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Đại gia đình Alphanam thân mến,

Khi số Alphanam Magazine này phát hành cũng là thời điểm kết thúc tháng 9, đồng thời khép lại quý 

III với không khí lãng đãng, cởi mở của mùa thu để mở ra một quý IV rực lửa quyết tâm. Các dự án 

đang đẩy nhanh tiến độ, những kế hoạch gấp rút cần được hoàn thành, đội ngũ nhân sự quyết liệt 

cho mục tiêu những tháng cuối cùng của năm.

Tháng 9 đánh dấu thời điểm quan trọng của Alphanam trong mối quan hệ hợp tác song phương 

cùng Kansai Paint, với định hướng phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian 

tới. Bên cạnh đó là những bước tiến dài từ dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái hỗn hợp Bạc Liêu, trạm 

biến áp 500kV Vân Phong, trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối…

Sự tận tâm, linh hoạt và hơn hết là sự dấn thân của mỗi cá nhân và tổ chức, chung tay sát cánh xây 

dựng Alphanam Group ngày một vững mạnh sẽ tiếp tục được nối dài. Đây là thời điểm quyết định kết 

quả năm Nhâm Dần - một năm mang nhiều dấu ấn đặc biệt trên hành trình phát triển của Tập đoàn. 

Nhân vật xuất hiện trong trang viết “người Alphanam” số này sẽ là hai người phụ nữ tuyệt vời đang 

có những bước đi đầu tiên đồng hành cùng Alphanam. Người Alphanam quyết tâm lớn cho một “mùa 

vàng” bội thu, vượt qua cơn bão lớn để gặt hái những “hạt thóc vàng”.

Với tinh thần mạnh mẽ ấy, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng thành tích của nhân sự ở mọi vị trí trong 

Quý cuối cùng của năm 2022!

Trân trọng,

Ban Biên tập
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Mối quan hệ mật thiết giữa Alphanam và Kansai Nhật Bản

với định hướng phát triển của Kansai Việt Nam7

Alphanam Group tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 

“Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể5

Tin vắn15

“Vui hội trăng rằm” - Tết Trung thu ấm áp dành cho Alphanam nhí10

Buổi đào tạo giới thiệu tấm tường ALC Viglacera

dành cho các thành viên Công ty CP A799

Hội thảo “Thiết kế đô thị và cảnh quan” -

Gói gọn hai thập kỷ trải nghiệm12

Tin tức
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Vào tối ngày 24/09/2022 vừa qua, tại sân vận động (SVĐ) thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái 

phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên long 

trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách 

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, 

khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; 

các lãnh đạo Đảng, Nhà nước & Tỉnh Ủy Yên Bái; các 

Bộ, Ban, Ngành cùng hàng triệu khán giả theo dõi tại 

sân vận động cũng như qua màn ảnh nhỏ.

ALPHANAM GROUP THAM GIA LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG 
CỦA UNESCO GHI DANH “NGHỆ THUẬT XÒE THÁI”

LÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Giám đốc CTCP Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, Du 

lịch, và Đô thị Hồ Thác Bà.

Đây là một chương trình đại vũ kịch hoành tráng với 

những đại cảnh liên tiếp thấm đẫm chất sử thi về lịch 

sử, đời sống, văn hóa… của người Thái được tái hiện một 

cách chân thực ngay trên chính SVĐ Nghĩa Lộ. Trong 

khuôn khổ sự kiện, Đại diện UNESCO trao bằng chứng 

nhận di sản cho đại diện bốn tỉnh Yên Bái, Điện Biên, 

Sơn La, Lai Châu. Đây là di sản văn hóa phi vật thể 

thứ 14 của Việt Nam.

Tham dự chương trình, về phía Alphanam Group có 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải; bà Lê Thị Bích Liên - Chánh 

Văn phòng Hội đồng Quản trị; Bà Bạch Thị Tuyết Mai - 

Trưởng Ban Phát triển dự án Khu vực 3 kiêm Phó Tổng 
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Với sự tôn trọng và đề cao các giá trị bản sắc văn 

hóa địa phương, đồng thời nhận thức được tầm 

quan trọng đặc biệt của đại lễ đối với tỉnh Yên Bái, 

Alphanam vinh dự trở thành một trong những nhà 

tài trợ của chương trình. Alphanam luôn mong muốn 

được góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên 

Bái - cụ thể là tôn vinh Xòe Thái - hình thức sinh 

hoạt không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh 

thần, được hình thành và phát triển cùng với cộng 

đồng người Thái; phản ánh sự đa dạng văn hóa, 

mang thông điệp về sự cởi mở, thân thiện, đoàn kết; 

là sợi dây gắn kết cộng đồng - cốt lõi của bản sắc 

văn hóa dân tộc Thái ở khu vực Tây Bắc.
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Sáng ngày 09/09/2022, tại trụ sở 33A Bà Triệu đã diễn cuộc họp về mối quan hệ mật thiết giữa 

Alphanam và Kansai Nhật Bản với định hướng phát triển của Kansai Việt Nam. Cuộc họp hướng 

tới khẩu hiệu “Success Together”, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau thành công.

Tham dự cuộc họp, về phía Alphanam có sự 

hiện diện của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải và 

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật.

Về phía công ty Kansai Nhật Bản có sự hiện diện 

của ông Sunao Kitamaki; ông Toru Noishiki; ông Chan 

Chee Meng - cùng là thành viên hội đồng quản trị; ông 

Hirokazu Kotera - Giám đốc kinh doanh quốc tế; ông 

Takuya Ohwada - trợ lý kinh doanh quốc tế trực tuyến 

tại đầu cầu Tokyo, Nhật Bản cùng toàn thể các Cán bộ 

quản lý của Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam.

Ra đời năm 1918, Tập đoàn sơn Kansai là một trong 

những thương hiệu sơn lớn nhất Nhật Bản. Hiện 

nay, Kansai nằm trong top 6 những nhà sản xuất vật 

liệu phủ lớn nhất thế giới. Và năm 2011, Tập đoàn 

MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA
ALPHANAM VÀ KANSAI NHẬT BẢN

VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KANSAI VIỆT NAM

sơn Kansai (Nhật Bản) và Tập đoàn Alphanam đã kết 

hợp liên doanh thành lập Công ty TNHH Sơn Kansai - 

Alphanam (kansaipaint.com.vn) với mục tiêu xây dựng 

và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải phát biểu và 

chia sẻ về sứ mệnh “Success Together” - bao gồm sự thành 

công của Kansai, của Alphanam, giữa công ty và từng cá 

nhân. Chủ tịch nhấn mạnh: “Sự thành công của công ty là 

sự thành công của các bạn và ngược lại, sự thành công 

của các bạn đem lại sự thành công của công ty”.
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Cuối cuộc họp, Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật đã 

thay mặt cho Ban điều hành của Kansai - Alphanam 

cam kết: “Với Kansai - Alphanam, chúng ta sẽ cùng 

nhau đoàn kết, cùng nhau đi xa hơn và thành công 

hơn trong thời gian tới”.

Tin chắc rằng, cùng với khẩu hiệu “Success Together” 

trong cuộc họp ngày hôm nay, Kansai - Alphanam sẽ 

cùng nhau thành công, cùng nhau phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó Chủ tịch nhắn nhủ tới tất cả các thành 

viên của Kansai - Alphanam ba điều quan trọng để 

tạo nên được thành công:

Thứ nhất, có niềm tin vào chính bản thân mỗi cá nhân.

Thứ hai, cùng nhau hoàn thiện mình để mỗi ngày 

một tốt hơn.

Và cuối cùng, khi chúng ta có nền tảng tốt, chúng ta 

cần phải đoàn kết lại với nhau để tạo thành một sức 

mạnh tổng thể vững chắc.

Trước những chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, 

đại diện phía công ty Kansai Nhật Bản đánh giá cao 

về thị trường tiềm năng và có khả năng phát triển 

mạnh như Việt Nam. Ông Kitamaki chia sẻ: “Hai năm 

vừa rồi chúng ta đã đạt những kỳ vọng nhất định, và 

trong tương lai chúng ta cần phát triển cao hơn nữa để 

chuẩn bị cho sự đổi mới của Kansai - Alphanam”.

