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LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT



Thư ngỏ
Đại gia đình Alphanam thân mến,

Khi Alphanam Magazine số 53 phát hành, cũng là lúc Quý II chỉ còn một tháng nữa sẽ kết thúc. 

Tháng 5 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Tập đoàn khi khách sạn Four Points by Sheraton 

Đà Nẵng đánh dấu hành trình bốn năm hoạt động; Công ty Cổ phần Thang máy FUJIALPHA và 

Công ty Cổ phần Liên doanh ALPEC kỷ niệm hai năm kể từ ngày khởi đầu sứ mệnh mới. Hãy 

cùng gửi tới các thương hiệu của gia đình Alphanam những lời chúc tốt đẹp nhất về sự lớn 

mạnh trong tương lai!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc chúng ta đã bước qua một nửa chặng đường 

của năm 2022. Những mục tiêu và kỳ vọng được đặt ra vào thời điểm ban đầu đang dần được 

hiện thực hóa. Leonardo da Vinci từng nói: “Thời gian sẽ ở lại đủ lâu cho những người biết sử 

dụng nó”, chúng ta - những người Alphanam hãy cứ sống hết mình, làm việc với tinh thần tích 

cực để luôn là nguồn sức mạnh quý giá cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. 

Tại Alphanam, đội ngũ nhân sự chính là một trong những giá trị cốt lõi, mỗi đơn vị của tập 

đoàn là một tập thể với những người cùng đam mê, cùng sở thích, cùng giá trị tìm đến nhau và 

quy tụ về một mối để tạo nên Alphanam tỏa sáng. 

Mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đều đã mang trên mình nhiều loại kỳ vọng, đây là điều khó 

tránh khỏi. Nhưng chọn núp mình dưới một chiếc ô, hay tự do đến bất kỳ nơi nào ưa thích, 

chuyện này chúng ta có thể tự quyết định được. Giống như dòng viết của nhà văn Hermann 

Hesse: “Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Nếu một người khao khát có được thứ gì 

đó và cuối cùng có được nó, thì đó không phải là tình cờ, mà là công lao của anh ta, chính ý 

chí đã đưa anh ta đến được nơi đó.”

Chúc Đại gia đình Alphanam tận dụng hiệu quả từng ngày, từng giờ làm việc để danh sách 

những Ngôi sao Alphanam được vinh danh của Quý II sẽ nối dài hơn nữa! 

Trân trọng,

Ban Biên tập
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CTCP Đầu tư Alphanam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

cùng Tổng Công ty Xây dựng số 15

Four Points by Sheraton Đà Nẵng kỷ niệm 4 năm thành lập

“4 years Four Points for you”8

19/5/2022 - Đánh dấu cột mốc 2 năm của một “Hành trình mới” 10

Nhìn lại tháng 5 với những hình ảnh đáng nhớ12
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Tham dự lễ ký kết, về phía Alphanam 

Group có Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, 

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật và Ban 

Lãnh đạo các công ty thành viên.

Về phía đối tác Tổng Công ty Xây dựng số 

1 có sự tham gia của ông Lê Hữu Việt Đức - 

Tổng giám đốc; ông Vũ Gia Bình, ông Lê Bảo 

Anh, ông Phan Văn Chính, ông Kim Wonjin - 

Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo và CBQL 

các phòng ban liên quan.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) được biết đến như một tập 

đoàn xây dựng đa ngành nghề với các lĩnh vực cốt lõi gồm 

xây dựng, đầu tư, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng; 

ngành phụ trợ gồm tư vấn thiết kế, kinh doanh bất động 

sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu. Với các 

tiêu chí an toàn, chất lượng, tính năng vận hành và thẩm 

mỹ, đến nay CC1 đã khẳng định thương hiệu là Chủ đầu tư 

của nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, dân dụng, 

giao thông và từng được vinh danh là Top 5 doanh nghiệp 

xây dựng tốt nhất Việt Nam. CC1 hợp tác với nhiều đối tác 

lớn đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, đồng thời tham 

gia vào nhiều công tác hạ tầng có tính khả thi cao trên khắp 

mọi miền Tổ Quốc. Tổng Công ty Xây dựng số 1 được mệnh 

danh là “Biểu tượng của ngành xây dựng tại Việt Nam”.

Sáng ngày 14/5/2022, một thỏa thuận 

hợp tác chiến lược đã chính thức được 

ký kết giữa CTCP Đầu tư Alphanam và 

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), tạo 

tiền đề cho việc hợp tác phát triển bền 

vững về sau.

CTCP ĐẦU TƯ ALPHANAM
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 
CÙNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
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Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn 

Tuấn Hải chia sẻ về cơ duyên giữa 

Alphanam và CC1: “Cả hai đều là những 

doanh nghiệp lâu đời, có tuổi đời lâu năm 

trên thị trường nhưng lại có khí thế mới 

của sự đổi thay về thế hệ lãnh đạo. Cả hai 

đều có nét tương đồng để hợp tác cùng 

nhau, có hiệu quả thì mới đầu tư”.

Đồng thời, Chủ tịch nói về tiềm lực và 

những kỳ vọng về việc hợp tác ở bốn 

nhóm công việc:

• Nhóm bất động sản cao cấp: Với tư cách 

là chủ đầu tư, Alphanam mong muốn có 

những nhà thầu, nhà quản lý tham gia dự 

án của Alphanam, đặc biệt là những công 

trình quy mô lớn.

• Nhóm hạ tầng khu công nghiệp, nhà 

xưởng cho thuê.

• Cùng là chủ đầu tư trong một số dự án: 

CC1 có thể góp vốn chung để cùng với 

Alphanam phát triển số lượng và quy mô 

dự án. Mỗi công ty có sự chuyên nghiệp 

ở mảng nào thì sẽ phát huy mảng đó để 

cùng hợp lực.

• Alphanam có các nhà máy sản xuất sơn và thang máy, khi 

trở thành đối tác chiến lược thì sẽ có các chính sách đặc 

biệt để đồng hành cùng nhau; tạo ra được các sản phẩm có 

giá trị cho khách hàng, cho người tiêu dùng.

Cuối cùng, Chủ tịch gửi lời chúc tốt đẹp đến đối tác ký kết: 

“Chúc cho thương hiệu “số 1” sẽ tiếp tục đi cùng với CC1 

trong các chặng đường tiếp theo”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Hữu Việt Đức - 

Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1 phát biểu khẳng 

định: “Cả CC1 và Alphanam đều có thời gian phát triển 

tương đối dài, đủ để xác lập vị thế của doanh nghiệp trong 

xã hội. Làm sao phối hợp được để phát huy thế mạnh của cả 

hai bên dẫn đến cùng nhau phát triển trong thời gian tới, đó 

là điều rất quan trọng”.
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Sau nghi thức ký kết giữa Tổng giám đốc 

Nguyễn Minh Nhật và ông Lê Hữu Việt Đức, 

hai bên đã trao nhau những món quà lưu 

niệm, biểu trưng cho sự tin tưởng, trân 

trọng và hợp tác quý báu đến từ hai phía.

Buổi lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác ban đầu, tạo ra tiền đề 

để nâng tầm, cộng hưởng thế mạnh và mang lại lợi ích bền 

vững cho Alphanam và CC1, biến hợp tác trở thành hiệu quả, 

giữ mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.
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Ngày 19/5/2022 vừa qua, Four Points by Sheraton Đà Nẵng vui mừng tổ chức Lễ kỷ niệm 4 năm kể từ 

ngày thành lập. Sinh nhật tuổi thứ tư đã trọn vẹn hơn rất nhiều, bởi năm nay khách sạn đã mở cửa 

đón khách trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19.

Chương trình mở màn với video đầy xúc cảm về 

hành trình 4 năm của Four Points by Sheraton 

Đà Nẵng, với những giải thưởng giá trị và hơn hết là 

nhận được sự công nhận, tin tưởng của đông đảo 

du khách trong nước & quốc tế. Quá khứ, hiện tại và 

tương lai, Four Points by Sheraton Đà Nẵng luôn là 

“Toà nhà 36 tầng sừng sững trước bãi biển Đà Nẵng, 

là trái tim và nhịp đập của Alphanam”.

Buổi tiệc trở nên sôi động và nhiều màu sắc với 

những tiết mục nghệ thuật như múa lửa, biểu diễn 

trống nước, các ca khúc của ban nhạc và đặc biệt 

là phần bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt, hòa mình 

vào chương trình, các thành viên tham dự cùng 

thưởng thức những món ăn được thực hiện bởi đầu 

bếp của Four Points by Sheraton Đà Nẵng. 

Sau hai năm không thể kỷ niệm ngày thành lập một 

cách vẹn tròn, năm nay, Four Points by Sheraton 

Đà Nẵng đã có được một bữa tiệc sinh nhật ấm 

cúng đón mừng tuổi mới. Các thành viên gia đình 

Alphanam, các đối tác và khách hàng cùng tập thể 

CBQL, CBNV Four Points quây quần bên nhau cùng 

hát vang câu ca mừng sinh nhật. Nghi thức cắt bánh 

được thực hiện bởi Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải cùng 

phu nhân Đỗ Thị Minh Anh và Tổng giám đốc Nguyễn 

Minh Nhật, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ. Bánh 

sinh nhật được trang trí bằng hình ảnh những mốc 

sự kiện quan trọng suốt chặng đường đã qua của 

khách sạn.
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Tháng 1/2022, Four Points By Sheraton Đà Nẵng mở 

cửa trở lại, nhanh chóng đưa mọi hoạt động của 

khách sạn trở lại quỹ đạo, trở thành điểm đến được 

du khách yêu thích và tin tưởng lựa chọn cho những 

chuyến nghỉ dưỡng sau dịch tại thành phố đáng 

sống nhất Việt Nam.

Four Points by Sheraton Đà Nẵng là dự án đầu tiên 

được triển khai trong chuỗi hơn 15 thương hiệu 

khách sạn quốc tế mà Alphanam hợp tác với đối tác 

danh tiếng Marriott International. Ngày 19/5/2018, 

Khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng chính 

thức mở cửa đón khách. Sau 4 năm hoạt động, trải 

qua nhiều thách thức nhưng vẫn vững bước trên 

đường lớn, Four Points by Sheraton Đà Nẵng đang 

ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường, xác 

lập vị thế của Alphanam trên cương vị một nhà đầu 

tư tiên phong kiến tạo những sản phẩm mang đẳng 

cấp quốc tế.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 của Four Points by 

Sheraton Đà Nẵng! Mong rằng khách sạn sẽ phát triển 

lớn mạnh hơn nữa, toàn thể các thành viên luôn mạnh 

khỏe và vững vàng để vượt qua mọi thách thức!
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Tại cuộc họp về tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy 

nhiệt điện BOT Vân Phong 1 diễn ra chiều ngày 12/5 tại Khánh 

Hòa, ông Lâm Sơn Tùng - đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần 

Alphanam E&C cam kết hoàn thành tiến độ dự án vào cuối năm 

2022 như đã cam kết. Hiện nay, tiến độ các dự án đang bám 

sát kế hoạch đề ra. Toàn công trường đang rất nỗ lực để đẩy 

nhanh tiến độ thi công.

