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Xin chào gia đình Alphanam,

Tròn một năm trôi qua kể từ ngày chúng ta đón chào năm Nhâm Dần với quyết tâm trở thành 

những Chiến binh bản lĩnh vượt qua mọi ngăn trở, thách thức. Năm 2022 vừa đi qua có ý 

nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng, chúng ta đang có những bước chạy đà rất dài cho 

hành trình Vượt Vũ Môn. Những dự án bất động sản với quy mô tầm cỡ tại địa phương đang 

từng ngày chinh phục mục tiêu. Các dự án trọng điểm quốc gia về truyền tải điện đều về đích 

đúng hạn. Khách sạn tại Đà Nẵng và Quy Nhơn sáng đèn, ngày đêm phục vụ du khách gần xa. 

Mảng thương mại sản xuất với mức tăng trưởng đáng ghi nhận so với năm 2021. Sự nỗ lực của 

chúng ta đã được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Người Alphanam đang cần cù làm việc tại công trường, nhà máy; những thành viên khối văn 

phòng, khối khách sạn miệt mài trong từng giờ lao động, xin cảm ơn tinh thần không lùi bước 

của các bạn trong suốt một năm vừa qua! Chứng kiến ý chí của các bạn khiến bản thân tôi 

luôn tự nhủ rằng, sẽ dùng trí tuệ, sức trẻ đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước, vào sự 

vững mạnh của Alphanam. 

Người Alphanam có quyền tự hào về những gì chúng ta đã làm, và tự tin về những gì chúng 

ta sẽ làm để năm 2023 là một năm vẻ vang, rực rỡ. Chúng ta sở hữu “tài sản” vô hình, chính 

là văn hóa gia đình bền chặt và niềm tin dành cho nhau, đó là giá trị mà tôi tin rằng mọi thế 

hệ người Alphanam sẽ luôn trân trọng và gìn giữ. Người Alphanam chưa bao giờ cô đơn trên 

chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới để “khắc tên mình lên đời”.

Hành trình Vượt Vũ Môn phía trước có thể còn lắm gian nan, nhưng với sự tử tế trong mỗi 

sản phẩm và hành động, chúng ta đang viết lên con đường lịch sử của Tập đoàn thêm nhiều 

những niềm tự hào. Năm 2023 và nhiều năm về sau, Alphanam sẽ phát triển bền vững trên tất 

cả các ngành nghề trụ cột, bước vào những vùng đất mới để khai phá và đứng vững trăm năm. 

Trong thời khắc thiêng liêng đón chào năm Quý Mão 2023, tôi xin thay mặt Ban Lãnh đạo Tập 

đoàn gửi những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả thành 

viên Alphanam. Chúc người Alphanam cùng gia đình nhỏ có những ngày Tết đoàn viên hạnh 

phúc, bình an và ấm áp.

Thân mến,

Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ
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Năm Mão - năm của dấu ấn Alphanam11

Tiêu Điểm Năm Mão
NĂM CỦA DẤU ẤN

ALPHANAM
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Năm Mão
NĂM CỦA DẤU ẤN

ALPHANAM
Tri ân quá khứ - Hướng đến tương lai luôn là 

định hướng của người Alphanam từ nhiều thế 

hệ. Những dấu ấn, thành tựu đạt được của hai 

năm Mão trước đây (Kỷ Mão 1999 và Tân Mão 

2011) chính là nền tảng của Alphanam hiện 

tại - Alphanam năm Quý Mão 2023 - năm bản lề 

cho hành trình Vượt Vũ Môn phía trước.

Năm Mão là năm diễn ra các sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước, 

cũng là năm gắn liền với những “chiến thắng” vang dội. Năm Quý Mão 

1963 đánh dấu Chiến thắng Ấp Bắc, đánh bại chiến thuật “trực thăng 

vận” và “thiết xa vận”, nêu cao tinh thần chiến đấu vô cùng anh dũng của đồng 

bào và chiến sĩ miền Nam, mở ra khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” của Mỹ - Ngụy. Đến năm Ất Mão 1975, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975 toàn thắng, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và 

tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra một trang sử mới: kỷ nguyên Độc lập, Tự do và 

Chủ nghĩa xã hội. 

Với Alphanam, năm Mão cũng là năm ghi dấu nhiều mốc thời gian đáng nhớ, 

được khắc ghi lên con đường lịch sử của Tập đoàn và trở thành những ký ức 

không thể nào quên. 
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Năm Mão đầu tiên đến với Alphanam vào năm 1999 - sau 

bốn năm thành lập và gây dựng. Thời điểm đó, Alphanam 

đang có những bước phát triển lớn. Chỉ trong một 

thời gian ngắn sau khi thành lập công ty vào năm 

1995, số vốn điều lệ đã tăng hơn 200 lần và số nhân 

sự cũng tăng lên con số hàng nghìn. 

Năm Kỹ Mão 1999, Alphanam thành lập Nhà máy 

đầu tiên của Công ty lúc bấy giờ - Nhà máy SMC 

Composite Việt Nam và đẩy mạnh hoạt động sản xuất 

kinh doanh với nhiều thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn 

trên thị trường. Năm 1995 vốn điều lệ của Alphanam 

là 1 tỷ đồng, thời điểm năm 1999 thì vốn điều lệ đã là 

50 tỷ đồng.

Năm 1999 cũng là năm đánh dấu một mốc “đầu tiên” 

khác của Alphanam khi Alphanam là công ty tư nhân 

đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng chỉ ISO 9002. 

Chứng chỉ ISO 9002 là Hệ thống chất lượng - Mô hình 

đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt 

và dịch vụ kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây 

được coi là tiền đề quan trọng để sau đó một năm, 

Alphanam nhận Chứng chỉ ISO 9001:2000 về tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng quốc tế.

Những lần
đầu tiên…

Đặc biệt, năm 1999 là năm Alphanam sở hữu Sao Đỏ 

đầu tiên - Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải. Điều đáng nói, 

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải là thế hệ doanh nhân Sao 

Đỏ đời đầu và giành giải thưởng danh giá này trước 

khi Luật Doanh nghiệp ra đời. Chủ tịch cùng thế 

hệ doanh nhân trẻ (thời điểm đó) tạo bàn đạp cho 

doanh nghiệp tư nhân nở rộ và bứt phá. Bản thân 

Chủ tịch cũng như Alphanam sở hữu rất nhiều giải 

thưởng, nhưng Chủ tịch luôn khẳng định, Sao Đỏ là 

giải thưởng thay đổi cuộc đời ông. Chính từ “bước 

ngoặt” mang tên Sao Đỏ, Alphanam dần tập trung 

vào sản xuất, xây lắp các khu công nghiệp từ Bắc vào 

Nam; về sau dần mở rộng sang sản xuất thang máy, 

sơn, rồi đầu tư tài chính, đồng thời tiến ra nước ngoài 

và mở rộng phạm vi thị trường. Sự tăng trưởng của 

Alphanam nhờ vậy diễn ra nhanh chóng. 

Chủ tịch chia sẻ: “Giải thưởng không chỉ tạo thành 

động lực khích lệ những doanh nhân đang trên bước 

đường lập nghiệp, mà còn là sự ghi nhận những nỗ 

lực để chính tôi và các doanh nhân Sao Đỏ khác luôn 

nhìn vào đó để sửa mình… Giải thưởng Sao Đỏ nhắc 

tôi là phải giữ vững để xứng danh với giải thưởng 

luôn là “sao” tỏa sáng và phải “Đỏ” - đỏ từ trong 

nhận thức và tư duy, cũng như đỏ cả trong định 

hướng hoạt động và đỏ trong mọi hành động của 

mình”. Triết lý này được Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải 
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nhắc lại nhiều lần trong các buổi tọa đàm, hội thảo 

bên ngoài lẫn nội bộ Tập đoàn để định hướng cho các 

doanh nghiệp phát triển một cách bền vững hơn và 

lan tỏa thông điệp đến các thế hệ sau.

