


Đại gia đình Alphanam thân mến,

Khi lá vàng rơi phủ trên từng bước chân, màu trắng muốt của hoa dâu da xoan điểm xuyết trên 

nền trời xanh biếc, tháng tám tràn trên tờ lịch mỏng, cũng là lúc người Alphanam bước vào một 

quãng thời gian đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn. 

Ngày 20/8/2022 vừa qua, người Alphanam trên khắp mọi miền Tổ quốc đã gặp gỡ nhau trong một 

sự kiện ý nghĩa, kỷ niệm 27 năm chặng đường cùng đồng hành dựng xây Tập đoàn với chủ đề 

“Hành trình vượt vũ môn”. Một giải chạy vượt chướng ngại vật lần đầu tiên được tổ chức, lại thêm 

một dấu mốc đặc biệt để chúng ta cùng thăng hoa và lưu lại những khoảnh khắc giá trị. Trước 

đó, sự thành công ngoài mong đợi của chặng đường “27 triệu bước chân” tạo nên món quà thiết 

thực dành tặng các cán bộ nhân viên Alphanam với Chiến dịch “Stronger Together” đầy xúc cảm. 

Nhiều năm tháng trôi qua, văn hóa gia đình mà người Alphanam gìn giữ và trân trọng vẫn luôn 

bất biến và không hề thay đổi. 

Ngay từ bây giờ, chúng ta đang cùng nhau viết tiếp lên con đường lịch sử những mốc son mới 

trên hành trình “vượt vũ môn” để hướng đến cột mốc 30 năm, xa hơn là 1/2 thế kỷ. Mục tiêu của 

chúng ta là vượt qua thử thách để chinh phục thành công; hơn thế nữa nói đến người Alphanam 

là nói đến những người “tử tế”, sống tốt cho bản thân mình, cho gia đình và có ích cho xã hội.

Bầu không khí trong trẻo, dễ chịu của những ngày giao mùa đang tiếp thêm sức mạnh cho người 

Alphanam trên hành trình “khắc tên mình trên đời” phía trước. Hãy cứ tin rằng “ngày đó sẽ không 

xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng”!

Trân trọng,

Ban Biên tập

Thư ngỏ
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Tại buổi chia sẻ, về phía Alphanam có sự hiện 

diện của ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập 

đoàn, bà Lê Thị Bích Liên - Chánh văn phòng 

HĐQT, bà Âu Thiên Hương - Giám đốc Ban Cung ứng, bà 

Đào Thị Thu Giang - Chủ tịch HĐQT CTCP VIREX và ông 

Đỗ Khắc Huy - Giám đốc Ban chiến lược kinh doanh.

Về phía VBC có sự hiện diện của của ông Phạm 

Mạnh Tân và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch 

kiêm đồng sáng lập VBC và ông Phan Quốc Vương - 

Hội đồng cố vấn VBC.

VBC là CLB Kết nối kinh doanh Khu công nghiệp 

VBC-Connect với khoảng 200 thành viên là các nhà 

máy, doanh nghiệp FDI nhiều lĩnh vực trên cả nước. 

Tại buổi chia sẻ cùng Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, có 

hơn 50 hội viên là chủ các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh phục vụ các nhà máy FDI tham dự. Với 

một tinh thần vô cùng cởi mở và thân thiện, Chủ tịch 

Nguyễn Tuấn Hải đã có những chia sẻ đầy hữu ích 

và thiết thực dành cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 

những doanh nghiệp trẻ.

Ba yếu tố quan trọng mà Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải 

nhắn gửi đến các doanh nghiệp đó là “Tầm nhìn, sự 

học và tư duy giữ được cảm xúc”. Chủ tịch chia sẻ: 

“Một trong những yếu tố thành công khi mình đã có 

tư duy, tầm nhìn, khát vọng đó là phải có sự học. Ít 

nhất là sự quyết tâm học”.

Đặc biệt, Chủ tịch nhấn mạnh: “Đối với các doanh 

nghiệp, việc gắn kết để không có ai bị bỏ lại phía 

sau là cực kỳ quan trọng. Tất cả các thành viên phải 

cảm thấy được quan tâm để doanh nghiệp tiếp tục 

phát triển và thành công. Alphanam đang từng bước 

một đưa triết lý vào các công ty thành viên, rằng 

Alphanam gắn liền với sự tử tế. Sự tử tế ấy lan tỏa 

100% trong mỗi người Alphanam. Mỗi người sẽ tự 

xây dựng cho cá nhân mình sự tự hào rằng mình là 

người Alphanam, mình là người tử tế”.

Ngày 06/08/2022, tại trụ sở 33 Bà Triệu, Hà Nội 

đã diễn ra chương trình “Kết nối hợp tác và tiến 

tới cơ hội giao thương cùng các nhà máy, doanh 

nghiệp FDI”. Buổi gặp mặt mở ra nhiều cơ hội giao 

thương chiến lược giữa Alphanam và các thành 

viên của Câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp VBC.

CHƯƠNG TRÌNH
“KẾT NỐI HỢP TÁC VÀ TIẾN TỚI CƠ HỘI

GIAO THƯƠNG CÙNG CÁC NHÀ MÁY,
DOANH NGHIỆP FDI”
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Sau khi lắng nghe những câu chuyện về quản lý 

doanh nghiệp, đã có rất nhiều những câu hỏi được 

đặt ra với mong muốn được Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải 

chia sẻ lại hành trình đưa Alphanam từ thời điểm khởi 

nghiệp cho đến ngày hôm nay.

Ngoài ra trong chương trình, bà Âu Thiên Hương và 

bà Đào Thị Thu Giang cũng có những chia sẻ chuyên 

môn hữu ích trong lĩnh vực cung ứng và kiến thức 

quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành bất 

động sản. Đồng thời, ông Đỗ Khắc Huy đã có những 

giới thiệu sơ lược về hai dự án bất động sản tiềm 

năng của Alphanam trong năm 2022 - hứa hẹn sẽ là 

những cơ hội hợp tác tiềm năng với VBC, đó là dự án 

Bình Minh Cao Viên và dự án Lung Ngọc Hoàng.

Kết thúc buổi chia sẻ, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải bày 

tỏ sẽ luôn lắng nghe và sẵn sàng đồng hành cùng 

các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ 

để có những bước tiến nhanh hơn và xa hơn. Chủ 

tịch cũng mong muốn trong tương lai sẽ có những 

buổi chia sẻ thiết thực hơn, gần gũi hơn với các 

doanh nghiệp trong CLB VBC.

Qua những câu chuyện thực tế, chia sẻ về tầm nhìn, 

sự học, triết lý của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, các 

doanh nghiệp đã có thêm nhiều kiến thức mới, tư 

tưởng mới và hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội tiềm 

năng, hợp tác đa lĩnh vực cùng Alphanam.
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Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nghiêm 

Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Đồng Văn 

Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu 

Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải đại diện đoàn chia sẻ 

ấn tượng về tinh thần làm việc, hỗ trợ các doanh 

nghiệp thực hiện nhanh chóng các thủ tục liên quan 

đến dự án của tỉnh và bày tỏ tỉnh Hậu Giang đang 

hội tụ rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, 

các cấp lãnh đạo đang tạo điều kiện tối đa cho các 

nhà đầu tư đến với địa phương. Vì vậy, các doanh 

nhân Sao Đỏ đã chọn Hậu Giang để đề xuất các dự 

án cũng như tư vấn cho các nhà đầu tư khác. Đồng 

thời, Chủ tịch cũng giới thiệu và truyền tải thông 

điệp về các lĩnh vực mà đoàn quan tâm tìm hiểu đầu 

tư tại Hậu Giang.  

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương 

của tỉnh Hậu Giang đã cung cấp và làm rõ thêm 

thông tin và những quy định liên quan đến các lĩnh 

vực tỉnh đang thu hút kêu gọi đầu tư, đồng thời góp 

ý cho đơn vị tư vấn cách tiếp cận dự án bằng những 

thủ tục nhanh gọn, đúng quy định, mở ra môi trường 

đầu tư tốt, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn tỉnh.

Sau đó một ngày, vào ngày 3/8, đoàn cũng đến với 

tỉnh Đồng Nai để xúc tiến đầu tư.

Chiều ngày 2/8/2022, Đoàn các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã đến với tỉnh Hậu 

Giang để tìm hiểu các dự án thuộc lĩnh vực mà tỉnh đang thu hút đầu tư.

CLB DOANH NHÂN SAO ĐỎ
TÌM HIỂU ĐẦU TƯ TẠI TỈNH HẬU GIANG
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Trong chuyến công tác này, đoàn Thủ tưởng 

Phạm Minh Chính về khảo sát, kiểm tra tiến độ 

dự án đường cao tốc từ sân bay Sa Pa về Sa Pa 

và trong đó điểm cuối là đầu Dự án Mường Hoa. 

Hệ thống hạ tầng của Dự án Cảng Hàng không Sa 

Pa có ý nghĩa rất quan trọng, tạo bước đột phá lớn 

về hạ tầng giao thông chung đối với tỉnh Lào Cai và 

vùng Trung du, miền núi phía Bắc; góp phần cụ thể 

hóa triển khai những phương hướng phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045.

Ngày 27/8/2022, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải tham gia Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị được tổ chức tại tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. 

DỰ ÁN MƯỜNG HOA
LÀ ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG CAO TỐC

TỪ SÂN BAY SA PA VỀ SA PA

ALPEC & FUJIALPHA
CÙNG VỚI TEAM BUILDING QUY NHƠN 2022:
KẾT NỐI SỨC MẠNH – BỨT PHÁ THÀNH CÔNG
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Sau 6 tháng đầu năm 2022 miệt mài lao động 

và đạt được kết quả xuất sắc, các thành viên 

của ALPEC và FUJIALPHA đã được trao tặng 

một kỳ nghỉ tại thành phố Quy Nhơn xinh đẹp. Đây là 

một kỳ nghỉ tri ân đầy ý nghĩa từ BLĐ tập đoàn, một 

phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực 

của tập thể CBNV ALPEC và FUJIALPHA. Chuyến đi 

vừa là cầu nối cho toàn thể các thành viên có cơ hội 

thấu hiểu nhau hơn, đồng thời phát huy sức mạnh 

tập thể để tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Quy Nhơn đón các thành viên đoàn bằng cái nắng 

rực rỡ, hơn 200 thành viên của ALPEC và FUJIALPHA 

tập trung tại bãi biển, cùng nhau vượt qua các trò 

chơi team building đầy kịch tính như: “qua sông”, 

“leo núi”, “vượt hầm”, “mở đường”… Đây đều là các 

trò chơi đòi hỏi tinh thần hy sinh, không ngại khó; 

sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm chung 

của cả nhóm. Các thành viên hiểu được rằng một cá 

nhân hoặc một nhóm đơn lẻ sẽ khó khăn trong việc 

chinh phục được mục tiêu.

“Hào hứng - bùng nổ - cháy hết mình” ắt hẳn là những cảm xúc còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên 

của CTCP Liên doanh ALPEC và CTCP Thang máy FUJIALPHA sau chương trình Team building tại Quy Nhơn 

được diễn ra từ ngày 2 - 4/8/2022 vừa qua.

ALPEC & FUJIALPHA
CÙNG VỚI TEAM BUILDING QUY NHƠN 2022:
KẾT NỐI SỨC MẠNH – BỨT PHÁ THÀNH CÔNG
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Nắng nóng là vậy, nhưng với tinh thần dũng mãnh 

như những chiến binh thực thụ, các đội đã nhanh 

chóng hoàn thành các trò chơi một cách xuất sắc, 

chẳng ai ngần ngại lăn xả, bò nhoài trước những thử 

thách. Hình ảnh ấy đã toát lên một sức trẻ, một tinh 

thần quả cảm, chiến đấu vì một mục tiêu chung của 

các chiến binh ALPEC và FUJIALPHA.

