


Đại gia đình Alphanam thân mến,

Người Alphanam đã bước vào Quý IV/2022 với một tinh thần rực lửa quyết tâm, tăng tốc để 

cán đích những mục tiêu, những kế hoạch đã đặt ra trong năm nay. “Bình thường cũ với 

những nấc thang mới” chính là khẩu hiệu mà mỗi thành viên hướng đến cho ba tháng cuối 

cùng của năm để chứng tỏ những giá trị, năng lực của bản thân trước bối cảnh thị trường đã 

trở về trạng thái “bình thường cũ” sau những tháng ngày “sống” cùng Đại dịch Covid-19.

Tháng 10 này, bên cạnh những dấu mốc quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn: ra mắt CTCP 

Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội, “cái bắt tay” hợp tác chiến lược giữa CTCP Alphanam 

E&C và CTCP bóng đèn Điện Quang, hai dự án tại tỉnh Khánh Hòa do CTCP Alphanam E&C là 

nhà thầu chính đã cán đích thành công, thì đây cũng là tháng của những lời chúc mừng ngọt 

ngào dành cho Phái Đẹp của gia đình Alphanam. 

Trên hành trình đã qua, Alphanam Group ghi nhận những đóng góp quan trọng của tập thể 

nữ cán bộ nhân viên cho sự thành công của Tập đoàn. Trong cả những khó khăn, thách thức, 

những “bóng hồng” xinh đẹp đang ngày càng khẳng định vai trò, năng lực của mình cùng sự 

phát triển vững mạnh của Alphanam.

Không có vấn đề nào là quá lớn đến mức không thể vượt qua bằng nguồn năng lượng, niềm 

hy vọng và sự tâm huyết trong mỗi chúng ta. Quyết liệt với mọi đam mê, mọi ý tưởng sẽ biến 

những giấc mơ trở thành sự thật. Thân chúc người Alphanam luôn đi trước trên chặng đường 

tăng tốc, luôn tái tạo và “sạc” đầy năng lượng để đột phá tạo nên những nấc thang mới, 

những nấc thang bước đến một Alphanam “Vượt vũ môn”!

Trân trọng,

Ban Biên tập

Thư ngỏ
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Sáng ngày 13/10/2022, Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội (DNXH) chính thức 

ra mắt tại trụ sở công ty - 33A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện này mở ra một cột mốc quan 

trọng đánh dấu một doanh nghiệp xã hội hoạt động chuyên nghiệp với quy mô được ra đời nhằm 

hỗ trợ thiết thực cho người khuyết tật và người yếu thế tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - DNXH được sáng lập 

bởi các thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ và bà 

Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm 

Nghị Lực Sống.

Với nguyên tắc trong mô hình hoạt động của doanh 

nghiệp: sử dụng phần lớn lợi nhuận của công ty vào mục 

tiêu hỗ trợ người khuyết tật và người yếu thế; sử dụng tối 

đa nhân sự là người khuyết tật và người yếu thế; các hoạt 

động kinh doanh đem lại lợi nhuận sẽ đầu tư các Trung 

tâm đào tạo, hướng nghiệp giúp người khuyết tật và 

người yếu thế hòa nhập toàn diện vào cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung 

tâm Nghị Lực Sống phát biểu tại lễ ra mắt: “Với nền tảng 

vững chắc của Trung tâm Nghị Lực Sống cùng tầm nhìn 

tạo nên một cộng đồng không rào cản, nơi người khuyết 

tật và người yếu thế có cơ hội bình đẳng, hòa nhập trong 

thế giới lao động và xã hội. Bên cạnh đó công ty Cổ phần 

Nghị Lực Sống - DNXH sẽ nâng cao năng lực, hướng 

nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật và 

người yếu thế. Từ đó, giúp người khuyết tật và người yếu 

CHÍNH THỨC RA MẮT
CÔNG TY CP NGHỊ LỰC SỐNG - DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

L ễ ra mắt có sự tham gia của các đại diện cơ quan 

Nhà nước, các đại sứ quán, các tổ chức xã hội 

trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các cơ quan 

thông tấn báo chí cùng cộng đồng người khuyết tật, 

người yếu thế.
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thế có thể sống độc lập, tự chủ, hưởng thụ đầy đủ và công 

bằng tất cả quyền con người, tạo ra giá trị bền vững cho xã 

hội và cộng đồng. Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - DNXH 

cũng là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động cộng 

đồng nhằm truyền cảm hứng cho các nhà khởi nghiệp 

trẻ thế giới”.

Cũng trong sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP Nghị Lực Sống - DNXH (Chủ tịch HĐQT 

Tập đoàn Alphanam, Phó Chủ tịch CLB Sao Đỏ) chia sẻ: 

“Sau thời gian dài thực hiện nhiều chương trình trợ giúp 

cho người khuyết tật và người yếu thế, tôi nhận thấy các 

hoạt động này vẫn còn riêng lẻ, chưa hình thành một tổ 

chức cụ thể để vận hành dài hạn một cách có hệ thống 

và tối đa hóa hiệu quả. Do đó, việc dạy nghề, tạo việc 

làm cho người khuyết tật và người yếu thế là mô hình 

rất thiết thực hiện nay. Tôi và các thành viên Câu lạc bộ 

Doanh nhân Sao Đỏ cùng chị Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch 

Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghị Lực Sống đã thống 

nhất thành lập Nghị Lực Sống - DNXH”.

Với triết lý hoạt động “lợi nhuận có được là giá trị cho đi”, 

Nghị Lực Sống - DNXH được kỳ vọng sẽ đem lại tương 

lai tươi đẹp, xây đắp những niềm tin, phá bỏ những rào 

cản và thắp sáng những ước mơ cho người khuyết tật và 

người yếu thế tại Việt Nam.
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Trong không khí mát mẻ của tiết trời mùa thu, ngày 8/10, gia đình Alphanam đã tổ chức một chương 

trình ấm áp mừng sinh nhật Mrs. Đỗ Thị Minh Anh - Phu nhân Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải và Tổng giám đốc 

Nguyễn Ngọc Mỹ.

Chương trình diễn ra trong không gian ấm 

cúng với sự hiện diện của rất nhiều thành 

viên Tập đoàn. Lấy cảm hứng từ tinh hoa 

của những viên ngọc quý, tượng trưng cho hai người 

phụ nữ luôn tận tâm với mái ấm nhỏ và gia đình lớn, 

chương trình đã đem lại những cảm xúc thật khó quên.

“Ngọc trong đá” là hành trình đi tìm một nét đẹp 

phẩm chất hoàn mỹ trong môi trường khắc nghiệt. 

Nét đẹp phẩm chất ấy không chỉ thể hiện ở lý tưởng 

sống, tài năng, khí chất, bản lĩnh mà còn ở tấm lòng. 

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để các thành viên 

Ban tổ chức sáng tạo nên chủ đề của chương trình.

“Hạnh phúc như ngọc ở trong đá

Không đến với ai chỉ hời hợt đi qua. 

Hạnh phúc như mật ở trong hoa

Không có với ai không cần cù tìm lấy”.

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, Tổng giám đốc 

Nguyễn Ngọc Mỹ xúc động bày tỏ: 

“Ngày hôm qua, trong bữa cơm tối được ăn những 

món ăn do chính tay mẹ nấu và được nghe những 

câu chuyện từ thiện của bố, tôi chợt nhìn lại Ngọc 

Mỹ của ngày hôm nay được thừa hưởng những tính 

cách, phẩm chất tốt, những đức tính tốt của cả bố 

và mẹ. Khi được sinh ra trong gia đình cả bố và cả 

mẹ đều làm doanh nhân thì tôi chợt nhận ra rằng, 

đằng sau thành công của Đại gia đình Alphanam 

không thể không kể đến mẹ Minh Anh.

Ngày hôm nay tôi rất tâm đắc về chủ đề các bạn đã 

lựa chọn “Ngọc trong đá”. Tôi càng nghĩ về hình ảnh 

này thì càng cảm thấy nó thật đẹp, thật lắng đọng 

trong tôi. Với chủ đề Đại gia đình Alphanam đã “dày 

công” suy nghĩ cho ngày hôm nay, tôi mong rằng 

CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT ĐẶC BIỆT DÀNH TẶNG
MRS. MINH ANH VÀ MS. NGỌC MỸ



8 Alphanam Magazine số 58 - Tháng 10/2022

không chỉ trong cá nhân tôi mà cả trong cá nhân mỗi 

người Alphanam đều hãy biến áp lực thành động 

lực, công lực để mỗi chúng ta đều là những “viên 

ngọc trong đá” sáng lấp lánh. Và trong tương lai tôi 

muốn lắng nghe những câu chuyện ngọc trong đá 

của mỗi thành viên của Alphanam để truyền cảm 

hứng cho đội nhóm của mình, đồng nghiệp của 

mình, và cả lãnh đạo của mình”.

việc còn là người bạn đồng hành. Bản thân tôi trong 

những lúc gặp khó khăn, áp lực, tôi cũng hay tìm 

đến Mỹ nói chuyện và chia sẻ. Cảm ơn Mỹ đã tạo 

động lực truyền cảm hứng tích cực cho tất cả các 

thành viên của Đại gia đình Alphanam”.

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải gửi đến Ms. Mỹ lời chúc 

ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Bố chúc con luôn luôn 

vui vẻ, luôn truyền được những động lực, cảm hứng 

không chỉ cho toàn thể thành viên của Alphanam mà 

cả cho xã hội”.

Thời khắc ý nghĩa và vô cùng quan trọng của chương 

trình là khoảnh khắc ước nguyện và khám phá bí 

ẩn trong chiếc bánh sinh nhật. Lời chúc mừng sinh 

nhật ý nghĩa được đặt trong chiếc bánh đã khiến 

Tổng giám đốc Ngọc Mỹ đi từ cảm xúc này đến cảm 

xúc khác.

“Tháng 10 đến, mang theo cả một sắc trời ngập 

hương thu làm lòng người xao xuyến bồi hổi bồi hồi. 

Ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả những ngày mai 

sau - từ trong những khó khăn, thử thách - bằng lý 

Cùng gửi lời chúc sâu sắc đến Ms. Mỹ, Tổng giám 

đốc Nguyễn Minh Nhật chia sẻ: “Hôm nay tôi rất ấn 

tượng với chủ đề “Ngọc trong đá” - một chủ đề rất 

hay. Ở nhà, tôi và Mỹ là anh em, nhưng trong công 
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tưởng, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, khí chất và cả tấm 

lòng - chúc cho hai người Phụ nữ tuyệt vời của đại 

gia đình Alphanam vẫn luôn tìm thấy hạnh phúc và 

ý nghĩa cuộc đời, một hạnh phúc chắt chiu như hái 

mật trong hoa, như chuốt ngọc trong đá”.

Đồng thời, các thành viên Đại gia đình Alphanam 

trên khắp mọi miền Tổ Quốc đã cùng nhau gửi 

những tình cảm ấm áp và những món quà ý nghĩa 

đến Mrs. Minh Anh và Ms. Ngọc Mỹ.

Cuối cùng, thay mặt Đại gia đình Alphanam chúc 

Mrs. Minh Anh và Ms. Ngọc Mỹ của chúng ta sẽ luôn 

là “Ngọc trong đá” - với những phẩm chất đáng 

ngưỡng mộ để tiếp tục hành trình truyền cảm hứng 

đến những thành viên gia đình Alphanam và đến 

cộng đồng, xã hội.
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Chiều ngày 13/10/2022 tại PhnomPenh, Campuchia đã diễn ra Lễ trao 

Giải thưởng Nữ Doanh nhân tiêu biểu Đông Nam Á trong khuôn khổ Hội 

nghị Thượng đỉnh Nữ doanh nhân ASEAN năm 2022 với chủ đề “Xây 

dựng một tương lai bền vững, phục hồi toàn diện hơn: Khai phá tinh 

thần nữ doanh nhân Đông Nam Á”.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những nỗ 

lực của các nữ doanh nhân ASEAN trong 

việc thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia mình 

và hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời, tạo ra những 

hình mẫu cho các nữ doanh nhân trẻ trong ASEAN. 

Với những nỗ lực không ngừng được cụ thể hóa 

bằng các thành tích đáng ghi nhận, một lần nữa xin 

chúc mừng Tổng Giám đốc Ngọc Mỹ đã vinh dự nhận 

Giải thưởng này!

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ
NHẬN GIẢI THƯỞNG

ASEAN SPECIAL AWARD OF WOMEN
ENTREPRENEURS 2022
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8. Bà HUỲNH BÍCH NGỌC - Chủ tịch HĐQT Công ty 

CP Thành Thành Công - Biên Hoà.

9. Bà ĐẶNG THỊ KIM OANH - Chủ tịch HĐQT Kim 

Oanh Group.

10. Ông PHAN MINH THÔNG - Tổng giám đốc Công ty 

CP Phúc Sinh.

Cùng chúc mừng Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ 

với sự ghi nhận đầy tự hào này!

10 Doanh nhân truyền cảm hứng là những tên tuổi có đóng góp to lớn, được Đảng và Nhà nước, 

xã hội, cộng đồng doanh nhân nói chung công nhận.

D anh sách 10 Doanh nhân Truyền cảm hứng 

được vinh danh tại đêm Doanh nhân “Con 

đường chúng ta đi” - tổ chức bởi Tạp chí 

Doanh nhân Sài Gòn bao gồm:

1. Bà LÂM THÚY ÁI - Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất - 

Thương mại MEBIPHA, Phó chủ tịch Thường trực CLB 

Doanh nhân Việt Nam.

2. Ông LÊ VIẾT HẢI - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây 

dựng Hoà Bình, Chủ tịch SACA; Phó chủ tịch thường 

trực VACC; Phó chủ tịch HOREA; Phó chủ tịch 

VNABC; Thành viên ban chấp hành VCCI; Chủ tịch 

Hội đồng Phát triển Sách Doanh nhân.

3. Ông ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT Công ty 

CP Hoàng Anh Gia Lai.

4. Ông JONATHAN HẠNH NGUYỄN - Chủ tịch HĐQT 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương 

(IPPG).

5.  Bà NGUYỄN NGỌC MỸ - Phó Chủ tịch HĐQT Tập 

đoàn Alphanam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc CTCP Altara Hospitality Group, Phó Chủ tịch Hội 

Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đồng Chủ tịch Câu lạc bộ 

Nữ doanh nhân trẻ ASEAN, Lãnh sự danh dự Iceland 

tại Hà Nội.

6. Ông TRẦN VĂN MƯỜI - Chủ tịch thành viên Công 

ty nhà đất Nhân Mười -Phó chủ tịch thường trực câu 

lạc bộ doanh nhân Thanh Hoá TPHCM phía Nam.

7. Ông LÊ HỮU NGHĨA - Tổng giám đốc Công ty Lê 

Thành.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ
ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG”
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Ông Nguyễn Tuấn Hải đồng thời dẫn đầu đoàn 

Alphanam gồm có bà Lê Thị Bích Liên - Chánh Văn 

phòng HĐQT, ông Nguyễn Hùng - Phó Tổng Giám 

Đốc BEDA T&C và ông Trần Văn Tuấn - Phó Ban QLDA 

BEDA T&C.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều đã 

thông tin với các doanh nghiệp thuộc CLB doanh 

nhân Sao Đỏ về những tiềm năng, thế mạnh của 

tỉnh. Đến nay, tỉnh đã kêu gọi được nhiều tập đoàn, 

doanh nghiệp đến đầu tư tại Bạc Liêu, trong đó có 

lĩnh vực thương mại, bất động sản, năng lượng tái 

tạo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: tỉnh luôn hoan 

nghênh, tiếp đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

Ngày 30/9/2022, Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã tiếp và làm việc với đoàn Doanh nhân Sao Đỏ để kêu gọi xúc tiến đầu tư 

các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh 

Bạc Liêu có sự hiện diện của đồng chí Lữ 

Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại 

biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị 

Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí 

Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Câu lạc bộ Sao Đỏ có sự hiện diện của ông 

Nguyễn Cảnh Hồng - Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Tuấn 

Hải - Phó chủ tịch CLB. Ngoài ra, còn có đại diện Tập 

đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Hanaka, Tập đoàn Thăng 

Long Invest, Tập đoàn Tài Tâm và các cơ quan ban 

ngành hữu quan cùng nhiều doanh nghiệp, các 

phóng viên trong và ngoài tỉnh.

ĐOÀN DOANH NHÂN SAO ĐỎ
LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH BẠC LIÊU
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các nhà đầu tư đến Bạc Liêu triển khai dự án với 

phương châm: “Việc gì khó dành cho chính quyền, 

việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”.

Các doanh nhân thuộc CLB doanh nhân Sao Đỏ bày 

tỏ cảm ơn về sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo 

tỉnh Bạc Liêu và rất phấn khởi trước những thông tin 

mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và các sở, 

ngành đã chia sẻ. Qua đó tạo ra nhiều cơ hội đầu tư 

cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu.

Nhân chuyến công tác tại Bạc Liêu, CLB Doanh nhân 

Sao Đỏ đã đến tham dự Lễ khởi công “Gói thầu thi 

công hạ tầng kỹ thuật Dự án nhà ở mật độ cao” Hiệp 

Thành - Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu. Dự án 

do Tập đoàn Alphanam làm chủ đầu tư, hứa hẹn sẽ 

trở thành khu tổ hợp dịch vụ thương mại văn minh, 

sinh thái, hài hòa với điều kiện tự nhiên, cảnh quan 

sông nước và bản sắc văn hóa tại khu vực phía Nam 

trung tâm thành phố Bạc Liêu, tạo lên một điểm 

nhấn nổi bật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
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Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở 33A Bà Triệu, Công ty Cổ phần Alphanam E&C đã ký kết thỏa 

thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Điện Quang sẽ trở thành đối tác 

chiến lược cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chiếu sáng thông minh cho các dự án của Công ty 

Cổ phần Alphanam E&C. Đây là bước ngoặt lớn tạo tiền đề cho việc hợp tác phát triển bền vững trong 

thời gian tới giữa hai công ty.

Tham dự buổi lễ, về phía Tập đoàn Alphanam 

có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Tuấn Hải - 

Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ 

tịch HĐQT, ông Bùi Hoàng Tuấn - thành viên HĐQT, 

bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Alphanam 

E&C, bà Âu Thiên Hương - Giám đốc khối Cung ứng, 

ông Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc khối quản lý dự án, 

cùng với đó là sự hiện diện của các thành viên Ban 

Lãnh đạo công ty.

Đại diện tập đoàn Điện Quang, có sự hiện diện của 

ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch HĐQT, ông Lê Công 

Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc, ông Vũ Thành Sơn - 

Giám đốc khối Công trình dự án, Bà Lý Lương Hồng - Phó 

Giám đốc khối công trình dự án, bà Văn Thị Anh Thư - Giám 

đốc Marketing, bà Mai Thị Hương - Giám đốc Truyền 

thông. Ngoài ra còn có sự tham dự của khách mời là 

ông Retnam - Cố vấn Tập đoàn Metropoli khu vực Đông 

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA
CTCP ALPHANAM E&C VÀ CTCP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Dương. Cùng với đó là sự hiện diện của các thành viên 

Ban Lãnh đạo CTCP Bóng đèn Điện Quang.

Được thành lập từ năm 1973, Điện Quang hiện là 

công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung 

ứng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chiếu sáng, 

thiết bị điện thông minh. Điện Quang được đánh giá 

là thương hiệu uy tín không chỉ có mặt khắp 63 tỉnh 

thành tại Việt Nam mà còn được xuất khẩu tới hơn 

30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới.

