
THÁNG 02/2023 SỐ 61

TỪ

CHO ĐẾN
KHÔNG GIỚI HẠN

XA HƠN

LÃNH ĐẠO CỦA NĂM 2022
NHỮNG NGƯỜI 
PHỤ NỮ “THÉP”

CỦA ALPHANAM

TOÀN CẢNH
GIẢI BÓNG ĐÁ

MÙA XUÂN
ALPHANAM

CUP 2023

NGƯỜI HÁT
TÌNH CA



Đại gia đình Alphanam thân mến,

Chúng ta vừa kết thúc tháng ngắn ngủi nhất của năm, nhưng người Alphanam vẫn 

biết cách tạo những điểm nhấn để 28 ngày trôi qua trở nên rực rỡ. Tháng 2 thường 

được ưu ái gọi bằng cái tên “mùa yêu”, với người Alphanam thì quãng thời gian đó 

không chỉ có ngày Lễ Tình nhân, mà còn là tháng khởi động lại guồng quay công 

việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và những hoạt động tái tạo năng lượng đầy giá trị.  

Thành công của Giải bóng đá mùa Xuân - Alphanam Cup 2023 như một “điều lành” 

để mở màn một năm cần nhiều bước chạy đà nhanh chóng và mạnh mẽ. Giữa bóng 

đá - môn “thể thao vua” và sự vận động trong công việc có một điểm tương đồng, 

chính là tinh thần cống hiến được định nghĩa qua quyết tâm nỗ lực, nỗ lực không 

ngừng; chinh phục, chinh phục không ngừng. Các dấu mốc mới sẽ tạo ra sức bật 

mới, thúc giục chúng ta đi xa hơn. 

“Tập trung vào sản phẩm, vào dịch vụ, vào con người và làm thế nào để cho sản 

phẩm của mình là sự lựa chọn tốt nhất đối với khách hàng, thị trường” là tầm nhìn 

của Alphanam được Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải tự hào chia sẻ trước truyền thông. 

Hơn bao giờ hết, 2023 chính là năm rất cần sự tận tâm, tinh thần trực chiến để “cất 

cánh” dựa trên nền tảng đã xây dựng từ những năm qua; đồng thời hiện thực hóa 

các gạch đầu dòng mà Ban Lãnh đạo và tất cả chúng ta đã đặt ra. Người Alphanam 

nhất định sẽ đi xa hơn nữa với những khát vọng lớn!

Quý I chỉ còn một tháng nữa sẽ khép lại. Chúc gia đình Alphanam ghi được những 

“bàn thắng” để đời và đáng nhớ trên hành trình không giới hạn phía trước.

Thân ái,

Ban Biên tập

Thư 
ngỏ
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K hách mời tham dự Tọa đàm là những doanh 

nhân hàng đầu tại Việt Nam, họ đến để cùng 

chia sẻ những nhìn nhận và đánh giá của mình 

về thị trường và nền kinh tế trong năm 2023. Góp mặt tại 

chương trình, ông Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch CLB 

Doanh nhân Sao Đỏ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam 

đã có những chia sẻ rất thiết thực.

Sau các cuộc khủng hoảng, các doanh nghiệp đều rút 

ra được rằng, không phát triển nóng mà cần phát triển 

bền vững. Tập trung vào phát triển các ngành nghề cốt 

lõi, bám vào các giá trị mà doanh nghiệp đã xác định. 

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ rằng: “Cần 

khơi thông những dòng chảy, xác định rõ dòng chảy sẽ 

về đâu. Trong những giai đoạn khó khăn thì làm việc tập 

trung là cực kỳ quan trọng. Tập trung vào sản phẩm, vào 

dịch vụ, vào con người và làm thế nào để cho sản phẩm 

của mình là sự lựa chọn tốt nhất đối với khách hàng, thị 

trường. Alphanam trong những năm Covid đã xác định 

ngành sản xuất là mũi nhọn, và thực tế đã chứng minh, 

ngành sản xuất của Alphanam đã tăng 450% trong vòng 

3 năm từ 2019 - 2022”.

Trong kịch bản sản xuất - kinh doanh của năm 2023, 

nhiều doanh nghiệp đang đối diện với những thách 

thức. Với tinh thần tiên phong thích ứng, sáng tạo, 

đoàn kết cùng phát triển; ngày 17/2/2023 Hội Doanh 

nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) tổ chức Tọa đàm “Kinh tế 

2023 - Nhận diện và hành động của Doanh nhân trẻ” 

trong khuôn khổ chương trình Xuân Đoàn viên 2023.

CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI 
THAM DỰ TỌA ĐÀM CỦA HANOIBA
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Valentine là cơ hội được bày tỏ tình cảm đã ấp 

ủ từ lâu, cùng “nửa kia” của mình chìm đắm 

trong giai điệu tình yêu ngọt ngào và hạnh 

phúc. Những tình cảm sâu trong trái tim, những ánh mắt, 

nụ cười, những lời yêu thương còn bỏ ngỏ chưa thành câu,...

chính là thứ gia vị sẽ làm cho tình yêu thêm nồng cháy và 

thăng hoa hơn, đặc biệt là trong ngày lễ tình nhân 14/2. 

Sản phẩm Podcast về Tình yêu mà Ban Marketing và 

Truyền thông gửi đến Đại gia đình Alphanam trong 

tháng 2 này cũng đa dạng ở mọi khía cạnh, mọi góc 

nhìn, góc cảm. Mỗi một nhân vật tham dự Podcast đều 

mang đến một làn gió mới về câu chuyện của tình yêu 

trong chính họ, cho thính giả Alphanam có những giây 

phút lắng nghe tuyệt vời.

Ngày 14/2/2023, nhân ngày lễ đặc biệt của tình yêu, Ban Marketing và Truyền thông cho ra mắt sản phẩm 

Podcast với chủ đề tình yêu đầy thú vị và đây cũng là món quà dành cho toàn thể các thành viên tập đoàn 

Alphanam - những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.

PODCAST KỶ NIỆM
NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14/2
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Nhân ngày lễ ngọt ngào và dễ “phát đường” nhất trong 

năm, Ban Marketing & Truyền thông đặc biệt dành tặng 

người Alphanam những câu "thả thính" theo cách độc 

nhất, chỉ có tại ngôi nhà Alphanam.
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Trên tinh thần tương thân tương ái, Alphanam 

Green Foundation đã kêu gọi toàn thể CBNV 

Alphanam cùng chung tay giúp đỡ đồng 

nghiệp vượt qua giai đoạn cấp bách này bằng hình thức 

quyên góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ gia đình chị Vân điều 

trị cho con gái. Dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn ở phía 

trước nhưng tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của Gia đình 

Alphanam là nguồn động viên rất lớn để gia đình chị Dư 

Vân cùng con gái chiến đấu chống lại bệnh tật. 

Ngay sau khi nhận được những sự ủng hộ, HCNS Flying 

Kites đã tổng hợp và chuyển khoản trực tiếp với tổng số 

tiền là 115.876.979 đến tài khoản của chị Dư Vân.

Nhận được tin về những sự ủng hộ, sẻ chia hết sức 

nhiệt tình từ tập thể Alphanam, chị Dư Vân vô cùng 

xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo 

cùng các Anh/Chị/Em đồng nghiệp khắp mọi miền tổ 

quốc. Chị Vân chia sẻ chân thành: “Chưa bao giờ ở một 

môi trường nào chị nhận được sự yêu thương của mọi 

người đến vậy, mọi người quá tốt”...

Điều kỳ diệu đã xảy ra, con gái chị Vân hiện đã tỉnh lại 

sau thời gian hôn mê và ngừng tim. Bác sĩ chia sẻ, em 

tỉnh dậy được là một kỳ tích vì trước đó em chỉ có 2% để 

phục hồi.