Nếu Team building là những giây phút gắn kết, khí 

thế rực lửa thì tiệc tối diễn ra với phong cách Pool 

party trên tầng thượng của Altara Residences Quy 

Nhơn thực sự mang đến cho tất cả các thành viên 

một khoảng thời gian thư giãn đầy thăng hoa. Tất 

cả cùng nhau nâng cốc, cùng chúc nhau sức khỏe 

và tận hưởng những tiết mục biểu diễn ấn tượng, 

những món ăn hấp dẫn đến từ đội ngũ đầu bếp 

chuyên nghiệp của Altara. Đặc biệt, màn ảo thuật 

bất ngờ đến từ Mr. Nguyễn Tuấn - thành viên của 

FUJIALPHA cũng đã mang lại rất nhiều niềm vui, 

tiếng cười cho tất cả mọi người.
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Chương trình TEAM BUILDING QUY NHƠN 2022: 

KẾT NỐI SỨC MẠNH - BỨT PHÁ THÀNH CÔNG đã 

để lại nhiều cảm xúc cùng những kỷ niệm tốt đẹp 

trong mỗi thành viên đoàn. Qua đó tạo nên một 

quyết tâm lớn mạnh, một tinh thần vững chắc để 

tiếp tục cùng nhau gặt hái được nhiều thành quả 

rực rỡ trong tương lai. Mong rằng tất cả các thành 

viên ALPEC và FUJIALPHA sẽ luôn giữ sợi dây kết 

nối đã được tạo ra trong chương trình và luôn đồng 

hành cùng nhau hướng về một mục tiêu chung dưới 

mái nhà Alphanam.
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T ham dự sự kiện, về phía Tập đoàn Alphanam 

và CTCP A79 có Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải; 

ông Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT 

CTCP A79; ông Ngô Trung Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP 

A79 cùng các CBQL và CBNV công ty.

Về phía Đại học Kiến trúc Hà Nội có sự hiện diện của 

PGS. TS Lê Quân - Hiệu trưởng nhà trường; PGS. TS 

Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Chiến 

Thắng - Viện trưởng Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế; 

Ths. Phạm Thị Thu Huyền - Phó Viện trưởng Viện Đào 

tạo & Hợp tác Quốc tế; TS. Vương Hải Long - Trưởng 

khoa Kiến trúc; PGS.TS Vũ Hồng Cương - Trưởng 

khoa Nội thất; Ths. Nguyễn Trí Dũng - Phó trưởng 

khoa phụ trách Khoa Thiết kế Mỹ thuật; TS. Nguyễn 

Minh Nhất - Phó GĐ Trung tâm Nâng cao Năng lực 

và Nghiên cứu đô thị; TS. Trần Hải Nam - Bí thư 

đoàn trường cùng các thành viên là Giảng viên đến 

từ Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế và các Khoa của 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Lê Quân - Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiến trúc nhấn mạnh vào “điểm gặp 

gỡ” giữa trường và Alphanam, đó là tinh thần tích 

cực trong việc tổ chức các hoạt động xã hội của cả 

hai bên: “Tôi hy vọng lần hợp tác này sẽ mở ra nhiều 

chương trình giúp cho tất cả thầy, cô và các nhà 

khoa học thuộc Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể đóng 

góp xã hội tốt hơn. Với bề dày 27 năm phát triển, 

Alphanam đã có nhiều hoạt động liên quan đến bất 

động sản, sản xuất dịch vụ có tác động tích cực đến 

cộng đồng trong nhiều năm qua. Mong rằng sự hợp 

tác tốt đẹp lần này sẽ mở ra cơ hội để sinh viên Đại học 

Kiến trúc Hà Nội từ lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, thiết 

kế nội thất, thiết kế mỹ thuật, quản lý đô thị… được 

trao đổi với thế hệ đi trước; đồng thời hỗ trợ CTCP A79 

vững mạnh; xa hơn nữa là phát triển kiến trúc đô thị và 

quy hoạch của Việt Nam trong bối cảnh quá trình đô 

thị hoá đang lan tỏa với tốc độ rất nhanh”.

PGS. TS Lê Quân chia sẻ đầu chương trình

Ngày 23/8/2022, lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Công ty Cổ phần (CTCP) A79 được 

tổ chức tại trụ sở 33 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Hội thảo “Tre trong Kiến trúc sinh thái” diễn ra ngay sau 

đó đánh dấu thêm một điểm nhấn đặc biệt đối với các thành viên CTCP A79 trong buổi sáng hôm nay.

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
& CÔNG TY CỔ PHẦN A79

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
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ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
& CÔNG TY CỔ PHẦN A79

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Tiếp lời của PGS. TS Lê Quân, Tiến sĩ - KTS Ngô Trung 

Hải đã giới thiệu về những thế mạnh của Alphanam, 

của CTCP A79 và nhấn mạnh: “Alphanam tham vọng 

xây dựng những công trình mang tính biểu tượng 

của đất nước, những khu công nghiệp và khu du lịch 

mang lại hiệu quả cho xã hội, đồng thời có đóng góp 

về kiến trúc, tư tưởng, môi trường”.

Trước những chia sẻ của đại diện CTCP A79 và ĐH 

Kiến trúc, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải đã có những 

tâm sự xúc động: “Trong dòng máu tôi tồn tại một 

điều gì đó rất gắn kết với nghề xây dựng. Alphanam 

trong suốt hành trình phát triển luôn có sự gắn bó 

với ngành xây dựng, nghề kiến trúc và luôn mong 

muốn mang đến cho xã hội những sản phẩm chất 

lượng ngày càng được nâng cao. Tôi thường bảo 

với các thành viên A79, chúng ta làm thế nào để tự 

hào tạo nên những công trình “khắc tên mình trên 

đời”. Đến với lễ ký kết quan trọng hôm nay, tôi mong 

rằng giữa Alphanam và nhà trường có sự hợp tác 

toàn diện đúng nghĩa để biến ước mơ, khát vọng của 

người Việt Nam mình trở thành những công trình 

đáng tự hào”.

Đồng thời, Chủ tịch nói về ý nghĩa thiết thực của chủ 

đề “cây Tre” đối với người Alphanam: “Dự án Công 

viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa mà Alphanam đang 

thi công với diện tích 100ha có nguyên một rừng Tre, 

rừng Vầu ôm trọn khách sạn JW Marriott mà ông Bill 

Bensley thiết kế. Chúng tôi muốn cây Tre in đậm dấu 

ấn trong kiến trúc, bởi Alphanam coi cây Tre là một 

biểu tượng đặc trưng của Công viên Văn hóa Mường 

Hoa Sa Pa”.

Ngay sau những chia sẻ mở màn, ông Ngô Trung Hải 

và ông Lê Quân đã đại diện cho CTCP A79 và Trường 

ĐH Kiến trúc Hà Nội ký kết bản thỏa thuận hợp tác 

trong các lĩnh vực chính: tổ chức các sự kiện hội 

thảo, triển lãm; chia sẻ truyền thông - thông tin đến 

thị trường, chia sẻ thông tin về nhau; đào tạo - công 

tác dạy và học đều đi đôi với hành…
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Tiếp nối lễ ký kết là phần chia sẻ của Kiến trúc sư 

Nguyễn Mạnh Tuấn - Giảng viên Viện Đào tạo & Hợp tác 

Quốc tế - trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Người sáng 

lập Công ty TNHH KECHO COLLECTIVE có trụ sở đặt 

tại Hà Nội - Việt Nam và New York - Mỹ. Ông là đại sứ 

về Tre thế giới, cũng là người đã có cơ hội tiếp xúc với 

nhiều chuyên gia quốc tế. Thuyết trình về chủ đề “Tre 

trong kiến trúc sinh thái”, ông điểm lại các dự án kiến 

trúc về Tre từ lớn đến nhỏ mà ông đã trải nghiệm. Ông 

khẳng định: “Cây Tre không chỉ có ý nghĩa về sinh 

thái, mà còn có ý nghĩa về văn hoá, vì Tre không bao 

giờ cô độc một mình”. Cuối chương trình, Kiến trúc 

sư Nguyễn Mạnh Tuấn giải đáp những câu hỏi của 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải cùng các thành viên CTCP 

A79 - những người đang muốn tìm hiểu sâu hơn về 

việc thẩm định độ nén và độ kéo của thanh tre, vấn đề 

phòng cháy và thông gió, về các điểm khác biệt giữa 

cây Tre trong văn hoá Tây Bắc so với cây Tre trong 

công trình của người miền xuôi.

Trong đời sống tinh thần của người Việt từ hàng 

ngàn năm nay, Tre đã trở thành một loại cây mang 

nhiều giá trị. Như lời khẳng định của ông Ngô Trung 

Hải về tính hữu dụng của loài cây này: “Tôi tin là A79 

sẽ có nhiều cơ hội để chơi về Tre. Nếu biết cách tận 

dụng thì Tre sẽ là vô tận!”

Sự hợp tác giữa Đại học Kiến trúc Hà Nội và Công ty 

Cổ phần A79 mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho 

cả hai bên, hứa hẹn sẽ tạo nên đội ngũ kiến trúc sư 

tài năng, toàn diện trong tương lai và dựng xây lên 

những công trình giá trị, cống hiến cho đất nước.

Đại diện hai bên trao nhau những món quà 

đánh dấu sự hợp tác

KTS Nguyễn Mạnh Tuấn - Giảng viên Viện Đào tạo

& Hợp tác Quốc tế - trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
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“Hành trình vượt vũ môn” - Trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc

16

Tiêu điểm

Những dấu ấn từ “Hành trình vượt vũ môn”

27

15Alphanam Magazine số 56 - Tháng 8/2022



16 Alphanam Magazine số 56 - Tháng 8/2022

Sau năm 2021 không được đón sinh nhật trực tiếp cùng 

nhau vì dịch Covid-19, chương trình kỷ niệm thành lập 

Tập đoàn lần thứ 27 đã diễn ra tại một không gian ngoài 

trời xanh mát với một diện mạo hoàn toàn mới khiến tất 

cả các CBNV đều háo hức đón chờ.

Chương trình bao gồm bốn hoạt động chính: Lễ trồng 

cây xanh dành tặng công viên Yên Sở; Lễ kỷ niệm 27 năm 

thành lập Tập đoàn; Giải chạy “Hành trình vượt vũ môn”; 

Tổng kết trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong 

Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam” và giải chạy 

Ngày 20/8/2022, gần 600 thành viên của Đại gia đình Alphanam từ khắp mọi miền đất nước đã có 

mặt tại công viên Yên Sở để cùng nhau hân hoan đón chào chương trình kỷ niệm 27 năm thành lập 

Tập đoàn - đánh dấu một chặng đường mới mang tên “Hành trình vượt vũ môn”.
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“Hành trình vượt vũ môn”. Đồng thời, các tiết mục văn 

nghệ và video được chiếu đan xen đã đưa những người 

tham dự đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Những 

nụ cười và cả những giọt nước mắt đã tạo nên vô vàn 

khoảnh khắc ấn tượng.

Điều gì thuộc về “lần đầu tiên” đều rất đặc biệt. Đây là 

lần đầu tiên người Alphanam chào đón tuổi mới bằng 

một chuỗi các hoạt động thể thao - đó không chỉ là dịp 

để gắn kết người Alphanam trên khắp mọi miền đất nước 

mà còn là cơ hội để chúng ta cùng thể hiện tinh thần 

không ngừng thách thức giới hạn bản thân, vươn tới mục 

tiêu, như hình ảnh cá chép “vượt vũ môn”.

Để thử thách tinh thần ấy, ba tiếng trước khi bắt đầu 

chương trình, trời vẫn đổ những cơn mưa bất chợt, lúc 

lớn lúc nhỏ. Tuy nhiên sự máu lửa của người Alphanam 

thì không bị “dập tắt” đi chút nào. Ban tổ chức có mặt từ 

khi trời còn chưa sáng để hoàn tất các công đoạn chuẩn 

bị cuối cùng, đồng thời tất cả các thành viên khác đều 

sẵn sàng vượt mưa, vượt gió để có mặt đúng giờ tại công 

viên Yên Sở. Và như tưởng thưởng cho tinh thần hết mình 

ấy, ngay trước giờ G, những tia nắng rạng rỡ đã xuất hiện 

xua tan mây mù, thời tiết vô cùng thuận lợi để bắt đầu 

một sự kiện ngoài trời.

Không khí chương trình với nhiều cung bậc cảm xúc
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Đúng 6 giờ 30 phút, Ban lãnh đạo cùng tập thể các cán 

bộ quản lý đã tập trung tại khu vực tổ chức để tham gia lễ 

trao tặng cây xanh cho công viên. Đây là một hoạt động 

giàu ý nghĩa bởi sau thời điểm cả xã hội bị thử thách với 

dịch bệnh, thiên tai, những khó khăn về kinh tế… thì mỗi 

người lại càng trân trọng sức khỏe hơn, đồng thời có nhu 

cầu gần gũi với thiên nhiên để được nghỉ ngơi, chữa lành. 

Trao tặng cây xanh không những góp phần tạo thêm 

không gian thoáng mát, trong lành cho công viên mà còn 

truyền đi thông điệp về tinh thần sống khỏe, sống xanh 

trong mỗi bước chân của người Alphanam.