Bên cạnh đó, ông Hirokazu Kotera chia sẻ đôi điều 

thú vị về ý nghĩa cũng như nguồn gốc của từ Kansai: 

“Kansai là tên gọi của một vùng rộng lớn bao gồm 

nhiều tỉnh thành của Nhật bản, nhắc đến Kansai là 

người Nhật Bản biết đến với một vùng đất buôn bán 

rất giỏi và những người dân Kansai là những con 

người sống rất tình nghĩa”.
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Chiều ngày 31/8, tại trụ sở 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Công ty Cổ phần A79 phối hợp cùng 

Công ty Cổ phần Viglacera tổ chức buổi đào tạo với chủ đề “Tấm tường Panel ALC”

Tham dự buổi đào tạo, về phía Viglacera có sự 

hiện diện của ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó 

TGĐ Viglacera; ông Nguyễn Anh Được - Giám 

đốc dự án Viglacera; ông Nguyễn Thanh Tuân - Giám 

đốc Dự Án miền Bắc - Viglacera; ông Tô Ngọc Linh - Giám 

đốc thương hiệu Eurotile; ông Phùng Viết Việt - Phó 

Giám đốc Dự án bê tông khí Viglacera; ông Bùi Xuân 

Tú - Cán bộ phụ trách kỹ thuật Viglacera.

Về phía công ty A79 có sự hiện diện của ông Vũ Anh 

Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP A79 cùng các cán 

bộ quản lý và cán bộ nhân viên của A79.

Tại buổi đào tạo, ông Phùng Viết Việt đại diện cho 

Viglacera đã nói về xu hướng sử dụng vật liệu xây 

dựng, trong đó nhấn mạnh tấm tường panel ALC với 

những đặc tính ưu việt và tính ứng dụng cao trong 

thực tiễn như: Tỷ trọng nhẹ, kích thước khổ lớn, độ bền 

cao, chống cháy, thi công dễ dàng, đẩy nhanh tiến độ 

thi công hoàn thiện, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư,…

Bên cạnh đó ông đã có phần phân tích, hướng dẫn 

thi công chi tiết đối với sản phẩm tấm panel ALC và 

đi vào ví dụ cụ thể với các trường hợp thi công thực 

tiễn. Các thí nghiệm được thực hiện ngay tại buổi 

đào tạo giúp cho các thành viên tham dự được kiểm 

chứng và có cái nhìn rõ hơn về đặc tính cũng như sự 

khác biệt của sản phẩm.

Cuối buổi đào tạo, Ông Tô Ngọc Linh đại diện cho 

thương hiệu gạch Eurotile đã có bài phát biểu chia 

sẻ về đặc tính các sản phẩm gạch của Eurotile, bao 

gồm tính năng, ưu điểm và một số công trình đã 

sử dụng - trong đó dự án M Landmark Đà Nẵng của 

Alphanam là một trong những dự án tiêu biểu đã sử 

dụng tấm tường ALC và gạch Eurotile.

Ngoài việc cung cấp thêm kiến thức, buổi đào tạo đã 

diễn ra sôi nổi và hào hứng với những câu hỏi và sự 

tương tác giữa Viglacera và A79.

Với những tương tác và phản hồi tích cực, buổi đào 

tạo đã giúp các thành viên tham dự hiểu thêm về 

công nghệ tính mặt dựng và cách áp dụng vào công 

trình thực tế.

BUỔI ĐÀO TẠO
GIỚI THIỆU TẤM TƯỜNG ALC VIGLACERA

DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY CP A79
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Ngày 10/09/2022, chương trình “Vui hội Trăng rằm” đã mang đến một không khí Tết Trung thu ấm áp, 

rộn ràng và nhiều ý nghĩa. Sau một năm dịch bệnh khiến các bạn nhỏ không được gặp chú Cuội và chị 

Hằng thì chương trình năm nay có nhiều điều đặc biệt thật khó quên dành cho các “Alphanam nhí”. 

T ết Trung thu là một trong những dịp Tết cổ 

truyền đặc biệt và ý nghĩa, đây là một ngày 

Tết được các bạn nhỏ rất mong đợi. Vì vậy 

chương trình “Vui hội Trăng rằm” năm 2022 đã thu 

hút được nhiều sự tham gia của các bậc phụ huynh 

và các Alphanam nhí.

Tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó 

Chủ tịch Công đoàn Alphanam đã thay mặt Tập đoàn 

gửi lời chúc đến các bé, chúc các bé luôn luôn vui vẻ, 

yêu đời và tận hưởng một đêm trăng rằm thật ý nghĩa.

Phần 2 mở đầu với tiết mục múa lân sôi động cùng 

sự xuất hiện của ông Địa - nhân vật thường xuất 

hiện trong các tác phẩm dân gian mà các bé thường 

đọc. Nối tiếp sau đó, màn ảo thuật đặc sắc đã góp 

phần tăng thêm không khí hân hoan, náo nhiệt cho 

ngày hội trăng rằm. Ảo thuật gia mời các Alphanam 

nhí lên sân khấu, trực tiếp tham gia các tiết mục để 

tạo nên trải nghiệm đáng nhớ, độc nhất vô nhị dành 

cho các bé. 

“VUI HỘI TRĂNG RẰM”
TẾT TRUNG THU ẤM ÁP DÀNH CHO ALPHANAM NHÍ
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Những trò chơi, câu đố vui nhộn cùng nhiều phần 

quà hấp dẫn đã kết thúc sự kiện “Vui hội trăng rằm” 

một cách viên mãn trong tiếng cười, trong niềm hân 

hoan không chỉ của các Alphanam nhí mà còn của 

các bậc phụ huynh tham gia chương trình.

Chương trình “Vui hội Trăng rằm” đã để lại trong ký 

ức các bạn nhỏ kỷ niệm đáng nhớ với một Tết Trung 

thu năm 2022 ý nghĩa cùng Alphanam. Chúc các 

mầm non tương lai của Alphanam luôn luôn học giỏi, 

vâng lời cha mẹ và có thật nhiều ước mơ hoài bão 

trong cuộc sống.
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Sáng ngày 22/9/2022, Công ty Cổ phần (CTCP) A79 - thuộc Tập đoàn Alphanam tổ chức Hội thảo 

“Thiết kế đô thị và cảnh quan” tại 33A Bà Triệu, Hà Nội. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông 

đảo kiến trúc sư và kỹ sư đến từ A79; đặc biệt, có sự tham dự của hai kiến trúc sư giàu chuyên 

môn và dày dặn kinh nghiệm đến chia sẻ kiến thức, kết nối cảm xúc.

Đến tham dự chương trình, về phía Ban 

Lãnh đạo Alphanam và CTCP A79 có Chủ 

tịch Nguyễn Tuấn Hải; Mr. Bùi Hoàng 

Tuấn - thành viên HĐQT CTCP A79; Mrs. Âu Thiên 

Hương - Giám đốc Khối Cung ứng; Mr. Giang 

Nguyên Hồng Văn - Phó giám đốc CTCP A79; Mr. Vũ 

Anh Tuấn - Phó giám đốc CTCP A79; cùng các đại diện 

CBQL, CBNV đến từ các Phòng chuyên môn A79.

Đáng chú ý, hai diễn giả của chương trình là TS. KTS 

Ngô Trung Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP A79 và ThS. 

KTS Thái Lan Anh - Chủ tịch kiêm CEO PLA STUDIO 

kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan 

(thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam). Ms. Lan Anh 

đã tốt nghiệp Thạc sĩ Thiết kế đô thị tại Đại học 

Cincinnati - Mỹ; là KTS hoạt động trong lĩnh vực 

Thiết kế Cảnh quan, Thiết kế đô thị, Quy hoạch và 

thiết kế bền vững. Hơn 15 năm hoạt động trong 

nghề, KTS. Thái Lan Anh tham gia nhiều dự án quy 

mô lớn với vai trò thiết kế, chủ trì như: Vinhomes 

Ocean Park, Vinhomes Smart City, Khu du lịch 

và nghỉ dưỡng Ocean Valley (Bình Thuận - Việt 

Nam)… KTS. Ngô Trung Hải và KTS. Thái Lan Anh 

tham dự hội thảo với mong muốn giúp nhiều người hiểu 

rõ hơn về “thiết kế đô thị” và “kiến trúc cảnh quan” - hai 

lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự 

thành công của các công trình kiến trúc, chất lượng 

không gian đô thị và nâng cao đời sống tinh thần 

của cộng đồng.

