trường Luật.

tôi xong thì chúng tôi trở thành bạn. Khi tôi và đối

Sau khi thi trường Luật về, tôi cảm thấy không cần

phương tìm được tiếng nói chung, thì những lo toan

thi thêm trường Sư phạm nữa vì tôi chắc chắn mình

sẽ được giải tỏa phần nào.

sẽ đỗ. Và cuối cùng, tôi đỗ thật, số điểm cũng gần
như dự đoán của tôi (cười). Đó là một cái duyên, vì
nếu tôi đi thi thêm trường Sư phạm, hoặc nghe theo
bố mẹ theo học để trở thành giáo viên thì đã không
có “Kiều Anh Pháp chế” của ngày hôm nay.

Trong quá trình mài giũa của môi trường đại học, tôi
tập trung học luật với tinh thần sau này nhất định
sẽ đi theo ngành tư vấn pháp lý doanh nghiệp. Sau
khi tốt nghiệp, tôi đi làm tại các văn phòng luật để
tích lũy kinh nghiệm. Định hướng của tôi ngay từ khi
ngồi trên ghế nhà trường là trở thành một luật sư
riêng của doanh nghiệp và tôi quyết tâm chinh phục
bằng được mục tiêu đó.
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Chị nhận thấy điểm mạnh của mình là gì?

tố mà một người làm luật cần phải có và cần trau
dồi mỗi ngày. Tôi không đọc nhiều các sách lý luận,
nhưng tôi có cách giải quyết thực tế bằng cách liên
kết những điều tôi quan sát được để đưa ra suy luận,
đồng thời diễn giải để thuyết phục những người
xung quanh. Càng diễn giải mọi thứ một cách đơn

“

Tôi tự tin rằng dù mình
không phải là người giỏi
nhất nhưng sẽ luôn có
phương pháp phù hợp để
giải quyết vấn đề.

“

Kỹ năng diễn đạt và giải quyết vấn đề - đây là hai yếu

giản thì càng dễ hiểu và dễ giải quyết.

Nếu tôi sai, tôi luôn tiếp thu chứ không tranh luận
chỉ để chứng tỏ mình đúng. Tôi là người dễ thích ứng
trước hoàn cảnh và cũng khá là linh động.

Chị đã cân bằng cuộc sống gia đình và công việc
tại công ty như thế nào?

Có những lúc bận rộn, tôi phải mang việc về nhà để
xử lý. Nhưng tôi luôn cố gắng tư duy mọi thứ thật
nhanh và thu xếp gọn ghẽ các công việc ở công ty,
để dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ.

HẠNH PHÚC TRỞ VỀ
Chị có nhận xét gì về sự gắn kết giữa những đồng
nghiệp nữ xung quanh? Đặc biệt ở phòng pháp

Chị có thể hồi tưởng lại hành trình “Đi để trở về”

chế của chị với đặc trưng 100% là nữ?

của chị tại Alphanam?

Tôi nghĩ một tập thể gắn kết không chỉ phụ thuộc

Tháng 3/2007 đến mùa hè năm 2008 là những ngày

vào các thành viên, mà còn phụ thuộc rất lớn vào

tôi không bao giờ quên, khi tôi là thành viên của Đại

người quản lý. Tôi sẽ là người quan sát và nhận biết

gia đình Alphanam và làm việc tại số 2 Đại Cồ Việt.

các tình huống, vậy nên phòng Pháp chế rất ít xảy

Tôi nhớ mãi một kỷ niệm, Tổng giám đốc của tôi khi

ra tình trạng mâu thuẫn, hoặc xung đột sẽ được giải

đó vui mừng thông báo về một thành tích của Chủ

quyết ngay từ khi mới nhen nhóm. Những cuộc tranh

tịch Nguyễn Tuấn Hải, vừa trùng hợp anh Hải đang

luận của các thành viên trong phòng Pháp chế cũng

đi đến. Chúng tôi chúc mừng anh không ngớt khiến

chỉ mang tính tranh luận chứ không phải là cãi vã,

không khí trở nên rất náo nhiệt, niềm vui được nhân

ganh đua.

lên và lan tỏa khiến gương mặt ai cũng rạng ngời.