Những lời nhắn gửi dễ thương 

về việc giữ gìn vệ sinh chung, 

“sống xanh - thở lành’’ đã 

xuất hiện trên khắp mọi nẻo 

đường ở tầng 3 - trụ sở 108 

Nguyễn Trãi. 

Chuyến xe thời gian vẫn đang lăn bánh, trên chặng đường phát triển của Alphanam 

luôn có những kỷ niệm không thể mờ phai trong tâm trí những người chứng kiến. Giống 

như cách Nghệ sĩ nổi tiếng người Anh Ed Sheeran lưu giữ lại biết bao khoảnh khắc đẹp: 

“We keep this love in a photograph, We made these memories for ourselves”, người 

Alphanam cũng sở hữu bộ sưu tập ảnh để mỗi khi nhìn lại, những tấm hình sẽ theo một 

hành trình cảm xúc để tự kể câu chuyện của mình. 

Alphanam Magazine số 53 xin điểm lại những hình ảnh ấn tượng của tháng 5.

NHÌN LẠI THÁNG 5
VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
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Các thành viên Altara Serviced Residences đã sẵn sàng 

cho mùa hè “Visit Quy Nhơn, Stay Altara”. Buổi kick-off 

được tổ chức vào sáng ngày 14/5, khởi động mùa cao 

điểm và khơi dậy thêm động lực cho quãng thời gian 

bận rộn phía trước của người Alphanam tại Quy Nhơn.

Vào sáng ngày 28/5, sự kiện “Thưởng vị Quy Nhơn, bàn chuyện 

mua nhà cùng Altara” được tổ chức tại hội trường 3B - trụ sở 

33A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thu hút gần 100 khách hàng 

và các chuyên viên Kinh doanh trên thị trường. Thưởng thức 

ẩm thực Quy Nhơn; trải nghiệm không gian căn hộ biển cao cấp 

Altara Residences đầy chân thực qua công nghệ 3D scanning; 

lắng nghe chính sách bán hàng và cơ hội đầu tư đặc biệt với 

Altara ngay tại biệt thự Pháp cổ 33A Bà Triệu là những nội dung 

khách hàng đặc biệt quan tâm và ấn tượng.

Sáng ngày 18/5, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022 

đã diễn ra. UBND tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư cho 17 

doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh. Tại Hội 

nghị, ông Bùi Văn Chiến - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sao 

Đỏ Tây Nguyên cùng ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã thực hiện ký Biên bản ghi nhớ đầu tư lĩnh vực hạ tầng 

đô thị, nghỉ dưỡng tại thành phố Pleiku.

Hình ảnh Toà nhà M Landmark khoác 

lên mình chiếc áo ánh sáng rực rỡ để 

chúc mừng sự kiện đội tuyển nam và 

đội tuyển nữ Việt Nam đạt huy chương 

Vàng bộ môn Bóng đá tại SEA Games 31.
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Kể từ ngày 19/5/2020, FUJIALPHA tái xuất trở lại thị trường với một diện mạo mới và 

ALPEC bắt đầu hiện thực hóa sứ mệnh “ALPEC vĩ đại trở lại”.

19/5/2022 

ĐÁNH DẤU CỘT MỐC 2 NĂM CỦA MỘT
“HÀNH TRÌNH MỚI” 

Ngày 19/5 của hai năm về trước là một cột mốc đáng nhớ đối với các thành viên của 

ALPEC và FUJIALPHA với hai sự kiện quan trọng:

• Thành lập Công ty Cổ phần Thang máy FUJIALPHA.

• Ra mắt HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh ALPEC.

Năm 2020, để chuẩn bị cho một hành trình mới sắp bắt đầu, hàng loạt cuộc họp đã được diễn 

ra với những chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Đúng ngày 19/5, trước hơn 100 CBNV 

CTCP liên doanh ALPEC và CTCP Thang máy FUJIALPHA từ Hà Nội, Hưng Yên, miền Trung và 

miền Nam, Ban Lãnh đạo và Ban Điều hành của hai công ty đã chính thức nhận bổ nhiệm và 

ra mắt. Những chia sẻ của những thế hệ lãnh đạo cũ, những cam kết cùng nhiệt huyết sôi 

sục của thế hệ lãnh đạo mới đều mang một điểm chung là mong muốn ALPEC “vĩ đại trở lại” 

và một “FUJIALPHA hoàn toàn mới”.

(Hình ảnh được ghi lại vào ngày 19/5/2020)
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Hai năm trôi qua, nhờ sự quyết tâm cùng tinh thần quyết liệt của tất cả cá nhân ALPEC & 

FUJIALPHA nói riêng và từng thành viên dưới mái nhà Alphanam nói chung, hành trình mới 

của hai công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. 

Chúc ALPEC và FUJIALPHA sẽ phát triển nhanh - mạnh và bền vững hơn nữa trong giai đoạn 

sắp tới!

(Hình ảnh được ghi lại vào ngày 19/5/2020)

Nhân dịp chào mừng sinh nhật FUJIALPHA tròn 2 tuổi (19/5/2020 - 19/5/2022) và hướng tới 

ngày lễ kỷ niệm sinh nhật Alphanam tròn 27 tuổi (19/8), FUJIALPHA mong muốn được hợp 

tác với tất cả các thành viên Đại gia đình Alphanam trên mọi miền Tổ Quốc. Trở thành Cộng 

tác viên bán thang máy FUJIAPHA, Anh/Chị sẽ nhận được mức chiết khấu tối đa lên đến 3% 

tuỳ mỗi hợp đồng và có thêm trải nghiệm khám phá bản thân với vai trò Seller - thách thức 

mới và “không gì là không thể”. 

Ngoài ra, CTV ký hợp đồng bán thang trong thời gian từ ngày 19/5 đến ngày 19/8 sẽ được 

tặng 2 voucher nghỉ dưỡng tại Altara Residences Quy Nhơn.

• Liên hệ Mrs Ngọc: 098 258 3658 hoặc Hotline: 090 170 9886 để đăng ký thông tin CTV.
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Bộ phận Buồng phòng (housekeeping) Altara Suites Đà Nẵng và Altara Residences Quy Nhơn

“Văn hoá gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất”

15

Tiêu
Điểm
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BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG (HOUSEKEEPING)
ALTARA SUITES ĐÀ NẴNG VÀ ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

VĂN HOÁ GIA ĐÌNH
LÀ

Chỗ dựa tinh thần
LỚN NHẤT

Trong câu chuyện cổ tích “Tấm Cám”, sau một ngày dài, bà lão hàng nước trở về và vô cùng sửng sốt khi nhìn 

thấy căn nhà sạch sẽ, tươm tất. Bà không hề hay biết rằng cô Tấm bước ra từ quả thị đã đỡ đần bà dọn dẹp nhà 

cửa, giặt giũ quần áo một cách thầm lặng. Tại các khách sạn, chúng ta cũng có những “chàng Tấm”, “cô Tấm” 

chăm chỉ, chịu thương chịu khó như vậy. 

Để tạo nên chất lượng dịch vụ của hai khách sạn Altara Suites Đà Nẵng và Altara Residences Quy Nhơn, không 

thể không nói đến đóng góp lớn lao của đội ngũ nhân sự bộ phận Buồng phòng. Guồng quay công việc với 

những vất vả không kể xiết nhưng chính lòng yêu nghề và hơn hết là tình cảm dành cho ngôi nhà chung mang 

tên Altara là động lực vô hình cổ vũ, thôi thúc họ cố gắng từng ngày, miệt mài trong từng giờ lao động.

Công việc nào cũng vậy, luôn có những yêu cầu khắt 

khe và đặc thù riêng biệt, nghề buồng phòng cũng 

không ngoại lệ. Các thành viên bộ phận Housekeeping 

khách sạn đòi hỏi cần có sự tỉ mỉ, chịu khó cũng như 

nền tảng sức khỏe tốt thì mới có thể hoàn thành khối 

lượng đầu việc khổng lồ mỗi ngày. Chưa kể những căn 

bệnh như đau lưng; mỏi cổ; đau vai, gáy luôn là mối nguy 

hiểm thường trực, bởi vậy tình yêu nghề, dành nhiều 

tâm sức và tìm được niềm vui trong công việc trở thành 

những yếu tố quan trọng để họ gắn bó lâu dài.

Công việc buồng phòng không chỉ đơn giản là dọn dẹp 

và sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, sạch sẽ. Tại 

Altara, các thành viên Housekeeping sẽ được đào tạo 

theo quy trình chặt chẽ như việc trải ga giường như 

thế nào được coi là đạt tiêu chuẩn, cách dùng khăn 

lau chùi đồ đạc sao cho sạch sẽ, thậm chí cách cầm 

chổi quét nhà như thế nào để bụi không bay ngược 

trở lại vào bên trong hoặc dính vào đồ đạc của khách 

hàng cũng cần phải học. Khách sạn Altara Suites 

Đà Nẵng và Altara Residences Quy Nhơn luôn được 

NHỮNG CHIẾN BINH
LÀM VIỆC BẰNG TẤT CẢ TÂM SỨC
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Ms. Dương Thị Thanh - Nhân viên Housekeeping của 

Altara Suites Đà Nẵng - một trong hai người được vinh 

danh với danh hiệu “Chiến binh Quý I/2021” tâm sự: 

“Tôi trở thành thành viên của Altara Suites đúng vào 

ngày mở cửa của khách sạn. Hành trình của Altara 

cũng là sự bắt đầu của tôi. Ban đầu, tôi thấy khá căng 

thẳng khi nhận một số phản hồi, góp ý của khách 

hàng, nhưng càng về sau tôi càng quen việc và tự giải 

quyết được những nỗi lo của bản thân mình để trở nên 

tự tin hơn”.

khách hàng khen ngợi về chất lượng dịch vụ, chính 

nhờ một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ nhân 

viên buồng phòng. Quý I/2022 ghi nhận hai thành 

viên Housekeeping hoàn thành xuất sắc công việc và 

đạt cúp tôn vinh “Người Alphanam xuất sắc” là minh 

chứng cho việc một tập thể nhiệt huyết sẽ tạo nên 

những con người bền bỉ, mạnh mẽ. 
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Khi được hỏi điều gì là quan trọng để trở thành một 

nhân viên Housekeeping giỏi, Ms. Dương Thị Thanh 

không ngần ngại chia sẻ: “Tính trung thực chính là yếu 

tố tiên quyết với tôi, và với tất cả nhân viên làm dịch 

vụ khách sạn, bởi khách hàng đến lưu trú sẽ mang rất 

nhiều tài sản của mình, bao gồm những món đồ có 

giá trị lớn. Bộ phận Buồng phòng là những người làm 

việc và tiếp xúc trực tiếp với khách, họ đặt niềm tin vào 

chúng tôi nên sự trung thực là điều không thể thiếu 

khi làm việc. Ngoài ra, tôi còn tự rèn giũa kỹ năng giao 

tiếp và truyền tải thông tin bằng chính ngôn ngữ của 

mình một cách tự nhiên. Tôi mong rằng nụ cười, sự 

thân thiện của mình sẽ giúp khách hàng cảm thấy an 

tâm và ấm áp như một ngôi nhà thực sự”.