Mở đầu chương trình, KTS. Ngô Trung Hải tâm sự, 

ông luôn xúc động mỗi khi có cơ hội chia sẻ về kinh 

nghiệm 20 năm làm nghề với những kiến trúc sư 

của A79: “Hành nghề phải có ngọn lửa cháy, có sự 

đam mê, có sự say sưa”. Đi sâu vào vấn đề, ông 

trình bày khái niệm thiết kế đô thị, 5 nhân tố chủ 

yếu tạo hình ảnh, nghị định quản lý kiến trúc đô thị 

và khẳng định: “Thiết kế đô thị là chiếc cầu nối giữa 

quy hoạch đô thị và kiến trúc, là nghệ thuật của việc 

tạo không gian sinh hoạt cho con người”. Đồng thời, 

HỘI THẢO
“THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ CẢNH QUAN”
GÓI GỌN HAI THẬP KỶ TRẢI NGHIỆM
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ông nêu các ví dụ về phối cảnh tổng thể của Khu 

trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm để phần trình bày 

thêm sinh động. KTS. Ngô Trung Hải đã mang những 

kiến thức tích luỹ được từ hai thập kỷ làm nghề, góp 

nhặt từ những chuyến đi, những trải nghiệm từ quá trình 

học tập, làm việc để truyền đạt đến thế hệ tiếp nối.

Phần cuối hội thảo, hai diễn giả đã lắng nghe và giải 

đáp tất cả thắc mắc, câu hỏi của các cán bộ nhân 

viên CTCP A79.

Ở phần hai của hội thảo, KTS. Thái Lan Anh chia sẻ 

một số quan điểm về cách tiếp cận về đồ án thiết 

kế cảnh quan, “thiết kế chú trọng đến trải nghiệm 

của người sử dụng”. Bà nhấn mạnh: “Thiết kế không 

phải chỉ mỗi thẩm mỹ bên ngoài, mà là vấn đề vận 

hành, bắt đầu từ mong muốn của người sử dụng rồi 

mới đặt bút thiết kế chứ không phải thiết kế rồi thì bắt 

người dùng phải làm theo ý muốn chủ quan của mình”. 

Để phần trình bày thêm trực quan, KTS. Thái Lan Anh 

đưa ra một số hình ảnh minh hoạ cụ thể các dự án PLA 

đã thực hiện, từ đó khái quát lên những vấn đề được 

cho là quan trọng nhất khi tiếp cận một dự án.
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Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Nguyễn Tuấn 

Hải nói về tính cấp thiết và giá trị của Hội thảo, đồng 

thời bày tỏ mong muốn Alphanam và PLA có thể hợp 

tác với nhau trong nhiều dự án khác, trước mắt là dự 

án tại Bạc Liêu và Sa Pa. Chủ tịch khẳng định: “Cảnh 

quan có thể tạo ra những điểm nhấn mang tầm quốc 

tế, luôn có ý nghĩa quan trọng đối với các dự án lớn. 

Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra được những 

sản phẩm khác biệt, có giá trị, khắc tên mình trên 

đời bằng những công trình, kỳ quan”. 

Anh Hoàng Đức Mỹ - Trưởng Phòng Thẩm tra - CTCP 

A79 phát biểu cảm nghĩ về hội thảo: “Chương trình 

hôm nay đã mở rộng thế giới quan của tôi về thiết kế 

kiến trúc và thiết kế đô thị, giúp tôi được mở mang 

tầm mắt trong rất nhiều vấn đề”. Có thể nói, Hội 

thảo đã mang đến nhiều trải nghiệm đáng quý cho 

những người tham dự.
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Dự kiến ngày 10/10/2022, dự án Khu Đô thị Du lịch 

Sinh thái hỗn hợp Bạc Liêu sẽ hoàn thành đắp khuôn 

đường toàn bộ dự án 400ha.

Tiếp nối triết lý kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững 

của cộng đồng và bảo vệ môi trường, Kansai Paint tài trợ 

toàn bộ sơn cho dự án của CHANGE (tổ chức phi chính phủ) 

để mang thông điệp bảo vệ thế giới hoang dã thông qua dự 

án “Bring Them Back”.

Ngày 16/9/2022, trận bóng đua 

tài giữa Công ty CP A79 với 

Tổng Công ty Viglacera đã diễn 

ra trong sự cổ vũ nhiệt tình 

của cổ động viên hai đội. Tỷ số 

chung cuộc của trận đấu là 5:5, 

vô cùng cân tài cân sức.

TIN VẮN

BẠC LIÊU TĂNG TỐC

KANSAI PAINT TÀI TRỢ TOÀN BỘ SƠN
CHO DỰ ÁN CỦA CHANGE

A79 - VIGLACERA VÀ TRẬN BÓNG TRANH TÀI
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Là chuyên gia khách mời xuất hiện trong 

phóng sự “Giảm thiểu áp lực giao thông dưới 

góc nhìn quy hoạch”, TS. KTS Ngô Trung Hải - 

Chủ tịch HĐQT CTCP A79 đã chia sẻ về giải pháp 

cho vấn đề “nóng” trong Quy hoạch Đô thị.

Với phương châm hoạt động dựa trên giá trị chia 

sẻ, ATA Pharma đã gửi tặng các sản phẩm bảo 

vệ sức khỏe chất lượng, an toàn và hiệu quả tới 

các thành viên gia đình Alphanam. Ngoài ra, ATA 

Pharma dành tặng chương trình ưu đãi cho cán 

bộ nhân viên Alphanam - giảm 20% khi mua sản 

phẩm bất kì do ATA Pharma phân phối.

Ngày 11/9/2022, buổi Staff Outing của các 

CBNV Altara Residences Quy Nhơn đã diễn 

ra một cách đầy sôi nổi, hào hứng với khẩu 

hiệu - Work hard, Play hard/Làm hết sức, 

chơi hết mình.

Sáng ngày 18/09/2022, 

toà nhà Altara 

Residences Quy Nhơn 

diễn tập PCCC.

Bể bơi ngoài trời cao 

nhất thành phố biển 

Quy Nhơn - Altara, 

chính là địa điểm lý 

tưởng tổ chức những 

sự kiện trọng đại của 

đời người.

TS. KTS NGÔ TRUNG HẢI - 
CHỦ TỊCH HĐQT CTCP A79 
LÀ KHÁCH MỜI TRÊN KÊNH 
TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI

ATA PHARMA CUNG CẤP SẢN PHẨM 
TRẢI NGHIỆM - ĐỘC QUYỀN
DÀNH CHO CBNV ALPHANAM

Buổi Staff Outing cùng vui, cùng gắn kết Toà nhà Altara Residences Quy Nhơn diễn tập PCCC

Đám cưới tại bể bơi vô cực

ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN SÔI ĐỘNG THÁNG 9
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CTCP Alphanam E&C - “Mùa vàng”

18

Tiêu Điểm
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Bên cạnh thương mại sản xuất và bất 

động sản, có thể ít người biết rằng ngành 

cơ điện của Công ty Cổ phần (CTCP) 

Alphanam E&C là ngành nghề truyền 

thống của Alphanam, và Alphanam E&C 

cũng là đơn vị thành viên có lịch sử lâu đời 

nhất của Tập đoàn - từ năm 1995. Chặng 

đường phát triển của Alphanam Group song 

hành cùng những thành tích đáng tự hào 

của ngành cơ điện. Tháng 9/2022 là một 

tháng với những dấu mốc đáng nhớ của 

các thành viên CTCP Alphanam E&C, đặt lên 

chặng đường phát triển của công ty những 

viên gạch vững chắc.

18 Alphanam Magazine số 57 - Tháng 9/2022
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NHÂN LỰC “VÀNG”

CTCP Alphanam E&C đang từng ngày 

hành động vì sứ mệnh gắn trách nhiệm 

của doanh nghiệp với cộng đồng, xây 

dựng các công trình điện bền vững, đáp 

ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng nhằm nâng 

cao đời sống người dân, góp phần vào sự 

phát triển của đất nước. Hơn 1/4 thế kỷ 

thành lập và hoạt động, Alphanam E&C 

đang tạo dựng vị thế của một nhà thầu cơ 

điện uy tín, trở thành công ty hàng đầu 

về sản xuất thiết bị điện và tổng thầu cơ 

điện, chuyên cung cấp, thi công các công 

trình chất lượng cao, các công trình có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

Năm 2010, Alphanam lần đầu tiên bước 

vào thị trường trạm 220kV ở Vĩnh Long. 

Từ năm 2013, Alphanam từ khởi nguồn 

với điện áp rất nhỏ, chỉ 35kV đã tăng lên 

thành 500kV. 

Ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng giám đốc 

CTCP Alphanam E&C chia sẻ: “Bản thân 

tôi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải và anh Bùi 

Hoàng Tuấn, luôn ủy quyền cho tôi “ra trận” 

trong những buổi đấu thầu quan trọng. 