Hơn một thập kỷ sau, vào năm 2011, đây là cột mốc 

đánh dấu hành trình 5 năm (từ năm 2006), Alphanam 

vươn lên Top 5 Nhà sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam, 

với các thương hiệu Alphanam, Delta, Gamma có 

tiếng tăm trên thị trường. Nhân chuyến thăm Nhật 

Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2011, 

Alphanam đã bắt tay với Kansai - nhà sản xuất sơn số 

1 của Nhật - để thành lập Liên doanh sản xuất sơn tại 

Việt Nam. Ngày 2/11/2011, Công ty TNHH Sơn Kansai - 

Alphanam được thành lập dựa trên sự liên doanh của 

Alphanam và Tập đoàn Sơn Kansai Nhật Bản.

 

Năm 2011 Tân Mão cũng đánh dấu mốc son Công ty 

Tư vấn Thiết kế Kiến trúc SDesign được thành lập. 

Công ty là tâm huyết của Tổng giám đốc Ngọc Mỹ 

cùng hai người đồng sáng lập là bà Nguyễn Hải Yến 

và ông Salvador Perez Arroyo - một trong 10 kiến 

trúc sư hàng đầu thế giới, với slogan “Yêu từ cái nhìn 

đầu tiên”. SDesign chính là đơn vị thiết kế cụm công 

trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh - được bình 

chọn là Công trình của năm của Giải thưởng Ashui 

Awards 2013.

“Tân” trong từ “Tân Mão” - năm 2011 ứng nghiệm 

với một điều rất “mới” của Alphanam. Năm 2011, 

Alphanam dấn thân vào lĩnh vực Bất động sản, với vai 

trò chủ đầu tư một số dự án như Diamond Tower (Đà 

Nẵng) - dự án M Landmark ngày nay và dự án Khu đô 

thị Golden City An Giang. Công trình Diamond Tower 

tọa lạc tại số 58 Bạch Đằng, gần cầu quay sông Hàn 

với tổng diện tích xây dựng gần 2.500m2. Còn dự án 

Golden City An Giang đến nay vẫn là nơi hội tụ đầy 

đủ giá trị sống đẳng cấp bậc nhất Miền Tây với cộng 

đồng cư dân văn minh; môi trường xanh trong lành; 

không gian sinh hoạt lý tưởng; kết nối thuận tiện và 

kinh doanh sinh lời. Đây được coi là công trình mang 

tính biểu tượng tại thành phố Long Xuyên.

2023 Quý Mão - 
Niềm tin của người 
Alphanam
Ngày 9/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà 

Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao Giải 

thưởng Sao đỏ 2022 cho 10 doanh nhân trẻ xuất sắc, 

có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc 

Mỹ tiếp bước Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải trở thành 

Sao Đỏ thứ hai của Tập đoàn Alphanam. Alphanam 

cũng chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên 

của Việt Nam có hai bố - con cùng là doanh nhân Sao 

Đỏ. Năm Quý Mão 2023 sẽ là năm đầu tiên phát huy 
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vai trò “xung kích” với vai trò doanh nhân Sao Đỏ của 

Tổng giám đốc Ngọc Mỹ. Và người Alphanam thì luôn 

giữ vững niềm tin vì Tập đoàn đang được chèo lái bởi 

những người lãnh đạo có đủ tâm, đủ tầm, luôn muốn 

tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc dành cho đội 

ngũ nhân sự, đồng thời làm việc bằng tinh thần trách 

nhiệm cao với xã hội.

Niềm tin là điều Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải liên tục 

nói đến và nhấn mạnh trong những chia sẻ của mình:  

“Mỗi một người Alphanam ở mọi vị trí đều cảm thấy 

tự tin, đơn giản vì chúng ta là người Alphanam, chúng 

ta là một gia đình. Sự tự tin không chỉ đến từ năng 

lực cá nhân mà còn vì sau lưng mình có Alphanam, có 

cấp trên, đồng đội, bạn bè, anh chị em hỗ trợ. Chúng 

ta sẽ chứng minh giá trị của bản thân bằng việc vượt 

qua thách thức, sống tốt hơn mỗi ngày, dù thành công 

hay thất bại cũng không nuối tiếc về những ngày 

đã qua và có niềm tin về những ngày sắp tới”. Năm 

Quý Mão đã bắt đầu với niềm tin về những khát vọng 

chinh phục mới, mỗi một năm Alphanam sẽ mở một 

cánh cửa và không có giới hạn cho những giấc mơ, 

những sự sáng tạo. 

Trong thời kỳ rất nhiều thử thách bủa vây doanh 

nghiệp, không chỉ gói gọn trong vấn đề hậu quả của 

Covid-19, mà còn đến từ nhiều nguyên nhân liên quan 

đến chính trị - xã hội thế giới, chưa bao giờ câu hỏi 

“tồn tại hay không tồn tại” trở nên cấp thiết đến như 

vậy. Nhưng với một doanh nghiệp có bề dày lịch sử và 

định hướng lâu dài như Alphanam, không phải là tồn 

tại, mà còn cần phát triển. Thử thách chỉ như một bát 

phở thêm hành, thêm ớt; gia vị làm mọi thứ trở nên 

đặc biệt hơn chứ không phải yếu tố quyết định tất cả.

Từ khi ca khúc “Dreamers” của World Cup 2022 được 

biểu diễn, mọi người đã quen thuộc với những câu 

hát “Look who we are, we are the dreamers. We make 

it happen, ‘cause we believe it” (Hãy nhìn xem chúng 

tôi là ai, chúng tôi là những người dám ước mơ. 

Chúng tôi biến ước mơ thành hiện thực, bởi chúng tôi 

tin tưởng vào điều đó). Niềm tin là điều tưởng chừng 

như viển vông, nhưng là nền tảng của việc dựng xây 

những tham vọng lớn. 

Mong rằng năm Quý Mão 2023, những công trình tại 

Hậu Giang, Bạc Liêu, Sa Pa của Alphanam Group đang 

triển khai, ấp ủ sẽ chinh phục các mục tiêu dài hạn 

và ngắn hạn; những con số từ Ngành Thương mại Sản 

xuất và Khối Khách sạn sẽ luôn lạc quan và tích cực; 

chúng ta lại được chứng kiến thêm nhiều tin vui “về 

đích” từ các dự án cơ điện... Niềm tin mãnh liệt rằng 

năm 2023 sẽ lại là một năm Mão tràn ngập tin vui và 

thành công!
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Trò chuyện đầu năm: năm Mão hỏi chuyện người tuổi Mão16

Một luồng sinh khí mới24

Vinh danh những ngôi sao Alphanam năm 202219
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Cứ 12 năm mới có một lần năm tuổi. Chuyên mục “Năm nào trò chuyện với người tuổi năm đó” 

được duy trì qua nhiều Alphanam Magazine số Tết nhưng chưa bao giờ “nguội” về mức độ quan 

tâm của độc giả. Những người Alphanam cùng tuổi Mão nhưng đến từ nhiều thế hệ, độ tuổi khác 

nhau có cảm xúc gì khi bước vào năm 2023?

MR. ĐỖ HỮU THẮNG
(16/4/1975 - Ất Mão)

Trưởng Ban Quản lý Marriott Đà Nẵng

Keyword của năm 2022 là

“Chuẩn bị nội lực Vượt Vũ Môn”

Năm 2022 là năm dịch bệnh đã được bình ổn hơn, 

không còn là mối nguy luôn rình rập như trước đây. 

Marriott năm nay đánh dấu là một năm chạy đà để 

cất cánh, là năm đòn bẩy, là năm chuẩn bị nội lực 

Vượt Vũ Môn, với nhiều thay đổi nhân sự, cơ cấu thay 

đổi, cách làm việc giữa các phòng ban cũng thay đổi 

với chiều hướng tích cực hơn, bởi vậy nên đây được 

coi là năm thúc đẩy cho thành công của năm 2023. 