Các thành viên bộ phận Buồng phòng còn tạo thói 

quen chăm sóc khách hàng từ những điều nhỏ nhất: 

đặt đồ đúng vị trí mà khách hàng đã dặn, nhớ tên riêng 

của khách hàng, chúc mừng sinh nhật hoặc chúc 

mừng ngày kỷ niệm nếu như biết thông tin. Có những 

khách hàng chỉ muốn dọn phòng vào 2 giờ chiều, thì 

nhân viên Buồng phòng cần ghi nhớ điều đó để thực 

hiện chứ không để khách phải nhắc lại lần thứ hai. Vô 

vàn điều nhỏ bé như vậy nhưng sẽ tạo nên những ấn 

tượng tốt đẹp về một dịch vụ đến từ trái tim của Altara. 

Mr. Hoàng Nguyễn - Phó Bộ phận Buồng phòng - Altara 

Residences Quy Nhơn cho biết, yêu cầu của nghề 

Housekeeping là cần phải biết nhiều thông tin tưởng 

chừng như nhỏ nhất, như giờ mở cửa buổi sáng của 

Nhà hàng, giờ lễ tân kết thúc ca trực, giờ giấc mở cửa 

của những dịch vụ thiết yếu như phòng Gym hay Hồ 

bơi…  để chia sẻ được với khách hàng. Bên cạnh đó, 

nhân viên Buồng phòng nên có sự năng động, hiểu 

biết về đa dạng nhiều lĩnh vực và xử lý tình huống 

nhanh: “Tôi giả sử sàn nhà gặp phải sự cố về một vết 

bẩn chẳng hạn, nếu có kiến thức thì sẽ hiểu ngay cần 

dùng hợp chất hay cách thức gì để làm sạch, không 

tốn quá nhiều thời gian của khách hàng và của chính 

bản thân mình”. Anh cũng nhận định, nghề Buồng 

phòng quan trọng bậc nhất vẫn là tính cách và thái độ 

làm việc “không bao giờ được nói Không” để tự luyện 

rèn bản thân trong môi trường dịch vụ có sự cạnh 

tranh cao. Phản xạ đầu tiên khi được giao việc là tìm 

cách xử lý, dù chưa hiểu rõ đi chăng nữa thì cần tìm 

hiểu, hỏi ngược lại cách làm và hướng giải quyết chứ 

không phải phủ nhận là không làm được. Với một quản 

lý như Mr. Hoàng còn đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn thế: 

“Tôi nghĩ nghề của mình không phải chỉ làm việc tay 

chân, mà cũng cần phải suy nghĩ xem công việc đó cần 

phương pháp hay công cụ gì, bao nhiêu nhân sự thực 
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hiện, ước lượng sẽ xong trong bao nhiêu thời gian. 

Thực ra nhiều người nghĩ rằng nghề Buồng phòng chỉ 

cần chăm chỉ, chịu khó, nhưng thực ra công đoạn nào 

cũng phải nghĩ xem cần làm gì để nhanh hơn, đảm bảo 

chất lượng nhưng cũng cần tốc độ nữa, nhất là trong 

thời điểm đông khách”.

Ms. Phạm Thị Xoa - Phó Bộ phận Buồng phòng khách 

sạn Altara Suites Đà Nẵng nhớ mãi một trường hợp 

khách hàng từ miền Bắc chọn Altara Suites làm điểm 

dừng chân, ngay khi đến đã không ngừng dành lời 

khen về vẻ đẹp của khách sạn khiến chị và các đồng 

nghiệp rất hãnh diện và tự hào. Sau đó khi đoàn khách 

muốn tìm một số địa điểm vui chơi, chị đã tận tình chỉ 

dẫn và còn cung cấp thông tin hết sức cụ thể để khách 

hàng có được những trải nghiệm trọn vẹn. Trước giờ ra 

sân bay trở về, khách hàng cảm ơn và còn nhớ tên của 

chị: “Cảm ơn Xoa rất nhiều. Lần sau vào Đà Nẵng nhất 

định sẽ đến Altara và mong rằng sẽ lại được gặp em”. 

Lúc đó chị đã vô cùng hạnh phúc. 

Ms. Phạm Thị Xoa bộc bạch: “Chúng tôi có những lúc 

khá mệt, đặc biệt trong những ngày lễ, ngày cao điểm. 

Tất cả thành viên sẵn lòng kiêm nhiều việc một lúc, làm 

việc không ngơi nghỉ để hoàn thành công việc được giao. 

Thật may là chúng tôi có những buổi đào tạo chéo giữa 

các bộ phận với nhau nên hoàn toàn có thể hỗ trợ khi 

thiếu nhân sự. Ở Altara, các bộ phận không bao giờ có 

thái độ đùn đẩy công việc, nhân sự và lễ tân còn từng đi 

gom rác hộ bộ phận Buồng phòng. Chúng tôi tự nhủ cứ 

cố gắng thêm một chút, khách hàng càng đông thì minh 

chứng rằng Altara Suites của chúng tôi ngày càng được 

nhiều người biết đến và tin tưởng.”

Đối với những nhân viên Buồng phòng của Altara, 

những giấc ngủ trưa và những bữa ăn đúng giờ là điều 

vô cùng hiếm có, bởi thời gian khách hàng check-in, 

check-out và cần dọn dẹp phòng ốc diễn ra liên tục 

trong một ngày. Dù vậy, các thành viên không bao giờ 

than trách và luôn sẵn sàng làm hết việc rồi mới về 

nhà chứ không có khái niệm “hết giờ”, “hết ca”, những 

tháng cao điểm còn không nghỉ phép ngày nào để 

khách sạn luôn vận hành trơn tru nhất. Họ cống hiến 

trước tiên vì Alphanam, vì Altara, và hơn hết là vì niềm 

tin khách hàng đặt vào họ. 
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Mrs. Nguyễn Thị Gái - Bộ phận Buồng phòng - Altara 

Residences Quy Nhơn nói về văn hóa gia đình tại đây: 

“Khách hàng và cả đồng nghiệp thường hỏi tôi rằng 

sao lớn tuổi rồi mà vẫn có sức bền để làm mải miết 

không nghỉ tay. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi bỏ công, bỏ 

sức làm vì tôi coi Altara Residences Quy Nhơn như 

ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi làm hăng say lắm, 

không biết mỏi mệt, làm đến nỗi khi về đến nhà thì tay 

chân đã rã rời, bải hoải. Nhưng tôi nghĩ rằng mệt thì về 

nhà mình mệt, còn làm việc là phải đến nơi đến chốn”. 

Sự hết mình vì công việc ấy đã được đền đáp xứng 

đáng với danh hiệu “Người Alphanam xuất sắc Quý 

I/2022” dành cho Mrs. Gái. Tại Altara Residences Quy 

Nhơn, chị là một trong những người lớn tuổi nhất. Đã 

có những e ngại về việc sức khỏe của chị sẽ không bảo 

đảm để làm việc, nhưng trên hết, mong muốn chăm 

chút cho Altara thật chu toàn vì Altara cũng là “nhà”, 

đã khiến chị được tiếp thêm sức mạnh: “Nhiều khách 

hàng thương tôi, thương về thái độ và cả cách đối đãi 

của tôi đối với họ. Mỗi khi được khách hàng khen, tôi 

mừng vô cùng, họ khen mình nghĩa là mình đã góp 

một phần công sức để lần sau họ sẽ quay lại với Altara 

mỗi khi tới Quy Nhơn”. Quy định về giờ làm việc tại 

Altara Residences Quy Nhơn là 7 giờ 30, nhưng chị Gái 

VĂN HÓA GIA ĐÌNH
LÀ ĐIỀU QUÝ GIÁ

Đây là lần đầu tiên phóng viên được nghe nhiều về 

cụm từ “văn hóa gia đình” đến vậy. Những thành viên 

của Altara Suites Đà Nẵng và Altara Residences Quy 

Nhơn không chỉ xem Altara là nơi làm việc, mà đó còn 

là ngôi nhà, nơi họ tự hào, yêu thương và muốn cống 

hiến. Văn hóa gia đình chảy trong huyết quản mỗi 

người Alphanam và được cụ thể hóa bằng những suy 

nghĩ, hành động mỗi ngày. 
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thường xuyên đến sớm từ 30 phút đến 1 tiếng vì chị 

cho rằng “Altara cũng như là nhà của tôi thôi, đi làm 

sớm để đến Altara cũng là mình đang về nhà”.

Tại Alphanam, các thành viên tới làm việc vì có cùng 

một mục tiêu, cùng một ý chí, cùng một niềm vui. 

Người Alphanam bảo ban nhau, hiểu nhau, chia sẻ 

với nhau những thuận lợi, khó khăn, có thử thách thì 

cùng chìa tay hỗ trợ lẫn nhau. Đó là sự lựa chọn của 

Alphanam. Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải từng nhắn nhủ 

về hai từ “Gia đình” thiêng liêng: “Alphanam không 

phải là gia đình của riêng tôi, mà Alphanam là gia đình 

với nhau. Nơi đó có trách nhiệm, có tình thương yêu và 

gắn kết đường dài”. Quả thật, với hơn 8 tiếng một ngày 

gặp gỡ và làm việc cùng nhau, nếu không có tinh thần 

cởi mở và sự quan tâm, sẻ chia thì rất khó để tạo nên 

sợi dây gắn kết đội ngũ. Nhưng nhìn cách các thành 

viên bộ phận Buồng phòng của Altara cư xử với nhau, 

khiến nhiều người hiểu rằng tại sao với Alphanam, “gia 

đình” không phải là một khẩu hiệu, mà là tên gọi của 

văn hóa nội bộ giữa đội ngũ nhân sự. 

Ms. Phạm Thị Xoa luôn tự hào về tình thân giữa 

các thành viên trong team: “Đặc thù công việc 

Housekeeping khá là vất vả, nên giữa chúng tôi tồn tại 

một sự thấu hiểu vô hình. Chúng tôi thường hỏi nhau 

xem phòng này, phòng kia xong đã dọn dẹp xong chưa 

để khách check-in, nếu cần thì sẽ hỗ trợ nhau để kịp 

giờ. Trước đây, vì chuyện cá nhân, tôi đã tạm rời xa 

Altara một đoạn thời gian, nhưng sau đó đã quay trở 

về bởi tôi nhớ không khí thân thương ở đây và giờ tôi 

muốn cùng đồng hành với Altara Suites thật lâu về 

sau nữa”. Ms. Xoa đã gắn bó với Altara Suites Đà Nẵng 

ngay từ thời điểm ban đầu, chứng kiến khoảnh khắc 

khách sạn mở cửa đón khách, cho đến những thăng 

trầm mà khách sạn đã trải qua. Có thể nói, với chị, 

Altara Suites Đà Nẵng còn hơn cả một gia đình!
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Một trong những định nghĩa của “gia đình” là sai thì 

khuyên bảo, dạy dỗ chứ không bỏ nhau. Giữa các 

thành viên bộ phận Buồng phòng không thể tránh khỏi 

những cãi vã, bất đồng, nhưng mọi thứ đều được giải 

quyết rất nhanh bởi các cuộc tranh cãi chỉ diễn ra với 

mục đích để thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, sự tử 

tế và trách nhiệm xuất phát từ tình cảm yêu quý lẫn 

nhau giữa các thành viên là yếu tố cốt yếu tạo nên sức 

mạnh tập thể. Mrs. Nguyễn Thị Gái xúc động kể về kỷ 

niệm ngày chị bị ốm, Mr. Hoàng - quản lý của chị, Ms. 