24 Alphanam Magazine - Tháng 3/2022 - Số 51

Ngày đó, tôi muốn tìm thử thách mới hơn nên đã lựa
chọn ra đi. Nhưng tháng 10/2021, tôi đã tìm về.

Giờ đây quy mô của Alphanam được mở rộng, có hệ
thống quy củ rõ ràng. Nhưng sự thay đổi lớn nhất
đến từ sự chuyển giao giữa hai thế hệ và kế thừa của
thế hệ F2. Hiện giờ, bản thân tôi làm việc trực tiếp
với Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật, đó là người
mà tôi nể ở rất nhiều thứ!

Tại sao chị lại chọn Alphanam để trở lại?

Đó vừa là cái duyên, cũng là mong muốn của tôi.
Thời điểm tôi nộp hồ sơ vào Alphanam, tôi muốn
xem thời điểm hiện tại so với trước đây, Tập đoàn
đã lớn mạnh như thế nào. Nói về quy mô các công

Mỗi khi muốn f5 bản thân thì chị thường làm gì?
Chị có sở thích hay đam mê gì đặc biệt không?

ty, số lượng nhân sự, về cơ sở vật chất, quy trình, về
tất cả mọi thứ đều phát triển hơn rất nhiều so với
Alphanam trước đó. Tính đến nay, tôi đã quay trở lại
mái nhà này gần một năm, và tôi không hề hối hận.

Tôi đam mê đọc sách. Tôi có một cuốn sách gối đầu
giường, là “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Cuốn
này tôi đã đọc từ khi vừa mới ra trường và tâm đắc
cho đến bây giờ. Tác giả cuốn sách này có cách diễn
giải vấn đề và giọng văn rất ấn tượng, giúp tôi hiểu
ra nhiều điều và càng trưởng thành, tôi càng cảm
thấy những điều tôi học được từ tác phẩm này đều
có giá trị.

Ngoài ra, tôi thích cờ vua và cắm hoa. Nghe có vẻ
không liên quan đến nhau cho lắm, cũng giống như
tính cách của tôi trong công việc và trong cuộc
sống. Thật ra, tôi thích những gì thuộc về tư duy,
ngay cả lúc cắm hoa tôi cũng không thả lỏng tâm
trí đâu, mà tôi sẽ nghĩ về những điều mà tôi còn
vướng mắc, chưa thể tháo gỡ. Tôi cắm hoa gì, còn
phụ thuộc vào tâm trạng. Vậy nên người khác khi
nhìn bó hoa tôi cắm sẽ biết tôi đang có cảm xúc
như thế nào.
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Tôi rất thích một đoạn trong tác phẩm “Mùa lạc” của
Nguyễn Khải: “Hạnh phúc hiện hình trong những
hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường
cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có
sức mạnh vượt qua những ranh giới đó”. Câu trích
dẫn này tôi đã sử dụng trong cả bài thi ngữ văn tốt
nghiệp và thi đại học, bởi đề bài cùng nói về thân
phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Tôi
còn nhớ, tôi đã viết trong bài thi rằng nếu những
người phụ nữ tự hạn chế khả năng của bản thân
trong một ranh giới, thì có nghĩa họ đang đối xử bất
công với chính bản thân họ.

“Hy sinh, gian khổ” như những chướng ngại vật giúp
chúng ta trưởng thành hơn. Còn hạnh phúc là đích
đến. Tôi nghĩ, cuộc sống luôn chứa đựng những điều
tưởng như đối lập nhưng thực chất lại thống nhất
với nhau. Dám dấn thân để vượt qua những gian khổ,
chúng ta sẽ có được hạnh phúc!

Xin cảm ơn chị! Chúc chị luôn mạnh khỏe và
thành công hơn nữa!