Năm 2022, Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Marriott chưa 

đạt được thành tích ấn tượng nào cũng như chưa đạt 

được sự kỳ vọng từ Ban Lãnh đạo, nhưng Ban Quản 

lý Dự án Marriott đã đạt mốc 80%, có khả năng năm 

sau nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đưa vào 

sử dụng. Keyword của năm 2022 là “chuẩn bị nội lực 

Vượt Vũ Môn”, may mắn là sau khi hết dịch thì nhân 

sự của Marriott thích ứng và khởi động lại rất nhanh, 

luôn trong tâm thế thay đổi nhiều thứ để đáp ứng nhu 

cầu mới của Tập đoàn. Giờ đây, chúng tôi đã chuẩn bị 

về đích, nhìn thấy con đường phía trước sáng rõ để 

bước đi - đó một liều “doping” cho sự nỗ lực của tập 

thể BQLDA Marriott!
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Vấn đề tâm linh hay “xui rủi” liên quan đến “năm tuổi” 

thực hư thế nào thì cũng phải cẩn thận, nhưng nếu 

“xui rủi” có xảy ra mình phải đón nhận ở góc độ “một 

bài tập khó cho cuộc đời” và cùng giải quyết. Trên hết, 

tôi chỉ có nhiều cầu mong cho Marriott. Tôi mong 2023 

Marriott sẽ được đưa vào vận hành. Ở miền Trung và Đà 

Nẵng sẽ khởi công nhiều dự án hơn để chúng tôi được 

bận rộn hơn, làm việc với hơn 100% năng lượng. 

Tới tháng 3/2023, mốc nghiệm thu phòng cháy chữa 

cháy hoàn thành thì đây sẽ là  bước ngoặt  để xác 

định chúng ta đã hoàn thành toàn bộ hệ thống cơ 

điện, hay nói cách khác là trái tim của dự án đã hoạt 

động, những phần còn lại đưa vào sử dụng chỉ còn là 

vấn đề thời gian thôi. Nói đúng hơn, đó sẽ là thời điểm 

BQLDA Marriott chuẩn bị nhận tiếp nhiệm vụ khác từ 

tập đoàn.  Vậy nên trước mắt chúng tôi sẽ tập trung 

cho mục tiêu phòng cháy chữa cháy, đảm bảo một 

nền tảng vững chắc nhất cho năm mới phía trước.

2022 là một năm rất đặc biệt đối với tôi kể từ khi tôi 

trở thành thành viên của Alphanam. Sau 5 năm làm 

việc tại Phòng Thiết kế Cơ điện, đến nửa cuối năm 

2022 tôi có cơ hội được thử sức tại một vị trí mới, đó 

là Phòng Quản lý Thiết kế - một phòng mới thành lập 

với toàn bộ nhân sự là những người mới hoàn toàn. 

Do đó, ngoài hoàn thành công việc chuyên môn, tôi 

còn trở thành người truyền tải tới các thành viên 

trong phòng về môi trường làm việc, về văn hóa, về 

con người của Alphanam với mong muốn giúp mọi 

người sớm quen thuộc, nhanh chóng hòa nhập vào 

ngôi nhà chung Alphanam của chúng ta.

Dễ dàng nhận thấy, 2022 là một năm với nhiều khó 

khăn và thách thức, không chỉ với Alphanam mà là 

khó khăn chung của các doanh nghiệp trong nước và 

trên thế giới. Nhưng ở Alphanam, dưới sự lãnh đạo tài 

tình của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, Tổng giám đốc 

Nguyễn Minh Nhật, Tổng giám đốc  Nguyễn Ngọc 

Mỹ và Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Alphanam vẫn đứng 

vững và có những bước đi chắc chắn. Tôi tin điều 

đó sẽ tạo tiền đề cho năm mới 2023 Quý Mão với 

thật nhiều những đột phá và sẽ có bước phát triển 

nhanh chóng. Tôi rất mong đợi những công trình, 

những kỳ quan do người Alphanam xây dựng lên 

ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ Sa Pa, Đà Nẵng, An 

Giang cho đến Bạc Liêu,...

Năm Quý Mão 2023 chắc chắn sẽ là năm đặc biệt 

không chỉ của cá nhân tôi mà sẽ là năm ý nghĩa của 

rất nhiều người đồng niên với tôi. Chúng tôi bước 

sang tuổi 36 (vòng lặp thứ ba của 12 con giáp) - dấu 

mốc thể hiện “độ chín” của mỗi người trong cuộc 

sống và trong công việc. Bước sang tuổi này mọi 

người đều có ý thức phải sống có trách nhiệm với gia 

đình nhỏ của mình, sống có trách nhiệm trong công 

MR. NGUYỄN VĂN VỊ
(30/5/1987 - Đinh Mão)

Trưởng nhóm Quản lý Thiết kế Điều hòa - 

Phòng Quản lý Thiết kế 1 - CTCP A79

2022 và 2023 đều rất đặc biệt
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những chuyến đi trải dọc khắp chiều dài đất nước Việt 

Nam. Đó chính là những cơ duyên mà tôi rất tự hào và 

trân trọng trong năm vừa qua.

Một năm sau đại dịch trôi qua thật nhanh, tôi nghĩ 

không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người đều cảm thấy 

thời gian là chưa đủ để hoàn thành những dự định 

của bản thân và mong muốn đạt được trong công 

việc. Năm mới đến, tôi mong mình có thể phát triển 

sự nghiệp, có kinh tế tốt hơn để chăm lo cho những 

người thân yêu. Đây là năm tuổi đầu tiên của tôi sau 

khi đã trưởng thành. Mọi người thường bảo rằng năm 

tuổi thường đem lại điều không may, nhưng đối với 

tôi thì số phận của mỗi người là do bản thân mình 

nắm bắt và quyết định. Vì vậy chỉ cần bản thân suy 

nghĩ tích cực và tin tưởng vào chính mình thì mọi 

chuyện đều sẽ được giải quyết. Riêng đối với cá nhân 

tôi, 2023 là năm mà tôi có rất nhiều dự định riêng và 

khao khát học hỏi những điều mới lạ để phát triển 

bản thân hơn nữa.

Nhân dịp năm cũ sắp qua và năm mới gần kề, tôi xin 

gửi đến Ban Lãnh đạo và các anh, chị CBNV Tập đoàn 

lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc mọi 

người gặt hái được thật nhiều thành công và chèo 

lái con thuyền Alphanam ngày càng vững mạnh! Tôi 

cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các 

anh, chị, bạn bè đồng nghiệp dưới mái nhà chung 

Altara Residences Quy Nhơn. Chúng ta đã cùng nhau 

đồng hành qua một mùa hè rực lửa và tạo nên dấu ấn 

mang tên Altara trong lòng hàng nghìn người khách 

ghé thăm. Cho dù phải đối mặt với những quãng thời 

gian khó khăn đã và sẽ diễn ra trong tương lai, tôi xin 

chúc mọi người luôn an nhiên, có niềm tin tích cực 

vào tương lai và luôn thành công với những lựa chọn 

của mình!

việc mình đang làm hơn, với gia đình lớn Alphanam và 

sống có trách nhiệm với xã hội.

Thời khắc năm mới Quý Mão sắp đến gần, tôi xin 

gửi lời chúc đến Ban Lãnh đạo Tập đoàn và toàn thể 

CBNV có thật nhiều sức khỏe; đón một cái Tết đoàn 

viên, hạnh phúc bên gia đình và luôn cống hiến hết 

mình cho sự phát triển của Tập đoàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã gắn bó với 

Alphanam được gần một năm. Thời gian tuy không 

dài nhưng đó chính là cột mốc quan trọng đầu tiên 

trong đời tôi. Alphanam là ngôi nhà đầu tiên tôi được 

đặt chân đến sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp và rời 

ghế nhà trường. Tôi được gặp gỡ các anh chị bạn bè 

đồng nghiệp - những người đã có rất nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực du lịch - khách sạn. Quan trọng hơn cả, 

đó là cơ hội được trò chuyện cùng rất nhiều những vị 

khách đến từ nhiều nơi khác nhau, được nghe họ kể về 

MS. PHAN VŨ QUỲNH GIAO
(6/8/1999 - Kỷ Mão)

Bộ phận Lễ tân - Altara Residences Quy Nhơn

Từ ghế nhà trường

đến mái nhà Altara Quy Nhơn
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Lửa thử vàng, gian nan thử sức, năm 2022 người Alphanam đã sống và làm việc 

với một tinh thần chiến đấu “không lùi bước” để đạt được những mục tiêu, 

những kế hoạch của mỗi cá nhân và của cả Tập đoàn. Từ những giải thưởng cao 

quý, những báo cáo vượt tiến độ hay những dự án về đích thành công đều là 

những dấu ấn đáng nhớ của một năm 2022 nhiều biến động. Những tin vui cùng 

những thành tựu gặt hái được trong 12 tháng vừa qua chính là kết quả sự chú 

tâm cao độ, nỗ lực hết sức, sáng tạo không ngừng và đặc biệt luôn tìm thấy “cơ 

trong nguy” của mỗi người Alphanam.