Linda - Trưởng Bộ phận Nhân sự và các thành viên 

Altara Residences Quy Nhơn đều động viên, săn sóc 

chị như người thân, ai nấy đều dặn dò rằng chị luôn 

phải coi trọng sức khỏe của bản thân mình. Tại Altara 

Suites Đà Nẵng, đã từng có trường hợp một nhân viên 

bị ngã xe, ngay sau đó các nhân viên khác xin phép 

quản lý để đi làm thay dù thời điểm đó là ngày nghỉ 

của họ. Ms. Dương Thị Thanh bộc bạch: “Khi mới vào 

nghề, vào ngày lễ mình thấy khả tủi thân, công việc 

cần mình vậy nên mình đành bỏ lỡ dịp để đi chơi, chụp 

hình cùng với gia đình, bạn bè. Nhưng sau khi gắn bó 

với Altara Suites thì những lúc đi sớm về khuya hay đi 

làm ngày lễ mình cũng không thấy quá buồn nữa, vì đi 

làm cũng vui chẳng kém gì khi ở nhà cả”.

Nói về điều mong muốn cho thời gian sắp tới, Ms. 

Dương Thị Thanh chia sẻ: “Tôi mong Altara Suites sẽ 

nổi tiếng hơn, được nhiều người biết hơn và luôn là lựa 

chọn hàng đầu của khách hàng khi đến với Đà Nẵng. 

Sếp Ngọc Mỹ từng nói 2022 sẽ là một năm bùng nổ về 

doanh thu, chúng tôi đang phấn đấu hết sức mình cho 

mục tiêu đó”. Ms. Phạm Thị Xoa hồi tưởng lại: “Thời 

điểm tạm bình ổn sau dịch, khách sạn được mở cửa 

trở lại. Tôi cảm giác giống như tôi đang mở cửa sổ và 

đón luồng không khí mới vào căn nhà. Chúng tôi như 

đón cái Tết thứ hai trong năm. Thời gian tới, mong 

khách sạn đông khách hơn, sẽ có nhiều hơn các Alara 

trên mọi miền Tổ Quốc chứ không chỉ mỗi ở Quy Nhơn 

và Đà Nẵng”. 

Đồng tình với mong muốn của các thành viên bộ 

phận Buồng Phòng Altara Suites Đà Nẵng, team 

Housekeeping của Altara Residences Quy Nhơn cũng 

mong đợi về một năm 2022 “bùng nổ”. Ms. Hoàng 

Nguyễn chia sẻ thêm, anh mong rằng đội ngũ của 

Altara Residences Quy Nhơn sẽ phát huy, gìn giữ được 

sự đoàn kết và trở thành chỗ dựa của nhau như bấy 

lâu nay đã từng!

Các số E-Magazine hàng tuần đã gặp gỡ và trò 

chuyện với nhiều những cán bộ quản lý, cán bộ 

nhân viên Alphanam tại các văn phòng trên khắp mọi 

miền Tổ Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên phóng viên 

của E-Magazine lắng nghe trải lòng và tâm sự của các 

thành viên bộ phận Housekeeping. Xin chúc team 

Housekeeping của Alphanam nói chung và đội ngũ 

Housekeeping tại Altara Residences Quy Nhơn - Altara 

Suites Đà Nẵng nói riêng có thêm nhiều sức khoẻ, 

luôn mạnh mẽ và bền bỉ để hoàn thành sứ mệnh 

quan trọng của mình.
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Alphanam
Người

Mr. Nguyễn Hà Linh - Trưởng Nhóm Tuyển dụng - Ban Nhân sự

“Từ giá trị bản thân mang lại giá trị cho nhân sự và cho tập đoàn”

Vinh danh những ngôi sao Alphanam Quý I/2022

Ms. Lê Thị Thu Trang - Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần A79

“Xắn tay vào làm trước khi nghĩ sẽ nhận được gì”

26
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31
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NHỮNG NGÔI SAO ALPHANAM
QUÝ I/2022 

Quý đầu tiên của năm 2022 đã khép lại, danh sách những Cán bộ Quản lý và 
Cán bộ Nhân viên Alphanam xuất sắc nhất quý cũng được tiết lộ.

Xin chúc mừng những ngôi sao Alphanam của Quý I/2022, cảm ơn vì những
nỗ lực & thành quả mà các Anh, Chị đã đạt được trong thời gian qua,

đóng góp chung vào sự phát triển của Tập đoàn.

Chúc các Anh, Chị có thêm thành công mới và luôn hết mình mỗi ngày!

MS. TRẦN HOÀI THU

Phó GĐ Khối Kế toán

MS. THIỀU THỊ TÂM

Phó Ban Tài chính
Khối Tài chính

MR. NGUYỄN HUY LAI

Giám đốc Kinh doanh dự án
CTCP thang máy FUJIALPHA

MS. VŨ THỊ DUYÊN

Trưởng Phòng Marketing BĐS
CTCP VIREX

MS. NGUYỄN THỊ LINH ĐA

Trưởng Phòng Nhân sự
Khách sạn Altara Serviced

Residences Quy Nhơn

MS. LÊ THỊ THU TRANG

Trưởng Phòng HCNS 
Công ty Cổ phần A79

Quản lý xuất sắc Quý I/2022
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Chiến binh xuất sắc Quý I/2022

MS. LÊ THỊ TUYẾN

Chuyên viên Kế toán tổng hợp
Khối Kế toán

MR. HOÀNG ĐỨC DŨNG

Trưởng nhóm Tài chính
Khối Tài chính

MS. NGUYỄN BÍCH NGỌC

Trưởng nhóm Hành chính
Khối Vận hành

MS. ĐINH THỊ HƯƠNG THẢO

CV Kiểm soát TCKT & Tuân thủ
Khối Kiểm soát

MS. VŨ THỊ THÙY DUNG

Chuyên viên Hành chính tổng hợp
Văn phòng HĐQT

MR. NGUYỄN TRỌNG TỰ

Trưởng nhóm kiểm soát xây dựng
Khối Kiểm soát

MR. LƯU HỮU ĐỨC

Chuyên viên Cung ứng kết cấu
Khối Cung ứng

MR. NGUYỄN ĐĂNG HÀ

Chuyên viên Chất lượng
Khối Quản trị Nguồn nhân lực

MR. NGUYỄN HÀ LINH

Trưởng nhóm Tuyển dụng
Ban Nhân sự - Khối Quản trị NNL

MR. TIÊU VĂN QUẾ

Chuyên viên Thiết kế Điện
Công ty Cổ phần A79
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MR. TRẦN MINH THÀNH

Chủ trì thiết kế quy hoạch hạ tầng
Công ty Cổ phần A79

MR. ĐINH NGỌC LINH

Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng
Phòng QLDA Mường Hoa 

MR. ĐẶNG HOÀNG SƠN

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng
CTCP Liên doanh ALPEC

MR. NGUYỄN VĂN THẮNG

Tổ trưởng Cơ điện
CTCP Liên doanh ALPEC

MS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Chuyên viên Kinh doanh
CTCP thang máy FUJIALPHA

MR. NGUYỄN ĐOÀN NGUYÊN

Chuyên viên Kinh doanh BT
CTCP thang máy FUJIALPHA  

MS. NGUYỄN THỊ HUẾ

Chuyên viên Kế toán thanh toán
CTCP VIREX

MS. DƯƠNG THỊ THANH

Nhân viên Buồng phòng
Khách sạn Altara Suites Đà Nẵng

MS. TRẦN THỊ KIM LOAN

Giám sát Mua hàng
Khách sạn Altara Serviced

Residences Quy Nhơn

MS. NGUYỄN THỊ GÁI

Nhân viên Buồng phòng
Khách sạn Altara Serviced

Residences Quy Nhơn
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TỪ GIÁ TRỊ BẢN THÂN
MANG LẠI GIÁ TRỊ

CHO NHÂN SỰ VÀ CHO TẬP ĐOÀN

MR. NGUYỄN HÀ LINH
Trưởng Nhóm Tuyển dụng - Ban Nhân sự 

Năm 2022 với những mục tiêu và đích đến mới, song hành cùng việc mở rộng quy mô các 

công ty thành viên của tập đoàn đã mang đến sự tăng trưởng về số lượng nhân sự. Tuyển 

chọn được đội ngũ nhân sự có năng lực, phù hợp với văn hóa Alphanam, đồng thời giúp họ 

“tận hưởng sự thành công trong công việc” như lời Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải nhắn nhủ là 

điều quan trọng hàng đầu trong năm nay. Bởi vậy, các thành viên của Nhóm Tuyển dụng - 

Ban Nhân sự luôn tận tâm và nỗ lực; phát huy những nền tảng sẵn có; góp phần dựng xây 

một môi trường làm việc hạnh phúc, bình đẳng, đa dạng và bền vững.

Nhân vật chính của E-Magazine lần này là Trưởng nhóm Tuyển dụng Tập đoàn - Mr. Nguyễn 

Hà Linh - người từng tâm sự với chúng tôi rằng: “Văn hóa gia đình và môi trường nhân văn 

của Alphanam là điều tôi tự hào nhất khi trò chuyện với ứng viên”.

“DREAM TEAM”
VÀ VĂN HÓA GIA ĐÌNH

Chúc mừng anh đã được vinh danh là một trong 

những “Ngôi sao Alphanam” Quý I/2022. Xuất 

phát điểm là một Cán bộ Nhân viên, sau đó chứng 

tỏ được năng lực và trở thành một Trưởng nhóm, 

quá trình đó đã diễn ra như thế nào?

Tôi trở thành thành viên của Tập đoàn từ tháng 

12/2020 và được giao phụ trách nhiều hạng mục tuyển 

dụng. Thời điểm đó, đôi lúc tôi cũng cảm thấy hoang 

mang vì tôi là người mới, lại còn cận kề Tết nên khá khó 

tuyển người, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn!
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Anh có thể chia sẻ về những đồng nghiệp xung 

quanh anh? Đó có phải là một “dream team” mà 

anh mong muốn?

Môi trường làm việc ở đây vượt quá những gì tôi 

mong đợi. Trước kia, tôi coi công sở đơn thuần chỉ là 

nơi để làm việc. Nhưng ở đây, tôi cảm nhận được văn 

hóa gia đình. Mọi người đoàn kết và đối xử với nhau 

bằng sự chân tình đáng quý. Chúng tôi chia sẻ với 

nhau từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn đến chị Hoàng Thị 

Thanh Tâm - Trưởng Ban Nhân sự - người đóng vai 

trò rất lớn trong việc nối kết giữa tôi và Alphanam. 

Tôi nghĩ quản lý trực tiếp là nhân tố cốt yếu quyết 

định chúng ta có đạt được thành công hay không tại 

môi trường công sở. Phong cách làm việc của tôi và 

chị Tâm cũng khá hợp gu, chúng tôi đều không muốn 

suy nghĩ theo lối mòn, lý thuyết hay khuôn khổ, mà 

lúc nào cũng muốn tìm ra đường hướng mới để đi và 

đề cao tính thực tế.  