May mắn là tôi không phụ sự tin tưởng của 

Ban Lãnh đạo, khi đến nay những dự án tôi 

mang về đều có kết quả tốt. Ngoài ra, khi 

tôi đóng một đường dây hay trạm điện cho 

một công trình nào đó, thì mục tiêu đầu tiên 

vẫn là cống hiến cho xã hội”.

Hiện nay, CTCP Alphanam E&C đang có những đổi mới về cơ cấu 

tổ chức. Bà Nguyễn Thị Tươi - Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự 

tổng hợp - CTCP Alphanam E&C khẳng định: “Alphanam E&C đang 

hoàn thiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy, 

đặc biệt là bộ máy kỹ thuật, chuyên môn Cơ điện. Trong thời gian 

sắp tới, công ty hướng đến các dự án nước ngoài, mang tầm quốc 

tế. Chúng tôi luôn trong tiến độ tuyển dụng để phát triển theo định 

hướng của công ty, đó là “Nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

thị trường cơ điện”. Tôi cũng thường xuyên tương tác với quản 

lý và các chỉ huy trưởng tại các dự án để nắm bắt được tình hình 

tiến độ, công tác ăn ở hay tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh 

chị em. Alphanam E&C đang khẩn trương chuẩn bị các nguồn lực 

để đảm bảo triển khai dự án, hoàn thành tiến độ với chất lượng 

cao và an toàn tuyệt đối theo tiêu chuẩn quản lý dự án của PMI.”

Thị trường điện ở Việt 

Nam nếu không có dịch 

Covid-19 thì mỗi năm sẽ 

tăng khoảng 15% cho 

phụ tải, mà đã đầu tư 

nhiều như vậy thì chắc 

chắn sẽ không bao giờ 

thiếu việc.

Chúng tôi luôn trong tiến 

độ tuyển dụng để phát 

triển theo định hướng 

của công ty, đó là “Nguồn 

nhân lực chất lượng cao 

trong thị trường cơ điện”

“

“
“

“
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Tác giả của cuốn sách “Kỷ luật thứ năm: 

Nghệ thuật và thực hành của tổ chức học 

tập” - Peter M. Senge có câu: “Khi bạn hỏi 

mọi người điều ấn tượng nhất khi trở thành 

thành viên của một đội nhóm tuyệt vời, thì 

câu trả lời chính là những trải nghiệm đầy ý 

nghĩa. Khi cùng nhau, họ bàn về những vấn 

đề lớn hơn bản thân mình, những điều 

liên quan đến sự kết nối và phát triển.” 

Với mỗi dự án, Công ty CP Alphanam 

E&C luôn tập trung cao độ nhân lực, vật 

lực, thiết bị máy móc, điều hành quyết 

liệt phấn đấu hoàn thành công trình với 

thời gian sớm nhất, về đích đúng hẹn và 

đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và tuổi thọ 

công trình. Các thành viên đều hướng về 

một cái đích chung: Cống hiến giá trị cho 

Alphanam và cống hiến cho xã hội. 

Sự bền bỉ và tinh thần chăm chỉ, không ngại 

khó, ngại khổ là những phẩm chất dễ dàng 

nhận thấy từ các thành viên. Những ngày 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, anh, chị, 

em cán bộ và công nhân của Alphanam E&C 

vẫn hăng say làm việc xuyên Tết, không 

nghỉ bất cứ ngày nào tại Dự án Đường dây 

500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, Trạm biến 

áp 500kV Vân Phong và đấu nối. Đây là 

dự án đặc biệt quan trọng nhằm giải tỏa 

công suất của Nhà máy nhiệt điện BOT Vân 

Phong 1. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn 

thành trong tháng 12/2022 nhằm giải tỏa 

hết công suất của nhà máy. Sự quyết tâm 

và tập trung nguồn lực cùng với việc các 

cán bộ công nhân đều được tiêm 2 mũi 

vaccine và thực hiện công tác phòng chống 

dịch của địa phương, nhà thầu thi công Alphanam E&C đã cam 

kết hoàn thành tiến độ với Chủ đầu tư đến cuối tháng 12/2022 sẽ 

đóng điện công trình.

Tháng 9 là tháng có nhiều sự kiện đặc biệt đối với CTCP Alphanam 

E&C. Năm 2020, mặc cho những ảnh hưởng tiêu cực từ Đại dịch 

Covid-19, Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh 2 và đường dây 220kV 

đấu nối vẫn được Alphanam vẫn giữ vững tiến độ thi công. Cho 

đến tháng 9/2020, dự án về cơ bản đã hoàn thành và dự kiến đóng 

điện giai đoạn 1. 

THÁNG 9 “MÙA VÀNG”
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Không thể không kể đến sự kiện diễn ra 

vào sáng ngày 26/9/2021, chủ đầu tư Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã 

tổ chức lễ khởi công gói thầu số 06 “xây lắp 

trạm biến áp” - Dự án Trạm biến áp 500kV 

và đấu nối tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh 

Hoà, tỉnh Khánh Hoà - với CTCP Alphanam 

E&C là đơn vị thi công công trình này. 

Đến tháng 9/2022, tiến độ các dự án thuộc 

Cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy 

nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đã vượt so với 

tiến độ đề ra của chủ đầu tư, hiện tại trạm 

biến áp 500kV Vân Phong đã hoàn thành 

đến 90% khối lượng công việc. Dự kiến 

trong tháng 11 cơ bản hoàn thành toàn bộ 

dự án. CTCP Alphanam E&C là nhà thầu thi 

công 3 gói thầu trong cụm công trình Vân 

Phong, gồm trạm 500kV Vân Phong, đường 

dây đấu nối từ trạm biến áp 500kV Vân Phong 

sang trạm biến áp 220kV Vân Phong, và gói 

thầu số 7 - đường dây 500kV Vân Phong. 

Hiện nay, CTCP Alphanam E&C đang gấp 

rút thực hiện đồng thời cụm dự án được 

đánh giá là trọng điểm của chính sách năng 

lượng quốc gia tại Khu kinh tế Vân Phong 

(tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, dự án nhà máy 

điện BOT Vân Phong 1 với số vốn đầu tư lên 

đến 2,5 tỷ USD với công suất dự kiến sẽ 

đóng góp cho lưới điện quốc gia là 8,5 kWh 

chính là điểm nhấn sẽ tạo cú hích cho sự 

phục hồi kinh tế của các tỉnh khu vực Nam 

Trung Bộ. Khi hoàn thành, dự án có tổng 

vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng sẽ đảm bảo 

cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực tỉnh Khánh 

Hòa và các tỉnh lân cận; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội 

của khu vực kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ…

Với những ý nghĩa quan trọng như vậy, các thành viên CTCP 

Alphanam E&C cùng các đơn vị tham gia thực hiện “trung tâm 

năng lượng” Nam Trung Bộ đang làm việc với tinh thần khẩn 

trương, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất 

lượng tốt nhất về kỹ thuật. 

Hiện nay, CTCP Alphanam E&C có rất nhiều thuận lợi, với những 

tiềm lực về lịch sử, về tài chính, về con người - đó là nền tảng rất 

vững chắc để xây tiếp con đường lịch sử của công ty. Xin chúc cho 

các thành viên CTCP Alphanam E&C sẽ “về đích” thành công trong 

quý IV/2022 sắp tới!
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Alphanam
Người

Ms. Tạ Thị Tin - Phó Ban Cung ứng

“Luôn mong muốn một cuộc sống giàu ý nghĩa”

Ms. Bạch Thị Tuyết Mai

Trưởng Ban Phát triển dự án khu vực 3 - Phó Giám đốc Ban Phát triển Dự án 2

“Nhận ra ý nghĩa trong những việc mình làm”
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Tôi rất tò mò, quãng thời gian gắn bó với Alphanam 

đã đưa đến cho chị những trải nghiệm gì?

Hành trình với Alphanam bắt đầu chưa lâu, mới hơn 

một năm thôi, nhưng tôi có nhiều điều muốn kể. 

Nhưng nhiều quá tự dưng lại không biết bắt đầu từ 

đâu (cười). 

Có lẽ kỷ niệm gần đây nhất là ngày 20/8 vừa qua, tại 

sự kiện sinh nhật 27 năm của Tập đoàn, xem video 

về những người đồng nghiệp của mình khiến tôi rất 

xúc động và thấy thấu hiểu hơn những người đồng 

nghiệp của mình. Giải chạy vừa giúp cho mọi người 

được truyền cảm hứng về việc vận động, thể thao 

nâng cao sức khỏe, vừa góp phần vào Quỹ Nhân ái 

của Tập đoàn, thật vô cùng ý nghĩa.