Các thành viên Alphanam đến check-in từ rất sớm

LỄ TRAO TẶNG CÂY XANH
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Ban Lãnh đạo cùng các Cán bộ quản lý tham gia

Lễ trao tặng cây xanh cho công viên Yên Sở

Tiết mục “Đón bình minh” của tập thể CBNV Alphanam

Đúng 7:00, tại sân khấu chính của chương trình đã diễn 

ra Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập Tập đoàn - một dấu mốc 

đặc biệt đối với mỗi thành viên Đại gia đình Alphanam. 

Khoảnh khắc mở đầu buổi lễ đã diễn ra vô cùng ấn tượng 

và giàu cảm xúc với ca khúc “Đón bình minh” do tập thể 

CNBV Alphanam thể hiện. Không gì có thể truyền cảm 

hứng mạnh mẽ hơn bằng một bài hát gói ghém được đầy 

đủ tinh thần, ý chí, quyết tâm của người Alphanam cho 

một hành trình mới và được vang lên ngay tại giây phút 

bắt đầu - khi những hạt mưa đã nhỏ dần, nhường chỗ 

cho những tia nắng ban mai rực rỡ tràn đầy sức sống.

Bất ngờ và lắng đọng là những cảm xúc nối tiếp khi video 

“Stronger Together - Tiếp sức từ trái tim” được chiếu 

trên màn hình led. Chúng ta đã thấy những giọt nước 

mắt lấp lánh chực trào, những đôi mắt đỏ lên vì xúc động, 

những cái lặng người khi chợt nhận ra đôi điều về người 

đồng nghiệp lâu nay vẫn sát cánh bên cạnh mình… 27 

triệu bước chân được hoàn thành từ sự góp sức của các 

thành viên trong Đại gia đình Alphanam, quy đổi thành 

270 triệu đồng và được trao gửi đến những người thực sự 

cần đến món quà đó. Càng ý nghĩa hơn khi những thành 

viên trực tiếp góp phần tạo nên sự thành công của Chiến 

dịch “27 triệu bước chân” đã cảm nhận được niềm hạnh 

phúc bé nhỏ khi nhận ra giá trị mà bản thân mình xây 

dựng lên được.

LỄ ĐÓN MỪNG TUỔI MỚI CỦA 
ALPHANAM
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Những giọt nước mắt cảm động của người Alphanam khi 

theo dõi video “Stronger Together - Tiếp sức từ trái tim”

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ về tinh thần Sống tử tế

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ, Alphanam 

luôn suy nghĩ và hành động dựa trên những nguyên 

tắc phát triển vì xã hội, vì cộng đồng: “Chúng ta luôn tự 

hào người Alphanam là người tử tế, người Alphanam là 

người sống để mà sống, sống tốt cho bản thân, sống tốt 

cho gia đình và sống tốt cho xã hội. Hy vọng rằng người 

Alphanam sẽ tiếp tục lan tỏa sự tử tế đó trong mỗi thế hệ 

CBNV để khẳng định chúng ta luôn là người sống có giá 

trị, có ý nghĩa cho xã hội.”

Chương trình còn có sự tham dự của chị Nguyễn Thị 

Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Nghị lực 

sống - tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực 

đào tạo, dạy nghề công nghệ thông tin và kỹ năng sống 

cho người khuyết tật. Sự xuất hiện cũng như những chia 

sẻ của chị về tinh thần sống lạc quan, sống hết mình, 

sống cống hiến đã truyền cảm hứng đến toàn thể CBNV 

của Alphanam, đồng thời mở ra một sự hợp tác đặc biệt 

hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đặc biệt, 

chị Nguyễn Thị Vân cũng khoác lên mình chiếc áo đỏ 

“vượt vũ môn” của chương trình. Ngay lúc đó, không còn 

ranh giới giữa khách mời hay người Alphanam, đó là cuộc 

hội ngộ giữa những người mang lý tưởng sống cao đẹp 

và không sợ thử thách! 
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Chị Nguyễn Thị Vân và các đại diện của

Trung tâm Nghị lực sống

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật chia sẻ với

Đại gia đình Alphanam

Hai Tổng giám đốc cùng các lãnh đạo trẻ và toàn thể CBNV 

thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cho chặng đường mới

Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ nhắn nhủ đến

Đại gia đình Alphanam

27 năm là hành trình xây nên “niềm tự hào Alphanam” 

qua từng năm tháng và được nối dài bằng sự đồng lòng 

của tập thể người Alphanam hôm nay. Những lời chúc 

tình cảm chân thành ở khắp các đầu cầu trên cả nước 

cùng những chia sẻ ý nghĩa của Tổng giám đốc Nguyễn 

Minh Nhật, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ và các Lãnh 

đạo trẻ trên sân khấu là những cam kết quyết tâm đầy 

mạnh mẽ cho một hành trình mới của Alphanam trẻ 

trung - tiên phong - năng động.

Ms. Ngọc Mỹ nhắn gửi: “Chúng tôi sẽ dành toàn bộ sức 

trẻ, sức khoẻ của mình để dẫn dắt con thuyền Alphanam 

vượt qua mọi khó khăn; cắm được lá cờ Alphanam ở 

khắp nơi trên mọi miền tổ quốc với nhiều dự án, nhiều 

toà nhà hơn nữa; làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc 

sống hơn nữa”. “Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Alphanam 

hoá rồng” là lời khẳng định của Mr. Nguyễn Minh Nhật về 

quyết tâm lớn cho hành trình “vượt vũ môn” phía trước. 

Ms. Đào Thị Thu Giang, Mr. Lê Hải Lưu, Mr. Vũ Anh Tuấn và 

Ms. Thiều Thị Tâm tiếp nối những nhắn nhủ của hai tổng 

giám đốc bằng những chia sẻ khí thế và mạnh mẽ. Các 

lãnh đạo trẻ của Alphanam đều đặt mục tiêu cao nhất 

trên chặng đường dựng xây một Alphanam phát triển 

trường tồn.
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Người Alphanam tham dự chương trình sẽ nhớ mãi về 

khoảnh khắc đón mừng sinh nhật lần thứ 27 với hình ảnh 

những quả bóng bay mang theo ước mơ, hoài bão và cả 

niềm tin, sự lạc quan được bay lên bầu trời cao bao la, 

sẵn sàng đón nhận tất cả những thách thức phía trước.

Sau lễ kỷ niệm là giải chạy vượt chướng ngại vật có tên 

gọi “Hành trình vượt vũ môn”. Hàng trăm CBNV sẵn sàng 

bước vào vạch xuất phát để thử sức với cung đường chạy 

3,5km và ba trạm chướng ngại vật: Ngọn núi Alphanam, 

con đường Alphanam và đường hầm Alphanam. Những 

bước chân khỏe khoắn, dẻo dai, những cú chuyển mình 

đầy khéo léo cùng tinh thần kiên trì, bền bỉ, dũng cảm 

hòa trong tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người làm 

nên một hành trình thú vị nhiều màu sắc.

GIẢI CHẠY
“HÀNH TRÌNH VƯỢT VŨ MÔN”
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Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam”  là một 

hoạt động hướng đến Chương trình kỷ niệm 27 năm 

thành lập với mục tiêu đạt “27 triệu bước chân” (1000 

bước có giá trị quy đổi 10.000 đồng), tương ứng 270 

triệu đồng đóng góp vào Campaign Tiếp sức “Stronger 

together”.

Trong suốt hơn một tháng qua kể từ khi bắt đầu khởi 

động, chiến dịch đã chào đón 904 thành viên tương ứng 

22 đội tham gia đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tập 

đoàn. Trong đó 100% các đội vượt mốc tối thiểu 270km 

và 55.253.750 là tổng số bước chân người Alphanam đã 

đạt được trong toàn chiến dịch. Điều đó cho thấy tinh 

thần vô cùng máu lửa của người Alphanam trên mọi mặt 

trận thi đấu.

Top 3 đội đạt giải “Đội quân thần tốc” là giải dành cho 

03 đội có tổng số km đi được trong toàn chiến dịch nhiều 

nhất thuộc về 3 đơn vị: Công ty Cổ phần Liên doanh 

ALPEC với 10.170 km, tương ứng 12.712.500 bước; Ban 

Quản lý Dự án Mường Hoa Sa Pa 6.267 km, tương ứng 

7.833.750 bước và Công ty Cổ phần A79 3.666 km, tương 

ứng 4.582.500 bước.

Giải “Đội quân truyền cảm hứng” là giải thưởng dành 

cho đội có “quân số” tham gia đông nhất (với điều kiện 

mỗi thành viên phải đạt tối thiểu 27km trong toàn chiến 

dịch) tiếp tục thuộc về Công ty Cổ phần Liên doanh 

ALPEC với tổng cộng 70 chiến binh máu lửa.

Liên minh Khối Quản trị nguồn nhân lực, Khối Vận hành 

và Phòng Trợ lý đã mang về giải “Khoảnh khắc ấn 

tượng” dành cho video có hình ảnh chạy đẹp và ấn 

tượng nhất.

Các giải cá nhân như “Chiến binh bền bỉ”, “Chiến binh 

dẻo dai” cũng được vinh danh và trao tặng trực tiếp tại 

chương trình.

LỄ TRAO GIẢI - “CÀI VINH QUANG LÊN 
VAI NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG”

Đại diện các đơn vị lên nhận trao thưởng (từ trái sang):

CTCP A79 - CTCP LD ALPEC - BQLDA Mường Hoa Sa Pa

Công ty Cổ phần Liên doanh ALPEC đạt giải

“Đội quân truyền cảm hứng”

Liên minh Khối Quản trị nguồn nhân lực,

Khối Vận hành và Phòng Trợ lý
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Top 10 giải Chiến binh bền bỉ là những thành viên đạt 

tổng số kilomet (km) nhiều nhất toàn chiến dịch

Vinh danh và trao cúp chiến thắng cho Top 3 nam

có thành tích xuất sắc nhất

Vinh danh và trao cúp chiến thắng cho Top 3 nữ

có thành tích xuất sắc nhất

Mrs. Kim Dung - thành viên lớn tuổi có

số kilomet nhiều nhất toàn chiến dịch

Vinh danh PT team - tổng đài hỗ trợ tư vấn

giải đáp 24/7 cho người tham gia

Và không thể thiếu phần vinh danh, trao giải cho các cá 

nhân xuất sắc nhất trong giải chạy vượt chướng ngại vật 

“Hành trình vượt vũ môn”.

Cuối cùng, hình ảnh tất cả các thành viên Đại gia đình 

Alphanam cùng nhau hát vang các khúc “Đường đến 

ngày vinh quang” đã khép lại một “Hành trình vượt vũ 

môn” đầy ấn tượng, ngập tràn cảm xúc và nhiều kỷ 

niệm. Lá cờ đỏ - vàng của tổ quốc và lá cờ đỏ - vàng của 

Alphanam tung bay rực rỡ giữa không gian của công 

viên Yên Sở là cái kết không thể viên mãn hơn dành cho 

chương trình.

“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi

Để ta khắc tên mình trên đời

Dù ta biết gian nan đang chờ đón

Và trái tim vẫn âm thầm

Ta bước đi hướng tới một vì sao…
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Từ ngày 19/8/2022, chúng ta sẽ cùng bắt đầu “Vượt vũ 

môn”. Chặng đường tiến tới thành công chẳng hề dễ 

dàng có được, ai cũng phải đánh đổi bằng nghị lực, bằng 

niềm tin, bằng tinh thần, ý chí kiên định, quyết tâm vượt 

qua tất cả thử thách trong cuộc sống. Và thành công là 

cả một hành trình, một chặng đường thật dài. May mắn vì 

chúng ta là một gia đình - chúng ta sẽ chẳng cô đơn khi 

cùng nhau chinh phục những thử thách mới, những đỉnh 

cao mới để “khắc tên mình lên đời”. Đó chính là tinh thần 

“Vượt Vũ môn hóa Rồng” của người Alphanam. Ngày 

đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng!

…Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

Lời hứa ghi trong tim mình

Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…

…Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai

Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi

Và chúng ta là người chiến thắng

Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa

Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao.”
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Không chỉ đơn thuần là một sự kiện kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Tập đoàn Alphanam, 

chương trình “Hành trình vượt vũ môn” còn đặt dấu mốc cho một cánh cửa mới, một chặng 

đường mới mà người Alphanam đang tiến bước và sẵn sàng chinh phục.