Trong những ngày cận kề cuối năm, người Alphanam vẫn không ngừng cống 

hiến, không ngừng nỗ lực để Đại gia đình chúng ta cùng nhau khép lại một năm 

2022 thành công viên mãn. Cùng nhìn lại 26 ngôi sao Alphanam xuất sắc nhất 

Quý IV được gọi tên và vinh danh.
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Chúc mừng các Anh, Chị đã có những thành công rực rỡ trong năm 2022 vừa qua. 

Hy vọng rằng trong năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó và đóng thật nhiều thành 

tích xuất sắc hơn nữa cho mái nhà chung Alphanam.
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AI SẼ LÀ NGƯỜI ALPHANAM
XUẤT SẮC NĂM 2022

26 ngôi sao tỏa sáng của Quý IV là những mảnh ghép cuối cùng tạo lên con số 102 người 

Alphanam xuất sắc trong Bốn quý của năm 2022. Một con số xứng đáng với những cố gắng, 

những quyết tâm và sự cống hiến trong 365 ngày vừa qua. Mỗi mảnh ghép, mỗi gương mặt là 

những minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, kề vai chung sức đóng góp vào sự phát triển 

chung của cả Tập đoàn.

Năm 2022 là một năm đặc biệt khi chúng ta có nhiều những “kỷ lục” được thiết lập liên quan 

đến giải thưởng “Ngôi sao Alphanam xuất sắc quý”: 

• Tổng số lượng thành viên xuất sắc của năm cao nhất từ trước đến nay với 102 người

• Số lượng thành viên Alphanam của một quý được vinh danh nhiều nhất từ trước đến nay, có 

quý lên đến 26 người 

• Lần đầu tiên có những gương mặt tỏa sáng nhiều lần trong một năm 

Đại gia đình Alphanam hãy cùng chờ đón kết quả: Ai sẽ trở thành người Alphanam xuất sắc năm 

2022. Kết quả sẽ được công bố tại sự kiện tổng kết năm với chủ đề “Không giới hạn”, được tổ 

chức trực tuyến vào ngày 16/1/2023 sắp tới.
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Một luồng

Sinh khí mới

Với sự sáng tạo đến từ những nhân tố mới kết hợp với bản lĩnh được luyện rèn qua nhiều năm 

tháng của đội ngũ nhân sự lâu nay tại Alphanam, những giá trị của Tập đoàn sẽ tiếp tục được 

nuôi dưỡng, hun đúc trong năm 2023 để kết nối tất cả các thành viên, huy động nguồn lực 

nhằm tạo ra sức mạnh lan tỏa và sự phát triển vững bền.

Tên tuổi Alphanam - một nhà đầu tư lớn bước chân vào 

trong thị trường Bất động sản, đặc biệt trong lĩnh vực Du 

lịch Dịch vụ với đầy khát vọng để trở thành Thương hiệu 

đặc sắc với những Tác phẩm kiến trúc ấn tượng đang dần 

hình thành bởi các kiến trúc, tổ chức tư vấn hàng đầu 

thế giới như WATG, Bill Bensley... sáng tác cùng đội ngũ 

thành viên A79 dưới ngọn lửa dẫn đường đầy đam mê 

của Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải. 

Và S-Design là một công ty vốn được hình thành và dẫn 

dắt bởi Ts. Salvador Perez Aroyo (Spain) đã cùng Viện 

MR. NGÔ TRUNG HẢI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần A79

Năm Tân Sửu 2021 và Nhâm Dần 2022 trở thành “lần đầu tiên” đến với Alphanam của nhiều cán 

bộ quản lý mới tại Tập đoàn, họ nắm giữ vị trí chủ chốt và hứa hẹn sẽ là những nhân tố quan 

trọng tạo nên thành công của Alphanam năm Quý Mão. Dù mới tiếp nhận văn hóa của Alphanam 

chưa lâu, nhưng đối với họ, Alphanam đã trở thành một nơi làm việc với nhiều ý nghĩa đặc biệt.

ĐỀ CAO
TÍNH CẠNH TRANH

VÀ ĐỘT PHÁ
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Một luồng

Sinh khí mới

Quy hoạch ĐTNTQG (lúc đó tôi đang là Viện trưởng) cộng 

tác thực hiện nhiều công trình ở Hạ Long, Móng Cái 

(Quảng Ninh) nổi tiếng. Đó là những cơ duyên từ lâu để 

rồi một ngày “thuận trời”, tôi quyết định về với Alphanam 

và được tham gia vào quá trình xây dựng công ty A79 

với những thay đổi từng ngày. Cũng không thể không 

nói đến tầm nhìn xây dựng những công trình lớn, những 

kỳ quan có giá trị thiết thực với xã hội của Ban Lãnh đạo 

Alphanam và của A79 - điều này đã hoàn toàn thuyết 

phục tôi. Giờ là lúc tôi tận hưởng đam mê của mình, 

không những thế tôi hy vọng sẽ thành công trong vai trò 

là người truyền lửa và lan tỏa đam mê, mang đến sự hứng 

khởi cho các anh, chị, em trong công ty với các hoạt động 

sáng tạo và mới lạ nhưng cũng giàu tính chuyên môn. 

Dù mới thành lập chưa lâu, nhưng A79 có đầy đủ điều 

kiện và tiềm năng để trở thành một công ty tư vấn thiết 

kế lớn. Tại đây có lực lượng đông đảo những người trẻ 

giàu nhiệt huyết, có điều kiện cơ sở vật chất tốt, với Ban 

Lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận thử thách để đột phá. Các 

công ty tư vấn thiết kế hiện nay tại Việt Nam không nhiều 

đơn vị sở hữu dây chuyền làm việc với cơ cấu phòng ban 

hoàn thiện như A79 của chúng ta. A79 có tiềm lực, có 

tiềm lực, có khát vọng. Một khi đã xây dựng đội ngũ cho 

chính mình, không cần tốn chi phí cho nguồn lực từ bên 

ngoài - nghĩa là mình đã có lãi. 

Tôi cho rằng, yếu tố quan trọng nhất trong nghề này là 

tính cạnh tranh thị trường, điều này sẽ giúp phát huy tư 

tưởng sáng tạo của những người làm nghề. Nếu chỉ an 

toàn với công việc thì vài năm sau chắc chắn sẽ năng lực 

sẽ bị cùn đi. Phải vắt tay lên trán và nghĩ “Làm thế nào 

để người kiến trúc sư bằng nhiều cách đáp ứng được 

nhu cầu của xã hội” thì tự dưng tư duy sẽ thông suốt, 

tạo tiền đề cho những sáng tạo lớn hơn. A79 cần nhận 

thức được cái đó, chúng ta cần vươn tầm ra thị trường 

lớn và tự mình “bơi”. Dựa trên cái gốc là một nền tảng 

tốt, năm 2023 tới đây, A79 cần sự đột phá, cạnh tranh 

và tính thương trường trong đội ngũ của mình. Những 

cuộc cạnh tranh khốc liệt sẽ giúp chúng ta trưởng thành 

nhanh, không chỉ cạnh tranh với các đơn vị trong nước 

mà còn phải hàng đầu thế giới. Đã lao vào công việc thì 

phải hết sức tập trung, lao tâm khổ tứ để đạt được. Vinh 

quang chính là sự thắng lợi trí tuệ, có thể tự hào kể suốt 

đời. Giờ A79 đã được cung cấp thuyền, chúng ta sẽ bơi 

thật mạnh, thật xa, thật nhanh, mục tiêu trước mắt cần 

đạt Chứng chỉ hành nghề với thứ hạng cao hơn, sẵn sàng 

đảm nhận các đồ án quy hoạch lớn của các Tỉnh, Thành 

phố và Quốc gia.