“

Tôi rất thích một đoạn trong tác phẩm “Mùa lạc”
của Nguyễn Khải: “Hạnh phúc hiện hình trong
những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có
con đường cùng, chỉ có những ranh giới”.

“
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PNJ trao yêu thương đến Alphanam

Những cây bút xuất sắc đoạt giải cuộc thi viết
“Phụ nữ Alphanam trong tim ta”
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PNJ

Trao yêu thương

ĐẾN ALPHANAM

Một món quà đặc biệt từ Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ dành tặng các thành viên Alphanam Group, càng
ý nghĩa hơn nữa trong thời điểm tháng 3 - tháng của những người muốn lan tỏa yêu thương.
• Với các CBNV, các anh/chị sẽ quét mã QR Code để nhận ưu đãi, áp dụng tại tất cả các cửa hàng của PNJ trên toàn quốc.
Ưu đãi được áp dụng đến hết tháng 6/2022.
• Với các CBQL, thẻ VIP PNJ sẽ được chuyển đến các CBQL.
Ưu đãi được áp dụng đến hết tháng 12/2022.
Mọi thắc mắc về ưu đãi, gia đình Alphanam vui lòng liên hệ: Ms. Kim Ngân - Ban Marketing - SĐT/Zalo: 0916.679.678
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NHỮNG CÂY BÚT XUẤT SẮC ĐOẠT GIẢI
Cuộc thi viết

Tháng 3/2022, Alphanam Group phát động cuộc thi viết “Phụ nữ Alphanam trong tim ta”, với
mong muốn sẽ được “lắng nghe” cảm xúc từ các thành viên về Phái Đẹp của Đại gia đình. Giải
thưởng cuộc thi được tài trợ bởi Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều những tác phẩm dự thi với nội
dung sâu sắc và cảm xúc chân thành. Mỗi bài viết đều gửi gắm nhiều tình cảm dành cho những người
phụ nữ tuyệt vời của Alphanam. Ban giám khảo bao gồm ba lãnh đạo nữ của Tập đoàn: Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Mỹ, Mrs. Âu Thiên Hương và Mrs. Đào Thị Thu Giang đã “cầm cân nảy mực” một cách
công tâm để tìm ra các bài thi xuất sắc nhất.

Xin chúc mừng các cây bút đã chinh phục được Ban giám khảo:

Ms. Nguyễn Thị Như Hạnh
Phó Bộ phận Lễ tân - Altara Serviced Residences Quy Nhơn

Mr. Nguyễn Trung Dũng
Phó Phòng Marketing Thương mại Sản xuất

Ms. Vũ Thị Duyên
Trưởng Phòng Marketing Bất động sản - CTCP VIREX

Mr. Nguyễn Xuân Hào
Trưởng nhóm Kiểm soát TCKT&TT - Ban KSCL Tiến độ

Mr. Trần Thành Công
Chuyên viên Hợp đồng - Ban Pháp chế Hợp đồng

Ms. Bùi Thanh Hương
Trưởng phòng QLHĐ - CTCP Thang máy FUJIALPHA

Ms. Bùi Thị Khuyên
Trưởng Phòng HCNS - CTCP Thang máy FUJIALPHA

Ms. Nguyễn Thị Thái Hà
Chuyên viên Nội dung - CTCP VIREX
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Alphanam Magazine xin trích dẫn bài thi đạt giải nhất của cuộc thi kèm theo
những trích đoạn hay nhất từ các tác phẩm đạt giải, để Đại gia đình Alphanam
cùng lắng lại trong những tâm sự trong trẻo, chân thành!