Tháng 8/2018, tại sự kiện “Vì một Alphanam tiên 

phong - năng động - hiệu quả”, Chủ tịch Nguyễn Tuấn 

Hải đã khẳng định: “Lúc doanh nghiệp có lực lượng 

nhân sự mạnh mẽ nhất là lúc công ty phát triển mạnh 

nhất, và ngược lại”. Đó cũng là giá trị về nhân sự - tài 

sản quý giá nhất của Tập đoàn. Từ trước đến nay, người 

Alphanam luôn hướng về một đích đến chung - chất 

keo kết dính đặc biệt để một tập thể những người 

Alphanam cùng nhìn về một hướng. Trước mắt đó 

chính là quyết tâm vượt vũ môn sau chặng đường 27 

năm nuôi lớn hoài bão, phát huy những giá trị nền 

tảng và từng bước hiện thực hóa mục tiêu. 

Ít ai biết rằng,  chủ đề của sự kiện kỷ niệm 27 năm thành 

lập Tập đoàn: “Hành trình vượt vũ môn” là do đích thân 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải đặt tên. Lý giải cho tên gọi này, 

Chủ tịch chia sẻ: “Hành trình vượt vũ môn sẽ bắt đầu 

từ bắt đầu bây giờ cho đến kỷ niệm 30 năm, quá trình 

27 năm đã trôi qua mới là quá trình “cá lớn dần” mà 

thôi! Hiện nay, chúng ta đang “chạy vượt rào” để vượt 

qua thách thức của Covid-19, để rèn luyện thân thể. 

Đến cột mốc 30 năm mới có thể định nghĩa là chúng 

ta đang “vượt vũ môn”, bước sang một giai đoạn mới, 

một chặng đường mới, một kỷ nguyên mới. Mốc 2025 

rất quan trọng, khi đó chúng ta sẽ hoàn thành 5 năm 

lần thứ nhất của nhiệm kỳ II và nhìn lại hành trình vượt 

vũ môn đã qua”.

Những thành quả đạt được trong 27 năm qua là bước 

chạy đà cho hành trình vượt vũ môn sắp tới. Với người 

Alphanam, 19/8/2022 chính là một mốc khởi đầu. Mặc 

dù phía trước vẫn còn lắm gian nan, song với những chỉ 

đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo, cùng sự quyết tâm, 

đồng lòng của đội ngũ cán bộ nhân viên, tin rằng người 

Alphanam sẽ “vượt vũ môn để hóa rồng”!

Ban Biên tập Alphanam Magazine xin điểm lại một số 

những dấu ấn đặc biệt từ sự kiện “Hành trình vượt vũ 

môn” - chúc mừng tuổi 27 của Tập đoàn. 
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CỦA NGƯỜI ALPHANAM QUA

LẦN ĐẦU TIÊN

600+ CBNV tham gia sự kiện 27 năm thành lập Tập đoàn Alphanam.

Alphanam tổ chức
một giải chạy vượt
chướng ngại vật 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải
tham gia một tiết mục với vai trò

ca sĩ trong một sự kiện của Alphanam

Sự kiện kỷ niệm
thành lập tập đoàn

được tổ chức ngoài trời

300+ thành viên tham gia giải chạy “Hành trình vượt vũ môn”.

59 CBNV Alphanam di chuyển từ khắp mọi miền Tổ quốc về Hà Nội tham gia sự kiện.

3 lần đi khảo sát địa điểm vào các thời gian khác nhau để tính toán phương án tổ chức tốt nhất.

3.5 kmTGĐ Nguyễn Ngọc Mỹ đã trực tiếp đi khảo sát và chạy thử cung đường tại công viên Yên Sở.

20 CBNV
là thành viên nòng cốt của BTC.
5 được chủ trì bởi TGĐ Nguyễn Ngọc Mỹ với sự tham gia củacuộc họp lớn

10Trao tặng cho công viên Yên Sở với thông điệp về tinh thần sống khỏe,

sống xanh trong mỗi bước chân của người Alphanam.

cây xanh

2 ngày setup toàn bộ không gian tổ chức sự kiện bao gồm: Khu vực trồng cây, sân khấu chính,

cổng chạy, 3 khu vực trò chơi, khu vực ăn uống… với đầy đủ tiện ích và chỉ dẫn chu đáo.

2 120cùngchuyến bay giờ quay dựng liên tiếp để cho ra đời video

“Stronger Together - Tiếp sức từ trái tim” đầy ý nghĩa.

bị “ế” vì thời tiết ngày diễn ra sự kiện quá đẹp.chiếc áo mưa dự phòng400

Chiến dịch "Stronger Togther - Tiếp sức từ trái tim" đã trao tặng những món quà ý nghĩa đầy

thiết thực đến Alphanam.CBNV8

trong giải chạy “Hành trình vượt vũ môn”.
là thời gian về đích nhanh nhất mà người Alphanam đã thực hiện đượcphút giây12 08

được trao tặng giải thưởng trong chương trình, tổng giá trị giải thưởng

lên đến triệu đồng.

đội và cá nhân22
100

được chuẩn bị từ sáng sớm bổ sung năng lượng cho các "vận động viên" và "cổ động viên".
tiếp sức trên đường chạy cùng suất finger foodchai nước600 600
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Alphanam
Người

“Hành trình Vượt vũ môn” và những điều Ban tổ chức chưa kể30

Vinh danh những ngôi sao Alphanam Quý II/202241
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Tôi không tin vào mê tín dị đoan nhưng tôi có 

niềm tin mạnh mẽ vào năng lượng và sự cộng 

hưởng năng lượng của những người tích cực, tử tế. 

Diễn biến thời tiết ngày Alphanam bước sang tuổi 

28 đối với tôi là một điều kỳ diệu, hoặc bởi ông trời 

nghe được nguyện cầu của tất cả chúng ta, hoặc bởi 

đó là điều xứng đáng với người Alphanam.

Ngày 19/8, cái nắng gắt gỏng hơn, khó chịu hơn ngày 

thường vì gánh cơn mưa. Mùi không khí oi nồng, phả 

vào da thịt nóng rát. Chúng tôi tổng duyệt hàng chục 

TRỜI NGỪNG MƯA CỔ VŨ
NGƯỜI ALPHANAM KHỞI ĐẦU
HÀNH TRÌNH VƯỢT VŨ MÔN

MS. VŨ DUYÊN
BAN NỘI DUNG

30 Alphanam Magazine số 56 - Tháng 8/2022
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giờ đồng hồ. Mặt ai cũng đỏ gay đỏ gắt, phần vì nóng 

bức, phần vì rất nhiều nỗi lo. Tổ chức sự kiện ngoài 

trời là một thử thách tâm lý với người thực hiện. Ban 

Hậu cần lo từng hạng mục bài trí tại công viên; ban 

Truyền thông, ban Nội dung lo thay đổi kịch bản cho 

phù hợp, lo chạy thử chương trình đảm bảo không 

được phép sai sót tới từng giây… Báo đài đưa tin 

đêm 19 sáng 20 Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bắt đầu 

vào đợt mưa giông kéo dài. Điện thoại trong túi nóng 

ran lên vì tin nhắn, cuộc gọi từ CBNV Alphanam khắp 

cả nước nhắn về với cùng nội dung lo ngày mai mưa 

bão, không tổ chức sự kiện ngoài trời được.

Dưới gốc cây bằng lăng bé tí tẹo xiêu vẹo giữa công 

viên Yên Sở, chị Hoài Hương quay sang vỗ vai chị 

Tâm: “Cứ làm đi, trừ bão cấp 13 chứ mình không sợ 

mấy cái mưa gió nhỏ này”. Lúc chị Hương nói, sấm 

vẫn vang rền.

Mọi thứ vẫn được ráo riết chuẩn bị. Áo ai cũng ướt 

đẫm mồ hôi rồi lại tự khô dưới nắng gió. Tôi đứng 

cạnh thấy sếp Mỹ cũng ướt áo, mồ hôi lăn dài.

Hơn 21h, những hạt mưa đầu tiên đổ xuống công 

viên Yên Sở. Gió lúc đó rất lớn. Các anh chị kỹ thuật 

mặc vội chiếc áo mưa giấy mỏng dính hối hả che 

từng chiếc ghế để ngày mai CBNV ngồi không bị ướt. 

Màn hình led, hệ thống trang thiết bị đều đã được bố 

trí, lại phải hối hả căng bạt che lại. Dù việc sẽ mưa 

đã nằm trong dự phòng rủi ro chương trình nhưng 

sao khi mưa thực sự đổ xuống, lòng ai cũng nặng 

trĩu, rối bời.  

4h sáng ngày 20/8, nhóm Zalo của ban tổ chức nổi lên 

tin nhắn: “Cùng vượt vũ môn nhé team ơi. Mưa ướt áo 

dân chơi chứ không ướt được tinh thần anh em”. Và 

thế là chúng tôi bảo nhau một câu ngắn gọn: “Cùng 

vượt vũ môn”.

Trên đường đi từ nhà đến công viên Yên Sở, mưa vẫn 

như trút, bầu trời ngó thấy vẫn đặc quánh, mây trĩu 

nặng như chực đổ mưa bất cứ lúc nào.

Vậy mà chỉ mới 5h30 sáng, dù vẫn còn mưa, nhá 

nhem chưa nhìn được mặt nhau nhưng phía đông lại 

hửng nắng. Những đám mây đen trĩu nặng bay biến 

đi đâu, hừng đông ló rạng. Chưa bao giờ tôi thấy vài 

mảng cam vàng trên bầu trời lại đẹp đến vậy. Đối 

với tôi và mấy chục người trong ban tổ chức đang 

đứng tại công viên Yên Sở khi ấy, vài mảng cam vàng 

trên bầu trời đó là cả một khoảng trời hy vọng thênh 

thang. Tôi giơ máy chụp nhanh vài tấm ảnh có ánh 

mặt trời gửi vào nhóm zalo I LOVE ALPHANAM, để 

CBCNV Alphanam yên tâm, để từng người thực sự 

sẵn sàng đến đón sinh nhật Tập đoàn.



32 Alphanam Magazine số 56 - Tháng 8/2022

Lễ trồng cây diễn ra lúc 6h30, mưa nhè nhẹ, hàng 

cây tường vi gặp mưa vươn lên reo vui, xanh tươi đầy 

sức sống. 

Chỉ 30 phút sau, ngay khi sự kiện bắt đầu, trời ngừng 

mưa nhưng nước mắt thì đã lăn dài trên gương mặt 

Chủ tịch, cô Minh Anh, Tổng Giám đốc Minh Nhật, 

Tổng Giám đốc Ngọc Mỹ, trên má tất cả những người 

Alphanam tham dự. Đó là những giọt nước mắt của 

sự đồng cảm với đồng nghiệp mình, đó là giọt nước 

mắt của niềm vui, sự thấu cảm, là cả giọt nước mắt 

của vỡ òa hạnh phúc. 

Sự kiện diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng chạm tới 

trái tim và thổi lên sự quyết tâm âm ỉ trong mỗi người. 

Chủ tịch dặn dò ngắn gọn nhưng vang vọng: 

“Chúng ta phải sống tốt cho bản thân, sống tốt 

cho gia đình, sống có ích cho xã hội”.

Công viên Yên Sở rộn vang câu hát đầy khí thế:

“Và tương lai sẽ nhiều nơi mà Alphanam bước đến,

Để viết lên những câu chuyện mà không bao giờ ta quên.

Alphanam đó, ở trong tim ta,

Alphanam đó, chính là một mái nhà…”

Tôi yêu Alphanam!

BẬN RỘN VÀ ÁP LỰC,
NHƯNG CHÚNG TÔI

QUYẾT TÂM ĐẾN CÙNG!

MS. NGUYỄN BÍCH NGỌC
BAN HẬU CẦN

Cứ mỗi năm đến gần dịp sinh nhật Tập đoàn, trong 

lòng CBNV Alphanam nói chung và trong lòng tôi 

nói riêng lại sục sôi một tinh thần hào hứng khó 

tả. Còn gì hạnh phúc hơn khi tôi và các anh, chị, 

em được tham gia vào quá trình lên kế hoạch để 

chuẩn bị cho một chương trình sinh nhật thật đặc 

biệt và đáng nhớ.

Ngay từ những ngày đầu lên khung chương trình, Ban 

Marketing đã ngày đêm sáng tạo, tạo nên những thước 

phim đẹp mắt với timeline chương trình dẫn dắt được 

cảm xúc để các thành viên tham dự được thỏa sức trải 

nghiệm. Còn chúng tôi - các thành viên trong Ban Hậu 

cần không ai bảo ai đều cố gắng chỉn chu nhất trong 

từng công đoạn thực hiện. 
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Ban Hậu cần chúng tôi, người thì thiết kế ảnh, người 

thì chạy in ấn bằng khen, cúp, huân chương, người thì 

chạy phát đồng phục, người thì đi đến từng nhà cung 

cấp để chọn cây. Còn rất nhiều những công việc không 

tên khác, nhưng không ai than thở lấy một lời mà đều 

đồng chí, đồng lòng, quyết tâm cho sự kiện. Tôi tự nhủ, 

sự kiện phải diễn ra thật thành công để không phụ 

công của tất cả mọi người!