Sự hợp tác chiến lược giữa CTCP Alphanam E&C và 

CTCP Bóng đèn Điện Quang được xem là một trong 

những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài, hỗ trợ 

thiết thực để khai thác tốt tiềm năng hiện có, phát 

huy tối đa tiềm lực hai bên cùng phát triển và mang 

lại hiệu quả cao nhất. Sau thời gian thỏa thuận và 

bàn bạc, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CTCP 

Alphanam E&C và CTCP Bóng đèn Điện Quang đã 

chính thức được tiến hành.
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Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Hải đã có bài phát biểu 

nhấn mạnh những cơ hội và tiềm năng được mở ra sau 

sự hợp tác chiến lược này: “Đối với Alphanam, điện là sự 

khởi đầu, điện là niềm tự hào của Alphanam trong suốt 

hành trình phát triển. Và vì vậy việc phát triển lĩnh vực 

điện sẽ trở thành một trong những nòng cốt quan trọng 

của Alphanam. Ngày hôm nay có thể gọi là một hiệp định 

tuyệt vời sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai 

công ty Điện Quang và Alphanam. Tôi tin rằng sau những 

năm tới, khi hai công ty chúng ta trở thành những đối tác 

chiến lược, chúng ta sẽ tìm kiếm đến các cơ hội để sử dụng 

sản phẩm của nhau, cùng nhau có những ý tưởng, những 

sáng kiến mới để hợp lực và phát triển hơn nữa. Hôm nay 

tôi rất vui khi hai bên đã đưa ra những thảo luận và bàn bạc, 

để thấy rằng nếu chúng ta là đối tác chiến lược thì chúng ta 

sẽ mạnh hơn và lan tỏa được nhiều hơn những sản phẩm 

của mình đến với người Việt Nam”.

Trước những lời chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, 

ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch HĐQT Điện Quang đã 

dành những lời cảm ơn đến Alphanam vì đã luôn ủng hộ, 

hỗ trợ và hợp tác với Điện Quang trong suốt thời gian 

vừa qua: “Tôi rất ấn tượng với sự phát triển của Tập đoàn 

hơn 1/4 thế kỷ, sự phát triển có thể nói là có tầm nhìn 

và đa dạng từ bất động sản, du lịch, những dự án công 

trình cho dân cư, cho nông nghiệp, cho thương mại đến 

những lĩnh vực sản xuất và thi công. Tôi mong muốn sự 

hợp tác này sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho hai 

bên, đặc biệt với tầm nhìn và sứ mệnh của hai tập đoàn 

thì sự hợp tác này sẽ tạo lên những công trình, dự án 

thành công, đóng góp cho đất nước, cho xã hội”.

Ngay sau những chia sẻ của đại diện hai bên, ông Bùi 

Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Alphanam E&C và ông 

Lê Công Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc CTCP Bóng đèn 

Điện Quang đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác chiến lược 

giữa hai công ty với sự chứng kiến của nhiều gương mặt 

lãnh đạo của Alphanam và Điện Quang.
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Sau nghi thức ký kết, đại diện hai bên đã trao nhau 

những món quà lưu niệm biểu trưng cho sự tin tưởng, 

trân trọng và hợp tác quý báu trong tương lai.

Sự hợp tác giữa CTCP Alphanam E&C và CTCP Bóng đèn 

Điện Quang hứa hẹn sẽ mở ra nhiều lợi ích bền vững cho 

cả hai bên, góp phần kiến tạo lên những công trình giá 

trị, có ích cho đất nước.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
HOÀN THÀNH HAI DỰ ÁN

TRẠM BIẾN ÁP 220KV TẠI KHÁNH HÒA

6 giờ 20 phút sáng ngày 30/10, hai dự án gồm Dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Cam Ranh và Dự án lắp 

máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Cam Ranh (Khánh Hòa) do CTCP Alphanam E&C là nhà thầu chính đã đóng 

điện thành công.

Việc hoàn thành Dự án TBA 220kV Cam Ranh 

và phần đường dây đấu nối có ý nghĩa rất 

quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp 

điện cho huyện Cam Lâm nói riêng và tỉnh Khánh 

Hòa nói chung. Dự án đồng thời giải tỏa nguồn năng 

lượng tái tạo khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận lên hệ thống điện quốc gia; tăng cường độ tin 

cậy, khả năng truyền tải của lưới điện; giảm tổn thất 

điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản 

xuất kinh doanh điện của EVN.

Chúc mừng cho dự án đã về đích thành công và 

những nỗ lực của đội ngũ nhân sự Alphanam thi 

công dự án đã “gặt” được trái ngọt.
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HỘI THẢO “CỬA SỔ MÙA THU -
CÂU CHUYỆN VỀ FACADE DESIGN”

VÀO MỘT NGÀY THU HÀ NỘI

Sáng ngày 26/10/2022, tại trụ sở 33A Bà Triệu đã diễn ra Hội thảo với chủ đề khá lãng mạn “Cửa sổ mùa 

thu - Câu chuyện Facade Design”. Nội dung chương trình là sự tổng hòa giữa tính chuyên môn và sự 

tinh tế rất “thơ” của các công trình kiến trúc, tạo nên không khí tương tác tích cực giữa diễn giả và các 

thành viên tham gia.

Chương trình do CTCP A79 tổ chức với mong 

muốn giúp các kiến trúc sư, kỹ sư của A79 

có thêm hiểu biết thực tế về các công trình 

kiến trúc đương đại, với sự tham vấn của hai chuyên 

gia hàng đầu đến từ một công ty tư vấn thiết kế nổi 

tiếng có kinh nghiệm thiết kế các công trình, khách 

sạn quốc tế quy mô lớn.

Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia của hai chuyên gia 

trong vai trò diễn giả: ông Steve Van Aelst và ông 

Tony Nguyen - hai nhà đồng sáng lập Công ty Van 

Aelst | Nguyen & Partners. Steve Van Aelst nhận bằng 

Thạc sĩ Kiến trúc tại Antwerp - Bỉ và có hơn 15 năm 

kinh nghiệm thiết kế các công trình quốc tế. Ông Ngô 

Trung Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP A79 giới thiệu về 

kiến trúc sư người Bỉ: “Steve có cách đập vỡ vụn câu 

chuyện của kiến trúc Việt, nhào nặn với tri thức thiết 

kế của một kiến trúc sư có tư duy Tây Âu”.

Còn Tony Nguyễn là một kỹ sư và giám đốc dự án 

với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều nước 

như Thụy Sĩ, Anh, Australia, Việt Nam, Trung Quốc. 

Ông là cử nhân Khoa học Xây dựng (Vương quốc 

Anh) và bằng Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Xây dựng. 

Van Aelst | Nguyen & Partners đã thiết kế và quản 

lý nhiều dự án lớn trải dài từ các nước châu Á như 

Trung Quốc, Việt Nam, UAE… đến các nước Châu Âu 

ngay từ khi lên ý tưởng cho đến lúc hoàn thành.

Ông Steve Van Aelst và ông Tony Nguyen - hai nhà đồng sáng lập

Công ty Van Aelst | Nguyen & Partners
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Đại diện BLĐ Tập đoàn Alphanam tham dự Hội thảo 

có ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Alphanam E&C; ông Ngô Trung Hải - Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP A79; bà Âu Thiên Hương - Giám đốc Khối 

Cung ứng; ông Mathew Hồ Trần - Phó TGĐ thường trực 

phụ trách Thiết kế CTCP A79; ông Giang Nguyên Hồng 

Văn và ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc CTCP A79; và 

các đại diện là các CBQL, CBNV đến từ CTCP A79, Ban 

Cung ứng, Phòng Kiểm soát xây dựng.

Mở đầu chương trình, ông Ngô Trung Hải bộc bạch 

về chủ đề của hội thảo - với nội dung được lồng 

ghép bởi một câu chuyện lãng mạn của mùa thu: 

“Mỗi ngôi nhà có một mặt đứng và ít nhất một cửa 

sổ để nhìn ra ngoài. Cửa sổ mùa thu được coi là giao 

diện để người thiết kế mặt đứng tạo ra đôi mắt, tạo 

ra linh hồn nhìn ra bên ngoài không gian - để có thể 

nói về những câu chuyện về mùa thu”.

Lý giải về nguồn cảm hứng mang tên “Cửa sổ”, ông 

tiếp tục: “Cửa sổ là nơi giao hòa giữa người bên 

trong ngôi nhà và người bên ngoài, là thông điệp 

muốn nói gì để người bên ngoài có thể hiểu được 

ý tứ của chủ nhà”. Đó là lý do CTCP A79 chọn tên 

gọi “Cửa sổ mùa thu” cho một Hội thảo mang tính 

chuyên môn cao.
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Ông Steve Van Aelst

Ông Tony Nguyen

Ông Steve Van Aelst và ông Tony Nguyen đã giới 

thiệu các dự án công ty Van Aelst | Nguyen & 

Partners đã và đang thực hiện về mặt kiến trúc 

tại Việt Nam như Twin Towers tại Bắc Ninh; Manor 

Tower tại Lào Cai; Hanoi Gallery, Hanoi Eco School, 

City Garden Phase II, Viettel Head Quarters tại thủ 

đô Hà Nội; WINK Hotel tại Đà Nẵng; WINK Saigon 

Center, Sunset Towers, Sunrise Towers, D2 Show 

Gallery tại thành phố Hồ Chí Minh; DIC Star Complex 

tại Vũng Tàu,…, trong đó có các khách sạn vừa mới 

hoàn thành. Hai kiến trúc sư cùng say sưa nói về ý 

tưởng, quá trình thực hiện và show những hình ảnh 

tổng quan về các dự án. 
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Một đề tài chuyên môn nghe qua có vẻ khô khan về 

“mặt dựng tòa nhà”, nhưng nhờ cách thể hiện độc 

đáo và được “lãng mạn hóa” từ các thành viên CTCP 

A79 - buổi hội thảo đã diễn ra rất thành công và 

mang lại nhiều giá trị cho người tham dự.



24 Alphanam Magazine số 58 - Tháng 10/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 10
CỦA CÔNG TY CP A79

Ngày 28/10 và 29/10, Công ty CP A79 đã kết hợp cùng nhiều đơn vị đối tác tổ chức 

các chương trình đào tạo chuyên môn dành cho các CBNV của A79. Trong đó các 

chương trình đào tạo đã có sự tham gia của nhiều diễn giả với kinh nghiệm lâu năm từ 

các ngành, lĩnh vực khác nhau như: sơn công trình, phòng cháy chữa cháy, vật liệu ốp 

lát hoàn thiện.