“Những người phụ nữ Alphanam đáng kính”
BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI NHẤT CỦA
Ms. Nguyễn Thị Như Hạnh - Phó Bộ phận Lễ tân - Altara Serviced Residences Quy Nhơn

Cuộc đời cho ta những cuộc gặp gỡ khác nhau. Có thể là
định mệnh, là thoáng qua, đôi khi làm vương trong tâm
trí chúng ta một chút, hoặc lắm lúc lại là những khoảnh
khắc cần phải khắc cốt ghi tâm… Dù gì đi chăng nữa,
mỗi một cuộc gặp gỡ là lần chúng ta được nhìn lại, được
sẻ chia; trân trọng và được trân trọng. Và tôi cũng vậy,
30 năm cuộc đời trôi qua, trong tôi chiêm nghiệm được
nhiều điều từ những lần gặp gỡ với nhiều người cùng
giới và khác giới từ môi trường sống xung quanh khi còn
nhỏ, từ môi trường học tập khi còn là cô học trò tinh
nghich, từ môi trường làm việc với những đổi thay của
xã hội và ở đó tôi ngày càng trưởng thành. Hôm nay, tôi
sẽ kể cho các bạn nghe về một chương ngắn cho những
trải nghiệm trưởng thành của tôi tại ngôi nhà Alphanam
cùng với những người phụ nữ tuyệt vời.
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“Good morning Madam! How are you doing?”

Nhớ lại ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà chung Altara
Serviced Residences Quy Nhơn, hình ảnh người phụ

“Thank you for checking em, I’m still alive how are you?

nữ dáng người thấp con nhưng đầy mạnh mẽ gây ấn

Please stay away from your parents and grandma nhé

tượng trong tôi. Mạnh mẽ không chỉ ở việc dứt khoát,

as I’m sure we get this somewhere and you have strong

rõ ràng, không từ bỏ trong công việc mà ở cả hành

immunity. You maybe ok but that doesn’t mean you can’t

động. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên trước người quản lý

pass it around so careful nhé”.

xông xáo đi từng cầu thang bộ kiểm tra từng ngóc
ngách của từng tầng của tòa nhà khi công trình vẫn

Đấy là những câu thăm hỏi, trò chuyện giữa tôi và Cô

còn đang ngổn ngang, bề bộn. Đôi khi Cô là chuyên

Salome - Quản lý trực tiếp của tôi.

gia về thiết kế khi cầm trên tay cuộn thước để đo kích
cỡ cho việc lắp đặt quầy kệ ở quầy Bar; kể cả việc đo

Thật ra, hôm nay Cô ấy bệnh và không đến văn

đạc kích thước để sắp xếp các tấm ảnh, chữ tạo thêm

phòng. Giữa nơi đất khách quê người, không có

không khí làm việc tại văn phòng. Và sau đó thợ họ chỉ

người thân thích thì những lúc đau ốm như thế này

việc thi công theo đúng kích thước mà cô đã đo đạc.

mới thấm thía. Nhưng Cô ấy rất kiên quyết, chỉ nhờ tôi

Có khi cô lại là người tự tay bưng, dịch chuyển những

mua một ít thuốc theo đơn, một ít trái cây và loại rau

chậu cảnh trang trí ở khu vực sảnh sao cho thuận tiện,

mà cô ưa thích: mồng tơi và đậu bắp. Tôi ra khu vườn

đẹp mắt đúng như ý của cô mà lẽ ra phải cần đến 2

nhỏ xinh của mẹ hái những trái đậu rồng còn đẫm

người với những chậu nhỏ và cần sự trợ giúp của các

sương sớm và vài trái ớt lù màu tím gửi đến Cô kèm lời

chú bảo vệ gần đấy cho những chậu lớn hơn. Ngay

động viên. Mỗi lần nhận, Cô đều rất thích và bảo đậu

chính những lúc ấy, tôi tự nghĩ rằng lẽ ra Cô không nên

rồng thật tươi, ớt loại này vị rất thơm.

tự làm như thế mà có thể chỉ đạo nhân viên trong công
ty, nhưng sau đó tôi lại nghĩ à là vì Cô không muốn
phải trì hoãn, Cô muốn công việc phải hoàn thành
ngay tại thời điểm đó tùy vào tính chất. Ở Cô, tôi lại
được học thêm ở tính quyết liệt của một quản lý Sales
và Marketing, sự từng trải trong xử lý vấn đề đối với
dịch vụ chăm sóc khách hàng và ở tình mến thương,
đùm bọc nhau đối với các nhân viên có hoàn cảnh khó
khăn. Chỉ mong Cô chóng khỏe lại để tôi cùng Cô thực
hiện những dự định phía trước.