Sinh nhật lần thứ 27 là một trong những sinh nhật rất 

đặc biệt của Alphanam, đánh dấu một bước đi đầy 

tham vọng. Từ nay chúng ta sẽ năng động hơn, hứa 

hẹn sẽ viết nên nhiều câu chuyện thành công mới. 

Chủ đề chương trình “Hành trình vượt vũ môn” là 

một thông điệp truyền cảm hứng rất ý nghĩa trong 

dịp mừng sinh nhật tuổi mới của Alphanam. Mỗi 

thành viên được truyền “lửa” đam mê, nhiệt huyết 

để tỏa sáng hơn trong công việc, quyết tâm cùng 

nhau nỗ lực, vững bước mạnh mẽ với từng nhịp chắc 

chắn để giữ vị thế dẫn đầu trên hành trình tiếp theo. 

Theo đúng như câu nói của Tổng giám đốc Minh Nhật 

trong buổi lễ: “Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Alphanam 

hóa rồng”. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này chúng ta 

cần “vượt vũ môn” - cùng nhau bước những bước tiến 

mạnh mẽ, chinh phục những vùng đất mới. 

Chúng ta sẽ làm được!

NHỮNG ĐIỀU
“CHƯA BAO GIỜ”

MS. PHAN THỊ KIM NGÂN
BAN TRUYỀN THÔNG

Khi nhìn lại quá trình trưởng thành trong công 

việc của mình tại Alphanam, tôi nhận ra là chặng 

đường ấy đều gắn liền với ba cột mốc là ba sự kiện 

kỷ niệm thành lập Tập đoàn. Sinh nhật 27 tuổi 

của Tập đoàn là lần thứ ba tôi được chứng kiến 

khoảnh khắc Alphanam bước sang tuổi mới, và 

đây cũng là lần đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất!
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Ba lần sinh nhật Tập đoàn từ khi tôi trở thành người 

Alphanam đều có một điểm chung: Đều là những “lần 

đầu tiên” đặc biệt của Alphanam. 

Năm 2020, lần đầu tiên Alphanam kỷ niệm một cột 

mốc “thế kỷ”.

Năm 2021, lần đầu tiên Alphanam tổ chức sự kiện sinh 

nhật Tập đoàn với hình thức online qua phần mềm Zoom.

Và năm 2022, lần đầu tiên Alphanam tổ chức một giải 

chạy vượt chướng ngại vật ngoài trời. 

Vai trò của tôi trong ba sự kiện đó đều là ban tổ chức, 

được trải nghiệm những công đoạn chuẩn bị từ nhỏ 

đến lớn, được trải qua từ khâu ý tưởng trên những 

trang slide power point cho đến khi trực tiếp diễn ra 

một cách trọn vẹn.

Ban Tổ chức chúng tôi thiệt thòi ở chỗ, chẳng còn cảm 

giác bất ngờ nữa khi tất cả diễn biến sự kiện đều đã 

nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng chẳng được ngồi xem 

chương trình từ đầu tới cuối để được đi từ cảm xúc này 

qua cảm xúc khác. Nhưng có những niềm vui mà chỉ 

có những người tổ chức mới có thể có được.  

Tôi hoàn tất việc chỉnh sửa video cuối cùng cho 

chương trình kèm theo một tiếng thở nhẹ nhõm. Nhưng 

nhìn ra ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, và dần dần nặng 

hạt. Vốn dĩ tôi định chợp mắt một lúc, nhưng từ khi 

mưa ngày một lớn hơn, tôi không thể ngủ được nữa. 

Bồn chồn, lo lắng, áp lực… Tất cả mọi cảm xúc hỗn 

độn như một mớ bòng bong. Trước sự kiện, tôi và các 

thành viên Ban Tổ chức đã quyết tâm biết bao nhiêu, 

đã nói với nhau sẽ nói ít làm nhiều và chứng minh 

bằng kết quả. Nếu như Trời mưa, thì tất cả công sức 

sẽ đổ sông đổ bể. 

Quãng đường đến công viên Yên Sở như xa hơn khi bầu 

trời vẫn tối đen như mực, và mưa thì mỗi lúc một dày. 

Tôi cố gắng trấn an bản thân: “Thôi mưa cho hết đi, 

đến 6 giờ tạnh là được”.

Trên đường đi, Hằng bảo: “Yên tâm đi, kiểu gì cũng tạnh”. 

Anh Tuấn Anh cười cười: “Tý nắng bây giờ ấy mà”.

Tự dưng tôi nghĩ, tinh thần AQ mà nhà văn Lỗ Tấn từng 

trào phúng ngày xưa, áp dụng vào lúc này lại hiệu quả 

đến kỳ lạ! Trời sẽ không phụ lòng chúng tôi đâu mà.

Mưa nhỏ dần, bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt 

nắng đầu tiên. Tôi thở hắt ra, trong lòng trào lên niềm 

tin mãnh liệt về một sự kiện thành công. 

Vừa lúc đó, tin nhắn của sếp Mỹ được gửi đến: “Hôm 

nay được đến đâu vui đến đó nhé em. Mọi thứ chỉ làm 

có một lần, làm hết sức rồi mai lại là một ngày mới”. 

Tin nhắn đó như cách thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt 

vậy, đã tiếp thêm cho tôi hơn 100% sức mạnh. 

2:00 SÁNG NGÀY 20/8

4:30 sáng ngày 20/8

5:00 sáng ngày 20/8
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Đến lúc Ban Lãnh đạo và các CBQL trồng cây tặng 

công viên Yên Sở thì ánh nắng đã chan hòa khắp nơi. 

Màu đỏ cũng ngày càng lớn dần tại không gian tổ 

chức, khi người Alphanam với chiếc áo đồng phục 

đang di chuyển về tham dự sự kiện. 

Với chiếc bộ đàm trên tai, tôi chạy khắp mọi nơi để 

nắm bắt tình hình. Tôi được gặp những người anh, 

người chị từ Quy Nhơn, Sa Pa, Hưng Yên, Đà Nẵng… di 

chuyển về Hà Nội. Gặp ai tôi cũng chỉ dám tay bắt, mặt 

mừng một vài câu rồi lại chạy đi mất. Bộ đàm vẫn vang 

lên liên tục tiếng mọi người trong Ban Tổ chức truyền 

tin cho nhau.

Điều mà tôi thấy đáng tiếc nhất, đó là tôi đã không 

được quan sát biểu cảm của các khán giả bên dưới khi 

xem video “Stronger Together - Tiếp sức từ trái tim”. 

Lúc đó, tôi đang ra bên ngoài để điều phối người vào 

trong khu vực tổ chức.  

Khoảnh khắc lá cờ Alphanam tung bay cả trên sân 

khấu và trên màn hình led, cùng lời ca thân thuộc 

“Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là 

người chiến thắng” vang lên, tôi như vỡ òa. Đó là thời 

khắc duy nhất mà tôi cho phép mình gỡ bộ đàm trên 

tai ra để sống trọn cho những xúc cảm của bản thân 

tại chương trình.  

Sự kiện kết thúc. Chủ tịch nhìn tôi và nói: “Sự kiện 

thành công rồi. Chúc mừng cháu!”. Lúc đó, tôi thấy 

như bao nhiêu lắng lo, mệt mỏi trong những ngày vừa 

qua nhẹ như mây trôi. Chúng tôi đã làm được rồi!

Về đến nhà, tin nhắn zalo của tôi ngập tràn những 

phản hồi của các thành viên tham dự sự kiện. Tôi 

không thể kể ra hết được, nhưng mỗi dòng tin nhắn 

đều khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tự hào về thành 

quả vừa diễn ra. 

Nếu dám dấn thân, dám đi đến những “vùng đất” khác 

ngoài phạm vi an toàn của bản thân, dám làm những 

điều “chưa bao giờ”, thì đến lúc hái trái ngọt sẽ cảm 

thấy thực sự ngọt ngào! Phải đi chứ, đi để “đo bầu trời 

xa bao nhiêu” như lời Đen Vâu đã viết trong một ca 

khúc nổi tiếng. 

Cảm ơn những người cộng sự tuyệt vời vì đã cùng tôi 

làm nên một kỷ niệm không thể nào quên!

6:30 sáng ngày 20/8

11:00 trưa ngày 20/8
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HẠNH PHÚC LÀ
MỘT HÀNH TRÌNH

MS. NGUYỄN MINH HẰNG
BAN TRUYỀN THÔNG

Là một thành viên mới tinh trong Đại gia đình 

Alphanam, tôi cảm thấy biết ơn khi được trao niềm 

tin và hạnh phúc khi có những cộng sự tuyệt vời để 

cùng nhau làm nên một chương trình đầy ý nghĩa.

Đầu tháng 4, tôi chân ướt chân ráo vừa gia nhập 

Alphanam đã được tham gia cuộc họp về công tác 

chuẩn bị cho sự kiện 27 năm thành lập Tập đoàn, đây 

là buổi họp đầu tiên lắng nghe đề xuất ý tưởng từ đơn 

vị đối tác. Đề bài được đưa ra là: một sự kiện ghi dấu 

tuổi mới thật đặc biệt, ấn tượng nhằm cổ vũ tinh thần 

người Alphanam luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh, 

nhất là khi chúng ta vừa trải qua hai năm Đại dịch 

Covid nhiều khó khăn.

Mặc dù mới đi làm chưa đầy một tuần và cũng chưa 

hiểu nhiều về văn hóa Alphanam, nhưng khi nghe trình 

bày ý tưởng của đối tác và những góp ý từ Sếp Mỹ hay 

các thành viên trong ban, tôi cảm nhận được sự quan 

tâm, thấu hiểu CBNV, sự chỉn chu trong từng hoạt 

động để chương trình kỷ niệm 27 năm trở thành một 

dấu mốc đáng nhớ.

Song tôi cũng không khỏi bất ngờ về tinh thần “Đi 

trước một bước” được thấm nhuần trong tư duy của 

mỗi thành viên - việc gì cũng phải chuẩn bị kế hoạch 

từ sớm để đón đầu những thách thức, biến khó khăn 

thành cơ hội, biến không thể thành có thể. Đó là lý do 

vì sao tháng 8 mới tổ chức mà đã BTC đã rục rịch lên 

kế hoạch từ tháng 4.

Bước vào những tháng hè oi ả cùng những trận mưa rào 

bất chợt, tần suất họp của BTC ngày càng nhiều hơn. 

Chúng tôi liên tục đặt ra những câu hỏi như “Người 

Alphanam có hào hứng với một cuộc thi chạy không?”; 

“Liệu chúng ta có đạt được con số 27 triệu bước 

chân?”; “Tháng 8 là tháng mưa bão, tổ chức một sự 

kiện quan trọng ở ngoài trời như vậy phương án hạn 

chế rủi ro là gì?”, “Hay là quay về phương án an toàn, 

tổ chức một buổi lễ kỷ niệm trong một khán phòng nào 

đó của trung tâm hội nghị như hàng năm?”… Cuộc thảo 
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luận đôi khi có phần nảy lửa, tuy nhiên sau cùng tất cả 

đều đặt quyết tâm cao nhất cho một thử thách mới, một 

hành trình mới mang tên “Hành trình Vượt vũ môn”.

Và từ đây, “hình hài” của chuỗi sự kiện kỷ niệm 27 

năm dần được hiện ra rõ nét hơn. Đó là khi kịch bản 

TVC hoàn thiện được phần khung mạch lạc; Ứng dụng 

UpRace bước đến giai đoạn chạy thử nghiệm… Một vài 

ấn phẩm truyền thông đã sẵn sàng lên sóng, phủ khắp 

các văn phòng làm việc. Với tâm thế, mọi thứ phải được 

chuẩn bị thật chu đáo kỹ càng để tạo ra những trải 

nghiệm ấn tượng cho các CBNV, khi ấy các thành viên có 

thể quên chấm công nhưng lại không quên hò nhau xây 

dựng thói quen “đi bộ, bật UpRace” để kiểm tra mức độ 

hoạt động ổn định của app trước khi ra mắt.