Trong một ngày 14/2 mà rất nhiều lời yêu thương được 

gửi trao, Alphanam Green Foundation cũng gửi lời cảm 

ơn chân thành đến Đại gia đình Alphanam đã quyên 

góp/ủng hộ cho gia đình chị Dư Vân, góp phần tạo nên 

kỳ tích này.

Ngày 10/2/2023, Tập đoàn nhận được thông tin về 

trường hợp con gái của chị Dư Thị Vân - Giáo viên 

Trường Mầm non Maple Bear Long Biên (Công ty cổ 

phần Flying Kites) bị ngưng tim và hôn mê, não đang 

bị tổn thương nặng và kém hoạt động. Tại thời điểm 

đó, em đang nằm tại Trung tâm Cấp cứu - Bệnh viện 

Bạch Mai. Theo tiên lượng của bác sĩ, khả năng hồi 

phục não là 2%. Chi phí điều trị hiện đã lên đến 300 

triệu trong khi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó 

khăn về kinh tế.

THÔNG QUA ALPHANAM GREEN 
FOUNDATION, GIA ĐÌNH ALPHANAM 
QUYÊN GÓP HỖ TRỢ GIA ĐÌNH
CÔ GIÁO DƯ VÂN
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Sử dụng bộ Stickers cũng là một cách để người 

Alphanam có thể lan tỏa trạng thái cảm xúc 

của mình trong những khung chat cùng đồng 

nghiệp, đối tác, khách hàng hoặc gửi những sticker phù 

hợp sau mỗi bài viết trên Group Zalo I love Alphanam.

Đặc biệt, năm 2023, Kênh Nội bộ có các đợt tính số 

lượng sử dụng Sticker của CBNV trên Group I Love 

Alphanam, thành viên có số lượng sử dụng sticker 

nhiều nhất sẽ được tặng voucher nghỉ dưỡng tại khách 

sạn Altara Serviced Residences Quy Nhơn. 

Trong tháng 2/2023, khi Đại gia đình Alphanam quay trở lại với các kế hoạch công việc của năm mới sau kỳ nghỉ 

lễ Tết Nguyên Đán, Kênh Nội bộ Alphanam đã ban hành bộ "79 Stickers Alphanam" nhằm mang đến những nét 

mới trong văn hóa làm việc của Đại gia đình Alphanam.

BAN HÀNH BỘ
“79 STICKERS ALPHANAM”

   Đợt đầu tiên tính từ ngày ban hành 27/1/2023 đến 

ngày 8/3/2023.

   Thành viên được nhận quà: 03 thành viên có số 

lượng sử dụng sticker nhiều nhất trên Group zalo

I Love Alphanam.

   Quà tặng: 02 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn 

căn hộ cao cấp bên biển Quy Nhơn Altara Serviced 

Residences dành cho mỗi người.
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ĐIỂM TIN

Trong những ngày đầu Xuân năm mới rộn ràng khí thế, với mong muốn lan tỏa tinh thần 

thể dục thể thao tốt nhất đến người Alphanam và tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp tái tạo 

năng lượng để làm việc, Giải Bóng đá mùa Xuân “Alphanam Cup 2023” được tổ chức với 

quy mô lớn tại Hà Nội trong tháng 2/2023.

Bên cạnh công việc hàng ngày, người Alphanam vẫn luôn dành thời gian cho thể thao, nâng cao 

sức khỏe, tăng cường thể chất - tìm lại niềm vui và cảm hứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023 sẽ là cơ hội giao lưu và kết nối giữa các đơn vị 

thành viên của tập đoàn.

Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023 quy tụ nhiều tài năng bóng đá của người Alphanam, 

qua đó minh chứng một điều rằng, người Alphanam không chỉ là những chiến binh mạnh mẽ trên 

thương trường, trên công trường mà còn là điểm sáng trên cả mặt trận thể thao.

GIẢI BÓNG ĐÁ MÙA XUÂN ALPHANAM CUP 2023

10 Alphanam Magazine số 61 - Tháng 02/2023
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Với những nỗ lực trong tổ chức quản lý 

thi công, CBNV BQL Dự án Golden City An 

Giang đạt được cột mốc quan trọng trong 

tiến độ thi công dự án: hoàn thành 60% sàn kết cấu 

Bê tông sàn tầng 1 tòa T4 và móng hầm T3. 

Nhìn nhận và đánh giá trước sự cố gắng hoàn thành 

công việc, Lãnh đạo Tập đoàn Alphanam đã trao 

phần thưởng cho tập thể BQL Dự án Golden City An 

Giang. Hy vọng với phần thưởng này, tập thể BQL Dự 

án Golden City An Giang sẽ tiếp tục làm tốt và hiệu 

quả hơn nữa cho những giai đoạn tiếp theo của dự án.

THÀNH TÍCH CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GOLDEN CITY AN GIANG

CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
BAN QLDA BEDA BẠC LIÊU

Ngày 11/2/2023, 

Chủ tịch Nguyễn 

Tuấn Hải đã có 

chuyến thăm và làm việc với 

Ban QLDA BEDA Bạc Liêu.

Mong rằng trong năm 2023, 

các thành viên của Ban QLDA 

BEDA Bạc Liêu sẽ có thêm 

thật nhiều động lực cũng 

như tinh thần quyết tâm 

trong việc triển khai và thực 

hiện kế hoạch của dự án tại 

Bạc Liêu.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C THAM DỰ LỄ KHỞI CÔNG 
CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP 220KV PẮC MA

“CẨM NANG ĐÀO TẠO CƠ BẢN” -
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI FUJIALPHA

Ngày 21/2/2023, Công ty Cổ phần 

Alphanam E&C đã tham dự lễ Khởi công 

công trình Trạm biến áp 220kV Pắc Ma.

Trạm biến áp 220kV Pắc Ma là công trình thuộc xã 

Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Với vai 

trò là nhà thầu thi công trong dự án này, hy vọng 

Alphanam E&C sẽ góp phần khẳng định tên tuổi 

cũng như năng lực của mình tại thị trường Lai Châu.

Ngày 25/2/2023, tại 47 Vũ Trọng Phụng Hà 

Nội đã diễn ra chương trình đào tạo “Cẩm 

nang đào tạo cơ bản” do Công ty Cổ phần 

Thang máy FUJIALPHA tổ chức, với sự tham dự của 

anh Phạm Văn Phú - Phó Tổng giám đốc công ty 

đồng thời là giảng viên của chương trình.

Đây là chương trình đào tạo dành cho các cán bộ 

công nhân viên Phòng Kinh doanh nhằm trau dồi kỹ 

năng làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn trong 

quá trình làm việc tại FUJIALPHA. Buổi đào tạo gồm 

có 2 phần:

• Phần I: Cẩm nang thang máy

• Phần II: Hội thảo thang máy

Qua buổi đào tạo, hy vọng Cán bộ công nhân viên sẽ 

học hỏi và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, 

kiến thức áp dụng hiệu quả trong công việc.
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Từ “Không giới hạn” cho đến “Xa hơn”

14

Tiêu
Điểm
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Để nói về ý chí và trí tuệ của người Alphanam trong hành trình lịch sử hơn 1/4 thế kỷ, chúng ta 

từng nghe đến một cụm từ rất hay - đó là “Không lùi bước” - được coi là kim chỉ nam trong năm 

2020 và 2021 để chúng ta vững vàng đương đầu với thách thức xảy đến liên tiếp, duy trì những 

bước đi không mệt mỏi, khai thác tiềm năng của chính mình. Đến năm 2022, vào thời điểm 

người Alphanam đang từng bước “mở khoá” những công trình trên khắp mọi miền Tổ Quốc, 

quyết tâm ấy được gọi tên thành một cụm từ khác, cũng là sự phủ định mạnh mẽ với mệnh đề 

“Không”, nhưng lần này là “Không giới hạn”. 