Hiện tại, A79 là công ty chuyên nghiệp có khả năng đảm 

nhận từ A-Z, từ quy hoạch, công trình, cảnh quan, nội 

thất, cơ điện, sử dụng hệ thống điều hành BIM hoàn 

chỉnh, dự toán… Mong muốn của tôi là càng ngày những 

bộ phận sẽ càng liên kết với nhau thành một dây chuyền 

chuyên nghiệp, mỗi một ngày trôi qua được chúng ta 

tự tính toán theo công việc làm được chứ không phải là 

những chuỗi ngày chấm công sáng - tối. 

Tôi thường đùa rằng, ngoài văn hóa vân tay, cần còn có 

thêm văn hóa chấm bằng “vân não”. Sản phẩm là gì, chất 

lượng công việc ra sao quan trọng hơn là việc chấm công 

đủ hai lần một ngày. Với những công ty mang tính sáng 

tạo như A79, tôi luôn nói với các anh, chị, em rằng đừng 

trở thành những “công nhân trong nghề”. Con người tạo 

ra môi trường, đã có sẵn con đường đi tiềm năng nhưng 

phải có cá tính, có tư chất đặc biệt. Năm 2023 tôi mong 

rằng A79 sẽ trở thành “một tổ chức giỏi được xây dựng 

lên từ thương hiệu của các cá nhân”, với những thành 

viên sáng tạo và dám thử thách.
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Tôi mong rằng năm 2023 là một năm có nhiều khởi sắc 

cho Tập đoàn Alphanam nói chung và Ban Tài chính 

nói riêng. Chúng ta đã rất nỗ lực vượt qua hai năm 

Covid khó khăn, đã nắm bắt được cơ hội phát triển quỹ 

dự án, M&A các dự án lớn trong năm 2022 để chuẩn bị 

cho cơ hội phát triển bùng nổ trong năm 2023 - 2024. 

Tôi mong muốn được đồng hành, gắn bó và chứng kiến 

Tập đoàn chúng ta gặt hái được nhiều thành quả tích 

cực trong những năm tới.

Tôi đến với Alphanam và Altara Hospitality Group 

khá bất ngờ. Sau khi tìm hiểu thông tin và trải qua 

cuộc phỏng vấn, tôi rất ấn tượng với tầm nhìn, dự 

định, kế hoạch phát triển của Tập đoàn và Công ty. Từ 

đó tôi có mong muốn được tham gia, góp sức để trở 

thành một phần trong sự phát triển và thành công của 

những tầm nhìn và kế hoạch đó. 

Trong năm 2022 vừa qua, thời gian tôi làm việc tại 

đây dù chưa tròn năm, nhưng với tôi đó là những trải 

nghiệm tuyệt vời, cảm xúc thăng hoa khi vượt qua biết 

bao khó khăn để đạt đến thành công. Cảm xúc tự hào 

khi được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch 

vụ, cảm giác dù mệt nhưng vẫn hào hứng chứng kiến 

những thành quả tốt đẹp đến sau bao giờ phút cân 

não làm việc,… và vô vàn những trải nghiệm khác.

Sau tất cả, công việc tại Tập đoàn đã ở bên tôi theo 

cách như vậy, như trở thành một phần hơi thở để tôi 

luôn cảm thấy gắn bó và đồng hành. Đồng thời, tôi 

MR. NGUYỄN NGỌC LONG
Phó Ban Quản lý Vận hành Khách sạn -

CTCP Altara Hospitality Group (AHG)

KHÁT VỌNG GÓP SỨC

Sau hơn một năm làm việc tại Alphanam, tôi rất thích 

môi trường làm việc của Tập đoàn, nơi mọi người ở 

nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng sự hòa nhập và ăn 

ý là rất lớn. Trong một năm khó khăn của thị trường 

bất động sản nói chung, thị trường tài chính nói riêng 

nhưng tất cả thành viên của Ban Tài chính nói riêng 

và Tập đoàn nói chung đã không ngại khó, không ngại 

khổ, cùng phấn đấu, cống hiến vì công việc chung.

Vào những ngày cuối năm 2021 và 2022, các anh, chị, 

em của Ban Tài chính chúng tôi đã cùng xắn tay hỗ trợ 

nhau làm việc hết mình, không kể ngày đêm để kịp giải 

ngân những dự án lớn, góp phần tăng thêm quỹ đất và 

những dự án lớn cho Tập đoàn.

MS. NGUYỄN THỊ MAI THANH
Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn

KỲ VỌNG
MỘT NĂM KHỞI SẮC
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thêm yêu mến và mong muốn làm được nhiều hơn, đạt 

được nhiều cột mốc mục tiêu hơn để tiếp nối sứ mệnh 

phát triển thành công của Tập đoàn.

Trong năm 2023, tôi mong muốn đạt được những 

thành quả mới, luôn cao hơn, xa hơn và tốt hơn nữa. 

Với Altara Residences Quy Nhơn, tôi mong muốn tên 

tuổi, thương hiệu của khách sạn sẽ là một điểm sáng 

trên bầu trời du lịch nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn và trở 

thành một điểm đến ấn tượng từ lưu trú đến ẩm thực. 

Trên hết, tôi muốn chinh phục những mục tiêu, kế 

hoạch đã đặt ra để tự hào là một thành viên hết mình 

vì sự phát triển của Tập đoàn.

ấn tượng ban đầu đó là hoàn toàn chính xác. Bản thân 

tôi và các thành viên Ban Pháp chế đều ý thức được 

rằng sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp bước phát huy một 

cách thành công những giá trị to lớn từ các thế hệ 

đàn anh đi trước để lại. Sự kế thừa đó cần được phát 

huy một cách tối đa và cố gắng mang lại giá trị đối với 

hoạt động pháp lý của Tập đoàn. Với vị trí, vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế, tôi mong rằng Pháp 

chế sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Ban Lãnh 

đạo đã giao, không chỉ làm tròn vai trò mà cần phải 

làm tốt trách nhiệm của mình!

Đến với Alphanam, ban đầu tôi cũng hơi “ngợp” trước 

một môi trường làm việc mới, với nhiều trăn trở đối với 

những vấn đề pháp lý còn tồn  mà chưa thể giải quyết 

ngay được. Năm 2023 Ban Pháp Chế nói chung và cá 

nhân tôi nói riêng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm 

vụ đã đề ra, với lộ trình phù hợp cho một chặng đường 

phía trước xa hơn và dài hơn.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Alphanam đó là người 

Alphanam rất thân thiện, mọi người đều chủ động với 

công việc của mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy 

MR. PHAN QUANG TIỆP
Phó Phòng Pháp chế

CHUẨN BỊ
CHO MỘT LỘ TRÌNH
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VIỆT NAM 2022

10ĐIỂM NHẤN
NỔI BẬT

&

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 của 6 vùng kinh tế nhằm phát huy lợi thế của 

mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Đặc biệt, Nghị quyết số 18 được 

xem là sẽ tạo ra sự đột phá trong quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước 

phát triển có thu nhập cao. 

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, 

tạo đột phá về hạ tầng, kết nối không gian giữa các vùng trong cả nước.

Năm 2022, Việt Nam được quốc tế đánh giá đã đạt được những thành tựu cực kỳ 

ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật trong các quốc gia phục hồi và 

phát triển mạnh mẽ sau Đại dịch COVID-19. Cùng điểm lại 10 điểm nhấn được Ban 

Biên tập Alphanam Magazine phân tích và tổng hợp.

1. TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH HÀNG LOẠT NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG
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266 triệu mũi vaccine đã được tiêm; gần 100% người từ 12 

tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi cơ bản; tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho 

người từ 18 tuổi trở lên là 80%, mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi đã đạt hơn 93%.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có chiến lược sử dụng 

vaccine phù hợp, hiệu quả với cam kết của toàn bộ hệ thống 

chính trị và người dân, nhờ vậy dịch được kiểm soát, cuộc 

sống trở lại với nhịp độ bình thường để phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội.

Ngày 15/3 - ngày mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế 

được coi là một “cú hích” phá băng du lịch sau gần hai 

năm lao đao. Năm 2022, Việt Nam là điểm đến của 3,5 

triệu lượt khách quốc tế, chưa đạt kỳ vọng nhưng là 

tín hiệu khả quan để phục hồi. Du lịch nội địa bùng nổ 

khi đạt hơn 101,3 triệu lượt khách, vượt cả tổng lượng 

khách thời điểm trước COVID-19.