Ngày chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam” lên 

sóng, cảm xúc của các thành viên BTC đi từ hồi hộp, 

phấn khởi, vui mừng đến sung sướng khi thấy số lượng 

đăng ký tham gia tăng không ngừng. Những con số, 

hình ảnh từ khắp các dự án gửi về nhóm chung như 

một nguồn động viên tinh thần tuyệt vời không thể 

diễn tả đối với BTC. Đó cũng là một minh chứng cho 

tinh thần nhiệt tình, máu lửa của người Alphanam trên 

tất cả các mặt trận.

Song song với chiến dịch là một chuỗi ngày BTC chạy 

nước rút các công tác chuẩn bị cho sự kiện “Hành trình 

Vượt vũ môn”. Để mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm của 

người Alphanam đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ, đáng 

tự hào, BTC đã để tâm và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Từ 

việc liên hệ khắp các nhà cung cấp chọn ra chất liệu vải 

may áo đồng phục thoáng mát nhất; đi khắp các vườn 

tìm kiếm những cây hoa khỏe đẹp để tặng công viên; 

hay như các thành viên chăm chỉ luyện tập văn nghệ để 

mang đến những màn biểu diễn ấn tượng ngập tràn cảm 

xúc. Những chuyến bay chóng vánh để ghi hình, những 

ngày ôm chặt máy dựng video, những đêm thâu chong 

đèn sửa kịch bản, những cú điện thoại nóng ran trên 

má… cũng sẽ là ký ức không quên đối với các thành viên 

của BTC.

Trong cuốn sách Nhả giả kim, Paulo Coelho có viết: 

“If you desperately want something, the universe will 

conspire in helping you achieve it”, đại ý rằng nếu như 

bạn thật sự mong muốn có điều gì thì vũ trụ sẽ giúp bạn 

đạt được điều ấy, vũ trụ sẽ luôn lắng nghe những trái tim 

ngoan cường. Giờ đây tôi tin rằng, có lẽ vũ trụ đã đã thấu 

được những nỗ lực ấy mà tặng lại cho tất cả chúng ta 

một buổi sáng đẹp tuyệt vời để chương trình có thể diễn 

ra thành công rực rỡ, hơn cả mong đợi. Dù chương trình 

vẫn còn một vài thiếu sót, nhưng khi nhìn lại cả một hành 

trình, tôi tin rằng trong tim mỗi người đều cảm thấy hạnh 

phúc và tự hào về những gì mình đã làm, những cộng sự 

luôn kề vai sát cánh và cả những khó khăn thách thức 

chúng ta đã vượt qua.

Cảm ơn Sếp, cảm ơn đồng nghiệp đã tin tưởng để tôi có 

được một hành trình tuyệt vời và đáng nhớ trong những 

tháng ngày đầu tiên làm việc tại Alphanam.
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TỰ HÀO VÌ LÀ MỘT
“NGƯỜI ALPHANAM TỬ TẾ”

MS. NGUYỄN THỊ LINH
PT TEAM

Từ khi biết mình được Ban Lãnh đạo giao phó cho 

việc lãnh đạo một đội nhóm có tên là “PT Team” 

với nhiều anh chị đến từ các vùng miền khác nhau 

trên khắp cả nước, tôi bỗng thoáng thấy lo lắng 

làm sao để có thể kết nối mọi người từ ở khu vực 

miền núi Sa Pa, Yên Bái tới vùng biển Đà Nẵng, 

Quy Nhơn và nửa kia của đất nước TP. Hồ Chí 

Minh, An Giang…

Những ngày thu tháng 8, thời tiết dường như dễ chịu 

và chiều lòng người hơn, nhưng cũng đồng thời cũng 

hối hả hơn, bởi chúng tôi biết rằng có một sự kiện vô 

cùng quan trọng sắp diễn ra - đó là ngày sinh nhật Tập 

đoàn Alphanam.

Từ những ngày đầu, khi Chiến dịch giải chạy “27 triệu 

bước chân Alphanam” được phát động, tôi cũng là một 

trong số ít thành viên của BTC nắm được thông tin, 

cũng rất háo hức và muốn vận động được nhiều người 

tham gia nhất có thể để chiến dịch đạt được kết quả 

như mục tiêu đã đề ra. Hàng ngày, tôi vào xem bảng 

xếp hạng để nhắc nhở các bạn PT khác động viên team 

mình tham gia đông đủ cho phong trào của chiến dịch 

được đẩy mạnh. Chiến dịch này có ý nghĩa vô cùng to 

lớn vì sẽ góp một phần để những đồng nghiệp trong 

cùng công ty đang gặp khó khăn có thêm những sự giúp 

đỡ. Chúng tôi cũng luôn động viên nhau thể dục thể 

thao - nâng cao sức khỏe để không chỉ là giúp người mà 

còn giúp chính bản thân mình, với 30 phút mỗi ngày xem 

phim, lướt facebook, tiktok hay chơi game giải trí thì tại 

sao lại không dành 30 phút đó rời mắt khỏi điện thoại, 

bước ra ngoài tận hưởng không khí, giúp đầu óc được 

nghỉ ngơi và chung tay làm việc tốt cho xã hội. Cứ như 

vậy, mỗi thành viên đều sẽ thấy chiến dịch này vô cùng 

có ý nghĩa cho bản thân mình và cho cộng đồng.

Trong những ngày diễn ra chiến dịch, công tác vận 

động cũng vô cùng quan trọng vì nếu không truyền 

tải đúng nội dung thông điệp của chương trình, khiến 

mọi người hiểu sai về ý nghĩa của chiến dịch, thì tổng 

thể sẽ không đạt được mục tiêu 27 triệu bước chân. 

Chúng tôi vẫn thường nhắc nhở nhau mỗi khi gặp 

đồng nghiệp trong thang máy, khi đi ăn trưa hay chào 

tạm biệt nhau để ra về rằng “Đã bật app lên chưa?”; 

“Đi bộ được bao nhiêu km rồi?”; “Hôm qua có chạy 

bộ không?” hoặc thường gửi cho nhau xem những 

khoảnh khắc đẹp như đón bình mình, chia tay hoàng 

hôn, cảnh ruộng bậc thang bát ngát từ Sa Pa hay cung 

đường ven biển Quy Nhơn… mà mọi người chỉ tận 

hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp đó khi dành thời gian để 

đi bộ, chạy bộ bên ngoài.
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Những ngày nước rút, toàn team PT lại đẩy cao tinh 

thần đồng đội hơn nữa khi hỗ trợ team hậu cần đăng 

ký đồng phục, khích lệ CBNV đăng ký giải chạy. 

Chúng tôi là những sứ giả truyền tin, giải thích 

thể lệ, nội dung, cập nhật thông tin từng phút tới 

nhân viên và trở thành những mắt xích kết nối chặt 

chẽ với nhau tạo nên sự đoàn kết cho cả tập thể 

Alphanam trong suốt chương trình kỷ niệm. Tất cả 

các ban phối hợp làm việc gấp rút, hiệu quả và trách 

nhiệm. Tôi vô cùng khâm phục Ban Tổ chức (BTC) 

khi chứng kiến sự vất vả; tinh thần quyết tâm; ngày 

đêm miệt mài, sửa, duyệt, chạy chương trình; đêm 

chỉ ngủ một vài tiếng vì luôn lo lắng làm sao mang 

lại một chương trình hay nhất, ý nghĩa nhất cho toàn 

thể CBNV trong tập đoàn.

Một tháng trôi quá thật nhanh, cho tới rạng sáng ngày 

diễn ra chương trình, lòng tôi bỗng bồn chồn, háo hức 

không ngủ được vì mong chờ tới sáng để được chạy ra 

Công viên Yên Sở, hòa mình vào không khí tươi mát và 

nhuộm đỏ một vùng đất cùng người Alphanam. Các PT 

khác cũng hồi hộp lo lắng, 5 giờ sáng Chị Khánh Linh - 

HCNS của công ty FUJIALPHA cho nhắn tin cho tôi lo 

lắng về thời tiết Hà Nội đang âm u và mưa to, chị băn 

khoăn liệu BTC có hoãn hay đặt ra phương án khác 

không. Tôi bình tĩnh và trả lời một cách dứt khoát: 

“Chương trình vẫn diễn ra bình thường, trời Hà Nội 

đang hửng nắng đẹp rồi. Chị báo mọi người sẵn sàng 

tinh thần vượt vũ môn nhé”, mặc dù lúc đó trong tôi 

cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, tôi luôn có một niềm 

tin rất lớn rằng, chỉ cần đồng lòng quyết tâm, đoàn kết 

thực hiện thì không gì là không thể. Tôi tin rằng chỉ 

cần vững niềm tin, bền ý chí, chắc rằng mọi chuyện 

đều sẽ ổn.

Đến giờ, tôi còn vấn vương rất nhiều vì chương trình 

mang lại cho tôi quá nhiều cung bậc của cảm xúc, từ 

sự kiện trồng cây - hành động thiết thực ý nghĩa cho 

cộng đồng; đến việc khởi động tinh thần, tạo sự tươi 

mới với ca khúc “Đón bình mình” của chính những 

nhân viên Alphanam trẻ trung, năng động; tới khi tôi 

phải “wow” vì những tiết mục sôi động, khoảnh khắc 

keymoment hoành tráng hay bật cười với những câu 

trả lời dí dỏm, chân thật của người nhận thưởng. 

Đặc biệt cảm xúc trong tôi vỡ òa khi xem video vô 

cùng cảm động “Stronger together”, thật sự video đó 

đã thức tỉnh tôi thêm lần nữa về sự tử tế giữa người với 

người. Sống mũi tôi cay xè vì thấy đồng cảm, tự nghĩ 

rằng mình còn quá may mắn so với rất nhiều anh, chị. 

Vì thế, tôi luôn tự nhủ làm sao để có thể làm nhiều việc 

có ích giúp cho xã hội hơn nữa. 
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Đây là lần đầu tiên tôi được đồng hành cùng Alphanam 

bước sang tuổi mới, Chiến dịch “27 triệu bước chân” 

không chỉ là một giải chạy bình thường mà còn có ý 

nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần đoàn kết của một tập 

thể lớn mạnh. Tôi cảm thấy vui vì việc mình làm đã góp 

một phần nhỏ để giúp cho những người đồng nghiệp 

có thêm chi phí trang trải trong cuộc sống. Bỗng nhiên 

tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Đặc biệt 

là bài phát biểu của Chủ tịch Tuấn Hải đã làm cho tôi 

nhận ra rằng làm việc trong một môi trường với con 

người tử tế, đồng nghiệp tử tế, và làm những việc tử 

tế thì tôi càng tự giác về việc phải sống, làm việc thật 

trách nhiệm và trở thành “người tử tế”.

Chương trình kỷ niệm sinh nhật 27 tuổi Alphanam 

được diễn ra thành công một phần nhờ có “thiên thời - 

địa lợi - nhân hòa”, cho thấy người Alphanam không gì là 

không thể vượt qua. Tôi xin mượn lời bài hát “Alphanam 

trong tim ta” để nói về cảm xúc lúc này của mình: 

“ Alphanam đó, ở trong tim ta

Alphanam đó, chính là một mái nhà…

… Luôn tự tin và quyết đoán thì tất cả sẽ làm được

Alphanam sẽ cùng ta xông pha là người đi trước”

Và cảm xúc lắng đọng lại sau tất cả đó là tôi cảm thấy 

“tự hào” khi mình là người Alphanam!
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Quản lý xuất sắc Quý II/2022

MS. TẠ THỊ TIN

Phó Ban Cung ứng
Khối Cung ứng

MR. LÊ MINH TUẤN

Phó Phòng Quản lý Sản xuất
CTCP Liên doanh ALPEC

MS. BẠCH THỊ TUYẾT MAI

Trưởng Ban PTDA KV3 - Yên Bái
Ban PTDA 2

MR. ĐẶNG TẦN THÚC BẢO

Phó VPĐD - TP.HCM
và Trưởng Phòng KD 1 - TP.HCM

CTCP Thang máy FUJIALPHA

MR. TẠ XUÂN THÀNH

Trưởng Ban
Công nghệ Thông tin

Khối Vận hành 

MR. VĂN THÁI NGỌC LONG

TBP Marketing và Truyền thông
Khách sạn Altara Suites Đà Nẵng

NHỮNG NGÔI SAO ALPHANAM
QUÝ II/2022 

Khép lại Quý II/2022, Alphanam đã đạt được thành công trên nhiều “mặt trận”.

Để có được thành quả này, phải kể đến những nỗ lực, những đóng góp không ngừng

của các thành viên trong Đại gia đình Alphanam.