Các chương trình đào tạo không chỉ giúp cho các kiến trúc sư của A79 thu hoạch 

và tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn mà còn tạo ra cơ hội mở 

rộng các mối quan hệ trong ngành xây dựng công trình.

Chương trình đào tạo

“Tư vấn giải pháp sản phẩm sơn Kansai Paint” -

Diễn giả đến từ Công ty Kansai - Alphanam

Chương trình đào tạo

“Các giải pháp ốp lát hoàn thiện Weber - Saint Gobain” - Diễn giả đến từ công ty Weber

Chương trình đào tạo

“Vật liệu và thiết bị PCCC Vitduct Phương Nam” - 

Diễn giả đến từ Tập đoàn ASG
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Tháng 10 - tháng khởi đầu của Quý IV/2022, là một tháng với nhiều hoạt động sôi nổi của Tập đoàn. 

Hãy cùng Ban Biên tập Alphanam Magazine nhìn lại những mốc thời gian, những khoảnh khắc đáng nhớ 

trong tháng vừa qua.

NHỮNG HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU
THÁNG 10

Chúc mừng Altara Hospitality Group - 1 năm thành lập 

30/9/2021-30/9/2022

Trận bóng giữa Công ty CP A79 với Nhà máy xi măng Nam Sơn - Tập đoàn Hoàng Long
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Buổi học thú vị tại lớp Mini MBA cùng tiến sĩ Lý Thị Huệ - Giảng viên bộ môn

‘’Nhân lực trong kỷ nguyên số’’

Công ty Cổ phần ATA Pharma

tham gia hội chợ trong Giải chạy TERRY FOX RUN 2022

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023

trường Đại học Ngoại Thương với tư cách thành viên hội đồng trường.
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Đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tham quan dự án Mường Hoa Sa Pa

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á, Ban QLDA cùng nhà thầu 

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) khởi công xây dựng Dự án Nhà ở xã hội 

Golden City An Giang; hạng mục: Tòa T3, T4
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Những người phụ nữ của Alphanam:

Tin vào bản thân mình và tin vào nhau29

Tiêu Điểm

28 Alphanam Magazine số 58 - Tháng 10/2022
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Tôi làm việc ở Khối Kế toán với đặc trưng các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam. 

Alphanam đã giúp phụ nữ ở thế hệ tôi trở thành những người đa năng nhờ 

tinh thần dấn thân làm nhiều công việc khác nhau. Điển hình là tôi đã kinh 

qua nhiều vị trí, từ kế toán viên đến kế toán tổng hợp, kế toán trưởng rồi ban 

kiểm soát… Những người phụ nữ Alphanam rất mạnh mẽ, có việc thì cùng xắn 

tay áo vào làm, không ngại ngần, không sợ khó hay sợ khổ. 

Tôi làm việc ở Alphanam và tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều nên tôi hiểu rằng 

mình cần phải thay đổi mới phù hợp với thời cuộc. Trước đây, thú thật tôi 

hơi cứng nhắc, làm gì cũng cần đúng theo quy trình, đúng thủ tục, sai trả về. 

Nhưng bây giờ, nhìn sự linh hoạt của các bạn trẻ trong cách làm việc, tôi nghĩ 

mình cần phải vượt lên chính mình. Làm cách nào để hoàn thành công việc 

tốt mà không bị “tắc” lại ở phòng ban mình, đấy mới là cách làm đúng quy 

trình. Cuộc sống là sự biến chuyển mỗi ngày, ngày hôm nay khác ngày hôm 

qua và khác những ngày sau đó. Chúng ta không thể áp dụng một cách xử lý 

lặp lại liên tục giống nhau mà mong chờ những kết quả khác nhau, lần sau tốt 

hơn lần trước được. 
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Những bạn trẻ, họ có phẩm chất xốc vác và năng nổ, tuy nhiên họ chưa dày 

dạn kinh nghiệm, chưa va vấp quá nhiều. Họ cần có kinh nghiệm từ những 

người đi trước, và chúng tôi đã bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển song 

hành với Tập đoàn.

Những người phụ nữ của Alphanam có nhiều sự khác biệt cả về độ tuổi, về 

kinh nghiệm và về thời gian gắn bó để hiểu Tập đoàn. Tuy nhiên họ có một 

điểm rất giống nhau, đó là tinh thần nhiệt huyết với công việc, không ngại thử 

những cái mới. 

Tôi đã được nghe kể nhiều câu chuyện và biết rằng, thế hệ đàn chị đi trước 

phải chấp nhận đối diện với khó khăn. Tuy không có nhiều điều kiện thuận 

lợi để trau dồi như bây giờ, nhưng các chị đã vượt qua cùng nhau một cách 

bền bỉ. Hiện nay, họ trong vai trò là thế hệ đi trước - luôn sẵn sàng chia sẻ 

Đã gần hai thập kỷ từ khi tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại 

Alphanam. Tôi vẫn còn nhớ, thời điểm đó Alphanam chưa có nhiều bộ 

phận chuyên môn hoá như bây giờ, tôi và đồng nghiệp có thể kiêm 

nhiệm nhiều đầu việc khác nhau. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có 

thể để công việc diễn tiến trôi chảy. Thông tin nào chưa hiểu rõ, những 

kiến thức chưa tỏ tường thì tự nghiên cứu, tự trải nghiệm để bằng mọi 

giá phải hoàn thành công việc. 

Bản thân tôi luôn đề cao sự logic. Với tôi, nếu có tư duy logic từ đầu đến 

cuối thì sẽ có hướng xử lý ngay trong mọi tình huống. Dù là Phái Đẹp 

Alphanam của thế hệ nào cũng có những người sở hữu tư duy logic, 

theo kịp xu thế phát triển của thời đại. Sự linh hoạt luôn được đề cao ở 

Alphanam, và những người phụ nữ của Alphanam thì luôn trong tâm thế 

chủ động. Trong khi làm việc, tôi tận dụng điểm mạnh về công nghệ của 

những người trẻ, kết hợp với kinh nghiệm của các thành viên thế hệ đi 

trước. Như vậy, Alphanam sẽ luôn có đội ngũ những nữ quản lý, nữ cán 

bộ nhân viên biết bổ sung cho nhau, cùng nhau tiến bước.
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Đối với thế hệ những người phụ nữ đi trước tôi, họ là 

những người rất trung thành và có trách nhiệm. Còn 

những người trẻ, các bạn rất sáng tạo, nhiệt huyết. Tôi đã 

chia sẻ trong video “Bức thư gửi tương lai” nhân kỷ niệm 

25 năm thành lập Tập đoàn, rằng Alphanam là môi trường 

làm việc luôn tạo điều kiện cho các bạn học hỏi, làm việc, 

cống hiến. Trên cương vị một người lãnh đạo, một người 

trải nghiệm và kiến thức có được để truyền đạt lại cho thế hệ sau. Ở họ có 

phẩm chất kiên trì, bền bỉ và không từ bỏ dù có bất cứ điều gì xảy ra. Những 

người phụ nữ ấy đã được ghi nhận với nhiều đóng góp và thành tích cho công 

ty, nhưng các chị chưa từng hài lòng với những gì mình đang có mà ngược 

lại, luôn học hỏi, tìm tòi, sẵn sàng đương đầu với thử thách và không ngại va 

chạm với cái mới, dù ở lứa tuổi của họ thì có một số điều trở ngại và hạn chế.  

Những người trẻ bây giờ, họ được đào tạo và tiếp xúc với các phương tiện 

hiện đại từ sớm, cộng thêm sức trẻ và nhiệt huyết muốn học hỏi. Tôi cảm 

nhận thế hệ đi trước như những “cây cổ thụ” mà thế hệ sau coi đó là nền tảng 

để noi gương, bởi vậy lúc nào các bạn trẻ cũng sẵn lòng tiếp nhận thử thách. 

Sai thì sửa, mỗi lần sửa sẽ là một lần để tiến bộ hơn. Tôi còn biết có một số 

người trẻ lấy những người phụ nữ đi trước là hình mẫu để họ phấn đấu và tự 

đặt ra một mục tiêu cho bản thân mình. 

Alphanam luôn sẵn lòng chào đón những người trẻ. Thực tế đã chứng minh, 

có nhiều người “trẻ” đã gắn bó với Alphanam từ khi họ vừa ra trường, và cho 

đến tận bây giờ họ vẫn ở lại cống hiến như chị Ngọc Lan, chị Phương Anh. 

Alphanam là thanh xuân và tuổi trẻ của họ, bản thân tôi cũng dành cho họ 

một sự tôn trọng và ngưỡng mộ đặc biệt. Đội ngũ lãnh đạo của Alphanam 

đảm đương công việc quan trọng từ khi độ tuổi chưa phải quá “già đời”, 

nhưng từng bước họ đã chinh phục được mục tiêu và trưởng thành nhanh 

chóng. Tôi nghĩ đó là một trong những điều giúp Alphanam được tự hào về 

tập thể nhân sự của Tập đoàn.
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quản lý, tôi mong muốn các thành viên sẽ gắn bó lâu dài. 

Thế hệ trẻ ngày nay là những cô gái năng động, trình độ 

chuyên môn và năng lực đều rất tốt. Dù ở cương vị tổng 

giám đốc, tôi vẫn hàng ngày học hỏi nhân viên của mình, 

vì các bạn thường xuyên có những ý tưởng mới mẻ, độc 

đáo. Tôi còn dành thời gian tham gia các khóa học ngoài 

thời gian làm việc, học để biết sự học là vô hạn, và cũng 

là để hòa nhập nhanh hơn với những người trẻ.

Tôi làm việc ở Alphanam tới nay đã 17 năm, từ năm 2005. 

Ở Alphanam, tôi trải qua nhiều công việc, cũng đã cộng 

tác với nhiều quản lý và cộng sự nữ. Họ là những người 

làm việc vô cùng kỹ lưỡng, tôi học từ các chị tinh thần 

“làm gì cũng phải nghĩ đến công ty trước”, tính toán xem 

công ty có thiệt hại gì không. Các chị quan tâm đến chi 

phí công ty giống như đang lo lắng cho gia đình họ vậy. 