Ban Nhân sự của tôi, mỗi thành viên kiêm nhiệm các 

mảng khác nhau: quản lý hồ sơ lao động; giải quyết 

các vấn đề liên quan đến giấy tờ cho nhân sự; hỗ trợ 

tính toán chế độ bảo hiểm; xử lý về chấm công, ngày 

Nói chuyện nghề thì có nhiều thứ để chia sẻ, nhưng 

áp lực phần nhiều đến từ việc có những vị trí rất 

khó tìm được người phù hợp. Những lúc như vậy, tôi 

cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi thường động viên 

bản thân rằng vấn đề gì cũng có cách giải quyết, chỉ 

cần mình bình tĩnh và chủ động.

Tuyển được người rồi thì điều quan trọng không kém 

là phải giữ họ ở lại, vì điều này ảnh hưởng đến sự 

ổn định của môi trường làm việc và hệ thống nhân 

sự của công ty. Công ty không thể ổn định nếu tình 

trạng nhân sự biến động không ngừng.

Ở Alphanam có những nhân sự gắn bó với tập đoàn 

hơn hai mươi năm, thậm chí hơn 1/4 thế kỷ, tôi rất 

ngưỡng mộ và trân trọng điều đó. Đặc thù công việc 

của tôi cần giao tiếp và gặp gỡ với nhiều ban, phòng 

khác; càng trò chuyện với họ tôi càng có nhiều “tư 

liệu” để làm việc, lâu dần sẽ thành một “kho tàng” 

phong phú.
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phép… Tinh thần làm việc chung được thống nhất 

ngay từ đầu, rằng ai rảnh thời gian nào sẽ hỗ trợ 

những người còn lại, chứ không có thái độ đùn đẩy 

công việc.

Nhóm Tuyển dụng của tôi có ba thành viên, bao gồm 

cả tôi. Trong công tác tuyển người, chúng tôi thường 

cố gắng cân bằng cả hai phương diện: làm thế nào 

để Tập đoàn tìm được nhân sự phù hợp và quyền lợi 

của người lao động cũng được đảm bảo. Tư duy làm 

việc tương đồng nên làm việc khá thuận lợi.

Trong các cuộc phỏng vấn, tôi luôn tự hào truyền tải 

đến ứng viên Văn hóa gia đình của Alphanam. Tôi 

giới thiệu những giá trị của công ty, về con người, về 

sản phẩm và nói với họ rằng họ sẽ nhận lại được gì 

khi làm việc tại đây. Như vậy thì kể cả những người 

chưa biết đến Alphanam cũng có thể cảm nhận được 

phần nào điều Alphanam đang có. Là người làm 

Nhân sự, tôi hiểu những yếu tố nào chi phối quyết 

định rời đi hay ở lại với Tập đoàn, vậy nên tôi muốn 

giữ họ ở lại đây càng lâu càng tốt.

Vừa rồi chúng ta đã nói về chủ đề người 

Alphanam lan tỏa giá trị của Alphanam. Thế còn 

cá nhân anh, anh đã hoàn thành công việc nhờ 

những “giá trị bản thân” nào?

Nghe chia sẻ vừa rồi, bất chợt tôi nghĩ sự nối kết 

giữa anh và “dream team” của anh phải chăng 

còn được xây dựng trên nền tảng giá trị của 

Alphanam?

Đúng vậy! Alphanam là một môi trường thấm đẫm 

văn hóa gia đình và rất nhân văn. Lời bình này tôi 

nhận được khá nhiều tới từ các nhân sự đang làm 

việc tại tập đoàn, ngay cả những nhân sự đã rời đi vì 

các lý do khác nhau nhưng họ vẫn dành sự tôn trọng 

đối với Alphanam. Các thành viên đối đãi lẫn nhau 

như người thân, không có chuyện đấu đá hay “chơi 

xấu” lẫn nhau.  

“TRAU DỒI”
LÀ TỪ KHÓA THEN CHỐT
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Để nói một cách tổng quan thì phương châm của tôi là 

làm việc có tâm, không nói quá hay phóng đại điều gì.

Nhân sự Tập đoàn của chúng ta hiện nay đang được 

mở rộng rất nhiều, đồng nghĩa nhu cầu về tuyển 

dụng khá lớn, để hoàn thành chỉ tiêu thì ngoài việc 

đầu tư thời gian và công sức thì chúng tôi cũng cần 

trau dồi bản thân mỗi ngày.

Yêu cầu tuyển dụng của Alphanam không chỉ nằm 

trên bản mô tả công việc - với những gạch đầu dòng 

về chuyên môn, mà còn có những mong muốn đặc 

thù. Chị Thanh Tâm định hướng nhóm tuyển dụng 

tìm hiểu sâu sát và có những kiến thức nhất định về 

từng vị trí tuyển dụng để nắm được ban, phòng đó có 

những đầu việc gì; chức năng ra sao; phân công công 

việc như thế nào… Kết hợp những hiểu biết đó với cái 

“sense” của người làm nhân sự, chúng tôi mới có thể 

tìm được người “phù hợp” và gắn bó lâu dài.

Ngoài ra, giao tiếp đóng vai trò cốt yếu, nếu không 

thể tương tác được thì không thể truyền tải được 

đến ứng viên những điều mà mình muốn nói. Những 

vị trí có sự cạnh tranh lớn trên thị trường đòi hỏi 

chúng tôi cần phải thể hiện cho họ biết lợi thế của 

Alphanam, những điều chỉ Alphanam mới có. Như 

vậy mới có thể thu hút và giữ được họ.

Có những nhân sự nhắn tin cho tôi nói về ý định 

muốn bỏ cuộc và rời đi, nhưng một số người trong số 

đó tôi đã thuyết phục được họ chia sẻ thật lòng về lý 

do, sau đó cố gắng dung hòa. Việc cảm thấy khó hòa 

hợp ở thời điểm ban đầu là điều hết sức bình thường, 

quan trọng là người làm tuyển dụng có biết cách để 

khiến nhân sự đó mở lòng và tìm được cách thích 

hợp nhất để giải quyết hay không.

Giá trị hay nguyên tắc nào của Alphanam mà anh 

tâm đắc để dẫn lối anh trong công việc hay thậm 

chí cả trong cuộc sống?

“Nhân sự là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của 

Alphanam” - đó là câu mà tôi ấn tượng nhất trong 

thời gian mới tìm hiểu về Tập đoàn, và điều này cũng 
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Bận bịu đến vậy, anh đã cân bằng giữa việc chăm sóc 

gia đình nhỏ và công việc ở công ty như thế nào?

Tôi phải mang việc về nhà nhiều, vì tôi quan niệm 

làm nhân sự cũng như một người “chăm sóc khách 

hàng”, nghĩa là tôi phải “chăm sóc” họ bất kể thời 

gian. Nhưng tôi luôn tách biệt được giữa việc chăm 

sóc gia đình nhỏ và chăm sóc nhân sự. Tôi cố gắng 

để những áp lực trong công việc không ảnh hưởng 

tiêu cực đến cảm xúc của mình. Về với gia đình thì 

bão tố nên dừng ở ngoài cánh cửa!

Cảm ơn anh. Chúc anh và các thành viên nhóm 

Tuyển dụng cũng như Ban Nhân sự sẽ đạt được 

thêm nhiều những thành công trong năm nay.

luôn nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ 

chính vì giá trị cốt lõi này mà hơn 1/4 thế kỷ qua, 

Alphanam đã có nền tảng vững chắc, sự chuyển giao 

thế hệ thành công và giờ đây đang hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững, với tầm nhìn cùng những 

chiến lược dài hạn.

Người làm tuyển dụng như chúng tôi có thói quen 

luôn có một số “ứng viên thân thiết” - những người 

phù hợp với tổ chức và có chuyên môn tốt. Chúng tôi 

dựa trên kế hoạch tuyển dụng để dự trù thời điểm, 

ngay khi cần đến nhân sự mảng nào thì sẽ trao đổi 

và làm việc trước với một số ứng viên phù hợp, hạn 

chế tình trạng tuyển người gấp gáp. Kinh nghiệm 

này hoàn toàn từ sự trải nghiệm và trau dồi kỹ năng 

từng ngày mới có được. Tôi nghĩ đó là cách chúng tôi 

“đi trước một bước” phải không? (cười)
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Xắn tay vào làm

MS. LÊ THỊ THU TRANG
Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần A79

TRƯỚC KHI NGHĨ SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ

“Nhanh, cẩn trọng, trung thành, tận tụy và chính trực; Tư duy đa chiều cho mọi vấn đề công 

việc; Linh hoạt theo tình hình thực tiễn nhưng không xa rời nguyên tắc; Luôn nghĩ làm 

được gì trước khi mong muốn sẽ nhận được gì” là những phương châm làm việc của Ms. Lê 

Thị Thu Trang - Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự tổng hợp CTCP A79. Đã có những lúc, tôi 

tự hỏi làm cách nào để một người phụ nữ lại có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn với 

cường độ đáng nể đến như vậy.

Để giải đáp những câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí, tôi hẹn chị một cuộc gặp gỡ, không 

phải là “phỏng vấn” giữa một phóng viên và nhân vật bài viết, mà đơn thuần là một người 

em muốn lắng nghe trải lòng từ một người chị đi trước. Tôi biết chắc rằng tôi sẽ học được 

nhiều điều từ chị - người mà tôi luôn yêu quý và dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt.

KỲ VỌNG

Nhiều người đã quen với hình ảnh Ms. Thu Trang trong các buổi đào tạo của Tập đoàn với vai trò 

Giảng viên. Trước đây, chị đảm nhiệm chức vụ Phó Phòng Chất lượng Đào tạo; sát sao với việc xây 

dựng, đánh giá KPI, quy trình, quy chế của Tập đoàn. Vai trò mới của Ms. Thu Trang - Trưởng Phòng 

Hành chính Nhân sự CTCP A79 mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng là thách thức không nhỏ.
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ngần đảm đương vai trò này, vì nghĩ rằng chỉ cần tôi 

còn làm trong Tập đoàn Alphanam, mang lại được 

giá trị cho tổ chức, mang lại được giá trị cho những 

người xung quanh, tạo được giá trị cho chính mình 

qua việc nâng cao được năng lực bản thân thì tôi 

đều sẵn sàng tiếp nhận.

Tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực 

nhân sự, nhưng A79 khá đặc thù so với những khối 

vận hành khác vì có đến hơn 90% số lượng là các Kiến 

trúc sư và Kỹ sư. Khi làm việc với họ, ban đầu tôi cũng 

có những rào cản nhất định, nhưng may mắn tôi nhận 

được sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ, hợp tác từ phía 

các thành viên của A79, đặc biệt là các anh, chị CBQL. 

Càng sống và làm việc với A79, tôi thực sự mong muốn 

trở thành một phần trong họ, như là người thân để họ 

có thể chia sẻ với tôi nhiều hơn.

Đồng thời, tôi luôn muốn hiểu được tâm tư, tình cảm 

của họ, đồng cảm với khó khăn mà họ trải qua, kỳ 

vọng với những bước đi của họ trong tương lai, qua 

đó tôi có thể lắng nghe, tổng hợp và phân tích thông 

tin để có những đề xuất hoặc phương án phù hợp, 

hiệu quả hơn.