Bước sang năm 2023, mục tiêu của người Alphanam là đi từ tinh thần “không giới hạn” đến 
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Cụm từ “Không giới hạn” được lấy cảm hứng từ lời 

chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải trong một bài 

phỏng vấn truyền thông: “Đã chọn tấn công có nghĩa 

là không giới hạn về sức lao động và sức sáng tạo”. Ba 

từ đanh thép này đã trở thành chủ đề của chương trình 

Tổng kết năm 2022 - một sự gói ghém cảm xúc trọn vẹn 

của một năm đã qua và bày tỏ khát vọng cho năm mới. 

Ở đó, chúng ta đã lắng nghe và nhắc nhở nhau về tinh 

thần tích cực, luôn giữ tâm trí rộng mở để ngừng đặt ra 

những giới hạn cho bản thân mỗi người. Khả năng của 

con người là vô hạn, vì vậy không nên “tiết kiệm” mong 

muốn và ước mơ. Ông Lâm Sơn Tùng - Phó giám đốc 

Công ty Cổ phần (CTCP) Alphanam E&C - lãnh đạo được 

vinh danh tại hạng mục “Người Alphanam tiêu biểu 

2022” khi kể lại về năm 2022 của ông và đội ngũ đã phải 

thốt lên rằng: “Những thành quả đó đến bây giờ tôi vẫn 

thấy như nằm trong mơ vậy!”. Trạm biến áp 220kV Cam 

Ranh - tỉnh Khánh Hòa đóng điện trước thời hạn đề ra 6 

KHÔNG GIỚI HẠN
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tháng, dự án trọng điểm quốc gia Trạm biến áp 500kV 

Vân Phong và đấu nối vượt tiến độ 27 ngày… - những 

kịch bản đó trước khi bắt tay vào thực hiện, ông Lâm 

Sơn Tùng không nghĩ rằng có thể làm được. 

Nói về năm Nhâm Dần, Tổng giám đốc Nguyễn Minh 

Nhật bày tỏ: “Chúng ta đã vượt qua được những thách 

thức lớn nhất”. Giữa thời điểm những tin tức tiêu cực 

Ông Lâm Sơn Tùng

Phó giám đốc Công ty Cổ phần (CTCP) Alphanam E&C

Trạm biến áp 220kV Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa

Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối

về chính trị - xã hội trong nước và thế giới bủa vây, ảnh 

hưởng trực tiếp đến nguồn lực của Alphanam, chúng ta 

vẫn đứng vững trong giông bão và “đi trước một bước” 

bằng cách xây dựng nên những nền tảng chắc chắn để 

bứt phá trong những năm tiếp theo. Để bây giờ nhìn 

lại, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và kiêu hãnh 

về những thành quả đã đạt được. Có được hôm nay vì 

chúng ta có được những con người tốt nhất, nhiệt huyết 

nhất và có sự đồng lòng cao nhất.

Tạm gác lại những dư âm của năm 2022, Alphanam 

đang trên chặng đường vượt vũ môn hướng đến mốc 

2025 kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn với Thế - Đà 

và Khát vọng mãnh liệt, vững chắc. Những thành tựu vẻ 

vang trong năm vừa qua đã tiếp thêm niềm tin và động 

lực để những người Alphanam bước sang năm Quý Mão 

2023 với tâm thế “chúng ta có thể làm được những điều 

mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm được”.

“Chúng ta đã vượt qua

được những thách thức

lớn nhất”

Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật
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Bước sang năm 2023, mục tiêu của người Alphanam là đi từ tinh thần “không giới hạn” đến 

những bước xa hơn trên chặng đường mới, nỗ lực xây dựng Alphanam vươn cao và bền vững. 

Người Alphanam luôn trung thành với triết lý “Đi trước 

một bước” cho mọi trường hợp. Một trong những ý 

nghĩa của kim chỉ nam này, đó là chúng ta định lượng 

khó khăn, quản trị rủi ro và có sự chuẩn bị chỉn chu. Dựa 

trên tiền đề của năm 2022, người Alphanam lúc này như 

những chiếc lò xo đã bị nén quá lâu và nay là lúc bật lên 

cao. Cả một tập thể đều đã sẵn sàng. 

Những tháng đầu tiên của năm 2023 trôi qua để lại 

những dấu ấn đầy lạc quan và tích cực. Ngày 21/2, Lễ 

khởi công Trạm biến áp 220kV Pắc Ma thuộc xã Mường 

Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Tổng công ty 

truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư đã 

diễn ra. CTCP Alphanam E&C đảm nhận vai trò nhà thầu 

thi công công trình này. Bước chân của người Alphanam 

đã đến với thị trường Lai Châu giàu tiềm năng và cơ hội.

Ngành thương mại sản xuất của hai tháng đầu năm 

2023 là những điểm sáng không thể không nhắc đến. 

Trong khi ALPEC tiếp cận thêm nhiều đối tác khách 

hàng mới để mở rộng thị trường, FUJIALPHA đã thu lại 

được những “con số biết nói” đáng kể. Chỉ trong tháng 

1, doanh thu của FUJIALPHA đã đạt 126% và dự kiến 

tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Một số dự 

án lắp đặt nổi bật của FUJIALPHA đang thực hiện vừa 

qua đó là Bệnh viện Nguyễn Trãi tại TP. HCM, Công ty 

Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Hà Nội, Chung 

cư Aurora Residence TP. HCM, Nhà ở xã hội Golden City 

Tây Ninh,... Giữa tháng 2 vừa qua, FUJIALPHA là một 

trong những công ty thành viên nằm trong hệ sinh thái 

Alphanam tham gia sự kiện thường niên của HanoiBA 

do Hội Doanh Nghiệp Trẻ tổ chức mang tên “Xuân Đoàn 

Viên 2023 - Kết nối vươn xa”. Sự kiện là nơi giao thương, 

gặp gỡ và chia sẻ, mở ra nhiều cơ hội kết nối cho các 

doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp đồng MEP (Mechanical Electrical 

Plumbing) được ký kết cho các dự án tại Bạc Liêu, Sa 

Pa. Alphanam E&C - niềm tự hào của Alphanam sẽ vẫn 

là “cánh chim đầu đàn” trong sự nghiệp tái cấu trúc 

Alphanam, mang lại giá trị cho Alphanam, cho xã hội 

như khẳng định của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị công ty. 

Lễ công bố, bổ nhiệm các chức vụ quan trọng tại các 

công ty thành viên của Tập đoàn Alphanam diễn ra vào 

sáng ngày 3/1/2023 là một dấu mốc quan trọng trên 

chặng đường định vị Alphanam với tư cách một nhà 

phát triển bất động sản top đầu, sở hữu một hệ sinh 

thái có khả năng tạo ra các sản phẩm chất lượng. Bước 

tiếp theo trên hành trình vượt vũ môn, chúng ta sẽ 

XA HƠN
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đón chờ những mốc son đặc biệt của năm 2023: khai 

trương, mở cửa khách sạn Courtyard by Marriott Đà 

Nẵng; cất nóc khánh thành những dự án ở An Giang; 

tiếp tục triển khai một số hạng mục ở Sa Pa, khắc tên 

mình trên những kỳ quan của đất nước.

Những tin vui đến liên tiếp, khi khách sạn Altara Suites 

Đà Nẵng có tỉ lệ lấp phòng trung bình trong tháng 1 và 

tháng 2 trên 90%. Doanh thu Tháng 1 vượt chỉ tiêu 157%, 

lợi nhuận vận hành vượt chỉ tiêu 187%. Doanh thu Tháng 

2 vượt chỉ tiêu 165%, lợi nhuận vận hành vượt chỉ tiêu 

243%, con số thống kê ngày 21/2/2023 và chắc chắn vẫn 

chưa dừng lại.