Năm 2022, Việt Nam được bầu là Phó Chủ tịch Đại 

Hội đồng Liên Hợp Quốc và thành viên Hội đồng Nhân 

quyền Liên Hợp Quốc (lần thứ hai). Trong bối cảnh thế 

giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, công 

tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, tăng 

cường; góp phần củng cố, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế 

của nước ta và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, 

thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

2. CHIẾN DỊCH TIÊM VACCINE
CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ

3. MỞ CỬA BẦU TRỜI, PHÁ BĂNG DU LỊCH

4. DẤU ẤN NGOẠI GIAO VIỆT NAM
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Trong năm 2022, toàn ngành Thuế tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, 

tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện Chương trình Phục hồi và Phát 

triển kinh tế với tổng số tiền lên tới trên 186.000 tỷ đồng.

Việc thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được 

đánh giá là có tác động tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao, góp 

phần tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Hơn 700 tỷ USD là con số kim ngạch xuất nhập khẩu 

cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, ước tính xuất siêu 

hơn 11 tỷ USD gấp hơn 3 lần năm 2021. Kết quả này 

càng ấn tượng hơn trong bối cảnh thương mại toàn 

cầu sụt giảm.

Trước đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã 

lần lượt đạt các mốc 500 tỷ USD, 600 tỷ USD vào năm 

2020 và 2021, cho thấy sự đi lên tăng trưởng ổn định 

và bền vững của Việt Nam.

5. TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ THUẾ, PHÍ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

6. XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT KỶ LỤC MỚI
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Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/12 cho 

thấy ước tính GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02% 

so với năm 2021 (vượt mục tiêu đề ra 6 - 6,5%), đây là 

mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022, 

đồng thời cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ USD, tăng 12,18%. Đây 

là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy 

giảm động lực tăng trưởng, lạm phát và chi phí sinh 

hoạt tăng cao.

Năm 2022, VN-Index lần đầu tiên trong lịch sử có phiên vượt 1.500 điểm, nhưng chỉ sau hơn nửa 

năm đã rơi xuống dưới 900 điểm. Biến động mạnh liên tiếp đã đưa VN-Index lọt “top” các chỉ số 

tăng/giảm mạnh nhất thế giới.

Về thị trường xăng dầu, vào khoảng tháng 10, tháng 11, người dân ở nhiều địa phương phải xếp 

hàng dài để chờ mua xăng hoặc chỉ được mua xăng theo định mức. Thậm chí có thời điểm có tới 

200/17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

7. TĂNG TRƯỞNG GDP VƯỢT KẾ HOẠCH
TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI ẢM ĐẠM

8. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, TRÁI PHIẾU,
BẤT ĐỘNG SẢN, XĂNG DẦU NHIỀU BIẾN ĐỘNG
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Theo Báo cáo thường niên “Nền kinh tế số Đông Nam Á” lần thứ 7 do Google, Temasek và Bain & Company thực 

hiện và công bố, nền kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á với tổng 

giá trị hàng hóa dự kiến tăng 28%, đạt mức 23 tỷ USD trong năm 2022. Đóng góp cho tốc độ tăng trưởng nhanh này 

là sự phát triển ấn tượng của thương mại điện tử với mức tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021.

Về doanh thu, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của ngành kinh tế số năm 2022 ước đạt 

148 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2021.

Vượt qua nhiều khó khăn, Việt Nam đã tổ chức được kỳ Sea Games thành công nhất trong lịch sử. Với 446 

huy chương, trong đó 205 huy chương vàng, Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn, nhưng trên tất cả, Sea 

Games 31 sáng lên tình đoàn kết ASEAN, tinh thần thể thao cao thượng.

Hình ảnh khán giả Việt Nam cổ vũ cuồng nhiệt ở tất cả các môn thi đấu dù có vận động viên chủ nhà hay 

không đã thực sự chạm vào trái tim bè bạn quốc tế.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một đại hội thể thao, Sea Games 31 là cơ hội khẳng định thương hiệu quốc gia, 

quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

9. KINH TẾ SỐ TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

10. SEA GAMES 31 VÀ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
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“MÃNH LIỆT
NHƯ HỔ”

CỦA NGƯỜI ALPHANAM
NHỮNG NGÀY

CUỐI NĂM NHÂM DẦN

NĂNG LƯỢNG

Những ngày cuối năm, tại công trường Mường Hoa, 

tiếng động cơ xe tải, tiếng máy móc,… cùng hình ảnh 

công nhân vẫn đang miệt mài làm việc để kịp tiến độ 

đề ra trước khi nghỉ Tết đã tạo nên một không khí lao 

động vô cùng sôi động, rộn ràng.

Ngày 6/1/2023 là một ngày đáng nhớ với người làm 

truyền thông nội bộ, khi mọi điểm cầu Alphanam 

Group từ Sa Pa, Hưng Yên, Hà Nội, Quy Nhơn đến 

Bạc Liêu, An Giang đã bắt sóng cảm xúc, cùng nhau 

chia sẻ những tinh thần làm việc hăng say, miệt mài 

trên nhóm zalo “I Love Alphanam” trong một không 

khí hối hả của những ngày cuối năm Nhâm Dần.

CÔNG TRƯỜNG MƯỜNG HOA - SA PA
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Những ngày cuối năm, người FUJIALPHA vẫn miệt mài 

trong từng giờ lao động!

Cũng là âm thanh rộn ràng, nhưng ở đầu cầu Quy 

Nhơn đó là những tiếng cười nói, sự sẻ chia của 

những vị khách hàng đáng mến cùng đại sứ Altara 

thân thiện, tận tâm.

CÔNG TY CP THANG MÁY FUJIALPHA - HÀ NỘI

ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN
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Khí thế lao động khẩn trương của anh, chị, em Ban 

Quản lý dự án Bạc Liêu cùng đội ngũ hùng hậu của 

Alphanam E&C trực tiếp thi công trên công trường thể 

hiện rõ qua những bức hình ý nghĩa được chụp vào 

thời điểm cuối năm.. Ai nấy đều hăng say làm việc với 

quyết tâm thi đua, tăng tốc chào đón một mùa xuân 

mới với những cột mốc mới!

Ở Hưng Yên, người Alphanam tại nhà máy ALPEC 

cũng đang hăng say lao động, quyết tâm cho những 

kế hoạch cuối năm Nhâm Dần.

CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN BẠC LIÊU

NHÀ MÁY ALPEC - HƯNG YÊN
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Từ 33A Bà Triệu - Hà Nội tất cả thành viên của VIREX 

cũng đang đồng hành cùng các thành viên Ban Quản 

lý dự án từ Mường Hoa Sa Pa, Bình Minh Cao Viên, tới 

Bạc Liêu, An Giang…

Những Chiến binh Alphanam làm việc không ngừng nghỉ 

những ngày cuối năm tại Dự án Golden City - An Giang, 

quyết tâm cho một năm Nhâm Dần thành công mỹ mãn.

CÔNG TY CP VIREX - HÀ NỘI

CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN GOLDEN CITY - AN GIANG
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Những ngày cuối năm, các thành viên của ATA Pharma cùng 

nhau nghiên cứu chiến lược mới, sẵn sàng bước vào năm 

Quý Mão 2023 với nhiều đột phá mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA - HÀ NỘI
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Tại Alphanam, năm 2021 chúng ta có một bước ngoặt 

lớn khi áp dụng E-OFFICE vào hệ thống hoạt động 

của Tập đoàn, đến năm 2022 là một bức tranh công 

nghệ mới mang thông điệp “thay đổi và bứt phá” tại 

hai công ty thành viên của Alphanam. Công ty Cổ 

phần Thang máy FUJIALPHA và Công ty Cổ phần Liên 

doanh ALPEC đã áp dụng công nghệ chuyển đổi số 

CRM một cách toàn diện trong hoạt động vận hành 

nội bộ của doanh nghiệp.