Chào chị. Rất vui vì thấy chị luôn giữ vững phong 

độ và duy trì tinh thần nhiệt huyết dù thời gian 

vừa qua đã có một sự chuyển đổi lớn. Chắc hẳn 

còn rất nhiều công việc đang đợi chị giải quyết. 

Tôi tò mò muốn biết mong muốn (hay nói cách 

khác là mục tiêu) của chị trên cương vị mới tại 

CTCP A79?

A79 là một đơn vị có vị trí rất quan trọng trong “hệ 

sinh thái” của Tập đoàn Alphanam. Với vai trò là 

người làm công tác Nhân sự, tôi luôn trăn trở làm 

cách nào để nội bộ A79 mọi người gắn kết với nhau 

nhiều hơn; tạo ra được những giá trị về mặt tinh 

thần, thể chất để cùng chung sức, chung lòng tạo 

ra hiệu quả cao nhất trong công việc. Lực lượng của 

A79 đang được bổ sung khá nhiều nhằm đáp ứng các 

yêu cầu công việc hiện tại cùng các nhiệm vụ chiến 

lược mới, sự giao thoa giữa người mới và người cũ là 

một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một 

cấu trúc nhân sự hoàn thiện.

Trong Quản trị Nhân sự có khái niệm Talent 

Acquisition (Thu hút nhân tài) và Recruitment (Tuyển 

dụng), thì khái niệm “Thu hút tài năng” ở phạm trù 

cao hơn và rộng hơn, mang tầm nhìn chiến lược hơn, 

không chỉ là lấp đầy vị trí hiện tại mà còn đảm bảo 

cho sự vận hành của bộ máy nhân sự trong tương 

lai, luôn tính toán các phương án để dự trù nhân sự 

và ứng biến trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Hiện 

tại, A79 còn ban hành chính sách “giới thiệu nhân 

tài - bạn đồng hành tin cậy”. 

Trước đây, tôi đang làm việc tại Phòng Chất lượng 

Đào tạo - vị trí có nhiều cơ hội để gần gũi với tất cả 

đơn vị ở tập đoàn, rồi được sự tin tưởng giao phó của 

Ban Lãnh đạo để tiếp nối sang A79. Tôi không ngại 
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Nhắc đến Alphanam, chị nhớ nhất điều gì?

Đó thực sự là một kỷ niệm đầy ấn tượng, người đầu 

tiên mà tôi gặp ở Alphanam là Chủ tịch Nguyễn 

Tuấn Hải. Ban đầu, tôi hơi e dè vì không nghĩ Chủ 

tịch một tập đoàn lớn như vậy lại dành thời gian 

gặp một quản lý nhỏ bé như tôi. Trong khoảng gần 

hai giờ đồng hồ, Chủ tịch chia sẻ với tôi về những 

lĩnh vực hoạt động của Alphanam, định hướng ngắn 

hạn, dài hạn, sản phẩm và dịch vụ mà Chủ tịch và 

Alphanam đã tạo dựng nên, những thăng trầm mà 

người Alphanam cùng nhau vượt qua để có được 

thành quả ngày hôm nay. Chủ tịch nói về những 

người Alphanam đã gắn bó rất lâu và xem nơi đây 

là “Nhà” - đó là một niềm tự hào không phải doanh 

nghiệp nào cũng có được. Chủ tịch hỏi tôi rằng, Tập 

đoàn chúng ta có những công việc như vậy, vị trí 

nào tôi cảm thấy hợp với bản thân nhất? Tôi trả lời: 

“Em không lựa chọn mà tùy thuộc vào việc Lãnh đạo 

đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng của em 

phù hợp vai trò nào thì đặt em vào vị trí đó, tin tưởng 

giao phó nhiệm vụ thì em sẽ nỗ lực hết mình để hoàn 

thành công việc”.

Tôi nhớ Ông Lý Quang Diệu - Cựu Thủ tướng 

Singapore từng nói: “Bạn không thể đạt được ước 

mơ hay mục tiêu mà không có tính kỷ luật”. Kỷ luật 

và nguyên tắc là ưu tiên hàng đầu, phương châm của 

tôi là luôn linh hoạt theo tình hình thực tiễn nhưng 

không xa rời nguyên tắc. Có nhiều tình huống nếu 

người ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ toàn thấy khó khăn, 

tuy nhiên người làm nhân sự phải lạc quan rằng 

trong các thách thức sẽ luôn có điểm sáng.

Văn hóa của Alphanam đã ảnh hưởng như thế nào 

đến chị?

Tôi nhớ ngày tôi đến phỏng vấn và ngồi ngoài phòng 

chờ, phòng bên ngoài hội trường 3B lúc đó rất lạnh 

(chắc có lẽ do sự cố kỹ thuật gì đó). Sếp Ngọc Mỹ có 

đi qua và hỏi tôi rằng “chị ngồi đây có bị lạnh lắm 

HỒI ỨC

Ngày đầu tiên bước chân đến Alphanam, 

người đầu tiên chị Thu Trang gặp là Chủ tịch 

Nguyễn Tuấn Hải. Chị được lắng nghe những 

chia sẻ của Chủ tịch về tâm huyết cả cuộc 

đời mang tên Alphanam. Có thể, từ ấn tượng 

ban đầu đó đã thôi thúc chị muốn đóng góp 

một phần công sức dựng xây công trình đó 

ngày một lớn mạnh, vươn cao, vươn xa.
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còn là người đồng hành, là “mentor”. Khó khăn ở đâu 

thì phải chia sẻ, vướng mắc ở đâu thì phải lên tiếng để 

cùng tìm phương án xử lý cho ra kết quả, hiệu quả.

Tôi nhận thấy Alphanam là một môi trường văn minh, 

lành mạnh để làm việc, những nỗ lực sẽ luôn được 

đánh giá và ghi nhận khách quan, công bằng. Ở 

Alphanam không cần nói quá nhiều, mà hãy thể hiện 

bằng hành động và kết quả công việc mỗi ngày.

Tình yêu của chị dành cho công việc phải chăng 

là động lực khiến chị làm việc hết mình như vậy? 

Hay còn một điều gì khác nữa?

không, chị có thể chuyển qua phòng khác ngồi sẽ 

đỡ hơn”. Sự quan tâm bình dị từ sếp Mỹ đến một 

cách rất tự nhiên dù lúc đó tôi chưa chính thức là 

người Alphanam. Là một người khá nhạy cảm nên 

cử chỉ nhỏ đó cũng làm tôi có một ấn tượng tốt đẹp 

về Alphanam và là một sợi dây vô hình kết nối tôi về 

gần hơn với tập đoàn.

Sau khi chính thức trở thành thành viên của Đại 

gia đình Alphanam, tôi có cơ hội được tiếp xúc, làm 

việc nhiều với Tổng giám đốc Minh Nhật - Quản lý 

trực tiếp của mình. Là thành viên mới, tôi không thể 

tránh khỏi những bỡ ngỡ về môi trường, cách làm 

việc… Song song bước đầu nghiên cứu tìm hiểu các 

vấn đề, tôi đã mạnh dạn xin phép gặp sếp Nhật vì 

có những lăn tăn, trăn trở và một số câu hỏi mà tôi 

chưa thể tự đưa ra lời giải đáp. Tôi nhớ rằng chỉ xin 

gặp Sếp hơn nửa tiếng, nhưng hôm đó Sếp đã dành 

thời gian cho tôi gần hai tiếng đồng hồ như là hẹn 

trước vậy, dù khi ấy đã là cuối giờ chiều. Cũng như 

Chủ tịch, sếp Nhật chia sẻ với tôi về định hướng của 

Alphanam, Tập đoàn sẽ “đi trước một bước”, nhưng 

đi từng bước một, đi bước nào là chắc bước đó. Sau 

cuộc gặp ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về từ “đồng 

hành”. Khi đảm nhiệm vai trò chính thức ở Phòng 

HCNS tổng hợp của CTCP A79, Sếp Nhật cũng luôn 

nói với tôi rằng, nếu điều gì tôi còn cảm thấy lăn tăn 

thì hãy hỏi ý kiến sếp để cùng thảo luận và đưa ra 

quyết định cuối cùng. 

A79 có những người anh, người chị, người em ngày 

qua ngày cần mẫn và thầm lặng làm việc, cái tôi 

muốn khơi dậy ở họ là cái nhìn về văn hóa gia đình 

của Alphanam, nếu coi đồng nghiệp là người thân thì 

sợi dây kết nối sẽ bền chặt hơn. Quan hệ giữa quản 

lý - nhân viên không chỉ là cấp trên - cấp dưới, mà 

NIỀM TIN

Niềm tin mạnh mẽ vào bản thân là điều quan 

trọng cả trong công việc và cuộc sống của 

Ms. Thu Trang. Mọi thứ sẽ không thể bắt đầu 

nếu đánh mất lòng tin vào chính mình.
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khi ấy chúng tôi tin rằng cứ bước đi, con đường phía 

trước sẽ luôn sáng hơn bây giờ”. Trước đây, trong 

các buổi đào tạo, tôi thường xuyên nhắc đến câu nói 

này của Chủ tịch để mọi người cảm nhận được nhiệt 

huyết, động lực và giá trị lan tỏa.

Về với A79, có nhiều đêm tôi trăn trở, nghĩ phải làm 

cách nào để hoàn thành nhiệm vụ; làm thế nào 

bộ phận của mình phải trở thành chính ủy, tham 

mưu, cánh tay đắc lực của lãnh đạo, là hậu cần, hậu 

phương, bệ thang chắc chắn cho tập thể anh, chị, 

em A79 mạnh mẽ vươn lên; làm sao để các thành 

viên A79 đều có “đất để dụng võ”, đều được phát 

triển một cách đúng nghĩa nhất. Tôi tin tưởng với 

tình yêu nghề, sự chung tay của các CBQL, CBNV 

A79 - chúng tôi sẽ làm được!

Tôi làm vì tâm huyết, vì trách nhiệm, vì danh dự, vì 

niềm tin vào những việc mình đang làm, chủ động 

làm, niềm tin về những trái ngọt trong tương lai. Tôi 

làm với tình yêu công việc chứ không phải “cuồng 

việc” (cười).

Tôi nhớ mãi một câu trong tác phẩm “Mùa lạc” mà 

tôi đã đọc từ ngày còn là một học sinh, nhà văn 

Nguyễn Khải viết: “Sự sống nảy sinh từ trong cái 

chết, hạnh phúc hiện hình từ 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 

để bước qua những ranh giới ấy”. Tôi tin ở bản 

thân mình, tin vào những giá trị và lẽ sống, sự tử tế 

trong cuộc đời này. Tôi nghĩ bất kỳ ai muốn luyện 

rèn bản thân để hình thành nhân tính thì phải có 

cái “đầu sáng”, “trái tim nóng” và cái “bụng rộng”. 