“Thoạt đầu gặp Mai, tôi bất ngờ vì chị ấy khác nhiều so với những gì tôi hình dung về một 

người phụ nữ đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư Dự án bất động sản” - đó là lời 

kể của một chuyên viên Ban Nhân sự Tập đoàn về ấn tượng đầu tiên dành cho chị Bạch Thị 

Tuyết Mai - Trưởng Ban phát triển Dự án khu vực 3 - Phó giám đốc Ban Phát triển Dự án 2. 

Không chỉ có ý kiến đó, mà vẻ bề ngoài, phong thái, cách nói chuyện của chị được nhiều ý 

kiến nhận xét là không giống với suy nghĩ của số đông - về phái nữ ăn ngủ cùng những Dự án 

bất động sản và công trình xây dựng.

Cuộc trò chuyện với chị Tuyết Mai đã đưa đến những cảm nhận rõ nét hơn về một phụ nữ với 

phong cách dịu dàng, nữ tính, người đang ưu tiên hướng đến việc cân bằng mọi thứ trong 

cuộc sống và học cách tự làm cho chính mình hạnh phúc. 



24 Alphanam Magazine số 57 - Tháng 9/2022

Những bữa tiệc hoặc chương trình ngoài trời như 

vậy tôi đã tham dự nhiều, nhưng sự nhân văn đó 

khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc.

Chị có phải là một minh chứng rõ nét của “nghề 

chọn người”?

Đúng là tôi có cái duyên với nghề, “nghề chọn 

người” là có thật! Tôi thích sự nhẹ nhàng, nữ tính, 

nhưng tôi phân định rất rõ ràng, trong cuộc sống có 

thể rất thoải mái, dịu dàng, nữ tính, nhưng lúc làm 

việc thì tôi rất cẩn thận và nỗ lực. Chắc bởi vì tôi có 

một niềm yêu thích đặc biệt với công việc mình làm, 

trước đây, nhiều khi tôi làm việc đến 9 - 10 giờ tối là 

điều bình thường, hay có những hôm họp đến 4 - 5 giờ 

sáng. Ngành bất động sản mọi người vẫn tưởng là cần 

phải cứng cáp, rắn rỏi, nhưng ai cũng thế thì đơn điệu 

lắm (cười). Nếu có thêm những phụ nữ với tính cách 

nhẹ nhàng thì sẽ đa dạng, nhiều màu sắc hơn. Nhưng 

dù là giới tính nào thì thái độ cẩn thận và chu toàn 

khi làm việc là đều vô cùng cần thiết. Tôi luôn cố 

gắng để bất cứ ai làm việc với tôi đều được cảm thấy 

yên tâm, tôi hiểu có được niềm tin của mọi người, nhất là 

trong công việc - là điều không hề dễ dàng. 

Cũng có lúc tôi nản lòng chứ. Do yếu tố ngoại cảnh 

như các chủ trương, quy định ngày càng siết chặt 

cũng có, mà do bản thân mình cũng có. Ngày mới ra 

trường, tôi tràn đầy khí thế vì nghĩ mình đang góp 

phần xây nên những Dự án, những nơi chốn là tổ ấm 

cho mọi người. Tôi làm việc hăng say, quên giờ giấc. 

Cách đây vài năm, trong tôi bắt đầu có những trạng 

thái mông lung, mất định hướng, có nhiều lúc cảm 

thấy mệt mỏi, hụt hẫng. Tôi tự hỏi “ý nghĩa công việc 

mình làm là gì”, và rồi quyết định nghỉ hơn một năm 

để học thiền, để tĩnh tâm, và làm mới bản thân.

Sau một năm nghỉ ngơi, tôi cũng có ý định rẽ sang 

một con đường khác hoàn toàn. Lúc đó tôi nghĩ mãi, 

mình phải làm gì để cuộc sống có ý nghĩa, nhưng 

vẫn phải ổn định được cuộc sống? Những kinh 

nghiệm tích lũy được trong suốt nhiều năm làm 

nghề khiến tôi cảm thấy mình có thể phát triển được 

nhiều hơn, đóng góp được nhiều hơn cho xã hội. 

Thôi, cái duyên đã có sẵn thì nương theo chiều gió, 

cứ thế mà bước theo!

Một năm nghỉ ngơi đã giúp chị nhận ra được 

những điều gì mà trước đây, có thể trong bối cảnh 

bận rộn, ngập ngụa trong công việc mà chị chưa 

kịp tỏ tường?

Sau quá trình để mình tĩnh lại và trải nghiệm, tôi tự 

thấy sự “tự do” trong tâm hồn quý giá như thế nào. 

Tự do không có nghĩa là có nhiều tiền để tiêu xài 

hay phải có cái này, có cái kia... mà tự do khi được 

là chính mình, không phải sống theo những khuôn 

mẫu, tự do là không phải lo lắng cho tương lai, tôi đã 
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cởi bỏ được nhiều áp lực đang đè nặng lên vai. Như 

tôi hiện nay vẫn chưa kết hôn, có một quãng thời 

gian dài đi đâu cũng bị hỏi “bao giờ cưới”. Trước đây, 

mỗi khi nghe câu hỏi đó tôi còn thấy rất ngại. Nhưng 

sau đó, sau khi hiểu ra nhiều điều thì tôi suy nghĩ 

khác đi rồi, tôi giờ đây có thể vui vẻ tiếp nhận câu 

hỏi “bao giờ cưới” hay có khi còn vui đùa lại về việc 

đó... Khi cởi bỏ bớt khuôn mẫu mà chính mình áp đặt 

lên bản thân, thì mình là người tự do! Sống thế nào 

mình cảm thấy hạnh phúc là được.

sống làm tất cả những điều trong khả năng có thể và 

sẵn sàng đón nhận những điều xảy ra.

Chị có thể chia sẻ thêm về mục tiêu của chị hiện 

giờ không? 

Mục tiêu của tôi cả trong công việc lẫn trong cuộc 

sống là làm tất cả mọi thứ trong khả năng có thể và 

đón nhận những điều xảy ra. 

Hiện tại bây giờ, tôi cảm thấy mình như đang được 

quay trở lại bản thân của những tháng năm tuổi trẻ, 

vì tôi cảm nhận được ý nghĩa trong công việc mình 

đang làm. Các Dự án Alphanam thực hiện tại Yên 

Bái khiến tôi thêm phần tự hào là tôi đã và đang góp 

phần nhỏ bé vào sự phát triển du lịch của tỉnh, trong 

tương lai sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân 

nơi đây, nâng cao đời sống của nhân dân và phát 

triển kinh tế địa phương. Tôi cùng anh, em Ban 

Quản lý Dự án Yên Bái đang phấn đấu trong năm nay 

đấu thầu thành công hai Dự án tại địa phương. Các 

thành viên đang đầy khí thế để mang thành công về 

cho Tập đoàn, để năm 2022 có thêm những dấu mốc 

mới đáng tự hào.

Cảm ơn chị Mai. Chúc chị luôn hạnh phúc và thành 

công trên chặng đường phía trước!

Tôi rất tâm đắc câu nói: ”Tôn giáo của tôi rất đơn 

giản. Tôn giáo của tôi là tình yêu thương” của Đức 

Dalai Lama và câu “Cái gì đến sẽ đến, mà cái gì 

không đến thì không đến. Hiểu được điều này thì 

ngay lập tức bạn thoải mái luôn với hiện tại, chẳng 

còn vấn đề gì nữa” của Thầy Trong Suốt. Trước đây, 

tôi nghĩ cuộc sống phải phân biệt rõ đúng sai, trắng 

đen, nhưng giờ thì tôi thấy không còn quan trọng 

nữa. Điều gì đến thì đến, không đến thì đành thôi, 

những điều bất như ý của mình đối với tình huống, 

đối với mọi người quán chiếu lại đến nhiều từ nỗi lo 

của tương lai. Tâm niệm hai lời dạy trên, tôi tập cách 
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Nhận được chiếc cúp vinh danh “Cán bộ quản lý xuất sắc quý” sau chưa đầy nửa năm làm việc, 

chị Tạ Thị Tin - Phó Ban Cung ứng đã chinh phục được danh hiệu này một cách đầy thuyết phục, 

nhờ những tâm huyết của chị dành cho công việc. Trong cuộc trò chuyện, chị nhắc nhiều lần 

về mong muốn có một cuộc sống ý nghĩa, tròn vẹn và tâm sự, bản thân đang dần hiện thực hóa 

điều đó nhờ việc toàn tâm toàn ý trong mọi việc mình làm. 

việc tôi không muốn các thành viên làm việc trong 

tình trạng gấp gáp, tạo ra gánh nặng cho họ. Trước 

đó, bản thân tôi sẽ lọc ra những việc cần gấp để các 

bạn có thời gian ưu tiên, việc gì không thực sự cần 

thiết thì tôi sẽ hoãn lại một chút nữa. 