Trong Quý này, danh hiệu “Quản lý xuất sắc Quý II/2022” và “Chiến binh xuất sắc Quý II/2022”

đã chính thức gọi tên 26 cá nhân ưu tú.

Chúc các Anh, Chị có thêm thành công mới và luôn hết mình mỗi ngày!
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Chiến binh xuất sắc Quý II/2022

MR. NGUYỄN MẠNH VƯỢNG

Nhân viên Kế toán
Ban Kế toán 2

MS. TRẦN THỊ TÂM

Chuyên viên Kế toán
Ban Kế toán 3

MS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

Chuyên viên Tài chính
Ban Tài chính

MS. PHAN THỊ KIM NGÂN

Trưởng nhóm Marketing nội bộ
Ban TT & Marketing

MR. NGUYỄN TRỌNG TỰ

Trưởng nhóm Kiểm soát xây dựng
Ban Kiểm soát CLTĐ

MS. HOÀNG THẢO MY
Nhân viên Thiết kế Quy hoạch

Công ty CP A79

MR. LÊ VĂN AN
Chủ Trì thiết kế ĐHKK và TG

Công ty CP A79

MR. LÊ TRUNG ĐỨC
Chuyên viên Nhân sự

Công ty CP A79

MR. TRẦN MẠNH LINH
CV thiết kế Nội thất – TK KT

Công ty CP A79

MS. NGUYỄN THANH HUYỀN
Chuyên viên Pháp lý dự án

Ban Phát triển Dự án 1 
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MR. HÀ CHÂU
Chuyên viên kỹ thuật bán hàng

CTCP Liên doanh ALPEC

MR. LÊ ĐỨC TÙNG
Chuyên viên CSKH

CTCP Liên doanh ALPEC 

MR. NGUYỄN VĂN LUÂN
Chuyên viên KDTM Miền Bắc

CTCP Thang máy FUJIALPHA

MR. NGUYỄN TUẤN ANH
Chuyên viên Thiết kế

Ban Marketing - CTCP VIREX

MR. NGUYỄN KIM VŨ
Trợ lý

Khối PT QL Khách sạn và Du lịch

MS. PHẠM THỊ XOA

Trợ lý Bộ phận Buồng Phòng
Khách sạn Altara Suites Đà Nẵng

MS. TRƯƠNG THỊ MINH TÂM

Tổ trưởng Canteen
Khách sạn Altara Suites Đà Nẵng

MR. PHẠM NGỌC HẠNH

Giám sát Giải trí
Khách sạn Altara Quy Nhơn

MS. NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY
NV Vệ sinh công cộng

Khách sạn Altara Quy Nhơn

MS. VŨ THỊ THU PHƯƠNG
Trưởng nhóm Lễ tân

Ban Hành chính - Khối Vận hành
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Cận  cảnh

Tổng kết Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam”

Chương trình “Hành trình vượt vũ môn” và những dư âm

45

51

44 Alphanam Magazine số 56 - Tháng 8/2022



45Alphanam Magazine số 56 - Tháng 8/2022

Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam” là một hoạt động hướng đến Chương trình kỷ niệm 27 năm thành lập 

Alphanam Group. Hoạt động thể thao này được xây dựng bởi chính tập thể các công ty, đơn vị thành viên của tập 

đoàn để gây dựng 270.000.000 đồng đóng góp vào Campaign Tiếp sức “Stronger together” thay cho lời chúc 

sức khỏe đến những gia đình nhỏ của Alphanam - một món quà có sứ mệnh mang lại giá trị thiết thực nhất đến 

với những người xứng đáng. Hành trình nhân ái này đã được các thành viên của Đại gia đình Alphanam tham gia 

hưởng ứng nhiệt tình.

Trong suốt một tháng diễn ra từ 15/7/2022 - 15/8/2022, Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam” 

đã chào đón 904 người tham gia, tương đương với 22 đội nhóm đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam 

của Tập đoàn. Người Alphanam cùng nhau quyết tâm chạm đến mục tiêu mang về những thành 

tích xuất sắc nhất chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập Alphanam Group.

Hãy cùng Ban Biên tập Alphanam Magazine điểm lại những cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt 30 

ngày diễn ra chiến dịch vừa qua.
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CỘT MỐC KHỞI NGUỒN CỘT MỐC BÙNG NỔ
Ngày 15/7/2022: là ngày chính thức khởi động cho 

Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam”. Thông tin 

về chiến dịch bao gồm thể lệ, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Uprace, giải thưởng,… được công khai trên các 

phương tiện truyền thông nội bộ với nhiều hình thức 

khác nhau, tạo nên những không khí náo nức, hồ hởi 

tại các văn phòng làm việc của Alphanam. 

Sau 3 tiếng mở đăng ký trên Uprace, đã có 140 thành viên 

tham dự, một con số vượt quá sự kỳ vọng của Ban tổ chức.

Ngày 18/7/2022: Sức nóng của Chiến dịch “27 triệu 

bước chân Alphanam” thực sự bùng nổ. Chỉ sau ba 

ngày khởi động, các con số thành tích bắt đầu tăng 

mạnh và đặc biệt ấn tượng khi có 888 lượt truy 

cập thông tin chính thức về chiến dịch tại website 

Alphanamfamily.com. Con số này đã chứng tỏ người 

Alphanam vô cùng nghiêm túc và quan tâm đến sự kiện 

thể thao đặc biệt này.

Ngày 16/7/2022: Thật tuyệt vời khi nhìn thấy một Đại 

gia đình Alphanam với tinh thần máu lửa. Càng bất 

ngờ hơn nữa khi chỉ sau 24 giờ, con số đã vượt lên 385 

thành viên tham gia, 20 nhóm đã được thành lập.
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Ngày 20/7/2022 - Sau 5 ngày diễn ra chiến dịch đã 

có 50/572 thành viên đã đạt mục tiêu tối thiểu là 

27km và 6 đội về đích đầu tiên với những con số ấn 

tượng. Vào khoảng thời gian này, nhiều điểm cầu 

của Tập đoàn trên toàn quốc cũng đã nhuộm sắc đỏ 

rực rỡ của standee tạo nên một không khí vô cùng 

sôi nổi, náo nhiệt và đem lại nguồn sức mạnh truyền 

cảm hứng.

Ngày 25/7/2022: Sau khi nhận được sự hưởng 

ứng tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên 

Alphanam trên mọi miền Tổ quốc trong Chiến dịch 

“27 triệu bước chân Alphanam”, và nhằm cổ vũ tinh 

thần sôi động hơn các đội và cũng như tạo thêm 

nhiều màu sắc cho chiến dịch này, BTC chương trình 

đã chính thức quyết định bổ sung thêm giải thưởng 

“Khoảnh khắc ân tượng”. Hy vọng rằng, sau chiến 

dịch này, gia đình Alphanam không chỉ có thêm 

nhiều sức khỏe, thêm nhiều gắn kết mà còn cùng 

nhau lưu lại những kỷ niệm thật đẹp để sau này 

trong những dịp ngồi bên nhau, chúng ta lại cùng 

mở ra những ký ức ấy.

Những hình ảnh, những dấu ấn liên tục được gửi đến 

album 27 triệu bước chân. Những khoảnh khắc được 

ghi lại từ đồi núi, đồng bằng đến những đường ven 

biển, bất kể nơi đâu cũng có thể trở thành những 

cung đường rèn luyện thể thao của người Alphanam.

Ngày 22/7/2022: Chỉ trong 7 ngày, Đại gia đình 

Alphanam đã đi được 8.325km, tương ứng 10.406.250 

bước chân. Thời điểm này chúng ta đã đi được 39% chặng 

đường cho 27 triệu bước chân trên toàn chiến dịch.
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Ngày 26/7/2022: Các “chiến binh” Alphanam vẫn tiếp 

tục hành trình của mình để một tập thể cùng chạm 

mốc 27 triệu bước chân.
Ngày 30/7/2022: Vào thời điểm 10h30 ngày 30/7/2022, 

“chiến thần tốc độ” đã gọi tên Đại gia đình Alphanam. 

Khép lại một tháng 7 tràn đầy năng lượng, Đại gia đình 

Alphanam đã xuất sắc vượt mốc 27 triệu bước chân chỉ 

sau hai tuần triển khai chiến dịch. Những con số nằm 

ngoài dự đoán, ngoài mục tiêu và chắc chắn sẽ còn 

vượt qua những kỉ lục đã được đặt ra. Đây không còn là 

cảm xúc vui sướng vỡ òa vì đã chúng ta đã cán mốc 27 

triệu bước chân, mà còn là sự ấm áp, yêu thương của 

những thành viên trong một đại gia đình cùng nhau cố 

gắng - cùng nhau sẻ chia.

Ngày 29/7/2022: Thời điểm những ngày cuối tháng 7 

bộn bề với công việc nhưng người Alphanam vẫn tràn 

đầy khí thế của tinh thần thể dục thể thao. Tại thời 

điểm này, toàn bộ chiến dịch đã ghi nhận 20/22 đội 

nhóm đạt mục tiêu tối thiểu 270km.

CỘT MỐC CHẠM ĐÍCH
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Ngày 08/8/2022: Mặc dù chúng ta đã sớm hoàn 

thành mục tiêu 27 triệu bước chân, song con số thành 

tích vẫn không có dấu hiệu ngừng tăng, đến nay đã đạt 

41.582.500 bước chân. Qua đó thấy được, việc đi/chạy 

bộ để rèn luyện sức khỏe đã dần trở thành thói quen 

của các thành viên Đại gia đình Alphanam.

Ngày 11/8/2022: Tính đến sáng ngày 11/8/2022, tất cả 22 

đội tham gia chiến dịch đã chính thức chạm mốc 270km.

Ngày 12/8/2022: Chiến dịch “27 triệu bước chân 

Alphanam” sẽ chính thức khép lại sau 3 ngày nữa, 

Top 20 thành viên có thứ hạng cao nhất của bảng xếp 

hạng liên tục thay đổi theo từng ngày.

Ngày 15/08/2022: Thời điểm 23h59p ngày 15/8/2022 

Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam” chính 

thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc và những 

thành tích ấn tượng ngay từ ngày đầu xuất phát. Và 

trên đây là những thành tích xuất sắc của Đại gia đình 

Alphanam đã đạt được.

KẾT THÚC CHIẾN DỊCH
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Với những thành công lớn của Chiến dịch “27 triệu 

bước chân Alphanam”, Ban tổ chức xin trân trọng gửi 

lời cảm ơn tới Đại gia đình Alphanam đã tham gia với 

tinh thần đầy nhiệt huyết.

Xin cảm ơn toàn thể các Anh, Chị tại các phòng Ban, 

Đơn vị đồng hành cùng nhau và đưa chiến dịch này trở 

thành một điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi hoạt động 

mừng sinh nhật tuổi mới của Tập đoàn!
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Đã cùng các anh, chị, em dự 18 lễ sinh nhật của ALPHANAM,

mỗi buổi lễ là một màu sắc khác nhau, nhưng cảm xúc thì vẫn 

chỉ là thấy tự hào và yêu ALPHANAM nhiều hơn 

Chúc mừng sinh nhật ALPHANAM tròn 27 tuổi!

Ms. Phùng Thanh Hằng

(Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - CTCP Thang máy FUJIALPHA)

Chúc mừng kỷ niệm 27 năm thành lập tập đoàn Alphanam.

Chúc mừng hành trình VƯỢT VŨ MÔN HOÁ RỒNG,

luôn đi trước một bước!

Ms. Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQL Trung tâm Nghị lực sống
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Tôi đã làm vì đam mê, vì nhiệt huyết trong tim 🙂

Alphanam 27 năm - Hành trình vượt vũ môn

thành công rực rỡ 

Ms. Hoài Hương (Phó Ban Hành chính)

Alphanam 27 năm

và “Hành trình vượt vũ môn”

rực rỡ sắc đỏ chiến thắng.

Ms. Kim Anh

(BQL Dự án Mường Hoa Sa Pa)

ALPHANAM GROUP - 27 NĂM (19/8/1995 - 19/8/2022)

Alphanam Group - 27 năm (19/8/1995 - 19/8/2022)

Sắc màu rực rỡ...

Cảm xúc còn đọng lại trong mỗi con người Alphanam.

- Giá trị văn hóa Doanh nghiệp;

- Tầm ảnh hưởng của Lãnh đạo;

- Chiến dịch 27 triệu bước chân;

- Lan tỏa giá trị Nhân văn (Những phần quà dành cho CBNV/ người thân CBNV có 

hoàn cảnh khó khăn ...); những giọt nước mắt xúc động trước tình cảm và sự tử tế trong 

cuộc sống nói chung và doanh nghiệp nói riêng...