“Đầu sáng” là cái đầu có khả năng minh định được 

mình là ai; phân định được đúng - sai, phải - trái, 

chân - giả, thiện - ác, chính - tà … “Tim nóng” là trái 

tim có hồn, biết rung cảm trước cái đẹp, nhất là cái 

đẹp vô hình, cái đẹp không nhìn thấy, không sờ thấy, 

mà chỉ có thể cảm thấy mà thôi. Một trái tim nóng 

còn biết thổn thức trước nỗi đau của những người 

xung quanh, đầy tình yêu thương và giàu lòng trắc 

ẩn. “Bụng rộng” là sự bao dung, vị tha; chỉ có “bụng 

rộng” thì ta mới bớt hẹp hòi, bon chen, đố kỵ; chỉ có 

bụng rộng thì ta mới có thể chứa được cả sự hẹp hòi 

của người khác ...

Để xây dựng niềm tin đó tất nhiên cần có cơ sở, tìm 

kiếm các nguyên vật liệu để mang đến hiệu quả. Tôi 

luôn đặt câu hỏi rằng trong trường hợp mình nhận 

công việc cấp trên giao cho thì phương pháp mình 

làm là gì, sử dụng yếu tố, phương tiện nào và hoàn 

thành trong bao lâu.

Từ bé, tôi luôn thích nhớ và chọn ra các quote cho 

mình ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Ở Alphanam cũng vậy, tôi cũng chọn ra quote cho 

mình là một câu nói của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải: 

“Với những khát vọng và sự nhiệt thành của tuổi trẻ, 
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tương đương với sự đóng góp của mình, kèm theo 

những hình thức ghi nhận khác như khen thưởng 

hay thăng tiến, nhưng đó chỉ là yếu tố cần thôi chứ 

không phải điều kiện đủ.

Hay như Nhà văn Nikolai A.Ostrovsky viết trong cuốn 

“Thép đã tôi thế đấy” như thế này: “Cái quý nhất của 

con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một 

lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những 

năm tháng đã sống hoài sống phí …”.

Tôi nghĩ rằng, tạo ra được giá trị chung cho tập thể 

thì chúng ta cũng sẽ nâng được giá trị của chính 

chúng ta lên.

Sẽ có người cho rằng, thay đổi thì phải cả tập thể 

thay đổi, chứ mình tôi thay đổi sao được. Nếu tư duy 

như thế thì chưa ổn. Vẫn biết rằng “một cánh én nhỏ 

chẳng làm nên mùa Xuân” nhưng nó có thể “báo 

hiệu” mùa Xuân đến. Đâu nhất thiết phải “làm nên 

mùa Xuân”, chỉ cần cánh én “báo hiệu”, sẽ có những 

cánh én khác tạo nên một “mùa Xuân chín”. Vậy 

nên, cần thay đổi trước đến từ “tôi” (tôi ở đây chính 

là bản thân mỗi người) là vì vậy! Tôi rất thích một 

lời hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc 

nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai”. Những việc 

khó cứ xông pha làm, có sai thì lần sau mới có kinh 

nghiệm để mà tránh cái sai ấy.

Hãy cứ làm hết mình, cho đi không phải để chờ nhận 

lại, để rồi một ngày cái được nhận sẽ còn lớn hơn và 

đến rất tự nhiên vào đúng lúc mà chúng ta không 

ngờ tới.

Tôi từng chứng kiến rất nhiều người có hoài bão và 

ước mơ, nhưng không đủ dũng khí và quyết tâm, an 

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chị, từ 

đó tạo ra những kỳ vọng để chị theo đuổi?

Tôi rất thích câu nói của Nhà Cách mạng Giáo dục 

người Nga Xukhom Linxki: “Con người sinh ra không 

phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh 

ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim 

người khác”.

Từ lâu, tôi luôn cho rằng mình cần làm việc bằng tinh 

thần trách nhiệm và bằng tình yêu. Làm việc với tình 

yêu, vì người, vì mình, vì một tổng thể chung. Quan 

trọng nhất là sự tử tế trong công việc và trong cuộc 

sống. Dĩ nhiên, ai cũng mong có một thu nhập tốt 

GIÁ TRỊ

Mỗi người sẽ có cho mình những câu châm 

ngôn hay giá trị sống tâm đắc. Với Ms. Thu 

Trang, chị tìm thấy những “chân lý sống” từ 

những tác phẩm văn học mà chị yêu thích. 

Có thể, chị thích đọc sách để nhìn cuộc sống 

dưới lăng kính của người khác rồi sau đó 

ngẫm lại triết lý của chính mình.
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Cảm ơn chị và chúc chị có thêm được nhiều thành 

công với vai trò mới!

yên với những thứ dễ thỏa lòng. Với tôi, tôi dám làm - dám 

chịu trách nhiệm - dám tiếp nhận những thử thách 

mới. Khi tiếp nhận một số công việc, tôi lường trước khả 

năng đạt được như thế nào, dám thẳng thắn nói ra 

những hạn chế, nhưng không phải theo hướng không 

làm được mà để quản lý được rủi ro, đánh giá trên 

nhiều phương diện sao cho đạt được mục tiêu và 

hiệu quả như kỳ vọng.

Trong hành trình làm việc ở Alphanam, có những 

điều tôi hài lòng trong kết quả công việc, cũng có số 

ít chưa hài lòng, tôi học được từ Quản lý trực tiếp là 

TGĐ Minh Nhật, học được từ những đồng nghiệp của 

mình để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Ở Alphanam cần không ngừng học hỏi - chỉ có học 

hỏi mới tồn tại, phát triển và định vị được giá trị 

bản thân!
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Cận Cảnh

Đào tạo nội bộ - yếu tố then chốt cho hành trình 

phát triển bền vững của Alphanam39
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ĐÀO TẠO NỘI BỘ
YẾU TỐ THEN CHỐT CHO HÀNH TRÌNH

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ALPHANAM

Ngay từ những ngày đặt viên gạch đầu tiên cho nền 

móng ngôi nhà Alphanam đến khi lớn mạnh như hiện 

tại, Alphanam Group luôn chú trọng đến việc đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực, để mỗi CBNV đều có cơ 

hội được học hỏi, cống hiến và phát triển từ ngôi nhà 

chung Alphanam.

Hiện tại Alphanam đang tổ chức Đào tạo nội bộ dưới 

nhiều hình thức khác nhau: Đào tạo truyền thống bằng 

nguồn giảng viên nội bộ; Tổ chức hội thảo/tọa đàm; Cử 

CBNV tham gia các khóa đào tạo bên ngoài công ty để 

nâng cao chuyên môn. Song song với đó là chuỗi các 

chương trình đào tạo nền tảng dành cho toàn thể các 

CBNV Alphanam.

chức gần 50 lớp với sự tham gia của gần 500 CBNV, và 

đang tiếp tục đào tạo cho các CBNV mới vào Alphanam 

trong năm 2022.

Chuỗi các chương trình đào tạo kỹ năng mềm được 

chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn một được gọi là “Đào 

tạo Kỹ năng nền tảng”, bao gồm các nội dung: Thuyết 

trình; Quản lý thời gian; Làm việc nhóm và Văn hóa 

email. Năm 2021, Phòng Chất lượng Đào tạo đã tổ 

Đào tạo nội bộ trong Doanh nghiệp được xem là một hoạt động quan trọng và 

cần thiết, đặc biệt với một Tập đoàn coi Nhân sự là giá trị cốt lõi để phát triển 

bền vững như Alphanam.

Chuỗi các chương trình

Đào tạo Kỹ năng nền tảng

Thông qua các lớp học này, CBNV được cải thiện các kỹ 

năng kiến thức cơ bản, tăng cường sự tự tin trong giao 

tiếp, hòa nhập, thích nghi với văn hóa, môi trường làm 

việc. Đặc biệt các chương trình đào tạo này còn giúp 

xây dựng tính nhất quán trong việc thực hiện các thủ 

tục, quy trình cơ bản của Tập đoàn.

Nối tiếp những hiệu quả đào tạo trong giai đoạn một, 

năm 2022 Phòng Chất lượng Đào tạo triển khai tổ chức 

giai đoạn hai, “Đào tạo Kỹ năng Phát triển”. Trong 

đó có hai nội dung: “Quản trị Sự thay đổi” và “Quản trị 

cảm xúc”. Đây là 2 kỹ năng cần thiết giúp các CBNV 
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khám phá tiềm năng trong mỗi người, đồng thời nâng 

cao được hiệu suất làm việc, thúc đẩy sự phát triển 

không ngừng của mỗi cá nhân nói riêng và tập thể nói 

chung trong thời đại 4.0. Dự kiến, năm 2023 sẽ triển 

khai giai đoạn ba, tiếp tục với các nội dung “Đào tạo 

Kỹ năng phát triển nâng cao”.

Tại Alphanam, các chương trình đào tạo, hội thảo 

chuyên đề dành cho các phòng ban chuyên môn cũng 

liên tục được tổ chức. Đặc biệt, một số các chuyên 

đề có tính chuyên môn cao, có sự góp mặt của các 

chuyên gia trong ngành, không thể không nhắc đến 

là: “Thiết kế hệ thống điều hòa với điều kiện khí hậu 

Sa Pa”; “Tính toán sạt trượt trong vùng đồi núi” cho 

các Kiến trúc sư, kỹ sư Công ty Cổ phần A79… tạo cơ 

hội cho các CBNV được trau dồi những kiến thức mới, 

những kiến thức chuyên sâu. Để từ đó mỗi cá nhân 

đều được nâng cao năng lực và có được những bước 

tiến trong lộ trình phát triển bản thân, đồng thời phát 

huy năng lực sáng tạo, tư duy đột phá để đem đến 

những giải pháp sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

đổi về các chủ đề “nóng” đang được quan tâm, có 

thể kể đến như: “Tồn tại và phát triển trong thời kỳ 

Covid-19” cùng Đại gia đình Alphanam;  “Kiến tạo môi 

trường làm việc bình đẳng & hạnh phúc” …

Từ đó thấy được, Đào tạo nội bộ không chỉ là hoạt động 

nhằm nâng cao năng lực cho CBNV mà còn là nơi để các 

thành viên bày tỏ tâm tư, tình cảm, thể hiện bản thân 

ở nhiều khía cạnh hơn, chia sẻ nhiều hơn và kết nối với 

nhau sâu sắc hơn. Tại Alphanam, mỗi chương trình đào 

tạo đều để lại ấn tượng sâu sắc cho cả giảng viên lẫn các 

học viên bởi những thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và các 

góc nhìn đa dạng đầy thú vị, không ai giống ai. 

Mặt khác, Đào tạo nội bộ còn giúp các CBQL có thể đưa 

ra những nhận định chính xác về kiến thức, kỹ năng cùng 

thái độ trau dồi của nhân viên thông qua hệ thống bài tập, 

bài kiểm tra. Điều này thể hiện những quan tâm của Ban 

Lãnh đạo đến sự phát triển bản thân của mỗi nhân viên, 

giúp các thành viên định hình rõ con đường thăng tiến 

trong sự nghiệp và gắn bó lâu dài với tổ chức.

Từ đây có thể nói, Đào tạo nội bộ là yếu tố then chốt 

cho hành trình phát triển bền vững của Alphanam. 

Đào tạo nhân sự nội bộ giúp người Alphanam nâng cao 

được chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đón đầu sự phát 

triển khoa học kỹ thuật và xu thế chuyển đổi số doanh 

nghiệp theo đúng phương châm “Đi trước một bước”.