Hiện nay, tôi không có điều kiện để làm việc trực tiếp với 

các bạn trẻ nhiều, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, tôi 

biết được ưu thế của các bạn. Trình độ tiếng Anh và khả 

năng giao tiếp là thế mạnh mà nhiều thành viên nữ của 

Alphanam đang sở hữu. Điều đó giúp ích được rất nhiều 

cho công việc chung của Tập đoàn.

Phụ nữ nói chung và phụ nữ Alphanam nói riêng thật sự 

rất giỏi giang và đa tài. Bên ngoài có thể việc bình đẳng 

giới còn mơ hồ, nhưng ở Alphanam thì rất rõ ràng. Phái 

Đẹp Alphanam luôn được là chính mình và có nỗ lực thì 

sẽ luôn được công nhận. Tôi mong rằng các bạn nữ CTCP 

FUJIALPHA nói riêng và Tập đoàn nói chung sẽ phát huy 

thế mạnh và sự tự tin để khẳng định giá trị, tạo ra nhiều 

sự khác biệt hơn nữa! 

2003 là thời điểm tôi trở thành thành viên 

của Alphanam. Nhanh quá, giờ tôi đã làm 

việc tại đây ngót nghét gần hai thập kỷ! Các 

chị em khi đó số lượng chưa đông đảo như 

bây giờ, nhưng có một điều đặc biệt là thời 

điểm ấy có nhiều người trẻ mới ra trường 

đã đến Alphanam làm việc, và đến bây giờ 

tôi vẫn thấy họ ở đây, vẫn nhiệt huyết như 

những ngày đầu tiên. Thái độ tích cực là điều 

tôi nhìn thấy được ở họ dù có bao nhiêu thời 

gian trôi qua. Môi trường Alphanam đã rèn 

luyện để họ hoàn thiện hơn, từ những người 

vừa chân ướt chân ráo rời cổng trường đại 

học, giờ đây đã lên chức quản lý với cung 

cách làm việc mạnh mẽ và bản lĩnh. Chúng 

tôi đã cùng gắn bó, đồng hành, sẻ chia, tình 

cảm chúng tôi dành cho nhau là rất lớn.

Nếu có một tâm sự gửi đến những thành viên 

nữ trẻ tuổi đang làm việc tại Alphanam, tôi 

chỉ muốn nói rằng, sự gắn bó nào cũng cần 
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Tôi cảm thấy mình may mắn khi làm việc tai 

gia đình Alphanam tới nay đã 19 năm. Trong 19 

năm qua, tôi nhận thấy vai trò của người phụ 

nữ trong Alphanam có nhiều sự thay đổi. Ngày 

tôi mới vào làm việc, công ty có rất ít nữ, những 

vị trí lãnh đạo hầu như đều là nam giới. Tới thời 

điểm hiện tại, tỷ lệ này đã được rút ngắn, số 

lượng nữ giới và lãnh đạo nữ trong Alphanam 

đã tăng lên rất nhiều. Các chị, em đều vô cùng 

mạnh mẽ và tự tin. Tuy nhiên, có một điều 

không thay đổi là dù ở thời điểm nào thì người 

phụ nữ Alphanam không chỉ xinh đẹp mà họ 

còn khéo léo và tinh tế. Với những tính cách đó 

thì dù làm việc trong những ngành tưởng chừng 

khô cứng như xây dựng, sản xuất… thì Phái Đẹp 

Alphanam nói chung và lãnh đạo nữ Alphanam 

nói riêng đều linh hoạt trong xử lý công việc và 

đều đạt được kết quả rất đáng tự hào. 

Tôi rất tự hào khi là 1 người phụ nữ của 

Alphanam và được là một mảnh ghép nhỏ trong 

sự thành công của Đại gia đình Alphanam.

phải xuất phát từ hai phía. Như tôi chẳng hạn, môi trường nào giúp cho tôi cảm 

thấy thoải mái, không có sự bon chen thì tôi sẽ gắn bó. Alphanam là một môi trường 

như vậy, và tôi là người đã trải nghiệm điều đó. Dù làm việc trong một môi trường kế 

toán có nhiều nữ - theo quan niệm thông thường là sẽ có sự so bì lẫn nhau - nhưng 

tôi chưa từng phải trải qua cảm giác lo lắng đó. Tôi tin chắc rằng sẽ còn nhiều người 

phụ nữ có cùng cảm nhận như tôi, rằng người Alphanam là những người tử tế.
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Tôi nhận ra rằng, những người phụ nữ thế hệ đi trước mà tôi có nhiều cơ hội 

được tiếp xúc, trò chuyện và làm việc cùng như cô Bùi Kim Yến, chị Thu Hiền, 

không biết có phải do họ làm những công việc liên quan đến tài chính, kế toán 

hay không, nhưng ở họ có một sự chắc chắn đáng nể phục. Những đồng tiền 

chi ra đều được cân nhắc và suy nghĩ, vì các chị đều muốn bảo vệ lợi ích tập 

đoàn, không muốn Alphanam phải chịu rủi ro. 

Nói vậy không có nghĩa họ là những người có tư duy xưa cũ. Điều khiến tôi rất 

nể phục, là họ rõ ràng và nghiêm túc trong công việc nhưng trong cuộc sống, 

họ rất sẵn lòng cho sự thay đổi và luôn cởi mở để lắng nghe, từ đó giải quyết 

mọi thứ một cách hợp tình hợp lý. 

Những cô gái trẻ của Alphanam mang đến cho Tập đoàn một nguồn năng 

lượng tích cực, tươi mới. Tôi có đôi chút “ghen tỵ”, vì nhiều người trong số họ 

đang tận hưởng tuổi thanh xuân rực rỡ - điều mà ngay lúc này tôi muốn kéo 

dài hơn nữa, nhưng không thể! Chúng tôi có ước mơ để theo đuổi, có những 

mục tiêu để tạo nên hành trang cho hiện tại và tương lai. Thế hệ 9x chúng tôi 

đang nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, vì sự tin tưởng của thế hệ đi trước và 

vì sự trưởng thành của mỗi người trên chặng đường chinh phục những nấc 

thang mới!

Song hành cùng sự phát triển của Alphanam Group, không thể thiếu 

dấu ấn quan trọng của những người phụ nữ đã miệt mài đóng góp công 

sức, trí tuệ để góp phần xây dựng Tập đoàn lớn mạnh và bền vững. Họ là 

những người luôn tràn ngập năng lượng tích cực, đặc biệt nguồn năng 

lượng ấy được nhân lên nhờ sự gắn bó, thấu hiểu dành cho nhau. Bên 

cạnh những câu chuyện trong công việc, còn có cả những chia sẻ về cuộc 

sống thường nhật đã tạo nên sự gắn kết lớn dần lên theo thời gian, để 

từ lúc nào Alphanam trở thành gia đình thứ hai trong tim họ. Đây là một 

trong những yếu tố vô cùng quan trọng để mỗi người phụ nữ có thể yên 

tâm cống hiến, phát triển sự nghiệp và đồng thời có thêm những mối 

quan hệ đáng quý, đáng trân trọng.
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Alphanam
Người

Ba cô gái Phòng Pháp chế - Ban Pháp chế tập đoàn 

“Tâm sự những người phụ nữ đồng hành với công tác Pháp chế”
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(Từ trái qua phải) Ms. Nguyễn Thị Nhung, Ms. Nguyễn Hằng Thu, Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ 

BA CÔ GÁI PHÒNG PHÁP CHẾ -
BAN PHÁP CHẾ TẬP ĐOÀN 

TÂM SỰ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ 
ĐỒNG HÀNH VỚI
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Phòng Pháp chế - thuộc Ban Pháp chế Tập đoàn là một 

tập thể đặc biệt, với tất cả thành viên đều là những “bóng 

hồng” xinh đẹp: ba cô gái với ba tính cách khác biệt, 

thoạt nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thực ra lại rất cứng 

rắn và linh hoạt trong công việc. Hãy cùng Ban Biên tập 

Alphanam Magazine gặp gỡ với Ms. Nguyễn Hằng Thu, Ms. 

Đinh Thị Sơn Mĩ và Ms. Nguyễn Thị Nhung để cùng lắng 

nghe những tâm sự “lần đầu tôi kể” của họ.
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Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ: Với công việc pháp chế, tôi có thể 

dùng các từ sau đây để mô tả:

     - Khối lượng công việc cực lớn!

     - Áp lực cực nhiều!

     - Giải quyết phải thật nhanh!

     - Và hiệu quả phải chính xác!

Ms. Nguyễn Thị Nhung: Trách nhiệm lớn nhất và nhiệm 

vụ lớn nhất của Pháp chế đó là tư vấn cho Ban lãnh đạo 

và tư vấn cho các phòng ban chuyên môn về các quy định 

của Pháp luật, phải đảm bảo làm sao để sự tư vấn đó giúp 

hạn chế được rủi ro, bởi vì chỉ cần sai một ly là có thể đi một 

dặm. Điều đó rất nguy hiểm đối với một doanh nghiệp. 

Ms. Nguyễn Hằng Thu: Số lượng các công ty thành viên 

của Alphanam rất lớn, vì vậy khối lượng công việc mà 

phòng Pháp chế cần phải nắm bắt, xử lý là khá đồ sộ. 

Chúng tôi luôn luôn phải đảm bảo ba “cực”: cực nhanh, 

cực hiệu quả và cực chính xác. 

Trong công việc của các chị, yếu tố nào luôn được các 

chị chú trọng?

Ms. Nguyễn Thị Nhung: Trong quá trình làm việc, ban 

Pháp chế phải phối hợp với rất nhiều phòng ban khác 

nhau, bởi vì một hồ sơ của một vụ việc thì phải chuẩn bị 

những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất, để từ đó 

đưa ra được những đánh giá khách quan và giải quyết 

được các vụ việc một cách tối ưu nhất. 

Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ: Để có thể hạn chế được những 

sai sót trong công việc, nhiều lúc, chúng tôi phải đi tìm 

hiểu, tìm kiếm tất cả những hồ sơ liên quan đến một vụ 

việc, có thể phải mất rất nhiều ngày để có thể tìm được 

trọn vẹn một bộ hồ sơ để đưa ra được thông tin tư vấn tốt 

nhất đến cho Ban lãnh đạo, từ đó có thể giải quyết được 

công việc. Vì vậy, việc tìm kiếm và chuẩn bị hồ sơ là một 

việc rất quan trọng trong quá trình làm việc. 

Ms. Nguyễn Hằng Thu: Pháp chế phải thường xuyên cập 

nhật những quy định mới nhất của Pháp luật, phải đảm 

bảo tất cả những công việc mình thực hiện không xảy ra 

sai sót. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành một cách 

nhanh nhất, tốt nhất những công việc mà Ban Lãnh đạo 

giao, đồng thời trong phạm vi công việc của phòng Pháp 

chế có thể hỗ trợ cho tất cả những đồng nghiệp hoàn 

thiện công việc chung của Tập đoàn. 

Chào các chị, các chị có thể chia sẻ với gia đình 

Alphanam những tâm sự của các chị khi đảm nhận 

công việc pháp chế, đặc biệt là tại một tập đoàn lớn 

như Alphanam?
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Khối lượng công việc khổng lồ, tần suất làm việc dày 

đặc, chắc chắn không thể tránh khỏi áp lực. Các chị đã 

làm thế nào để giải tỏa?

Ms. Nguyễn Hằng Thu: Mỗi khi gặp những áp lực trong 

công việc, tôi thường xuyên tâm sự với Mĩ, với Nhung 

hay những đồng nghiệp xung quanh để có thể chia sẻ và 

nhận được những lời động viên dành cho mình. 

Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ: Tôi cũng vậy, việc chia sẻ với 

những người xung quanh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm 

hơn rất nhiều, và cũng giúp mối quan hệ giữa chúng tôi 

trở nên gần gũi hơn.  

Một người phụ nữ làm việc về luật pháp có phải sẽ cần 

sự cứng rắn và mạnh mẽ hơn những người phụ nữ 

làm công việc khác hay không?

Ms. Nguyễn Thị Nhung: Nhiều người nói rằng khi làm 

các công việc liên quan đến pháp luật tức là chỉ cần học 

thuộc các Điều, Khoản theo quy định. Nhưng thực tế 

không phải như vậy! Để làm tốt công việc, cần đến sự 

tư duy logic rất nhiều, bởi lẽ một vụ việc không chỉ đơn 

thuần liên quan đến một lĩnh vực riêng lẻ mà thường 

là các lĩnh vực liên quan đến nhau cùng tác động đến 

một vấn đề, làm việc với nhiều bộ phận khác nhau. Do 

đó trong công việc đôi khi đòi hỏi sự mạnh mẽ để bảo 

vệ các quan điểm phù hợp với quy định. Tôi nghĩ ai cũng 

vậy thôi, bất kể là phụ nữ hay đàn ông, đã bước vào nghề 

Pháp chế thì cần có sự cứng rắn nhất định!

Tuy nhiên, ngoài công việc thì tôi - một người phụ nữ làm 

nghề luật cũng giống như nhiều chị em, cũng có những sở 

thích, niềm vui đơn giản, lắm lúc cũng rất “bánh bèo” (cười).

Ai cũng hiểu, với một phụ nữ làm công tác pháp chế, 

việc bảo đảm hài hòa giữa công việc và gia đình là 

không dễ khi những đứa trẻ cần sự quan tâm, chăm 

sóc, yêu thương của mẹ rất nhiều trong khi công việc 

của các chị lại vô cùng bận rộn. Các chị có thể chia sẻ 

thêm về điều này?

Ms. Nguyễn Hằng Thu: Dù công việc có bận đến cỡ nào, 

tôi cũng cố gắng bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 

giờ làm việc và ở bên các con khi về nhà. 

Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ: May mắn thay, tôi được gia đình 

hiểu và đồng hành, ủng hộ việc làm nghề, nên tôi có một 

hậu phương vững chắc để đảm bảo cho việc phát triển 

sự nghiệp của mình. Những ngày nghỉ, tôi dành toàn bộ 

thời gian cho gia đình nhỏ của mình, cũng là để làm mới 

bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng.  

Xin phép được đặt câu hỏi riêng dành cho Ms. Nhung, 

làm việc trong một tập thể với ba cô gái làm việc 

chung, hai cộng sự đều có độ tuổi và kinh nghiệm dày 

dạn hơn, bạn có thấy áp lực? 

Ms. Nguyễn Thị Nhung: Tôi nghĩ chênh lệch độ tuổi giữa 

chúng tôi chưa phải là khoảng cách thế hệ quá lớn nên 

vẫn có sự đồng điệu. Quan trọng không phải là độ tuổi, 

mà là tính cách và sự cởi mở để luôn sẵn sàng sẻ chia và 

đồng cảm với nhau. Trong công việc không tránh khỏi có 

những vụ việc bất đồng quan điểm, về cách vận dụng quy 

định pháp luật. Tuy nhiên Phòng Pháp chế làm việc theo 

định hướng “Tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của 

Tập đoàn được đặt lên hàng đầu” nên mọi người cũng rất 

hỗ trợ nhau trong việc trao đổi, nâng cao chuyên môn, kỹ 

năng để hoàn thành công việc thật tốt.
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Các chị có thể nói về một kỷ niệm mà các chị nhớ nhất 

trong những năm gắn bó cùng với Alphanam?

Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ: Tôi đã làm việc ở Alphanam đến 

nay được gần 3 năm. Trong quá trình làm việc, điều 

đáng nhớ nhất của tôi là khi được tham gia vào lễ kỷ 

niệm thành lập 25 năm của Tập đoàn. Đối với nghề 

nghiệp pháp chế của tôi, tôi chỉ tiếp xúc với lịch sử của 

Alphanam trên giấy tờ, trên lý thuyết thôi, nhưng khi 

được tham gia vào buổi lễ đó, tôi có cảm giác mình 

được trải nghiệm một quá trình lịch sử 25 năm của tập 

đoàn, tất cả như hiển hiện trước mắt. Điều đó làm tôi 

rất xúc động!

Ms. Nguyễn Hằng Thu: Một năm một lần, phòng Pháp 

chế sẽ có một thời gian rất bận đó là khi công ty tổ chức 

đại hội cổ đông thường niên. Tôi rất may mắn là tôi đã tổ 

chức được đại hội cổ đông thường niên được 2 năm. Và 

những thời gian đó thì cả phòng đều rất vất vả. Tuy nhiên 

phòng tôi cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các 

phòng ban khác như Ban Hành chính, Ban Nhân sự,… Tôi 

vẫn nhớ thời kỳ các phòng ban đều phải ở lại muộn để hỗ 

trợ và cùng với Pháp chế làm thư cổ đông, sắp xếp thư, 

phát thư để có thể đảm bảo thời gian gửi thư đúng quy 

định. Có những hôm, mọi người ở lại đến cả chiều thứ 7 

để giúp đỡ Pháp chế. Qua đây, tôi muốn nói rằng thực sự 

rất cảm ơn anh, chị, em vì sự nhiệt tình này!
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Ms. Nguyễn Thị Nhung: Tháng 10 vừa qua, tôi cùng Phòng Pháp chế đã trực tiếp thực 

hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp Công ty cổ phần Nghị lực sống - một đơn vị hỗ 

trợ những người khuyết tật, người yếu thế trong xã hội và tham gia sự kiện ra mắt công 

ty. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp một phần công sức bé nhỏ dành cho những 

người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là điều mà tôi luôn luôn ghi nhớ và trân trọng!

ALPHANAM TRONG TIM BẠN? 

Ms. Đinh Thị Sơn Mĩ: Là những trải 

nghiệm khi tôi được cố gắng hết mình 

vì công việc, cố gắng hết mình để vượt 

qua khó khăn và đã gặt hái được những 

quả ngọt. 

Ms. Nguyễn Thị Nhung: Là trải 

nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến nay 

của tôi.

Ms. Nguyễn Hằng Thu: Là niềm tin, là 

động lực phấn đấu mỗi ngày. 
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Cận Cảnh
Chương trình 20/10 và những dư âm
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THÁNG 9
NGẬP TRÀN NHỮNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM

VÀ NHỮNG DƯ ÂM

Chương trình

“Đằng sau mỗi ô cửa sổ sáng đèn là những người Phụ 

nữ luôn nỗ lực từng ngày, để không chỉ chu toàn cho 

hạnh phúc của gia đình nhỏ mà còn tận tâm và cố gắng 

hết mình vì gia đình lớn - Alphanam”.

Tại Alphanam Group năm nay, vào ngày 20/10 đã có 

nhiều điều đặc biệt và mới lạ dành cho những người 

Phụ nữ tuyệt vời của Alphanam thay cho lời chúc ý 

nghĩa nhất.

Ngay từ sáng sớm, những CBNV nam của Tập đoàn 

đã cùng có một lời hẹn với một địa điểm bí mật. Tại 

đó, mỗi người một công, một việc cùng nhau chuẩn bị 

những món quà nhỏ để dành tặng những bất ngờ cho 

“một nửa còn lại” của tập đoàn. Tất cả tình cảm được 

gửi gắm trong những chiếc bánh sừng trâu thơm lừng, 

những chai nước ép hoa quả đặc biệt, những lọ kem 

dưỡng da tay biết hiểu lòng người cùng những hành 

động ý nghĩa sâu sắc. Những chai nước ép hoa quả 

mang nhãn hiệu “Alphanam Boy” được sản xuất trên 

dây chuyền “gia đình” với một đội ngũ gồm những thợ 

ép nước đến từ nhiều phòng ban của Tập đoàn. Từng 

loại quả: đào, dưa hấu, quất đều được lọc chọn một 

cách kỹ lưỡng, sau đó đem rửa sạch để đưa vào máy 

ép. Bằng những đôi bàn tay có phần vụng về nhưng 

chứa đầy sự tỉ mỉ của những chàng trai ấy thì hơn 250 

chai nước ép “made in Alphanam” đã được ra lò một 

cách rất chuyên nghiệp.