Cũng chính tại Ngôi nhà Altara Quy Nhơn, tôi may mắn
được làm việc và gặp gỡ nữ CEO Nguyễn Ngọc Mỹ xinh
đẹp, giỏi giang mà không biết bao nhiêu tờ báo hết
Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, Ms. Salome (thứ 2 từ trái sang)
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lời ca ngợi. Tuy chỉ mới gặp được hai lần, lần đầu là

cuộc gặp gỡ chung giữa chị và cán bộ nhân viên Altara

Ngược thời gian quay về ngày 17/02 hôm ấy, hình

Residences Quy Nhơn và lần thứ hai là cuộc gặp gỡ

ảnh bà cụ 90 tuổi chống gậy, chân bước vững vàng

trực tiếp với trưởng bộ phận để thuyết trình về mảng

lên 3 bậc cấp khu sảnh lễ tân, đi vào sảnh với đôi

dịch vụ quản gia của khách sạn. Cảm xúc đi từ sự

mắt long lanh ngấn nước và tưởng chừng như giọt

ngưỡng mộ về tài năng, phong thái, tính truyền thống,

nước mắt sắp trào ra. “Con chào Bà Ngoại, chào

khả năng dẫn dắt và tầm nhìn rộng lớn; trân trọng ở

mừng Bà đến với Altara Quy Nhơn” - Tôi xúc động

sự tiếp nối và gìn giữ văn hóa gia đình Alphanam, tạo

chào bà. Bà hiền từ chầm chậm ngồi vào ghế, ánh

động lực cho đội ngũ; biết ơn vì những điều lớn lao

mắt nhìn xung quanh và ngước cao nhìn về phía trần

và tâm huyết mà chị đã chia sẻ, tạo cảm hứng và lan

nhà như muốn thu vào mắt trọn hình ảnh của tòa

tỏa thúc đẩy nhiệt huyết, đam mê với nghề trong tôi.

nhà. Trên tay, bà cầm bó hoa hồng kem được phun

Với chị, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng không vì thế

lớp màu xanh nổi bật, giọng run run vì xúc động: “Bà

mà tôi chùn bước, tôi lấy đó làm động lực và mục tiêu

ao ước được vào đây từ lâu lắm rồi cháu ạ nhưng mà

phấn đấu đấu để hoàn thiện hơn không chỉ ở cương vị

anh Hải bảo phải đợi”.

mà tôi đang phụ trách mà tôi càng cần phải có trách
nhiệm hơn trong việc hướng dẫn, xây dựng đội ngũ

Rồi tôi nhìn thấy bà nở nụ cười hạnh phúc và cảm ơn

nhân viên cấp dưới thêm vững chãi và đầy đam mê. Tôi

sự tiếp đón nồng nhiệt của tất cả mọi người.

vẫn còn nhớ như in câu nói trong buổi gặp mặt hôm
ấy chị dành cho tôi, khi chị hỏi tôi về việc đã kết hôn

Hôm ngày 20, Bà cùng đoàn ăn trưa về, ghé sảnh Lễ

chưa và đến nay tôi vẫn đang chiêm nghiệm về câu nói

tân, Bà cầm lấy tay tôi và bảo: “Cho Bà gửi lời cảm ơn

ấy. “The right person will not make you feel difficult to

đến cô Quản lý và các anh chị em, hôm nay Bà về. Ở

fall in love. It’ll make everything easy”. Một lời cảm ơn

đây Bà thích lắm! Bà không biết còn đủ sức khỏe để

chân thành gửi đến chị.

vào lại đây lần nữa hay không? Khi nào cháu ra Hà Nội
thì báo Bà nhé!”