Năm 2020 và 2021, Đại dịch COVID-19 bao phủ toàn cầu, các kết nối trực tiếp bị đứt gãy và các 

kết nối số thể hiện vai trò then chốt để giúp cho “dòng chảy” tương tác xã hội không bị gián 

đoạn. Đến năm 2022, Thế giới dần bước ra khỏi dịch bệnh, công nghệ số đóng vai trò quan 

trọng và trở thành xu hướng công nghệ nổi bật trên thị trường trong đó có Việt Nam. Alphanam, 

FUJIALPHA và ALPEC không đứng ngoài “dòng chảy chung” đó.
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Gần 20 năm qua, FUJIALPHA và ALPEC đã tạo nên rất 

nhiều dấu ấn đặc biệt để khẳng định tên tuổi cũng 

như thương hiệu trên thị trường Thang máy Việt 

Nam, Quốc tế. Tuy nhiên, để có những bước tiến mới, 

những bước xoay chuyển bứt phá với sự đi lên của 

xã hội thì năm 2022 chính xác là một thời điểm thích 

hợp nhất mà FUJIALPHA và ALPEC sẽ thay đổi, trở 

thành những doanh nghiệp trong ngành Thang máy 

tiên phong áp dụng chuyển đổi số CRM để bắt kịp 

những xu hướng của thị trường. 

Bà Phùng Thanh Hằng - Chủ tịch Công ty Cổ phần 

Thang máy FUJIALPHA nhấn mạnh: “Trên chặng 

đường vừa qua, thương hiệu thang máy FUJIALPHA 

đã có những dấu ấn đậm nét, những thành tựu nổi 

bật trên thị trường. Tuy nhiên, thị trường phát triển, 

đồng nghĩa với đối thủ của chúng ta cũng ngày càng 

phát triển, chính vì vậy chúng ta luôn phải thay đổi 

để có những sản phẩm, dịch vụ chất lượng hơn. Với sự 

quyết tâm từ phía ban lãnh đạo, FUJIALPHA và ALPEC 

sẽ cùng nhau áp dụng nền tảng chuyển đổi số CRM để 

đem lại những hiệu quả tốt nhất trong công việc cũng 

như quản lý doanh nghiệp”.

Công nghệ là chìa khóa để mở cửa tương lai. Ngày 

nay, chuyển đổi số là vô cùng cần thiết. Lựa chọn việc 

áp dụng phần mềm CRM tại FUJIALPHA, ALPEC thời 

điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023 đã đem lại những 

thay đổi tích cực trong quá trình làm việc và phối hợp 

của các phòng, ban. 

Ông Hoàng Thế Duy - Tổng giám đốc nhà máy ALPEC 

nói về kỳ vọng cho sự thay đổi lớn này: “Đối với 

ALPEC, muốn đem lại giá trị hiệu quả, tối ưu chi phí, 

tăng sức cạnh tranh thì xu hướng chuyển đổi số là một 

trong những công cụ không thể thiếu được”. Cùng 

với sự đồng hành của Ban Lãnh đạo, ông cũng mong 

toàn bộ CBNV sẽ áp dụng Chuyển đổi số một cách tốt 

nhất vào trong chặng đường phát triển sắp tới của 

FUJIALPHA và ALPEC.

Với những kế hoạch triển khai một cách chuyên 

nghiệp và bài bản từ khâu chuẩn bị setup phần mềm, 

đào tạo CBNV cho đến việc áp dụng đi vào thực 

tiễn, hy vọng công nghệ chuyển đổi số CRM sẽ đem 

lại hiệu quả tối đa cho CBNV của Công ty Cổ phần 

Thang máy FUJIALPHA và Công ty Cổ phần Liên 

doanh ALPEC.

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
NĂM NHÂM DẦN

&

Nếu như năm 2021, hầu hết các sự kiện đều phải tổ chức online qua Zoom bởi ảnh hưởng tiêu cực 

từ các yếu tố bên ngoài, thì 2022 được coi là năm tái khởi động cho các sự kiện trực tiếp -  nơi các 

thành viên gặp gỡ nhau và quây quần trong một không gian ấm áp, thân tình. Khởi đầu với sự 

kiện Tất niên “Bản lĩnh Chiến binh” qua hình thức online, cho đến mốc kỷ niệm thành lập Tập 

đoàn 19/8 gây ấn tượng với sự kiện ngoài trời chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay mang tên 

“Hành trình vượt vũ môn” và rất nhiều các sự kiện khác trong năm. Các sự kiện của năm 

2022 với sự phong phú về cách tổ chức và ý tưởng thực hiện đã tạo nên một năm nhiều dấu 

ấn đối với văn hóa nội bộ của Alphanam. 

Năm 2022 là năm của “Nhanh hơn” trong suy nghĩ và hành động - của “Gắn kết và Lan tỏa” 

giá trị - của “Quyết tâm lớn” trong quý đón mừng tuổi mới của Tập đoàn - và của “Bình 

thường cũ với những nấc thang mới” cho mục tiêu tổng kết cuối năm rực rỡ. Thông điệp được 

gửi gắm qua từng sản phẩm bài viết, hình ảnh, video là tâm huyết của Ban Marketing và 

Truyền thông Tập đoàn, cũng là mong muốn đem đến những giá trị tinh thần riêng biệt dành 

cho người Alphanam.
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Đặc biệt, năm Nhâm Dần khởi đầu với chủ đề “Bản lĩnh Chiến binh”, tôn vinh những 

người Alphanam luôn làm việc với tinh thần và ý chí không lùi bước. Truyền thông nội bộ 

cũng không đứng ngoài cuộc. Những E-Magazine viết về tâm sự và chia sẻ của người 

Alphanam liên tục được “xuất xưởng” hàng tháng, để người Alphanam hiểu hơn về 

những người đồng nghiệp, người anh, người chị, người bạn, người em xung quanh mình. 

Câu chuyện thường ngày có thể một, hai câu không thể cảm nhận hết về nhau, nhưng 

qua E-Magazine thì có thể. Đó là lý do E-Magazine đang là bài viết thu hút được lượt 

xem top đầu trong các sản phẩm truyền thông nội bộ của Tập đoàn. 

Những con số thống kê có thể minh chứng thêm phần nào về bức tranh toàn cảnh

của truyền thông nội bộ năm 2022

Hy vọng rằng, Alphanam năm 2023 sẽ tiếp tục có những thành tích đáng tự hào 

được góp phần bởi công tác truyền thông nội bộ của Tập đoàn.

646
bài viết được đăng tải tại

website Alphanam Family / Group Zalo I love Alphanam

19
bài viết E-Magazine

được phát hành

315
lượt xem trung bình

các bài viết E-Magazine

8
sự kiện lớn

được tổ chức

8,72
là điểm khảo sát mức độ hài lòng các ấn phẩm

truyền thông nội bộ của năm 2022

(số liệu từ Phòng Chất lượng Đào tạo)

8,93
là điểm khảo sát mức độ hài lòng về sự kiện

“Hành trình Vượt Vũ Môn”

kỷ niệm 27 năm thành lập Tập đoàn

52
video

được sản xuất 

310
trung bình lượt xem video

trên nền tảng Youtube

(Số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2022)

12
Infographic được viết

và thiết kế công phu

11
số Nội san ra mắt,

trung bình 56 trang / số
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(Số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2022)

12
Infographic được viết

và thiết kế công phu

11
số Nội san ra mắt,

trung bình 56 trang / số
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Năm Mão nói chuyện Mèo

Bài thơ “Mùa xuân Alphanam” - tác giả Mr. Hoàng Ngọc Bính

47

49
Thư cảm ơn từ Ban Biên tập Alphanam Magazine50

NÓI CHUYỆN
NĂM MÃOMÈO
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NÓI CHUYỆN
NĂM MÃOMÈO

Có một câu chuyện thú vị đằng sau vị trí của Mèo 

trong 12 con giáp. Truyện xưa kể rằng, Ngọc Hoàng 

tổ chức một cuộc thi chọn 12 con vật đại diện cho 

12 năm liên tiếp. Mèo và Chuột vốn thân quen nên rủ 

nhau tham dự. Ban đầu chúng đi chung với nhau, đến 

khúc sông lớn gặp được Trâu và nhờ quá giang. Tuy 

nhiên tranh thủ lúc Mèo không để ý, Chuột đã nhanh 

tay đẩy Mèo xuống nước và cùng Trâu qua sông. Lúc 

lên Thiên đình thì Chuột nhanh trí nhảy xuống trước 

chiếm vị trí đầu tiên, sau đó là Trâu.