“2023 là một năm bản lề, năm nào với Alphanam cũng là 

bản lề nhưng mỗi một năm sẽ mở ra các cánh cửa khác 

nhau cho những cơ hội. 2023 là năm đặt tiền đề cho 

hành trình Vượt Vũ Môn. Chúng ta đang tiến đến dấu 

mốc 2025 - kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn, đồng 

thời là 5 năm lần thứ nhất trên chặng đường hướng đến 

1/2 thế kỷ tiếp theo - với con đường mới, khí thế mới, 

con người mới, thành quả mới” - Chủ tịch nhấn mạnh. 

Từ

“Không giới hạn”
cho đến

“Xa hơn”,

đó là người Alphanam đầy khí thế

để “tổng tiến công”
trong năm mới.

Năm 2023, với

Thế - Đà và Khát vọng lớn,

mong rằng người Alphanam

sẽ còn đạt được thêm nhiều

nấc thang mới hơn nữa.

Tại sự kiện “Không giới hạn”, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải 

đã “giao nhiệm vụ” cho tất cả thành viên Alphanam, 

năm 2023 sẽ là những bước chân đầu tiên để chinh 

phục mục tiêu đưa Alphanam trở thành môi trường làm 

việc tốt nhất, lọt top công ty có thu nhập trung bình đầu 

người cao nhất Việt Nam. Điều đó đòi hỏi sự đồng lòng 

của tập thể Cán bộ nhân viên và ý chí từ Ban Lãnh đạo. 

Alphanam có phát triển thì mới có thể chia sẻ, đem lại 

lợi ích cho cộng đồng.
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Lãnh đạo của năm 2022 - chị Trương Thị Thu Hiền19

Người hát tình ca - Câu chuyện về những cặp đôi của Alphanam30

Lãnh đạo của năm 2022 - chị Lê Thị Bích Liên24

Người
Alphanam
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LÃNH ĐẠO CỦA NĂM 2022 -
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ “THÉP”
CỦA ALPHANAM

ĐƠN GIẢN HÓA

sự phức tạp

CHỊ TRƯƠNG THỊ THU HIỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP ALPHANAM E&C -
GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN

Đến với Alphanam từ năm 2003 với vai trò một kế toán, chị Trương Thị 

Thu Hiền đã đi những bước xa trên hành trình phát triển bản thân và 

tới nay, chị là một trong những lãnh đạo nữ tiêu biểu, đại diện cho tinh 

thần và nhuệ khí của người Alphanam. Nguồn vốn chính là “trái tim”, 

còn dòng tiền là “máu” của một doanh nghiệp; năm vừa qua, dù liên 

tiếp gặp vô vàn áp lực đối với ngành Tài chính thì chị và đội ngũ vẫn 

quyết tâm“vượt vũ môn” để mang về lợi ích cho Tập đoàn. Nỗ lực đó đã 

góp phần giúp con thuyền Alphanam đứng vững trước đầu sóng ngọn gió 

và cá nhân chị Hiền được tôn vinh với giải thưởng cao quý “Lãnh đạo xuất 

sắc” năm Nhâm Dần.

Sau thời khắc tên chị Hiền được xướng lên và tôn vinh tại sự kiện tổng 

kết năm 2022, Phóng viên của Ban Marketing và Truyền thông đã trò 

chuyện cùng chị về cảm xúc lúc đó. Tuy nhiên, cảm thấy vài lời chia sẻ 

vẫn là chưa đủ để phác thảo nên chân dung chị Hiền - một “Lãnh đạo 

của năm” đầy bản lĩnh, chúng tôi đã sắp xếp cuộc gặp gỡ khác chỉn chu 

hơn và được lắng nghe chị chia sẻ nhiều hơn…
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Trong lúc sự kiện diễn ra, tôi cùng Tổng giám đốc Minh 

Nhật, Tổng giám đốc Ngọc Mỹ và các lãnh đạo khác cùng 

xem chương trình chung tại phòng họp. Đến phần tuyên 

dương các cá nhân xuất sắc, sếp hỏi: “Những người nhận 

giải có biết trước không nhỉ”, mọi người đều trả lời rằng 

thông tin này hoàn toàn được giữ bí mật và ai cũng hồi 

hộp chờ xem những thành viên nào xuất sắc được tôn 

vinh. Vậy nên khi MC đọc tên tôi và thông tin của tôi 

hiện lên ở hạng mục “Lãnh đạo của năm”, cảm xúc lúc 

đó là quá bất ngờ. 

Hai thập kỷ làm việc tại Alphanam, trải qua và chứng 

kiến nhiều khoảnh khắc vinh danh, tôi từng vinh dự 

được nhận giải cũng như trở thành lãnh đạo trao giải. 

Tuy vậy, giải thưởng lần này rất đặc biệt. Sau hai năm 

trải qua nhiều thử thách và cố gắng đứng vững, vào thời 

khắc được tôn vinh, tôi thực sự rất xúc động. Đây không 

phải giải thưởng đầu tiên tôi có được tại Alphanam, 

nhưng chắc chắn là đáng nhớ nhất. Nhận được trọng 

trách Ban Lãnh đạo giao phó, tôi chỉ có ý nghĩ là bỏ hết 

tâm sức, hết trách nhiệm để hoàn thành tốt chứ chưa 

bao giờ đặt mục tiêu là các giải thưởng. Dù vậy, chiếc 

cúp này có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi, có thể nói công 

sức của tôi và đội ngũ Tài chính Tập đoàn đã được ghi 

nhận xứng đáng. 

Tôi bắt đầu tại Alphanam với vai trò một nhân viên kế 

toán kho. Hàng ngày, hàng tháng tôi không chỉ kiểm kê 

kho, báo cáo kết quả công việc mình làm; mà tôi còn 

tự tìm tòi, nghiên cứu, làm bằng tất cả đam mê. Ngay 

cả những việc mà mình chưa biết, tôi cũng không ngại 

hay nề hà. Dần dần tôi làm được khoản thu chi, tổng 

hợp giá thành…

Hiện nay, sau khi đã trở thành một lãnh đạo, cách tôi 

nhìn nhận nhân viên cũng như vậy. Tôi coi trọng thái độ, 

cách một người tiếp nhận và bắt tay xử lý công việc. Dù 

có thể không phải đầu việc trong phạm trù trách nhiệm 

của thành viên đó; nhưng với sự linh hoạt, biết cái gì nên 

và không nên làm, có chính kiến, có sự quyết đoán và 

quyết liệt thì công việc đương nhiên sẽ được hoàn thành 

đúng hạn và thu lại được hiệu quả cao. Trong ngành Tài 

chính, chỉ cần chậm trễ hay sai sót một ly thì có thể “đi 

một dặm” ngay.

Dù là một kế toán kho hay một lãnh đạo, tôi luôn trong 

tâm thế lúc nào cũng phải hết mình cho sự phát triển 

của công ty. Như tôi đã nói, phạm vi công việc của tôi 

chưa bao giờ bị giới hạn bởi chức danh và trách nhiệm. 

Tôi luôn đề cao sự linh hoạt để giải quyết vấn đề, bản 

thân mình phải hết lòng, không sợ trách nhiệm, không 

ngại công việc. Tôi học kế toán và trưởng thành từ thực 

tế, tự rút kinh nghiệm nhiều hơn là từ sách vở.

Xin chào chị Hiền, thật vui mừng được phỏng 

vấn chị - một trong hai lãnh đạo xuất sắc nhất 

của năm 2022. Chị có thể hồi tưởng và chia sẻ lại 

cảm xúc của mình khi biết về sự tôn vinh này?

Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về hành trình chị đã 

phát triển bản thân tại Alphanam?
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Đảm nhận vị trí Giám đốc Khối Tài chính trong 

giai đoạn đặc biệt - hai năm Covid vừa qua, đâu 

là những thách thức chị phải vượt qua? Chị nghĩ 

thử thách đó đã đem đến cho chị những thay đổi 

và điều chỉnh gì trong tư duy lãnh đạo của mình?