Trên quan điểm làm việc của tôi, tôi thường ưu 

tiên những bạn có năng lực làm việc tốt nhất trong 

phòng để giải quyết những công việc thực sự khó, để 

các bạn có thể phát huy được những năng lực và tạo 

được những cán bộ nguồn cho Alphanam, bởi vì không 

chỉ là “nguồn” cho Ban Cung ứng, mà có thể là những 

hạt giống tốt mà Alphanam có thể sử dụng được. 

Trong quá trình tôi làm việc, tôi đề ra một trong 

những mục tiêu chính cho mình: tạo ra sự gắn kết 

giữa nhân viên với Tập đoàn, bởi vì đây là nơi có thể 

Trở thành thành viên của Alphanam chưa lâu, 

nhưng chị đã rất xuất sắc giành được cúp vinh 

danh CBQL xuất sắc nhất quý. Chắc hẳn Ban Lãnh 

đạo và các thành viên đều đánh giá cao sự hòa 

nhập của chị với tập đoàn. Chị đã “hòa mình vào 

dòng chung” như thế nào?

Đầu tiên, tôi thường tự nhắc nhở bản thân phải nắm 

bắt được những tâm tư, mong muốn của Ban Lãnh đạo - 

tôi xin được gọi là “các sếp” cho gần gũi. Từ những cái 

mong muốn ấy, tôi sẽ dành hết tâm huyết của mình để 

có thể triển khai được “đúng và trúng” đối với mỗi chủ 

trương cũng như chỉ đạo của các sếp. 

Còn đối với các bạn đồng nghiệp, thực ra keyword 

của tôi rất đơn giản, đó là sự chân thành. Tôi sẽ chia 

sẻ thông tin rõ ràng và nhanh chóng, xuất phát từ 
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nhìn thấy tài năng của các bạn, nơi mà các bạn có 

thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chiếc cúp 

vinh danh “CBQL xuất sắc” vừa rồi của tôi đã minh 

chứng cho điều đó. Từ lúc tôi trở thành thành viên 

của Alphanam đến thời gian nhận cúp mới chỉ là hơn 

5 tháng. Nhận được cúp, tôi xúc động và bất ngờ vô 

cùng, không nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế 

mà các sếp có thể nhìn thấy được những cố gắng, 

những tâm huyết mà tôi dành cho công việc. À, sếp 

còn nhớ cả tên nhân viên trong phòng tôi nữa (cười).

Tôi rất tò mò, không biết phong cách làm việc của 

chị là gì?

Đó là “nhu cương song hành”. Có một điều may mắn 

là ở ban tôi, thì tôi chỉ cần “nhu” bởi các bạn quá là 

hợp tác và công tác hỗ trợ của các bạn đối với tôi - 

tôi gần như chưa phải phàn nàn bất cứ điều gì. Đặc 

biệt, khi các bạn gặp khó khăn thì các bạn sẽ chia sẻ 

ngay để tôi kịp thời giải quyết. Vị trí quản lý  của tôi 

không tạo ra rào cản, sự e ngại trong giao tiếp với 

các bạn, mà ngược lại, các bạn vẫn có thể tiến gần 

với tôi hơn. Bởi thế, tôi cảm giác các bạn không coi 

tôi là một người quản lý, mà là một người có thể giải 

quyết mọi khúc mắc, một người chị, một người bạn. 

Còn đối với các phòng ban bên ngoài thì tôi phải từ 

tốn nhưng đồng thời cũng phải cứng rắn, để làm sao 

giữ được mạch công việc diễn tiến trôi chảy nhất, 

không bị delay tiến độ, làm ảnh hưởng đến công việc 

chung. Ví dụ khi các bộ phận khác cần gửi hồ sơ, tôi 

đều yêu cầu các anh, chị, em phải có deadline khá 

chi tiết đối với các phòng, ban - làm sao phù hợp 

nhất để Ban Cung Ứng thuận lợi triển khai công việc. 

Thú thật, lượng thời gian tôi dành cho gia đình 

không được nhiều, nhưng quan niệm của tôi là 

không cần nhiều mà quan trọng là chất lượng. Với 

các bé nhà tôi, tôi cũng rèn luyện cho các bé tính 

khoa học và chỉn chu bằng cách lập cho các bé kế 

hoạch chi tiết về thời gian biểu, các việc cần thực 

hiện và đương nhiên, làm tốt sẽ có thưởng.
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Chị có cảm thấy lo lắng khi vừa bước vào một môi 

trường mới đã nắm giữ một chức vụ khá quan 

trọng như thế?

Tôi không quá lo lắng, bởi tôi là người làm việc gì 

cũng đặt hết tâm huyết của mình vào trong đó. Một 

phần nữa là vì khi tôi tham gia phỏng vấn ứng tuyển, 

người trực tiếp trao đổi với tôi chính là chị Âu Hương. 

Trong khoảng thời gian ngắn khoảng 30 - 40 phút để 

phỏng vấn thôi, nhưng tôi đã cảm nhận được là mình 

có thể yên tâm nếu đồng hành cùng chị Âu Hương. 

Nên tôi nghĩ, nếu có khó khăn gì, chắc chắn chị Âu 

Hương sẽ đồng hành cùng tôi. 

Cho đến lúc này, quyết định đến với Alphanam của 

tôi thực sự rất đúng đắn!

Sau đó, tôi mong rằng trong công việc cũng như 

trong đời sống thường nhật với gia đình hay khi làm 

bất cứ việc gì, tôi đều có thể toàn tâm toàn ý. Gác lại 

sự bận rộn nơi công sở, tôi vẫn biết cách tận hưởng 

mọi thú vui giải trí như đi chơi cùng bạn bè, các hoạt 

động teambuilding, dã ngoại... Công việc của tôi 

không quá áp lực bởi ngay khi gặp các vướng mắc, 

tôi đều tìm được nơi để chia sẻ và có sự giải đáp 

thỏa đáng. Cần những kinh nghiệm mảng kỹ thuật, 

anh Thao sẽ hỗ trợ tôi. Hay khi gặp các vấn đề về giá 

hoặc đàm phán, tôi có thể trao đổi với chị Âu Hương. 

Thậm chí những vấn đề chuyên môn chi tiết, tôi có 

thể hỏi thẳng các bạn nhân viên của tôi. Tôi không 

ngại đặt câu hỏi, bởi tôi quan niệm đã là quản lý thì 

đừng ngại quản lý những người giỏi. Vì chỉ những 

người giỏi mới làm cho mình tiến bộ hơn từng ngày, 

cần giữ họ để cùng đồng hành với mình. 

Mong muốn của chị trong công việc và trong cuộc 

sống là gì, chị có thể chia sẻ nhiều hơn?

Trước nhất, tôi mong muốn mình có được một sự 

nghiệp vững chắc. Quan điểm của tôi là mỗi người, 

ai cũng bình đẳng như nhau, chúng ta chỉ được sống 

một lần trong đời thì phải cố gắng hết sức và làm tốt 

nhất có thể. 

Để mong muốn có thể trở thành hiện thực là một 

việc không dễ dàng. Chị đã giữ sự kiên định của 

mình như thế nào để mọi thứ đạt đến mục đích 

cuối cùng?

Tôi nghĩ không hẳn là sự kiên trì, mà là tôi luôn 

nương theo quan điểm làm việc hết sức, đặt cái tâm 

của mình vào công việc thì ắt sẽ “thiên thời địa lợi 
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nhân hòa”. Hiện tại, “thiên thời” của tôi là có những 

lãnh đạo ở trên hậu thuẫn, “địa lợi” tức là sở hữu các 

yếu tố thuận lợi vào đúng thời điểm, “nhân hòa” là 

có người giúp đỡ. Tại Alphanam, tôi được Ban Lãnh 

đạo lắng nghe và các anh, chị, em hỗ trợ nhiệt tình, 

đồng lòng hướng đến cái đích chung. Đó là may mắn 

lớn của tôi. 