Dìu Bà đến thang máy, không hiểu sao tôi chẳng kìm
được nước mắt. Nó cứ tuôn ra và tôi khóc giàn giụa
trong lớp khẩu trang, cố cúi mặt hơi thấp xíu để những
người xung quanh không nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của
tôi. Quay lại quầy, Nó khóc, cứ thế, nấc lên từng tiếng,
Nó chợt nghĩ về bà Nội đang ở nhà cũng trạc tuổi với
bà Ngoại chị Ngọc Mỹ vậy. Và rồi nó nhìn về xa xăm,
trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ánh mắt người Bà thân
thương, mãn nguyện, trìu mến và tự nhiên nó nhoẻn
miệng cười hạnh phúc: “Chị Mỹ thật giống Bà! Tre già
Măng mọc!”
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Vậy đấy, những cuộc gặp gỡ tạo nên những cảm xúc,
giá trị và động lực. Và tôi thầm cảm ơn Alphanam đã
cho tôi cơ hội được làm việc, được trải nghiệm, được
cống hiến và thể hiện đam mê. Nếu có ai hỏi về những
người phụ nữ Alphanam như thế nào, tôi sẽ không
ngần ngại mà nói rằng: Họ là những con người sống
rất giàu tình cảm, mạnh mẽ, quyết liệt, bao dung, trí
tuệ, tầm nhìn trải qua nhiều thế hệ và tôi tự hào khi
được gặp họ mặc dù nhân duyên gặp gỡ nhau có thể
ngắn hoặc dài.

Nhân ngày chào mừng Quốc tế Phụ Nữ 8/3 - Ngày
dành cho “Một nửa của Yêu Thương”, tôi xin kính chúc
hai người phụ nữ yêu quý của gia đình tôi là Bà Nội và
Mẹ; cô Quản lý, chị Ngọc Mỹ và Bà Ngoại cùng những
người phụ nữ thân thương của Alphanam nói chung và
Altara Serviced Residences Quy Nhơn nói riêng thật
nhiều sức khỏe, luôn đong đầy yêu thương, hạnh phúc,
vững chãi, nhiệt huyết và tận tâm./.
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BÀI VIẾT

“Những nguồn cảm hứng bất tận”
MR. NGUYỄN TRUNG DŨNG
Phó Phòng Marketing Thương mại Sản xuất

Rất nhiều đồng nghiệp cũ sau khi rời Alphanam đã tâm sự với tôi rằng, kỷ niệm về những người
phụ nữ Alphanam là điều mà họ cảm thấy khó quên nhất. Không chỉ là những giọng nói thân thuộc,
những nụ cười xinh mà còn là phong cách làm việc sôi nổi, sự đam mê và tinh thần sẵn sàng dấn
thân, vươn mình trước mọi thử thách như những đóa hướng dương tìm về phía mặt trời.

… Xung quanh tôi tại Alphanam, ngày càng có nhiều người nhờ “nguồn cảm hứng” của Tổng giám
đốc Ngọc Mỹ mà phát triển mạnh mẽ hàng ngày. Cũng ngày càng có nhiều người thậm chí còn bắt
đầu trở thành những “nguồn phát” năng lượng tích cực hơn. Tôi tin rằng chính điều này đã và đang
mang đến cho môi trường làm việc ở Alphanam sự hạnh phúc, gắn kết và bền vững.

BÀI VIẾT

“Em có phải đàn ông không”
MS. VŨ THỊ DUYÊN
Trưởng Phòng MKT BĐS - CTCP VIREX

Tạo hóa thú vị ở chỗ đã ban cho người nam đặc ân được yêu thương người nữ. Ở Alphanam, tình yêu
của đàn ông dành cho chị em đồng nghiệp nhiều hơn bình thường một chút, là vì tình yêu lại được thêm
thắt rất nhiều sự ngưỡng mộ, nể trọng, luôn ăm ắp.

Tôi không muốn dùng “phi thường” để nói về phụ nữ Alphanam. Tôi thấy không còn từ nào hợp hơn
một chữ “CHẤT”.

Giống như đàn ông nơi này, tôi cũng rất yêu phụ nữ Alphanam.