Trong suốt hai năm Covid-19 hoành hành, Khối Tài 

chính phải đối mặt với rất nhiều áp lực vì chỉ cần chậm 

một ngày thôi thì sẽ hỏng việc, lỡ việc… Dòng tiền phụ 

thuộc vào nhiều điều kiện khách quan, nên trong đầu 

chúng tôi lúc nào cũng phải có ít nhất 2 đến 3 phương 

án dự phòng, cái này không được đổi luôn sang cái kia. 

Thậm chí đổi rồi cũng không thuận buồm xuôi gió thì 

ngắt ngang ngay, phải linh hoạt, nhảy số thật nhanh. 

Hoặc có trường hợp là gần đạt được kết quả từ phương 

án đầu tiên rồi nhưng vẫn tồn tại rủi ro chứ chưa thể 

“thở phào”. 

Lúc nào ba phương án của chúng tôi cũng chạy song 

song, phải sát sao cho từng phương án một, chỉ cần chủ 

quan một chút thì đường hướng của chúng tôi sẽ bị lệch 

đi ngay. Một phương án chạy trơn tru đã khó, chúng tôi 

lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng cho 2, 3 phương án 

dự phòng thường xuyên, liên tục. Trong hai năm vừa 

qua, tôi thường rơi vào cảm xúc căng thẳng, đau tim, 

ngủ cũng mơ thấy sếp hỏi “dòng tiền chạy đến đâu rồi”, 

nhân viên nhắn tin “chị ơi khâu này hỏng rồi” (cười).

Chính trong những lúc cấp bách đó, tôi rút ra bài học 

rằng mọi trường hợp đều cần phương án dự phòng. 

Nhân sự ở các bộ phận thiếu người thì phải bổ sung như 

thế nào, cần phân công khối lượng công việc ra sao để 

cỗ máy chạy trơn tru. Tôi mong rằng nhân sự Khối Tài 

chính sẽ biết được bộ phận khác đang làm gì, hiểu công 

việc của họ; ví dụ Tài chính ngân hàng có thể làm việc 

của Nguồn vốn, Kinh tế kế hoạch hỗ trợ Kế toán; Pháp 

chế hợp đồng vẫn đỡ được việc cho Kinh tế kế hoạch… 

Trong lúc cấp bách cần có nguồn lực gì thì sẵn sàng bổ 
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Tôi rất tò mò về phong cách làm việc của chị? 

Thưa chị, nguyên tắc điều hành, lãnh đạo của chị 

là gì?

Một trong những trọng tâm mà Alphanam hướng 

đến là phát triển bền vững, trong đó CTCP 

Alphanam E&C và Khối Tài chính đóng một vai 

trò quan trọng. Những con người có động lực 

cao sẽ giúp tổ chức phát triển mạnh mẽ. Chị đã 

“truyền lửa” đến đội ngũ nhân viên của mình 

như thế nào, đặc biệt khi phải đối diện với những 

áp lực lớn trong thời gian vừa qua?

sung vào ngay: Tài chính có thể cung cấp được hồ sơ 

cho Nguồn vốn; Kế toán chưa chuyển dữ liệu sang thì 

Tài chính vẫn có thể tự đọc số liệu; hồ sơ Kế toán chưa 

làm được thì Kinh tế kế hoạch bổ sung… Tất cả bộ phận 

phải hỗ trợ nhau lúc cấp bách. Trong hai năm Covid-19, 

chúng tôi đã vận hành như vậy trước bối cảnh tác động 

của xã hội là không nhỏ đến ngành Tài chính.

Dẫu vậy, hai năm vừa trôi qua không chỉ có thách thức 

hay khó khăn, mà chúng ta đã có được cơ hội với thêm 

một số dự án đem lại nguồn tài chính, cơ hội việc làm 

dành cho cán bộ nhân viên Alphanam. Trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng, chúng ta đã nghe rất nhiều 

về các cụm từ như “cắt giảm lao động”, “cắt giảm tiền 

lương”, “đóng cửa”… Nhưng đối với Alphanam, may 

mắn là cơ hội vẫn lóe lên lúc khó khăn - điều mà không 

phải doanh nghiệp nào cũng có được - để dần từng bước 

tiến tới sự phát triển. Có thể có những lúc lao đao, nhưng 

“trong nguy có cơ”, chúng ta đã có những bước chạy đà 

để tạo ra bước đệm cho những năm tiếp theo với các dự 

án tại Sa Pa, Bạc Liêu, Đắc Đoa,…

Nguyên tắc lãnh đạo của tôi rất đơn giản: khi nhận được 

thông tin thì phải xử lý ngay tức thì, hàng ngày không 

để tồn đọng việc dù là nhỏ nhất. Trong cuộc họp, tôi 

thường xuyên ghi chú lại thông tin và gửi cho mọi người, 

từ đó tôi có thể kiểm tra tiến độ một cách sát sao hàng 

ngày. Ví dụ, từ đầu giờ sáng tôi cần kiểm tra dòng tiền, 

phải xong việc đó thì mới bắt đầu các công việc khác. 

Việc không được cất trong ngăn kéo, đến đâu giải quyết 

luôn đến đó. Tôi nghĩ rằng không phải điều gì tôi cũng 

biết hết, vậy nên tôi cần phải kiểm tra kỹ lại thông tin từ 

nhà thầu, công trường, đến Ban Kinh tế Kế hoạch, Ban 

Cung ứng để tôi tổng hợp đầy đủ. Bất kể việc gì cũng vậy, 

tôi luôn đòi hỏi bản thân cần nghe từ nhiều tai để hiểu 

rành rọt, bình tĩnh phân tích để xử lý. 

Đội ngũ nhân sự CTCP Alphanam E&C và Khối Tài chính 

có những người cũ đã đồng hành cùng tôi từ nhiều năm 

qua, cũng có những “luồng gió mới” từ các nhân sự mới 

đầy nhiệt huyết. Tôi nói với mọi người, mình cứ làm, làm 

một cách đam mê thì nhất định sẽ đạt được những mục 

tiêu của bản thân và công ty. Quan trọng hơn cả là cần 

nắm chắc vấn đề, tự mình phải trả lời câu hỏi do mình 

đặt ra thì mới trả lời được câu hỏi của lãnh đạo. Nhiều 
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lúc câu hỏi, câu trả lời đơn giản thế thôi nhưng phía sau 

là quá trình nghiên cứu nhiều con số, nhiều dữ liệu. Tôi 

luôn hướng mọi người đến việc tích lũy thông tin, kết 

nối với các bộ phận chứ không chỉ tập trung làm mỗi 

việc của mình. Ngoài ra, công việc là công việc nhưng 

cũng cần các buổi giao lưu để mọi người hiểu nhau hơn, 

bỏ lại đằng sau những áp lực và căng thẳng phải đối mặt. 

Là một lãnh đạo nữ lâu năm trong ngành, con 

đường phát triển sự nghiệp của chị có đặc trưng 

nào mang màu sắc riêng của nữ giới không?

Cảm ơn chị Hiền vì buổi phỏng vấn thú vị ngày 

hôm nay. Chúc chị và Khối Tài chính sẽ vững 

vàng, thành công hơn trong năm 2023!

Tôi tự nhận thấy, trong công việc, tôi vừa mạnh mẽ 

quyết đoán như những người đàn ông, vừa có sự mềm 

mỏng của những người phụ nữ. Làm việc giống như nấu 

một bữa ăn trong gia đình vậy, cần phải linh hoạt và chi 

tiết, sao cho từng món ăn nấu ra được vừa miệng.  