Quan điểm của chị như thế nào về câu hỏi “người 

quản lý có cần giỏi hơn nhân viên không?” 

Về mặt chuyên môn thì quản lý giỏi hơn nhân viên 

được là điều tốt, nhưng nếu không thực sự giỏi hơn 

thì phải mang một cái tinh thần học hỏi, tinh thần 

lắng nghe với nhân viên. Nếu mình nghĩ mình giỏi 

hơn nhân viên, thì mình hay bị áp đặt ý kiến chủ 

quan lên họ. Đối với nhân viên, mình hãy đặt vào địa 

vị lắng nghe trước, để dùng người đúng lúc - đúng 

chỗ và phát huy hết tài năng của họ.

Tôi thấy chị là một người suy nghĩ khá tích cực, 

chị làm cách nào giữ được tinh thần tích cực đó?

Có thể là do tính cách từ xưa của tôi vốn là người 

khá là vui vẻ rồi, nên tôi luôn nhìn mọi thứ theo cái 

nhìn lạc quan. Tôi cho rằng suy nghĩ tích cực xuất 

phát từ nhiều yếu tố, đầu tiên là từ tính cách cá 

nhân, thứ hai là cái đích mình mong muốn đạt đến. 

Khi gặp khó khăn, thay vì chỉ nhìn nhận vấn đề trước 

mắt là gì, thì tôi sẽ nhìn xa hơn về cái đích đằng sau 

để có những quyết định, những lựa chọn ít bị tiêu 

cực hơn.

Tôi luôn mong muốn có một cuộc sống giàu ý nghĩa. 

Tức là được cháy hết mình, làm sao chất lượng của 

mọi việc mình làm là tốt nhất trong phạm vi mình có 

thể. Nếu một, hai lần không thành công thì cố gắng 

đến lần thứ ba. Đến tận lúc này, tôi vẫn học tiếng 

Anh hàng ngày, đọc sách thường xuyên, tích lũy mỗi 

lúc một chút, cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể 

trở thành phiên bản tốt hơn. 

Quan điểm của riêng tôi, nếu một ai đó không đối xử 

tốt với mình là do chính bản thân mình tạo cơ hội để 

cho họ làm điều đó. Điều tích cực đầu tiên đó là: hãy 

yêu bản thân mình.
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3 tính cách miêu tả chính xác nhất về chị?

Từ đầu tiên là Lạc quan - lạc quan trong việc nhìn 

nhận công việc, tin tưởng vào mọi người, tin rằng 

điều gì cũng có cách giải quyết. 

Tự tin - tôi cũng có những nhược điểm, nhưng tôi sẽ 

không để những điều đó biến thành trở ngại của bản 

thân mình. 

Và Hết mình - Làm cái gì cũng muốn phải tốt nhất 

với khả năng của mình.

trang sách, những chiêm nghiệm cũng khác đi rất 

nhiều. Tôi tâm đắc tác phẩm này bởi tôi cảm nhận 

cuốn sách ấy mang đến cho mình một cuộc sống 

cân bằng, không phải khiến mình chạy theo những 

cái bóng, những kỳ vọng xa xôi; mà đem đến một cái 

sự an tâm, một cuộc sống trải nghiệm thực sự hạnh 

phúc. Bảy điều trong cuốn sách đấy, tôi nhớ nhất là 

thói quen “độc lập và tự tin từ bên trong” - tức là tự 

mình phải chịu trách nhiệm với mọi thứ xung quanh 

mình, không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác hay yếu tố 

ngoại cảnh!

Cảm ơn chị và mong rằng chị sẽ có thêm những 

trải nghiệm tuyệt vời trong chặng đường sắp tới 

cùng với Alphanam!

Có điều gì chị tâm đắc, chị đã làm theo và chị kiên 

định với điều đó đến cùng hay không?

Những việc tâm đắc thì có rất nhiều. Một trong 

những thói quen tôi thích đó là đọc sách, và cuốn 

sách mà tôi thích, tôi có thể đọc nhiều lần đó là “7 thói 

quen thành đạt”. Mỗi năm qua đi, vô tình lật lại những 
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Cận
Cảnh

Lễ khai giảng tại trường mầm non Maple Bear

“Mùa trăng vẹn tròn” của người Alphanam ở khắp mọi miền đất nước

Tháng 9 - Ngập tràn những ngày lễ kỷ niệm
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Tại buổi lễ Khai giảng, các con đã được tham gia nhiều 

hoạt động, trò chơi thú vị và có những bức hình thật 

đẹp ghi lại dấu ấn đáng nhớ trong ngày đặc biệt này.

Năm học mới hứa hẹn nhiều khởi sắc mới. Chúc các 

thầy, cô giáo cùng các bé tại trường Mầm non Maple 

Bear sẽ luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tích 

hơn nữa trong năm học mới. 

Sáng ngày 05/09/2022, trong tiết trời dịu mát của 

mùa thu, buổi lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 của 

trường Mầm non Maple Bear King Palace và Maple 

Bear Long Biên đã diễn ra tốt đẹp và thành công.

TRƯỜNG MẦM NON MAPLE BEAR KING PALACE

LỄ KHAI GIẢNG
TẠI

TRƯỜNG MẦM NON MAPLE BEAR
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TRƯỜNG MẦM NON MAPLE BEAR LONG BIÊN
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VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Một mùa trăng tháng tám nữa lại về!

Tết Trung thu là một trong những dịp Tết cổ truyền đặc biệt không chỉ với các bạn nhỏ mà còn ý 

nghĩa với những ai đã từng là những đứa trẻ. Tuổi thơ có lẽ ai cũng yêu thích Tết Trung thu không 

kém gì Tết Nguyên đán, bởi đây là lúc những đứa bé được người lớn tặng đồ chơi, bánh nướng, 

bánh dẻo, được trông trăng rước đèn phá cỗ, vui đùa cùng hội múa Lân…

Nối tiếp những mùa trăng trước, năm nay, tại khắp các trụ sở văn phòng của Alphanam trên cả 

nước đã tổ chức nhiều hoạt động rộn ràng, vui đón Tết Trung thu đầy ý nghĩa. Với mong muốn làm 

sống lại những ký ức tuổi thơ trong mỗi CBCNV, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc hồn nhiên 

vô tư cho các Alphanam nhí sau một năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

HÃY CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ TRONG MÙA TRĂNG VỪA QUA NHÉ!



35Alphanam Magazine số 57 - Tháng 9/2022



36 Alphanam Magazine số 57 - Tháng 9/2022

ALTARA SUITES ĐÀ NẴNG
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ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN
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Những ngày tháng 9 mùa thu, chúng ta cùng nhau hân hoan chúc mừng sự trưởng thành 

và ngày một lớn mạnh của các “thành viên” dưới mái nhà Alphanam.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
VỚI 5 NĂM CHÍNH THỨC

ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
(13/9/2017 - 13/9/2022)

Chúc toàn thể CBNV VIREX có nhiều sức khỏe và luôn chung một ý chí,

chung một mục tiêu, chung một niềm tin để đồng hành cùng CTCP VIREX

trên chặng đường phát triển vững mạnh phía trước!
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6 NĂM KỂ TỪ NGÀY
CÔNG BỐ RA MẮT

DỰ ÁN GOLDEN CITY AN GIANG
(16/9/2016 – 16/9/2022)

ALTARA HOSPITALITY GROUP
TRÒN 1 TUỔI

(30/9/2021 – 30/9/2022)

Golden City An Giang là những ấp ủ về một 

thành phố tiện nghi, đẳng cấp được xây dựng 

bởi bàn tay và khối óc của Người Alphanam.

Sau 6 năm ra mắt thị trường, nơi đây trở thành 

niềm tự hào của Alphanam khi đem đến những 

trải nghiệm đẳng cấp trong lòng thành phố xanh 

đồng thời giữ gìn nét “hào sảng, phóng khoáng” 

đậm chất miền Tây Nam Bộ.

Bước sang năm mới, chúc cho dự án Golden City 

An Giang sẽ ngày một hoàn thiện để kiến tạo nên 

cuộc sống thịnh vượng cho cư dân miền Tây!

Là một thành viên trẻ tuổi của Alphanam, 

ALTARA HOSPITALITY GROUP - AHG đã vô cùng 

mạnh mẽ đương đầu trước những khó khăn của 

giai đoạn dịch bệnh và trở lại một cách bùng bổ 

đầy ngoạn mục.