Trong cuộc sống, người nam và người nữ đều có những nỗi lo, sự áp lực khác nhau. Chúng ta có thể
giúp nhau hoặc không, nhưng chúng ta có thể chia sẻ, lắng nghe. Khi chia sẻ áp lực với người khác,
ta sẽ không áp lực hơn nhưng người khác lại nhẹ nhõm hơn.
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BÀI VIẾT

“Điệu vè tôi kể”
MR. NGUYỄN XUÂN HÀO
Trưởng nhóm Kiểm soát TCKT&TT
Ve vẻ vè ve

Gọi là văn phòng

Xin có lời chúc

Điệu vè tôi kể

Một lòng đoàn kết

Ngọc Mỹ thủ quân

Chị em nhà ta

Mỗi người một nét

Tài sắc vẹn toàn

Mồng tám tháng ba

Khả năng phát huy

Dẫn đầu thương hiệu

Dẻo như cơm nếp

Vững bước tương lai

Kim Yến dễ hiểu

Đẹp như hoa hồng

Đường dài hạnh phúc

Tài chính vững vàng…

BÀI VIẾT

“Phái đẹp Alphanam”
MR. TRẦN THÀNH CÔNG
Chuyên viên Hợp đồng - Ban PCHĐ

Những người phụ nữ Alphanam, dù ở bất cứ vị trí nào thì họ vẫn luôn thể hiện phẩm chất lãnh đạo,
phát huy thế mạnh là sự linh hoạt, mềm dẻo, nhưng không kém phần bản lĩnh, quyết đoán để đạt
được những hiệu quả trong công việc và mục tiêu họ hướng đến. Những người phụ nữ mạnh mẽ ấy
của Alphanam cũng không ngại ngần san sẻ thời gian dành cho bản thân, dành cho gia đình, vì đam
mê và trách nhiệm với công việc.

BÀI VIẾT

“Những bông hồng vàng của Alphanam”
MS. BÙI THỊ KHUYÊN
Trưởng Phòng Nhân sự - CTCP Thang máy FUJIALPHA
Kết quả của những thành công mà phụ nữ Alphanam có được chính là quá trình tôi luyện, học hỏi,
phát triển để có được bản lĩnh quyết đoán và dám bứt phá. Minh chứng cho dấu ấn ấy là những
vị trí họ đang nắm giữ trong Tập đoàn. Họ là Nữ tướng, bởi ngoài thiên chức làm mẹ, làm những
Bông hồng vàng đẹp đẽ, họ còn giữ được vai trò trụ cột trong Tập đoàn, cùng chèo lái con thuyền
Alphanam vượt sóng vươn ra biển lớn.
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BÀI VIẾT

“Phụ nữ Alphanam trong tim tôi”
MS. BÙI THANH HƯƠNG
Trưởng Phòng Quản lý Hợp đồng - CTCP Thang máy FUJIALPHA

Trong công việc, với tinh thần trách nhiệm, đầy nhiệt huyết và đam mê công việc, không ngại khó,
ngại khổ, luôn sẵn sàng ứng biến và hoàn thành với mọi công việc, mọi vị trí được giao. Với đồng
nghiệp, luôn chan hòa, đoàn kết, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, những niềm vui, nỗi buồn trong
công việc và cuộc sống.

Sau mỗi buổi tan làm, họ lại trở về với gia đình bé nhỏ của mình, làm bổn phận của một người
con, người vợ, người mẹ, họ luôn luôn chu toàn, hết mực yêu thương và chăm lo cho gia đình.
Nếu để dùng một từ ngữ để diễn tả những người phụ nữ ALPHANAM thì có thể nói đó là những
con người “VĨ ĐẠI”.