Quan điểm của tôi là cứ hết lòng vì công ty, đặt công việc 

lên hàng đầu thì lộ trình trưởng thành của mỗi người sẽ 

bền vững. Ở mọi môi trường, công thức đó không bao giờ 

xa rời so với thực tế hay lỗi thời. Với tôi, “nhiệt huyết” 

đơn giản là như vậy! Tôi có thiên hướng đưa những điều 

phức tạp về sự đơn giản để xử lý, nghĩa là “đơn giản hóa 

những thứ phức tạp”. Báo cáo phải làm thế nào để người 

khác đọc dễ hiểu, không cần phải giải thích.
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Không phải ngẫu nhiên những nữ lãnh đạo của Alphanam lại được mệnh danh là 

“những người phụ nữ thép”. Họ mạnh mẽ quyết liệt trong công việc, nỗ lực hết mình 

vì sự phát triển của ngôi nhà lớn mang tên Alphanam; và đằng sau cánh cửa của tổ 

ấm nhỏ, họ là người vợ, người mẹ “giữ lửa” hạnh phúc một cách chu toàn. Dù ở vai 

trò nào, họ cũng luôn tìm ra cho mình cách tỏa sáng riêng và từng ngày trân trọng 

giá trị của bản thân, của những người xung quanh.

LÃNH ĐẠO CỦA NĂM 2022 -
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ “THÉP” CỦA ALPHANAM

CHỊ LÊ THỊ BÍCH LIÊN
CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN
TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP FOODINCO QUY NHƠN

KỲ 2

TỪNG KHOẢNH KHẮC TRONG CÔNG VIỆC
TÔI ĐỀU CẢM THẤY

trân trọng và hạnh phúc

Tại sự kiện Tổng kết năm 2022 với chủ đề “Không giới hạn”, Chủ tịch Nguyễn 

Tuấn Hải đã chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu cho mong muốn tốt lên mỗi 

ngày, dám làm những điều bản thân chưa từng làm với tinh thần “Không 

giới hạn”, đó là chị Lê Thị Bích Liên - người đang kiêm nhiệm hai chức vụ 

lớn tại Tập đoàn là Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc 

CTCP Foodinco Quy Nhơn. 

Cũng tại sự kiện này, chị Lê Thị Bích Liên đã được xướng tên ở hạng mục “Lãnh đạo của năm” - một ghi nhận 

xứng đáng cho những thành quả của chị trong năm Nhâm Dần. 

“Năm 2022 được coi là năm rất khó khăn của hậu Covid-19, vì vậy tôi đã phấn đấu rất nhiều với mong muốn 

Tập đoàn đạt được những thành quả tốt hơn trong công tác đối ngoại và phát triển dự án. Tôi vẫn chưa đạt 

được 100% nhiệm vụ của Chủ tịch giao và kỳ vọng bản thân tôi bởi những tác động của thị trường, kinh tế vĩ 

mô và các vấn đề chính trị, xã hội; nhưng tôi thật sự xúc động khi Ban lãnh đạo ghi nhận sự cố gắng của tôi…”
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Chào chị Bích Liên, đầu tiên xin chúc mừng chị vì 

danh hiệu Lãnh đạo của năm 2022. Tôi rất tò mò, 

từ thời điểm bắt đầu làm nghề đến bây giờ, chị đã 

đặt ra cho mình những mục tiêu gì? Chị đã đi tiếp 

những bước xa đến đâu trong ngành nghề mà chị 

lựa chọn, thưa chị?

Ngày Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải nói với tôi về vị trí Chánh 

Văn phòng, cá nhân tôi chưa hình dung rõ ràng được 

Chánh Văn phòng trong một doanh nghiệp tư nhân cần 

làm những công việc gì. Vị trí Chánh Văn phòng trong 

các hệ thống chính trị ở Việt Nam có thể thấy rõ điều 

kiện cần là gì, gạch đầu dòng công việc ra sao, kết quả 

như thế nào; còn Chánh Văn phòng trong một doanh 

nghiệp tư nhân thì còn phụ thuộc vào yêu cầu của Ban 

Lãnh đạo doanh nghiệp đó. Alphanam đang ở trong giai 

đoạn tái cấu trúc từ mô hình Tập đoàn quản lý tập trung 

sang mô hình Tập đoàn quản lý các doanh nghiệp thành 

viên. Bản thân tôi đang kiêm nhiệm nhiều công việc và 

tôi coi đó là một phần việc của Chánh Văn phòng. 

Khi làm việc, thường tôi sẽ tự đặt ra cho mình kế hoạch: 

điều kiện đang có là gì, mình cần những nguồn lực nào 

để hoàn thành và mường tượng ra 70 - 80% kết quả công 

việc có thể đạt được. Với các đơn vị thành viên độc lập thì 

tôi - với vai trò một Chánh Văn phòng cần phải nắm rõ cơ 

cấu tổ chức và đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh.
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Trong thời gian tiếp nhận, quản lý CTCP Foodinco 

Quy Nhơn và vận hành khách sạn Altara Serviced 

Residences Quy Nhơn, đâu là những thách thức 

lớn nhất đối với chị? Cách thức chị đã xử lý và 

sắp xếp những vấn đề đó như thế nào?

Hiện nay, trước những công việc HĐQT giao phó, tôi xác 

định phải học để hiểu cấu trúc và hiệu quả tài chính của 

một doanh nghiệp, từ đó có thể tư vấn, trao đổi các vấn đề 

về quản trị cho Ban Điều hành các công ty. Mục tiêu của 

tôi năm 2023 là học về Tài chính Doanh nghiệp một cách 

chỉn chu hơn. 

Mỗi ngày, thời gian làm việc của tôi không chỉ dừng ở 8 

tiếng. 7 giờ 30 đến 17 giờ là các cuộc họp, các chuyến công 

tác; công việc chuyên môn tôi đang phụ trách như Pháp 

chế, cấu trúc doanh nghiệp, vận hành Foodinco Quy Nhơn 

và AHG. Riêng công việc Pháp chế thì tôi đọc tài liệu ngoài 

giờ do cần phải rất tập trung.

Tôi tiếp nhận Foodinco Quy Nhơn trong giai đoạn hoàn 

thiện và đi vào vận hành. Nói đến Foodinco Quy Nhơn là 

nói về một thành quả đáng nhớ khi tôi tổ chức thành công 

Hội nghị nhà chung cư lần đầu, đúng quy định pháp luật 

về mặt thời gian. Bàn giao vào ngày 19/11/2021, đến nay đã 

hơn một năm, Altara Residences Quy Nhơn đang là một tòa 

nhà sở hữu nhiều điều kiện và ưu điểm đáng ngưỡng mộ.

Foodinco Quy Nhơn và AHG may mắn là chúng ta có một 

mùa hè năm 2022 vẫn đón đông đảo các lượt khách ghé 

thăm. Thời điểm hậu Covid-19 thì nhu cầu đi du lịch Việt 

Nam tăng cao, giá vé máy bay từ các tỉnh đến Quy Nhơn 

không quá đắt đỏ. Sau mùa hè đó, cả thị trường Quy Nhơn 

rơi vào trạng thái khá “ảm đạm”, Quy Nhơn không còn là 

lựa chọn hàng đầu cho các chuyến du lịch nữa. 

Từ cuối năm ngoái cho đến nay, tôi và Ban Điều hành rơi 

vào trạng thái căng thẳng, thậm chí stress để bàn bạc về 

việc cân bằng chi phí. Rất nhiều phương án đã được đưa 

ra, điển hình như các nhân viên quản lý vận hành của AHG 

trở thành những người làm sale, từ sale nội bộ cho đến các 

đối tác của Alphanam. Nhưng may mắn là nhân sự ở Quy 

Nhơn rất đồng lòng quyết tâm để vượt qua giai đoạn khó 

khăn, họ chủ động phân công nhau làm việc với mong 

muốn hỗ trợ cho công ty. 