Ai cũng biết rằng, vắng bóng người phụ nữ thì việc 

trang trí decor luôn trở nên khó khăn và là một nỗi lo 

sợ của các cánh mày râu. Ngày hôm nay, khi các chàng 

trai của Alphanam lần đầu tiên cho phép mình có cơ hội 

được tự tay thắt những chiếc nơ hồng lên những túi quà 

đặc biệt thì đó là một công việc không hề dễ chút nào. 
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THÁNG 9
NGẬP TRÀN NHỮNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM

VÀ NHỮNG DƯ ÂM

Chương trình Như một cuộc thi “Tăng tốc” khi các “đấng mày râu” vừa 

phải chạy đua với thời gian và phải chạy đua với KPI là 

250 chiếc nơ đủ xinh xắn. Dù chỉ là những chiếc nơ thắt 

còn chưa được hoàn hảo, nhưng chứa đầy những sự tâm 

huyết, những sự cố gắng trên từng dải ruy băng.

Đính kèm trên chuyến xe ấy, là một giọng ca “ngọt 

như mía lùi” và đầy ấm áp. Mic đã sẵn sàng, guitar đã 

chuẩn bị xong, những bản hit quen thuộc được vang lên 

nhẹ nhàng lan tỏa những dòng cảm xúc đến mọi không 

gian làm việc của những người phụ nữ đặc biệt: “Có em 

chờ”, “Bản tình ca đầu tiên”, “Waiting for you”,...

Những dòng xúc cảm chân thành được in lên các tấm 

Hashtag để thay lời muốn nói của những chàng trai 

Alphanam:“Đẹp từng centimet”, “Alphanam loves 

you”, “Chị em Alphanam là để nâng niu”, “Phụ nữ 

Alphanam trong tim ta”.

Gương mặt rạng rỡ niềm vui của các cô, các chị, các 

em khi đón nhận những món quà, lời yêu thương trao 

tay và cũng không quên gửi những lời cảm ơn đến 

những chàng trai Alphanam đã tạo nên một không khí 

của ngày 20/10 thật ý nghĩa.

Tại nhiều đầu cầu của Alphanam trên khắp cả nước 

cũng có một không khí vui tươi, rực rỡ và ngập 

tràn những sắc hoa dành tặng riêng cho phái đẹp 

Alphanam. 

Ngày 20/10, Phái Đẹp Alphanam thường được tham gia 

những buổi tọa đàm về phái đẹp, hay những bữa tiệc 

ấm cúng, thì năm nay có một dòng chảy mới chở theo 

những món quà biết thấu hiểu cùng cách trao quà đầy 

dễ thương từ người Alphanam. Khoảnh khắc không 

bao giờ quên, một ngày dành cho phái đẹp Alphanam, 

một chuyến xe lưu động đặc biệt chở đầy những món 

quà, ghim dày những lời chúc yêu thương đi đến các 

phòng ban.
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Khoảnh khắc rạng rỡ của những Phái Đẹp

tại Ban QLDA Luxury Quy Nhơn.

Món quà ý nghĩa dành tặng đến những “bóng hồng” 

của BQLDA Mường Hoa Sa Pa.

Mặc cho tiết trời ngoài kia lạnh se sắt, không gian tại 

Công ty A79 trở nên ấm cúng hơn khi toàn thể CBNV 

cùng sum vầy, hòa chung niềm hân hoan tổ chức 

chương trình văn nghệ, mini game chúc mừng các chị 

em A79 nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
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Hành trình chở đầy sự trân quý dành cho những người Phụ nữ Alphanam đã khép lại bằng những 

món quà tinh tế, dư âm của những bản tình ca và lắng đọng trong bầu không khí tươi vui, rạng rỡ. 

Cuối cùng, Alphanam Group xin gửi tới một nửa thế giới nhỏ này lời chúc tràn đầy yêu thương nhân 

ngày 20/10. Chúc cho vẻ đẹp, tài năng và sự đam mê của những người phụ nữ Alphanam sẽ mãi 

tỏa sáng để tô điểm cho cuộc sống thêm rực rỡ bằng những sắc màu riêng.

Không gian tươi trẻ, đáng yêu của những người Phụ nữ xinh đẹp tại CTCP VIREX. 
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Chia s ẻ

Những hành động nâng niu bản thân để tái tạo và “sạc” đầy

nguồn năng lượng tích cực hàng ngày

Giấc mơ của bạn có thể không thay đổi, nhưng thế giới luôn đổi thay

47
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Yêu bản thân là hành trình nâng niu và nuôi dưỡng 

chính mình. Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh 

phúc và viên mãn, bạn nên tạo cho mình một lối 

sống tích cực, lạc quan qua chính các hoạt động 

sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, sở hữu một tâm hồn 

vui vẻ, yêu đời, bạn sẽ cảm nhận được một cuộc 

sống thư thái, mang lại được nhiều giá trị tốt đẹp 

cho bản thân và xã hội.

Những hành động đơn giản nhưng lại giúp xoa dịu 

và tái tạo nguồn năng lượng tích cực trong mỗi 

chúng ta như: ăn những món ăn ngon, thư giãn 

trong bồn tắm nước nóng, lên kế hoạch đi du lịch, 

làm quen một người bạn mới, hay đơn giản chỉ là 

dành thời gian bên người thân và gia đình,... Tuy 

nhiên, những nguồn năng lượng tích cực không chỉ 

đến bằng việc nuông chiều những sở thích của bản 

thân, mà chúng ta còn nên lắng nghe và quan tâm 

cơ thể của mình nói gì, bắt đầu từ những việc đơn 

giản như: tập thể dục, dưỡng da, ăn trái cây, thức 

uống healthy,...

Ăn những món ăn ngon, uống những loại nước mình 

yêu thích sẽ mang lại niềm vui và cải thiện tâm trạng 

cho bạn. Bạn cũng có thể lắng nghe cơ thể, lựa chọn 

những chế độ ăn uống lành mạnh, những thực phẩm có 

chất dinh dưỡng phù hợp với bạn để nạp những năng 

lượng cho sức khỏe và cả tinh thần.

Có thể nói, việc dưỡng da đem lại một sức mạnh 

tinh thần không thể chối cãi, đặc biệt là cho phái 

đẹp. Chăm sóc và dưỡng da hàng ngày chính là 

những hành động yêu thương nho nhỏ bạn đang 

gửi đến làn da của mình. Xinh đẹp hơn và rạng ngời 

hơn sẽ khiến bạn trở nên tự tin và yêu bản thân hơn 

bao giờ hết.

NHỮNG
HÀNH ĐỘNG

NÂNG NIU
BẢN THÂN ĐỂ

Ăn những món ngon

Yêu thương làn da

TÁI TẠO & 
“SẠC” ĐẦY

NGUỒN
NĂNG LƯỢNG

TÍCH CỰC HÀNG NGÀY
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“Hãy nói với bản thân rằng, bạn đã hoàn thành công việc 

rất tốt và đã đến lúc nghỉ ngơi rồi”. Ngâm mình trong 

bồn nước nóng, thả trôi những mệt mỏi, stress của công 

việc, của cuộc sống sẽ giúp tâm trí của chúng ta trở lên 

thư thái và nhẹ nhàng hơn. Đó cũng là cách xua tan đi 

những tiêu cực của bản thân và mở ra cánh cửa đón 

những điều tốt đẹp, những điều tích cực mới.

“Gia đình và người thân như một hậu phương hỗ trợ vững chắc, 

đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn”. Hạnh phúc nhỏ nhoi 

khi bạn biết thu nhặt những điều đơn giản nhất dù chỉ là những 

bữa ăn quây quần bên gia đình, chia sẻ những câu chuyện vui 

buồn cùng nhau,... Gia đình là điểm tựa giúp bạn vực dậy sau 

những khó khăn, cổ vũ bạn trước những thử thách và chúc 

mừng bạn cùng những thành công, hạnh phúc. Những khoảnh 

khắc ấy hay những khoảng thời gian ấy, gia đình không chỉ 

truyền cho bạn những sức mạnh tích cực, mà còn giúp bạn nhận 

ra mình cần trân trọng, yêu thương bản thân hơn.

Một sự thật thú vị là tập thể dục cũng là một cách 

tự nhiên để tăng cường hormones hạnh phúc bên 

trong bạn. Những bài tập cardio như chạy bộ, đạp 

xe, nhảy hoặc khiêu vũ,... đều sẽ khiến hormone 

endorphin này được tiết ra giúp cơ thể bạn được 

giải phóng năng lượng tiêu cực - những “chất 

độc” gây căng thẳng. Song song với đó thì tập 

luyện tập thể dục cũng giúp năng lượng tích cực 

“chảy vào” bên trong bạn - khi lượng oxy trong máu 

tăng lên để bù đắp cho việc gắng sức.

Thư giãn trong bồn nước nóng

Dành thời gian cho gia đình

Vận động và thể dục



49Alphanam Magazine số 58 - Tháng 10/2022

Bạn cũng có thể nuôi dưỡng, kết nối những mối quan hệ 

mới, người bạn mới, những tính cách mới và cùng nhau 

có những cuộc chơi, cuộc vui ý nghĩa. Đó cũng là một 

cách tạo thêm những gia vị, những nguồn năng lượng 

tích cực mới cho cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần luôn luôn 

song hành cùng nhau, và là hai mảnh ghép không thể 

thiếu trong mỗi chúng ta. Nếu như cuộc sống vật chất 

của bạn đã đủ đầy thì đừng quên dành thời gian để 

chăm sóc và nâng cao đời sống tinh thần của chính 

mình, làm cho tinh thần của chúng ta trở nên phong 

phú hơn, hạnh phúc hơn, rộng mở hơn và từ đó tạo 

nên những dòng chảy tích cực hơn.

Khi làm những điều quen thuộc trong một khoảng 

thời gian dài sẽ khiến cho cảm xúc của bạn bị chai 

lì. Nếu tuyến đường của bạn chỉ vỏn vẹn từ nhà 

đến công ty hay ra quán cafe gần nhà thì một “báo 

động đỏ” dành cho bạn rằng bạn hãy đi du lịch ngay 

bây giờ. Thế giới ngoài kia ngập tràn những điều 

mới mẻ, những nguồn năng lượng tích cực mà bạn 

không thể tìm kiếm ở đâu khác.