Một điều khác biệt trong Đào tạo nội bộ ở Alphanam 

chính là các hội thảo nâng cao nhận thức xã hội, trao 

Các chương trình Đào tạo,

Hội thảo chuyên môn

Vai trò then chốt của Đào tạo nội bộ

ở Alphanam



41Alphanam Magazine số 53 - Tháng 5/2022

Chia sẻ

ikigai - đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng

Xu hướng du lịch trong năm 2022

42
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Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì?

Đích đến cuối cùng cuộc đời bạn là gì?

Bạn mong cầu điều gì trong thế giới này?

Ai trong chúng ta cũng có lúc tự hỏi và 

không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống 

của mình. Đâu là đích đến cuối cùng của 

cuộc đời, đâu là bến đỗ cho con thuyền ta 

neo đậu sau nghìn trùng bão tố. Danh vọng, 

tiền tài, sự nghiệp có thật sự chỉ là gánh 

nặng đè lên những giấc mơ; hạnh phúc, tự 

do, bình an có là quá đỗi mơ hồ? Chưa kể, 

phần lớn chúng ta còn không thực sự hiểu rõ 

được ý nghĩa cuộc sống của mình là gì.

Rốt cuộc, đâu là ý nghĩa cuộc sống mà 

chúng ta đang kiếm tìm?

“ikigai - Đi tìm lý do thức dây mỗi sáng” 

là những nghiên cứu, tìm hiểu về cách mà 

người Nhật tìm ra mục đích sống của cuộc 

đời thông qua việc hé lộ bí quyết duy trì một lối sống lành mạnh, 

cân bằng và trường thọ. Tại sao lại có sự liên quan như vậy?

Người Nhật quan niệm rằng, mỗi người đều có một ikigai. 

ikigai bao gồm hai bộ phận: “iki” - có nghĩa là cuộc sống, và 

“gai” - mang ý nghĩa lý do, nguyên khởi, động lực, mục đích… 

Theo đó, nếu bạn sở hữu một ikigai rõ ràng tức là mỗi sáng 

thức giấc bạn có thể vùng dậy với cảm giác vui sướng, sẵn sàng 

sống một ngày thật năng động, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. 

Đây là một lý giải cho tuổi thọ phi thường của người Nhật, đặc 

biệt là những người sống trên đảo Okinawa, nơi cứ 100.000 

dân lại có 68 người sống trên 100 tuổi - vượt xa tuổi thọ trung 

bình của toàn cầu. Ngược lại, nếu bạn không xác định được 

ikigai của mình, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng trở nên héo 

mòn, xơ xác. 

Người Nhật có câu tục ngữ: “Chỉ có duy trì vận động mới khiến 

bạn muốn sống lâu trăm tuổi”. Thật vậy, bạn sẽ ngạc nhiên 

trước cách mà người Nhật duy trì sức khỏe của cơ thể, tâm trí 

và tinh thần ngay cả khi họ nghỉ hưu. Kỳ thực, hiếm có người 

ikigai
Đi tìm lí do
thức dậy mỗi sáng
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Nhật nào nghỉ hưu đúng nghĩa - họ vẫn tiếp 

tục làm công việc yêu thích chừng nào sức 

khỏe còn cho phép.

Qua đó, chúng ta có thể thấy được mối quan 

hệ mật thiết giữa ikigai và bí quyết sống 

trường thọ của người Nhật chính là “duy trì 

vận động” một cách bền bỉ.

Hãy tin rằng, trong bạn luôn tồn tại một 

niềm đam mê, một tài năng độc đáo mang 

lại ý nghĩa cho mỗi ngày bạn sống và thúc 

đẩy bạn chia sẻ những điều tốt nhất của 

bản thân cho đến giây phút cuối cùng. Nếu 

bạn không biết ikigai của mình là gì, thì 

nhiệm vụ của bạn chính là khám phá ra nó. 

Thay lời tác giả gửi gắm trong cuốn sách: 

“Chúc các bạn sống lâu, hạnh phúc và có 

mục đích”.

Cuốn sách được viết bởi hai tác giả ở cách 

nhau rất xa về mặt địa lý. Héctor García sinh ra 

tại Tây Ban Nha, ông đồng thời có thêm quốc 

tịch Nhật Bản - nơi ông sinh sống hơn 10 năm. 

Còn Francesc Miralles sinh ra và lớn lên tại 

Barcelona. Hai người chưa từng gặp mặt dù 

từng đọc tác phẩm của nhau cho đến lần đầu trò 

chuyện tại một quán Bar nhỏ ở thành phố Tokyo. 

Mối lương duyên hình thành cuốn sách bắt đầu 

từ đây khi mà giữa hai tác giả có cùng niềm 

mong muốn về liệu pháp giúp mọi người tìm ra 

mục đích sống của mình.Héctor García Francesc Miralles

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ
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Du lịch

Bền vững

XU HƯỚNG

DU LỊCH1

T R O N G  N Ă M  2 0 2 2

Có thế thấy sau Đại dịch Covid-19, người Việt mong 

muốn du lịch bền vững, với các điểm đến không 

đông đúc, dịch vụ lưu trú sinh thái, phương tiện 

di chuyển thân thiện môi trường. Đồng thời họ 

cũng muốn tham gia các hoạt động gắn liền với 

văn hóa xã hội (bảo tồn di sản, bản sắc văn hóa địa 

phương...) và đem lại kinh tế cho cộng đồng.

Công ty kỹ thuật số Booking.com vừa công bố báo 

cáo thường niên về Du lịch Bền vững trong tháng 

4/2022. Theo đó, 97% du khách Việt xác nhận rằng 

du lịch bền vững rất quan trọng, 72% nói rằng các tin 

tức gần đây về biến đổi khí hậu đã thôi thúc họ đưa 

ra nhiều lựa chọn du lịch bền vững hơn. Và có đến 

96% du khách Việt có mong muốn du lịch bền vững 

hơn trong 12 tháng tới.

Tham quan làng nghề làm giấy dó, gắn liền với những bức 

tranh Đông Hồ nổi tiếng tại VinWonders Nam Hội An

(Tư liệu tham khảo: https://globalnews.booking.com/

climate-community-and-choice-bookingcom-reveals-

the-trends-shaping-sustainable-travel-in-2022/)
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Trong mơ

Gia đình

DU LỊCH

DU LỊCH
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Nếu hỏi rằng những năm vừa qua chúng ta đã học được điều gì, thì 

đó là - chúng ta sẽ chẳng thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong 

tương lai. Bởi vậy, nhiều người đã chẳng ngại ngần chi mạnh cho 

những chuyến du lịch trải nghiệm đáng nhớ.

Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị khai thác sản phẩm du 

lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”, vé của 

năm 2022 đã bán hết cho thị trường khách du lịch nội địa. Công 

ty cũng đã mở bán vé cho năm 2023 và đến nay đã có gần 100 vị 

khách đầu tiên đặt tour, trong đó 80% là khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch khám phá mạo hiểm khác, các 

khu điểm tham quan du lịch sinh thái thiên nhiên tại Phong Nha - 

Kẻ Bàng, Khu bảo tồn thiên nhiên động Châu - khe Nước Trong, Khu 

vực Ngân Thủy, Trường Xuân cũng được du khách tìm hiểu qua các 

nền tảng số với số lượng lớn và cũng đã có nhiều người đặt chỗ.

Sau hai năm bỏ lỡ đám cưới, sinh nhật, lễ tốt 

nghiệp, ngày kỷ niệm, kỳ nghỉ và những dịp đặc 

biệt, thay vì khao khát khám phá thế giới một 

cách đơn độc, ngày càng có nhiều người mong 

muốn chia sẻ và tận hưởng những trải nghiệm 

du lịch thú vị bên những người thân yêu. Vì vậy 

những chuyến du lịch theo nhóm hoặc gia đình 

nhiều thế hệ đang có xu hướng gia tăng. 

Theo nghiên cứu của Booking.com chỉ ra rằng 

91% người Việt có kế hoạch đi du lịch cùng bạn 

bè thân thiết, 93% người mong muốn đi nghỉ 

dưỡng với bạn đời và kế hoạch đi du lịch cùng 

gia đình chiếm đến 95%.

(Tư liệu tham khảo: https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202201/du-

lich-quang-binh-nam-2022-lac-quan-va-day-hy-vong-2197371/)

Ánh sáng chiếu xuống hang Sơn Đoòng

càng tạo thêm vẻ đẹp lung linh, huyền ảo

Một ngày vui chơi cùng gia đình tại VinWonder Phú Quốc
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Riêng tư

Chăm sóc
            sức khỏe

DU LỊCH
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Giãn cách xã hội có thể đã kết thúc (hoặc sắp kết thúc), nhưng hầu 

hết mọi người vẫn muốn có sự riêng tư và không gian riêng tư. Chính 

vì vậy, các khu du lịch biệt lập lên ngôi, những dãy phòng khách sạn 

dành cho tổng thống và các biệt thự hàng đầu, du thuyền, máy bay tư 

nhân đều kín chỗ đặt.

Theo VOV, các khu du lịch biệt lập như: Pù Luông Retreat, Avana 

Retreat, Melia Ba Vi Mountain Retreat,… liên tục kín phòng ngay cả 

trong đại dịch.

Và thậm chí những người giàu có còn chi tiền mua du thuyền, máy 

bay tư nhân và ngôi nhà thứ hai, thứ ba hay thứ tư thay vì thuê chúng.

Sau thời gian dài cả thế giới chịu ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID-19, 

cùng với tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các loại 

dịch bệnh gia tăng đã khiến con người ngày càng chủ động chăm sóc 

sức khỏe, mong muốn giải tỏa căng thẳng.

Điều này khiến thị trường chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển, 

cùng với đó là nhu cầu du lịch chăm sóc sức khỏe gia tăng.

Một số khu du lịch có cung cấp dịch vụ tắm bùn, tắm khoáng, xông 

hơi, spa đang thu hút lượng lớn khách du lịch đến trải nghiệm. Bên 

cạnh đó các công ty du lịch cũng bắt đầu đưa ra sản phẩm du lịch 

thiền - yoga ở những nơi thiên nhiên còn hoang sơ, yên tĩnh, không 

khí trong lành thích hợp cho du khách tập yoga, ngồi thiền, tận 

hưởng các liệu pháp spa giải tỏa căng thẳng. Những tour này thường 

có huấn luyện viên hướng dẫn tập cho du khách.

Suối nước nóng tự nhiên - Trạm Tấu Yên Bái

(Tư liệu tham khảo: https://vov.vn/du-lich/tu-van/giai-ma-suc-hut-cua-

retreat-nghi-duong-biet-lap-post922486.vov)

(Tư liệu tham khảo: https://vietnamnet.vn/nhieu-nguoi-viet-dat-mua-du-

thuyen-may-bay-rieng-796071.html)

(Tư liệu tham khảo: https://www.vietnamplus.vn/du-lich-cham-soc-suc-

khoe-manh-dat-mau-mo-con-bo-ngo-o-viet-nam/745134.vnp)

Trải nghiệm du thuyền cá nhân

ở Vịnh Hạ long
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