Altara Quy Nhơn có hai ưu điểm lớn. Các thành viên làm 

việc ở đó thực sự rất yêu tòa nhà, họ đối xử với cư dân, 

khách hàng nồng ấm giống như những người thân. Ưu 

điểm thứ hai là mô hình căn hộ nghỉ dưỡng tại đây, du 

khách được trải nghiệm du lịch trong một không gian ấm 

cúng, rất “gia đình”. Thị trường Quy Nhơn luôn tiềm năng, 

chỉ có điều chúng ta cần thêm một chút thời gian. Gần đây 

Nhà nước đã bắt đầu có những chính sách thay đổi, tôi tin 

rằng sớm thôi Quy Nhơn sẽ quay trở lại!
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Phong cách lãnh đạo của chị luôn theo đuổi trong 

quản lý điều hành đội ngũ là như thế nào? Việc là 

một lãnh đạo nữ đem đến cho chị thế mạnh nào 

mà nam giới khó có được?

Đối với tôi, một người lãnh đạo chính là một thủ lĩnh, 

một tấm gương - người luôn đồng hành cùng các thành 

viên vượt qua mọi khó khăn. Tôi không thể làm việc 

được một mình, sau lưng tôi là rất nhiều người đã hoàn 

thành tiến độ công việc, các bạn ngày càng phát triển thì 

tôi mới là “Lãnh đạo xuất sắc”, nếu không thì tôi sẽ chỉ 

là một “nhân viên tròn vai” mà thôi. 

Đến với Alphanam và bắt đầu nghiên cứu về Bình đẳng 

giới, tôi thay đổi quan niệm hoàn toàn. Đàn ông hay 

phụ nữ thì đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, 

nhưng khi vượt qua nhược điểm để phát huy ưu điểm 

thì mọi thứ sẽ là “không giới hạn”. Hiện nay, phụ nữ 

còn biết rèn luyện để sức khỏe không còn là yếu thế của 

chúng ta nữa. Tôi không cảm thấy mình gặp khó khăn 

trong công việc khi là một lãnh đạo nữ, trong giờ làm 

việc mình là một lãnh đạo, ngoài giờ làm việc mình là 

người phụ nữ của gia đình. 
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Rất nhiều người đã được truyền cảm hứng để 

làm một điều gì đó vượt ngoài giới hạn vốn có 

của bản thân. Chị đã từng là người giống như 

vậy chưa?

Với đặc thù công việc của chị, tin tưởng vào 

chính mình có lẽ chưa đủ, chị làm thế nào 

thuyết phục các cộng sự và đối tác cũng đặt 

niềm tin nơi chị?

Kiêm nhiệm hai chức vụ lớn tại Tập đoàn, bận 

rộn với rất nhiều công việc cần giải quyết, chị 

đã dành thời gian cho bản thân mình và gia 

đình như thế nào?

Điều đó rất rõ ràng! Tôi được truyền cảm hứng bởi 

những người lãnh đạo của Alphanam. Tôi may mắn khi 

được làm việc trực tiếp với các lãnh đạo cao cấp nhất 

của Tập đoàn. Chủ tịch giúp tôi có một môi trường - nơi 

tôi được làm những điều mình mong muốn và vượt qua 

thử thách; tôi học được từ Tổng giám đốc Minh Nhật 

sự ổn định và bền vững; Tổng giám đốc Ngọc Mỹ cho 

tôi sự ấm áp, quan tâm. Anh Tuấn B, chị Yến, anh Quý, 

anh Thông, chị Hiền là những người anh, người chị luôn 

dang tay giúp đỡ tôi; chưa bao giờ tôi bị từ chối dù rằng 

đó là thời điểm nửa đêm hay sáng sớm (cười). 

Trước khi gặp một đối tác quan trọng, tôi sẽ tìm hiểu họ 

là ai, sở thích của họ là gì để có những quyết định về diện 

mạo bên ngoài của mình phù hợp. Thứ hai là văn hóa 

đặc trưng của đối tác, địa phương mà tôi tiếp đón. Và 

Đó là một niềm tự hào của tôi. Đến thời điểm này trong 

gia đình lớn và gia đình nhỏ, tôi đều hoàn thành công 

việc một cách chỉn chu. Dù tôi bận đến như thế nào thì 

một ngày tôi sẽ nấu hai bữa cơm trong gia đình. Gia 

đình tôi có thói quen ăn sáng và uống café trước khi 

mọi người ra khỏi nhà, buổi tối nếu tôi không phải tiếp 

cuối cùng là sự hiểu biết kiến thức chuyên môn về vấn 

đề sẽ trao đổi tại cuộc gặp. Với tôi, đó là những điều cần 

thiết trong giao tiếp cần chuẩn bị kỹ lưỡng.
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khách hay đi công tác thì tôi sẽ là người nấu cơm. Thời 

gian có thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc thì tôi 

không bao giờ bỏ qua.

 

Những chuyến công tác sẽ là áp lực nếu chúng ta chỉ vào 

những khía cạnh như cần tiếp khách, cần làm việc trong 

thời gian dài hơn vì xuất phát của chuyến đi thường vào 

lúc 4 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ đêm... Nhưng tôi 

luôn tìm niềm vui trong chuyến đi đó, tôi sẽ tải một 

bộ truyện hoặc bộ phim tôi thích để thưởng thức trong 

thời gian chờ ở sân bay hoặc ngồi trên máy bay; chọn 

một món ăn, một điểm đến đặc trưng của địa phương 

để thưởng thức. Đó là khoảng thời gian tôi “enjoy” cuộc 

sống, làm cho chuyến công tác trở nên đáng chờ đợi. 

Thay vì “mình phải đi” thì sẽ là “mình sắp được đi công 

tác” và được dành thời gian cho bản thân.

Cảm ơn chị Liên vì những chia sẻ ý nghĩa vừa rồi. Chúc chị hiện 

tại và tương lai luôn là một “lãnh đạo của năm” đối với Alphanam 

của chúng ta!
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Người hát
Câu chuyện về những cặp đôi
của Alphanam

Dù yêu và cưới một người do Alphanam “se duyên”, hay đã “là của 

nhau” trước khi đến với Tập đoàn và phát triển sự nghiệp, thì “gia 

đình nhỏ trong gia đình lớn” vẫn luôn là một cụm từ trọn vẹn ý 

nghĩa đối với những cặp đôi của Alphanam.

Những câu chuyện tình yêu dễ thương và đáng yêu luôn 

tồn tại xung quanh chúng ta, bất kể có định kiến “con 

thầy, vợ bạn, gái cơ quan” thì tình cảm có tốt đẹp hay 

không vẫn do bản thân quyết định.

Trong tập 4 của Podcast “Yêu Lành” của Vietcetera, 

thầy Minh Niệm đã có những chia sẻ với chủ đề “True 

Love” như sau:

“Tình yêu cũng có thể được làm từ những thứ không 

phải là tình yêu như: công việc, các mối quan hệ bạn 

bè, gia đình, một quyển sách hay, đi tập yoga, ngồi 

thiền, đi bộ… Những thứ đó không liên quan gì đến tình 

yêu, nhưng nó lại làm ra một con người để yêu. Điều 

đó làm nên một con người hay, một con người có giá 

trị, một con người giàu “dinh dưỡng” từ bên trong”.

Ở Alphanam, có những người đã xây dựng những giá 

trị cho bản thân và tìm được một True Love dành riêng 

cho mình.

Không cần phải là chuyện tình giữa một cặp đôi nổi 

tiếng ở nơi nào đó xa xôi ngoài kia, những người đồng 

nghiệp mà chúng ta gặp hằng ngày có thể kể cho 

chúng ta nghe nhiều điều bất ngờ và đáng yêu về tình 

yêu của họ, rằng sự xuất hiện của một người xa lạ 

nhưng có thể làm thay đổi cuộc sống nhiều đến thế nào. 