Thế là cũng dự được ba cái sinh nhật rồi

Chúc mừng Alphanam Group 27 tuổi

Ms. Linda Nguyễn (Trưởng Phòng Nhân sự Altara Residences Quy Nhơn)

Mr. Phan Thanh Phúc (Ban Nhân Sự)
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ĐÓN BÌNH MINH TUỔI 28 CÙNG ALPHANAM GROUP 

27 năm đúng là con số lẻ, nhưng với mình thì cũng là thời điểm mình bắt đầu có gia đình 

nhỏ, bắt đầu đón thành viên nhỏ đầu tiên, bắt đầu cuộc sống tự lập nhưng có phần thú vị vì 

từ đây mình toàn quyền quyết định cho cuộc sống của mình. 

27 năm với Alphanam có lẽ cũng là chặng đường ý nghĩa, cột mốc lịch sử với cái tên: Vượt 

vũ môn. Được tham gia chục năm hành trình với Alphanam, chứng kiến nhiều buổi lễ kỉ 

niệm, nhưng có lẽ vào đúng cột mốc này mình cảm thấy thực sự ý nghĩa, ấn tượng.

 Ấn tượng từ cách tổ chức, những nội dung nhân văn, từ tình cảm BLĐ dành cho nhân 

vien, từ đồng nghiệp với đồng nghiệp. Khoảnh khắc có thể là nhất thời, nhưng ấn tượng sẽ 

còn mãi. Ghi lại trong tim những khoảnh khắc không bao giờ quên này lại đây. Chúc Alphanam 

Group vượt vũ môn, bước vào hành trình mới với đầy ý chí, quyết tâm, và thành công.  

Hành trình nào mà chẳng có chông gai, nhưng trên tất cả, quan trọng là chúng ta mạnh 

dạn, hiên ngang vượt qua để tới đích đến.

Chúc mừng sanh thần #AnhNgườiYêu hiện tại tròn 27 tuổi. Ba năm gắn bó & dự đủ ba sinh nhật của ảnh.

2020 - 1/4 thế kỷ - 25 năm 1 chặng đường tổ chức tại TTHNQG

2021 - Covid nên tổ chức online qua zoom

2022 - Chạy đi chờ chi - “Hành trình vượt vũ môn” tại Công viên Yên Sở.

Chương trình nào, sinh nhật nào cũng dàn dựng công phu, tỉ mẩn, xúc động & đáng nhớ.

Chúc Anh người yêu luôn mạnh khoẻ & mạnh mẽ, bứt phá & thành công, vượt vũ môn để hoá rồng.

TỰ HÀO & YÊU THƯƠNG

Ms. Thoa Trần (Ban Kinh doanh - FUJIALPHA)

Ms. Thái Phương Thảo (Chuyên viên Kiểm soát Xây dựng, Ban Kiểm soát)
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Alphanam Group 27 năm - “Hành trình vượt vũ môn”

Chiếc sinh nhật thứ 4 của tôi tại ngôi nhà thứ hai này.

Hơn 3 năm gắn bó với bốn “đứa con tinh thần”.

Trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc sau hành trình 3 năm,

Alphanam vẫn luôn trong tim tôi 

Tôi vẫn đang bước đi, cùng tiếp tục viết lên hành trình của Alphanam và 

hành trình của chính cuộc đời mình.

Mr. Hoàng Tuấn Anh (Phòng Truyền thông - Ban MKT Tập đoàn)

Chúc mừng sinh nhật Alphanam tuổi 27.

Chúc cho thế hệ Alphanam trẻ sẽ có

“Hành trình vượt vũ môn” thành công rực rỡ!

Ms. Thiều Thị Tâm (Ban Tài chính)

Chúc mừng sinh nhật Alphanam tròn 27 tuổi.

Alphanam luôn “Đi trước một bước”

Mr. Đức Anh (Ban Kinh doanh - FUJIALPHA)
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Chia sẻ
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1. NỀN KINH TẾ CHIA SẺ - Robin Chase

1. KPI - Công cụ quản lý nhân sự hiệu quả - Ryuichiro Nakao

“Nền Kinh Tế Chia Sẻ: Tái thiết chủ nghĩa tư bản dựa 

trên sức mạnh kết nối” là một cuốn sách về bài học kinh 

doanh trong nền kinh tế hợp tác của Robin Chase. Cô đã 

mở rộng tư duy của chúng ta về các cách thức mà nền 

kinh tế có thể chuyển hóa và chỉ ra các công ty chia sẻ đã 

thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản.

Cuốn sách này sẽ trả lời những câu hỏi xung quanh nền 

kinh tế chia sẻ, nền tảng kinh tế chuyển đổi sau này là gì, 

cơ cấu tổ chức cung cấp quyền hạn là gì, có ý nghĩa gì đối 

với việc làm và cách mọi người tìm việc kiếm sống.

 

Qua đó, Robin Chase muốn gửi gắm đến chúng ta: hãy 

trở thành một cá nhân, một doanh nhân khởi nghiệp, một 

nhà doanh nghiệp, một nhà lãnh đạo biết chia sẻ, dám từ 

bỏ quyền sở hữu và đầu tư vào các cộng đồng được kết 

nối mạng lưới và các tài sản có thể tiếp cận. Hãy tạo ra 

Thế giới mà chúng ta muốn sống.

Đọc sách là một nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế tri thức trong thời đại 4.0. Đọc sách giúp chúng ta: 

kích thích tinh thần, giảm căng thẳng, làm giàu kiến thức, mở rộng vốn từ, cải thiện trí nhớ,...

Và với các CBNV của Alphanam tham gia chương trình đào tạo “Quản trị kinh doanh thu gọn Mini 

MBA” sẽ có thêm nhiều cơ hội để xây dựng lên thói quen đọc sách cho chính mình. 

Dưới đây là 5 cuốn sách hay, dễ hiểu và dễ đọc về các chủ đề có thể áp dụng trong doanh nghiệp 

cũng như đời sống được các học viên khóa học Mini MBA review trong Tuần 2 của chương trình 

“REVIEW SÁCH”

CÁC ĐỘI THI MINI MBA REVIEW - ĐỢT 25CUỐN SÁCH
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“Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề” là cuốn 

sách được biên soạn bởi Công ty CP Sách Alpha dựa 

trên phát minh của Tony Buzan - cha đẻ phương pháp 

Bản đồ tư duy để ứng dụng công cụ tuyệt vời này vào 

từng tình huống, từng yêu cầu nhất định.

 

Cuốn sách chia sẻ: cách tốt nhất để thoát khỏi vấn đề 

là giải quyết nó, bởi vì vấn đề chính là rào cản giữa tình 

trạng hiện tại và kỳ vọng ở tương lai. Bản đồ tư duy 

thường bắt đầu bằng 1 từ khóa gốc đặt ở giữa bản đồ. 

Từ trung tâm đó, những thông tin hay ý tưởng khác sẽ 

được phát triển thành các nhánh của bản đồ. 

Bản đồ tư duy có nhiều lợi ích: tối đa hóa tiềm năng 

não bộ của mình, kích hoạt hai bán cầu não cùng hoạt động, giúp tăng tính hiệu quả trong sắp xếp thông tin. 

Ngoài ra, tác giả còn chia sẻ chi tiết năm bước giải quyết vấn đề bằng Bản đồ tư duy cùng những lời khuyên hữu 

ích để bạn đọc lưu ý và cân nhắc cẩn trọng trong việc giải quyết vấn đề.

Với lối dẫn dắt đơn giản, dễ hiểu phù hợp với độc giả trong nước cùng hình vẽ sinh động, thiết kế nhỏ gọn, cuốn 

sách “Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề” chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều khám phá thú vị.

2. BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Tony Buzan

3. TƯ DUY TINH GỌN - Jame P. Womack, Daniel T. Jone

“Tư duy tinh gọn” được xuất bản đầu tiên vào mùa thu năm 

1996 bởi tác giả Jame P.Womack, Daniel T.Jone. Cuốn sách mô 

tả việc hàng loạt các công ty đã tận dụng cuộc suy thoái năm 

1991 để cân nhắc lại chiến lược của họ và tiến bước theo con 

đường mới như thế nào. 

Cuốn sách đã đúc kết 5 nguyên tắc gắn liền với bất cứ hệ thống 

tinh gọn nào bao gồm: 

1. Định nghĩa chính xác về giá trị để có thể đem đến từ sản 

phẩm/ dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Đòi hỏi doanh nghiệp 
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phải đứng vào vai trò khách hàng để biết 

được mình nên tạo ra giá trị gì dành cho họ.

2. Xác định chuỗi giá trị cho mỗi dòng sản 

phẩm và loại bỏ các bước không tạo ra giá 

trị mà chỉ tạo ra sự lãng phí. 

3. Dòng chảy, quy trình: thiết lập nên quy 

trình để hiện thực hóa công đoạn tạo ra giá 

trị còn lại. 

4. Tạo điều kiện để khách hàng kéo sản 

phẩm của bạn khi họ cần. Chứ không phải là 

tìm cách đẩy sản phẩm về phía họ. 

5. Dòng chảy bị buộc phải chảy nhanh hơn 

nữa, đồng thời sẽ để lộ ra những muda (lãng 

phí) và bạn có thể giải quyết chúng cho đến 

khi chuỗi giá trị của bạn đạt đến sự hoàn hảo. 

Với việc đưa ra hàng loại các ví dụ thực tiễn 

minh họa cho việc áp dụng tư duy tinh gọn 

thành công như: Toyota, Porsche, Lantech, 

Pratt & whitney,... đã giúp cho người đọc dễ 

hình dung hơn về hiệu quả của phương pháp 

này trong doanh nghiệp.

“Tiếp thị 4.0” của Philip Kotler - người 

được mệnh danh là cha đẻ của marketing 

hiện đại, là cuốn sách chỉ đường, dẫn lối 

cho người làm marketing trong thời đại 

số. Bên cạnh những kiến thức nền tổng 

quan về marketing, tác giả cũng đề cập tới 

4. TIẾP  THỊ 4.0 - Philip Kotler

những cách thức giúp doanh nghiệp sống còn và phát triển 

mạnh mẽ trong thời đại liên tục biến đổi này. Cuốn sách đem 

đến cho người đọc những bài học quý giá về cách xây dựng 

mối quan hệ với khách hàng trong thời đại 4.0.

Điểm đặc biệt của cuốn sách này, tác giả đã chia sẻ chi tiết 

các chiến thuật chủ đạo của tiếp thị 4.0: Chiến thuật tiếp thị lấy 

con người làm trung tâm, chiến thuật tiếp thị nội dung, chiến 

thuật tiếp thị đa kênh, chiến thuật tiếp thị gắn kết. Ngoài ra tác 

giả còn đưa ra những thảo luận về hành trình tìm hiểu khách 

hàng để áp dụng trong tiếp thị với hiệu suất cao nhất.

Tiếp thị 4.0 là cuốn cẩm nang cần thiết cho người làm tiếp thị 

trong thời đại số. Cuốn sách giúp bạn có thêm phương pháp 

để có nhiều khách hàng hơn, xây dựng thương hiệu hiệu quả 

hơn và từ đó sẽ kinh doanh thành công hơn.
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5. NGHỆ THUẬT KAIZEN TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA - Yoshihito Wakamatsu

Kaizen là một thuật ngữ của người Nhật, Kai có nghĩa là thay đổi, Zen có nghĩa là để tốt hơn. Nghệ thuật 

Kaizen mang ý nghĩa thay đổi để tốt hơn. 

“Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota” được viết bởi tác giả Yoshihito Wakamatsu - một cựu nhân viên 

của Toyota.

Cuốn sách đã chia sẻ bộ phương pháp Kaizen mà Toyota đã áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và quản lý 

doanh nghiệp. Bộ phương pháp Kaizen này vốn là một hệ thống được sinh ra tại nơi sản xuất với nhiều ví dụ 

trong công xưởng sản xuất của Toyota, nhưng tư tưởng của cuốn sách này có thế áp dụng cho muôn mặt của 

đời sống với nhiều giai tầng khác nhau. 

Cuốn sách thực sự rất bổ ích với người đọc, bởi không chỉ đơn thuần là công việc của một hãng xe cụ thể với 

những con người cụ thể, hay bí quyết của một công ty riêng lẻ, mà trên hết cuốn sách này phản ánh quan 

niệm sống và thái độ sống của một nền văn hóa doanh nghiệp đến từ một đất nước rất nổi tiếng với phong 

cách làm việc chuẩn chỉnh.
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