BÀI VIẾT

“Những bông hồng “không gai”…”
MS. NGUYỄN THỊ THÁI HÀ
Chuyên viên Nội dung - CTCP VIREX

Không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay duyên số, nhưng từ khi tôi bén duyên với Alphanam
đến giờ, những người dẫn tôi đi những bước đi đầu tiên tại nơi đây đều là những người phụ nữ. Đó
là chị Ngọc Mỹ - người truyền cảm hứng cho tôi; là chị Giang, là Duyên hàng ngày chỉ bảo tôi, hướng
dẫn tôi hoàn thành tốt công việc; là chị Phương, chị Hòa, em Vân Anh luôn quan tâm chăm sóc
đời sống của cán bộ nhân viên trong đó có tôi; là các cô, các chị lao công thỉnh thoảng tôi gặp dù
không trò chuyện, trao đổi gì nhiều nhưng chỉ cần khi gặp nhau cùng chào nhau và trao cho nhau
một nụ cười thân thiện cũng đủ làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp rất nhiều.

Đúng là ở đâu có tình thương thì ở đó có niềm vui, hạnh phúc và nụ cười…
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Chia sẻ
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SÁCH

DÁM HẠNH PHÚC
VÀ THÔNG ĐIỆP

“HÃY CHỌN MỘT
CUỘC ĐỜI YÊU THƯƠNG”
Dựa trên nền tảng lý thuyết của tâm lý học Adler, tâm
lý học hành động, “Dám hạnh phúc” của hai tác giả
Kishimi Ichiro và Koga Fumitake là cuộc đối thoại của
một chàng thanh niên với người triết gia để tìm ra bản
chất của hạnh phúc và làm thế nào để có được hạnh
phúc, khi chàng thanh niên đang đứng trước ngưỡng
cửa của ngờ vực, thất bại.

“Dám hạnh phúc” tức là loại bỏ tâm lý “người khác xấu

“Dám hạnh phúc” thật sự là cuộc tranh luận để hoàn

xa, ta tội nghiệp”, “phủ định thưởng phạt” trong giáo dục,

thiện “Dám bị ghét”, hay rộng hơn, là hoàn thiện một con

con người phải đi “từ nguyên lý cạnh tranh đến nguyên lý

người dám thay đổi, dám tiến lên nắm lấy hạnh phúc cho

hợp tác”, người ta cần “cho đi, nếu không sẽ không được

riêng mình.

nhận lại”, và cuối cùng, “dám hạnh phúc” cũng là “dám
tôn trọng”, dám “chọn cuộc đời yêu thương”.

“Dám hạnh phúc” là phần tiếp theo của cuốn sách nổi
tiếng trước đó “Dám bị ghét”, cả hai ấn phẩm này đều

Là một cuốn sách đề cập tới tâm lý học ứng dụng, nói về

bắt nguồn từ trường phái tâm lý học Alfred Adler để diễn

những vấn đề liên quan đến thay đổi bản thân, thay đổi

giải các quan điểm. Tuy nhiên, “Dám hạnh phúc” lại bàn

tư duy nhưng không hề khô khan, cũng chẳng hề đi vào

sâu hơn về lòng can đảm “làm thế nào để có được hạnh

con đường sáo mòn, hô hào lý thuyết suông. Bởi những

phúc”, về mối quan hệ giữa tình yêu, sự tự lập và lựa

tuyên ngôn, mỗi lời khuyên trong “Dám hạnh phúc” được

chọn lớn nhất của cuộc đời.

xây dựng trên nền tảng tâm lý học Adler, qua hình thức
trao đổi qua lại với từng ví dụ, dẫn chứng qua trải nghiệm

“Ai cũng có thể hạnh phúc ngay từ giây phút này” nhưng

cụ thể giữa hai con người đều có học thức, địa vị. Vì thế,

“chúng ta không thể hưởng thụ hạnh phúc nếu chỉ đứng
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yên tại chỗ. Cần phải tiếp tục tiến bước trên con đường
mình đã đặt chân lên.”

Dám hạnh phúc, tưởng là những kiến thức xa vời mà cuối
cùng, cuốn sách ấy đưa tới cho người đọc những giá
trị nhân sinh gần gũi, giản dị, có lẽ ai cũng biết nhưng
giữa bộn bề cuộc sống, có thể người ta đã xem nhẹ
hay lỡ lãng quên.
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