Làm quen với những người bạn mới

Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Lên kế hoạch du lịch
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Chừng nào bạn còn giữ những lời trách móc, 

giận hờn trong lòng thì những niềm vui, niềm 

hạnh phúc không thể tìm ra con đường để 

đến với bạn. Việc giữ những chuyện không vui 

trong quá khứ sẽ chỉ làm ngăn những dòng 

chảy năng lượng tích cực mà thôi. Vì vậy, 

hãy tha thứ cho bản thân, buông bỏ những 

sai lầm trong quá khứ để nhận được những 

năng lượng tích cực tuyệt vời trong hiện tại và 

tương lai nhé.

Hoàn thiện cuộc sống của bạn bằng những hành động yêu thương bản thân, tự tạo cho mình 

những điều tích cực. Bạn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất và không bao giờ là quá 

muộn để bắt đầu nâng niu bản thân cả. 

Hành trình yêu thương, nâng niu 

chính mình còn là sự chấp nhận con 

người thật của bạn, là khi những 

tiếng nói, những nỗi lo lắng bên trong 

được lắng nghe và thấu hiểu. Bạn có 

thể ngồi thiền, hay nhìn chính mình 

trong gương để xoa dịu những nỗi 

bận tâm đó, để chúng ta tự tin hơn 

với hình dáng ấy, với con người ấy.

Tha thứ cho chính mình

Lắng nghe bản thân
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Những bức ảnh chụp từ xa một cảnh vật nào đó thường 

tỏa ra một nét đẹp hùng tráng, nhưng bạn có thể sẽ 

không còn thấy chúng đẹp nữa khi nhìn lại gần. Ước mơ 

đôi khi cũng vậy. Chúng lấp lánh vì bạn đang không sống 

trong thế giới đó.

Do vậy, thay vì ngồi chờ đợi “một ngày nào đó” chạm vào 

được giấc mơ của mình, bạn hãy từ từ đến gần, tìm hiểu 

về giấc mơ đó xem nó có thực sự như những gì bạn đang 

hình dung. Hãy bước ra ngoài thử trải nghiệm và đôi khi 

là để đón nhận lấy thực tế phũ phàng, từ đó mới biết cơ 

hội nào mới là cơ hội đúng cho mình.

“Tại sao không nên chờ đợi cơ hội (công việc, học 

tập, mối quan hệ...) trong mơ tới thì mới bắt tay vào 

thực hiện ước mơ của mình? Bài viết này nêu ra 2 lý 

do thực tế nhất, dựa vào cuộc hành trình nhiều năm 

thăng trầm theo đuổi “công việc trong mơ” của mình 

tại đất Mỹ”.

Tác giả cuốn sách “Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản”,

chủ nhân của trang blog The Present Writer

GIẤC MƠ CỦA BẠN CÓ THỂ

KHÔNG THAY ĐỔI

Chi Nguyễn

Đôi khi “ước mơ” hoá ra không phải điều 

bạn thực sự muốn

NHƯNG THẾ GIỚI

LUÔN ĐỔI THAY
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Mình nhớ cách đây khoảng 4, 5 năm, khi mới bắt đầu 

chương trình tiến sĩ, mình biết bản thân muốn trở thành 

người làm nghiên cứu ở bậc đại học, mình muốn giảng 

dạy cho sinh viên đại học, cao học ở Mỹ.

Thời điểm đó mình cũng vừa kết hôn sau một thời gian 

dài yêu xa (một người ở miền Nam, một người miền Bắc 

nước Mỹ). Chồng mình đã phải sang nhượng lại nhà hàng 

đang hoạt động tốt của anh để đến sống cùng mình, vì 

theo chương trình học bổng tiến sĩ, mình phải làm việc 

tại khoa mình đang học, không thể di chuyển sang nơi 

khác. Bọn mình đã quyết định khi nào mình tìm được 

“công việc trong mơ” là giảng dạy tại một trường đại học 

thì chồng mình sẽ mở nhà hàng mới.

trường đại học ở những thành phố lớn như Los Angeles, 

Chicago, San Francisco,... Dù khi đó, mọi người đều nói 

rằng chỗ trống cho vị trí Giáo sư đại học tại Mỹ đang ngày 

càng hạn hẹp, nếu muốn có cơ hội mình phải nộp cả ở 

những thành phố nhỏ, nhưng vì ám ảnh với mục tiêu phải 

đến được thành phố lớn, mình đã ngồi yên nhìn nhiều cơ 

hội lướt qua.

Nỗi ám ảnh ấy đè nặng cả mùa hè của mình. Rồi áp lực 

đến dồn dập khi tất cả hồ sơ của mình ở các thành phố 

lớn đều bị từ chối. Nguyên nhân một phần vì kinh nghiệm 

của mình còn khá non. Phần khác là vì có nhiều nhà 

nghiên cứu khác được cho là phù hợp với nhịp sống ở 

thành phố lớn hơn vì họ chưa có gia đình.

Để giải tỏa áp lực, hai vợ chồng mình đã lái xe thực hiện 

một chuyến đi chơi xa. Ngồi trên xe, theo dòng tâm sự 

mình nói với chồng rằng: Tưởng tượng một ngày nào đó 

nếu em nhận được việc ở trường đại học New York thì 

anh có thể mở nhà hàng ở đây, sẽ rất vui.

Nhưng ngạc nhiên thay, anh chỉ lắc đầu, nói rằng “không 

thể”, ít nhất là lúc này.

Trong chuyến đi đến New York đó, hai vợ chồng đã đi ăn 

uống ở nhiều nhà hàng. Mình đã không để ý rằng anh đã 

quan sát nhiều thế nào để có nhận định thẳng thắn kia. 

Địa điểm sẽ là một thành phố nào đó, vì bọn mình tin 

cuộc sống ở thành phố sẽ vui hơn cho cặp vợ chồng trẻ. 

Mặt khác, mình nghĩ, vì chồng đã hy sinh từ bỏ công việc 

nhà hàng khi kết hôn, nên nếu mình thực hiện được công 

việc trong mơ của mình thì mình cũng phải làm cách nào 

đó để anh ấy cũng thực hiện được công việc trong mơ 

của anh, là mở nhà hàng ở một thành phố lớn.

Do vậy, khi việc viết luận án tiến sĩ bắt đầu thì mình cũng 

rục rịch thu thập dữ liệu và thử nộp hồ sơ cho một số 
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Ở đây tiền thuê mặt bằng lớn, chưa kể đã có nhiều nhà 

hàng nổi tiếng, cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu muốn mở 

nhà hàng, mọi thứ cần phải thật “xuất sắc”. Mặt khác, an 

ninh khu vực cũng không thực sự tốt, trong khi đó, bọn 

mình lại đang muốn có em bé.

Nghe anh phân tích xong mình đã gần như gào lên: “Trời ơi! 

Sao anh không nói sớm hơn?! Gần một năm nay em đã chỉ 

nộp hồ sơ ở các thành phố lớn…”. Anh không giải thích gì 

thêm và mình cũng hiểu, thật ra anh cũng chỉ mới nhận 

ra những điều trên thông qua một chuyến đi đến gần với 

“giấc mơ” của cả hai. 

Từ trải nghiệm đó mình tin rằng, nếu bản thân có bất kỳ 

giấc mơ nào, mình nên thử nghiệm nó ở một phiên bản 

nhỏ chưa hoàn hảo.

Trong lúc bạn bám lấy lý tưởng trong tâm trí của mình, 

chờ đợi một cơ hội hoàn hảo thì thế giới ngoài kia đang 

thay đổi liên tục. Điều đó có nghĩa là một ngày khi cơ hội 

hoàn hảo của bạn thật sự tới, thì có thể nó đã không còn 

phù hợp với cuộc sống cá nhân của bạn hay bối cảnh 

hiện tại của xã hội.

Sau chuyến đi đến New York cùng chồng, mình đã xác 

định sẽ chọn một thành phố tầm trung nào đó ở Mỹ. 

Nhưng vào thời điểm mà mình nghĩ rằng bản thân đã sẵn 

sàng để nộp hồ sơ tiếp thì mình có bầu và sinh em bé. Có 

em bé là một phần trong kế hoạch của mình, nhưng mình 

đã không lường trước được hết những khó khăn về mặt 

thể chất và cả tinh thần.

Cơ thể mình quá yếu để di chuyển sang thành phố khác 

nhận việc! Công việc làm giáo sư đại học tại Mỹ với ngành 

học của mình lại có tính chất khá đặc biệt. Mình không thể 

ở lại giảng dạy tại chính ngôi trường mình theo học tiến sĩ.

Mặt khác đó còn là đổi thay của xã hội. Năm 2020, đại 

dịch COVID bùng nổ, tất cả hồ sơ làm giảng viên mình 

nộp đều bị hủy hết. Mình vẫn mơ về công việc giáo sư, 

nhưng thời thế thay đổi khiến mình không thể ngồi chờ. 

Mình đã có gia đình, mình muốn có sự ổn định. Do vậy 

mình quyết định ở lại Đại học Penn State, ở lại thị trấn 

nhỏ mà mình học tiến sĩ để làm công việc chuyên viên 

phân tích dữ liệu trong hai năm. Khoảng thời gian hai 

năm đó mình xem như một bước đệm để nuôi ước mơ lớn 

hơn là làm giáo sư đại học.

Chúng ta vẫn thường hiểu phải tập trung, đôi khi đến 

mức ám ảnh về ước mơ của mình thì mới thực hiện 

được kỳ vọng. Nhưng mình nghĩ rằng, ước mơ đôi khi 

lại là thứ quay ngược trở lại trói buộc chúng ta. Nếu 

không thể thực hiện ngay ước mơ của mình, bạn có 

thể làm công việc khác và vẫn dành thời gian phấn 

đấu cho mục tiêu lớn!

Đừng chờ cơ hội hoàn hảo đến. Đừng bao giờ chỉ có 

một kế hoạch và để chính ước mơ bóp nghẹt bản thân.

Giấc mơ của bạn có thể không thay đổi, 

nhưng thế giới luôn đổi thay
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