Về phần Mèo, sau khi ngã xuống sông, được Hổ cứu 

cũng lên chầu Ngọc Hoàng ngay sau đó với vị trí thứ 4 

sau Hổ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc 

Mèo luôn có ác cảm và tìm cách tiêu diệt Chuột.

Mèo là hiện thân của một khả năng quan sát đặc biệt, 

bình tĩnh và khôn ngoan. Trong văn hóa tâm linh của 

các dân tộc ở châu Phi thì Mèo là con vật linh thiêng 

và được chọn là vật tế lễ trong các nghi lễ tôn giáo 

quan trọng.

Mèo là con vật rất đỗi thân quen trong cuộc sống thường ngày của người dân Việt.

Nhân năm Quý Mão sắp tới, chúng ta hãy cũng tìm hiểu thêm về con vật đáng yêu này.

Người sinh năm Mão âm lịch được gọi là người tuổi Mão. Đây chính là con giáp thứ 4 

trong bộ 12 con giáp, đứng trước tuổi Thìn - con Rồng và sau tuổi Dần - con Hổ.

1. SỰ TÍCH TUỔI MÃO

2. Ý NGHĨA CỦA MÈO
TRONG MƯỜI HAI CON GIÁP
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Mèo trong quan niệm của người Trung Quốc là một 

con vật tốt lành. Từ dáng điệu của Mèo, họ tạo ra các 

điệu múa trong dân gian.

Việt Nam là quốc gia duy nhất có sự xuất hiện của 

Mèo trong bảng các con giáp. Với các quốc gia khác 

như Trung Quốc, Hàn Quốc,… thì vị trí này thuộc về 

loài Thỏ. Nguyên nhân bởi ở các quốc gia này Thỏ 

là loài vật phổ biến hơn, phù hợp để sinh sống ở 

những khí hậu đặc trưng riêng biệt mà Việt Nam 

không có được. 

Ngoài ra, cũng có một số quan niệm cho rằng, ở các 

nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, ban đầu khi tìm các 

con vật đại diện và sắp xếp vào bảng 12 con giáp thì 

nguyên tắc sắp xếp âm dương dựa vào số móng chẵn 

và lẻ. Với Mèo thì số móng trên chân là chẵn và móng 

của con vật liền kề là Hổ cũng là số chẵn nên Thỏ 

được chọn vì có số móng lẻ.

Người sinh năm Mão thường có khả năng thành công 

vượt trội trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống 

bởi họ thường dùng hết khả năng và tâm huyết của 

mình vào công việc được giao. Hơn hết:

• Họ là người cực kỳ nhạy bén, tinh nhanh, thông 

minh nên phù hợp với lĩnh vực kế toán hay toán học.

• Người tuổi Mão khá nhạy cảm, thích yên ổn, nắm 

bắt vấn đề nhanh chóng và sống tình cảm.

• Người tuổi Mão có thể sống và thích nghi với môi 

trường nhờ các đặc điểm tốt như nhanh nhẹn, kiên 

nhẫn, nghiêm túc và thông minh. Đức tính này lấy từ 

đặc điểm tốt của loài Mèo là khả năng rình và bắt mồi.

• Ngoài ra, người tuổi Mão có tính gắn bó lâu dài, họ 

kiên định, sống chậm rãi.

• Những người tuổi Mão cũng dùng thái độ nghiêm túc, 

trân trọng trong chuyện yêu đương hay hôn nhân.

3. TẠI SAO Ở MỘT SỐ NƯỚC MÈO 
KHÔNG CÓ TRONG 12 CON GIÁP?

4. ĐẶC ĐIỂM TRONG TÍNH CÁCH CỦA 
NGƯỜI TUỔI MÃO

Thỏ là một loài động vật không quá quen thuộc đối 

với người Việt Nam. Do vậy, Mèo được chọn làm động 

vật thay thế bởi sự gần gũi, gắn liền với đời sống hằng 

ngày của người dân.
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Vậy là mùa xuân thứ 28 đã sang
28 lần cây đào bừng nở
28 lần cây mai vàng khoe sắc vàng rực rỡ
Và Người Alphanam có 28 dịp để suy ngẫm về mình

Đã qua lâu những tuổi chập chững bình minh
Alphanam đang vững vàng bước vào độ tuổi chín
Chín về đội ngũ cùng với giấc mơ lý tưởng
Và chín quyết tâm cùng đi tới những chân trời

Ta yêu lắm những con người Alphanam ơi
Với khát khao của người thuyền trưởng từ độ ấy
Để giờ đây khi vươn mình đứng dậy
Chúng ta lại cùng nhau đoàn kết Vượt Vũ Môn

Ôi ta yêu, yêu lắm những tâm hồn
Vì lý tưởng cùng nhau khát khao cống hiến
Yêu những công trình truyền đi những dòng điện
Làm sáng lên những mảnh đất mới xa xôi 

Yêu làm sao những vùng đất núi đồi
Giờ đây đang thay da thành những trung tâm đô thị
Những khách sạn sẽ mọc lên bởi những con người dung dị
Cùng tinh thần vượt khó rất đỗi Alphanam

Ta yêu sao những ý tưởng căng tràn
Trên nét vẽ của anh kiến trúc sư trong những công trình kiến trúc
Cô kế toán trước màn hình đầy công thức
Bên cửa sổ mơ màng ngóng mùa xuân

Rồi bỗng nghe trong gió đã sang mùa
Xuân đã đến xuân vẫn hiền như thế
Giọt nắng vàng làm hoen mắt lệ
Của cô nhân viên chăm sóc khách hàng

Theo cách ấy mùa xuân đã sang
Xuân ùa vào từng căn phòng với thông điệp rất mới
“Hãy bước tới không cần chờ đợi
Hãy làm mới mình đi để cùng tiến tới VƯỢT VŨ MÔN”

ALPHANAM
Tác giả: Mr. Hoàng Ngọc Bính

Trợ lý Văn phòng Hội đồng Quản trị - Alphanam Group
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TỪ BAN BIÊN TẬP ALPHANAM MAGAZINE
Thư cảm ơn

Đại gia đình Alphanam thân mến, 

Năm 2022 được kỳ vọng là năm nền kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch 
Covid-19. Thế nhưng thay vào đó, đây lại là năm lại được đánh dấu bằng một cuộc xung 
đột mới, lạm phát kỷ lục và các bất ổn liên quan đến khí hậu. Thậm chí, một thuật ngữ 
mới ra đời ám chỉ về cục diện năm 2022, đó là “đa khủng hoảng”.

Từng đó dữ kiện đủ để thấy Alphanam đã trải qua một năm 2022 với vô vàn thách thức 
đến từ những biến chuyển của tình hình thế giới. Nhưng ngay trong thử thách, càng cần 
phát triển nội lực. Alphanam của chúng ta chưa bao giờ lùi bước, và mỗi bước đi thì lại 
phá bỏ thêm một giới hạn. Chúng ta đã làm được những điều mà khi nhìn lại chặng 
đường 365 ngày trôi qua, đều là dấu ấn của sự tự hào, kiên tâm và nỗ lực. 

Cảm ơn người Alphanam vì một năm không ngại khó, ngại khổ, liên tục đổi mới và sáng 
tạo để hòa mình vào dòng chung, cùng nhau đi nhanh - cùng nhau tiến bước.

Alphanam đang Vượt Vũ Môn, và người Alphanam quyết tâm đưa Alphanam “hóa Rồng”. 
Khát vọng ấy sẽ không xa xôi, 2023 là năm chúng ta cùng bắt đầu hiện thực hóa. 

Chúc mừng năm mới Đại gia đình Alphanam. Hẹn gặp lại mọi người với Alphanam 
Magazine số đầu tiên của năm Quý Mão!

Trân trọng,
Ban Biên tập 
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A L P H A N A M  M A G A Z I N E  S Ố  6 0
MỘT SẢN PHẨM CỦA BAN MARKETING & TRUYỀN THÔNG

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

kenhnoibo@alphanam.com

Biên tập: Hà Phan

Nội dung: Kim Ngân, Thúy Mỵ, Tú Ninh, Ngọc Dung

Thiết kế: Hoàng Tuấn Anh