Nhân dịp 1 năm thành lập, xin gửi lời chúc mừng 

và chúc sức khoẻ đến toàn thể Ban Lãnh đạo, 

Cán bộ nhân viên Altara Hospitality Group. Chúc 

tập thể Altara Hospitality Group sẽ có thêm thật 

nhiều những dấu ấn mới, những cột mốc mới, và 

những kế hoạch mới trong chặng đường tiếp theo.
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Chia sẻ
Có một mùa vàng trên Mù Cang Chải

Mùa thu Hà Nội và những thức quà làm say lòng người

41
44
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Đi qua đông, bước sang hạ và cho đến khi mùa thu gõ cửa, tôi 

mới có cơ may được ngắm nhìn thiên đường ruộng bậc thang 

tại Mù Cang Chải đang bước sang mùa lúa chín. Những sắc 

vàng nhuộm khắp các lưng trời hòa quyện với những đồi Mâm 

Xôi, đồi Móng Ngựa bạt ngàn, hút mắt. Không khí trong lành 

hòa quyện cùng hương đồng lúa chín mang đến những cảm 

xúc trong trẻo, bình yên diệu kỳ cho tâm hồn.

Vượt quãng đường gần 300km từ Hà Nội lên Mù 

Cang Chải, đoàn của chúng tôi gồm 6 người với 

một hành trình khám phá miền Tây Bắc, hứa hẹn 

thật nhiều cảm xúc tuyệt vời. 

Phương tiện chúng tôi sử dụng để di chuyển lên 

Mù Cang Chải là xe khách với thời gian xuất phát 

từ bến xe Mỹ Đình lên đến thị trấn Mù Cang Chải 

là 7-8 giờ chạy xe. Thời gian đi khá dài nên chúng 

tôi đã lựa chọn đi buổi tối muộn để sớm mai 

chúng tôi sẽ cập bến Yên Bái. Thuê một chiếc 

homestay ngay tại trung tâm thị trấn, chúng tôi 

check in, gửi đồ và bắt đầu chuyến đi khám phá 

Mù Cang Chải của mình.

Mùa Vàng
Có một

trên Mù Cang Chải
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Chúng tôi thuê một đội xe máy tay côn hầm hố, 

với sức trở tốt và sức vượt đèo, vượt núi cực tốt 

của các chàng trai bản dân tộc H’mông, yên tâm 

một chút vì các anh biết tiếng Kinh và rất nhiệt 

tình. Đường đi lên các địa điểm du lịch của Mù 

Cang Chải khá hiểm trở và lắt léo, những con dốc 

con đèo chơi vơi, thẳng đứng khiến cho tim của 

chúng tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực lúc nào 

không hay. Nhưng khi nên đến đỉnh đồi Mâm Xôi, 

đồi Móng Ngựa và sống lưng Khủng Long, chúng 

tôi mới hiểu để được chiêm ngưỡng những cảnh 

đẹp với cánh đồng ruộng bậc thang bậc thang 

bạt ngàn như này thì không dễ chút nào. Đắt giá 

nhất đối với tôi, là được ngắm nhìn hoàng hôn 

lãng du, thả mình trên cơn gió man mác nhẹ của 

đỉnh đồi Móng Ngựa, hòa quyện vào đó là hương 

thơm của lúa chín, khoảnh khắc thật khiến cho 

con người ta không thể không xuyến xao. Kết 

thúc ngày đầu mãn nguyện với những cảnh đẹp 

của thị trấn này, cái nắng, cái gió của Mù Cang 

Chải không khó chịu như dưới miền xuôi, nhưng 

do độ cao có lẽ gần hơn so với mặt trời, nên làn 

da của chúng tôi sạm đi trông thấy chỉ sau một 

ngày di chuyển bằng xe máy. 

Ngày tiếp theo, khi hai đôi bàn chân gần như đã thấm mệt, 

chúng tôi quyết định ở lại homestay thưởng thức những 

hương vị đặc sản của vùng Tây Bắc, đặc biệt là Yên Bái. Và 

thăm thú những chiếc chợ nhỏ nhỏ, xinh xinh của người 

H’mông để mua chút quà về cho bạn bè, người thân. Chợ bày 

bán rất nhiều thứ, từ khắp nơi mang đến, các loại mặt hàng 

được trưng bày và bán tại phiên chợ gồm có các sản phẩm 

nông, lâm sản như: Mật ong, táo mèo, măng ớt, rau cải, gạo 

nếp, susu, khoai tây,..và cả các thức rau quen thuộc dưới miền 

xuôi. Các sản phẩm hàng thổ cẩm cũng không thiếu như: quần 

áo, túi xách, váy vóc, nón,....
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Kết thúc hành trình đổ đèo, nuốt dốc với Mù Cang Chải, 

chúng tôi được mang về những bức hình check in thật 

đẹp, một làn da bánh mật cùng bao kỉ niệm thật đáng 

nhớ tại nơi đây. Mời Đại gia đình Alphanam cùng chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của Mù Cang Chải mùa lúa chín trong 

Tháng 9 này nhé.

Hình ảnh được ghi lại bởi các thành viên team Truyền 

thông Tập đoàn trong chuyến đi Mù Cang Chải mới đây!

Cốm Tú Lệ 

Xôi nếp nương

Châu Chấu rang

Nhộng ong rừng
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Mùa Thu
HÀ NỘI

và những thức quà
làm say lòng người

Người ta gọi mùa thu là mùa lãng đãng chẳng sai 

chút nào bởi mùa thu thường chạm ngõ Hà Nội bằng 

những cú va nhẹ đầy “ngẫu hứng”. Mới hôm qua thôi, 

trời còn oi ả là thế, vậy mà qua một trận mưa đêm, tự 

nhiên sáng dậy thấy trời xanh và cao hơn, tiết trời dìu 

dịu, gió mát mơn man. 

Cách thu về Hà Nội rất lạ. Nó không chỉ báo hiệu bằng 

sự dịu dàng của thời tiết mà đôi khi còn bằng… cái cảm 

giác mê mẩn trước những sạp quả chín mọng, vàng ươm, 

những thức quà quê đầy mời gọi ở góc chợ. Chẳng bỗng 

dưng mà thu về là người ta lại nghĩ đến hồng, đến cốm, 

đến bánh trung thu, đến gánh thị vàng rực, thơm nức 

một góc đường. Những thức quà ấy quen thuộc và thân 

thương đến độ, nếu không có chúng, mùa thu sẽ chẳng 

còn là mùa thu Hà Nội nữa.
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Và đặc biệt, mùa thu sẽ khó mà trọn vẹn nếu không có 

hương thơm nồng nàn của mùi hoa sữa, một đặc sản của 

mùa thu Hà Nội khiến cho không ít người phải “nghiện”, 

phải mong, phải nhớ. Một mùi hương mang một sức 

quyến rũ riêng, khiến người qua đường mê mẩn vì say, vì 

lâng lâng đã góp phần tạo nên hương vị riêng cho đêm 

Hà Thành.

Ừ thì, mùa thu Hà Nội bao lâu nay vẫn gắn liền với những 

thức quà thu mà. Thu về, kéo theo cả những nỗi nhớ của 

những ngày thơ ấu gồng gồng, gánh gánh cùng mẹ ra chợ, 

bán những mẹt cốm, mẹt hồng. Những thức quà ấy khiến 

cho con người ta bị say đắm trong đất trời của mùa thu.

Trong cái thời tiết se se lạnh của mùa thu, mùi hoa sữa 

nồng nàn trên những phố phường khiến cho con người 

ta hay nghĩ về đôi lứa, về những gia vị ngọt ngào của tình 

yêu. Tuy nhiên, hoa sữa rất kén người thưởng thức, vì 

hoa sữa không thơm nhẹ nhàng thanh khiết như bao loài 

hoa khác. Vì vậy, cứ mỗi dịp hoa sữa nở, trên dòng đường 

phố, có những con người muốn đi thật chậm để ôm trọn 

mùi hoa sữa trong từng giây từng phút. 

Mùa thu của Hà Nội an nhiên, bình dị là vậy đó, mang 

cho chúng ta cảm giác yêu đời, phấn chấn mỗi sáng 

mai thức dậy. Chào mùa thu Hà Nội!



46 Alphanam Magazine số 57 - Tháng 9/2022

A L P H A N A M  M A G A Z I N E  S Ố  5 7
M Ộ T  S Ả N  P H Ẩ M  C Ủ A  B A N  M A R K E T I N G

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

kenhnoibo@alphanam.com

Biên tập: Kim Ngân

Nội dung: Kim Ngân, Thúy Mỵ, Minh Hằng

Thiết kế: Hoàng Tuấn Anh