Và hôm nay, ngày Valentine - sẽ thật ý nghĩa nếu chúng 

ta cùng ngồi xuống và nghe các cặp đôi của Alphanam 

kể lại câu chuyện của họ, một cách gần gũi nhất.
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Chuyện giờ mới kể về 

“cái nhìn
    đầu tiên”

Thời gian đầu gặp anh Phúc, mình chỉ lướt qua như người xa lạ, chẳng bao giờ nghĩ sau này 

người đó sẽ là người yêu, thậm chí là người bạn đời của mình, chỉ ấn tượng là trông rất cao. 

Thời gian đầu nói chuyện với mình, anh Phúc thường nhắn hỏi về… nhân sự mới, hỏi hết 

người nọ đến người kia, đến nỗi mình còn tưởng anh Phúc định “cưa cẩm” ai trong số những 

nhân sự đó. Mãi về sau mình mới biết đó chỉ là cái cớ để bắt chuyện. 

Anh Phúc bảo nhận thấy mình khá hợp với anh bởi anh vốn là người khá là nhạt nhẽo, nhưng 

khi nói chuyện với mình thì lại cảm giác “mặn” lên mấy phần. Anh Phúc còn là một người yêu 

âm nhạc, trong một chuyến đi chơi nhóm, anh 

Phúc là DJ trên chuyến hành trình đó, và người 

đồng hành cùng anh Phúc trên chuyến xe đó ở 

hàng ghế sau không ai khác chính là mình. 

Mình và anh Phúc có nhiều sở thích chung, và 

điểm chung lớn nhất đó là cùng làm việc tại 

Alphanam và coi Alphanam là một gia đình 

lớn. Sau khi chính thức về chung một nhà và có 

một bé trai, hai vợ chồng đã hiểu nhau nhiều 

hơn. Alphanam giống như “ông mai” cho nhân 

duyên của hai vợ chồng mình vậy!

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hiền
Chuyên viên tiền lương - Ban Nhân sự
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Từ

đến

hai cá thể
yêu nhau 

gia đình
của nhau

Mr. Lê Hồng Hải 
Chuyên viên Kế toán - Ban Tài chính

Vợ tôi làm việc ở bộ phận khác nên dù thỉnh thoảng 

cô ấy có đến phòng tôi để phối hợp xử lý các vấn đề 

liên quan đến giấy tờ, tôi cũng không chú ý lắm. Tôi 

tự nhận xét mình vốn là người khô khan, tự dưng 

vào một ngày thấy mấy người trong phòng cứ trêu, 

bảo là cô gái này xinh xắn dễ thương lắm thì mới bắt 

đầu để ý. Quan sát nhiều hơn rồi mới thấy cô gái 

này có nhiều ưu điểm. Lúc ấy mới bắt đầu mượn cớ 

công việc để nói chuyện, từ công việc thì phát triển 

sang nhiều chủ đề hơn.

Hẹn hò với người cùng công ty tiện ở chỗ là giờ giấc đi chơi, đi ăn uống sau giờ làm việc trở nên 

tiện lợi và đơn giản hơn nhiều. Sau bốn năm yêu nhau, chúng tôi đã có một đám cưới ấm áp 

trong lời chúc phúc của mọi người, trong đó có Đại gia đình lớn Alphanam của cả hai chúng tôi.

Mrs. Nguyễn Thị Duyên 
Trưởng Ban Kế toán 2
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Tôi và chồng tôi yêu nhau trước khi hai vợ chồng vào làm việc tại Alphanam, nhưng 

có những cái “duyên” không thể lý giải được - như việc Alphanam được thành lập năm 

1995, và đó cũng là năm hai vợ chồng tôi kết hôn.

Chồng tôi là người tới với Alphanam trước và nhận thấy môi trường tại đây rất phù 

hợp với tôi. Đến nay thời gian làm việc của tôi và chồng tại Alphanam đã gần hai thập 

kỷ. Vợ chồng tôi vẫn đang gắn bó với Alphanam và hạnh phúc cùng tổ ấm nhỏ của 

mình, đó là điều tôi cảm thấy rất may mắn. Alphanam là ngôi nhà thứ hai đối với gia đình 

tôi, mới đây, trong lễ cưới của con gái tôi, mọi người đến rất nhiệt tình và đông đủ. Con tôi 

vốn không lạ lẫm gì tập đoàn nơi bố mẹ đang làm việc, bởi mỗi lúc Alphanam có tin tức gì 

mới như triển khai thêm một dự án hoặc đạt giải thưởng, tôi thường gửi thông tin từ nhóm 

zalo I love Alphanam cho các con xem một cách đầy tự hào.

Hai người cùng làm việc tại Alphanam nhưng công việc của cả hai lại khá tách biệt 

nhau, vì đặc thù công việc của anh thường đi sớm về khuya, còn tôi làm giờ hành 

chính. Sống cùng nhà, lại làm cùng một nơi - với quan niệm của nhiều người thì có thể 

hơi “phiền toái”, nhưng với tôi thì có rất nhiều điều vui.  Những dịp chương trình cuối 

năm của Alphanam luôn có phần bốc thăm hoặc quay số trúng thưởng ngẫu nhiên, tôi 

dù làm việc ở đây khá lâu nhưng chưa từng trúng một phần quà nào dù là giải khuyến 

khích, nhưng chồng tôi thì lại từng có cơ hội đó rồi. Sau khi chương trình kết thúc, tôi 

dù không được xướng tên lần nào nhưng vẫn được cầm quà về, kể ra cũng vui (cười).

Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mình có người 

thân bên cạnh 24/24 giờ, sáng cùng nhau đi 

làm, tối cùng nhau trên một chiếc xe vi vu 

trên đường về nhà?

Đó là cảm nhận của tôi khi bắt đầu chuyện 

tình cảm với vợ tôi bây giờ - và cả hai vợ 

chồng đều làm việc tại ngôi nhà Alphanam.

Mr. Đặng Đình Hiền
Chuyên viên Marketing -
Ban Marketing và Truyền thông
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Tình yêu bắt đầu từ khi tôi trở thành một 

thành viên của Tập đoàn Alphanam - nơi sau 

này chính là ngôi nhà lớn trong tim tôi, cho 

tôi những cảm xúc vui buồn cùng một bầu 

trời ký ức về “ngôi nhà nhỏ” với người bạn đời 

cùng công ty. Ai cũng nghĩ nên tránh “gái cơ 

quan”, việc có vợ hoặc chồng cùng công ty là 

không nên, vì khi đó bạn sẽ bị kiểm soát toàn 

bộ thời gian và đặc biệt là vợ hoặc chồng của 

bạn sẽ biết ngay khi nào âm thanh “ting ting” 

vang lên mỗi dịp đầu tháng (cười). Nhưng đối 

với bản thân tôi - đây là một sự lựa chọn hoàn 

toàn đúng đắn, vì tôi được hiểu hơn về người 

bạn đời của mình, chúng tôi có thể cảm thông 

và chia sẻ cho nhau trong công việc và đời 

sống thường ngày. Còn gì tuyệt vời hơn khi 

sáng thức dậy cùng một khung giờ, cùng nhau 

vi vu trên những con đường tắc nghẽn mỗi 

buổi sáng và những buổi chiều tan ca về với 

mái ấm nơi có “hai chú chim non nhỏ xinh” 

đang chờ đợi bố mẹ.

Mỗi người đều có những cảm nghĩ riêng về 

nơi mình làm việc. Đối với tôi, không biết từ 

khi nào Tập đoàn Alphanam đã là gia đình 

lớn, nơi đã cho tôi sống và làm việc thỏa đam 

mê, nơi cái tâm - cái tầm của người lãnh đạo 

khiến tôi cảm thấy an tâm và ấm áp. “Gia 

đình nhỏ trong gia đình lớn Alphanam” là nơi 

tôi đã dành trọn tình yêu - đam mê - trí lực và 

cũng sẽ là nơi tôi luôn muốn dùng tất cả 

những gì mình có để dựng xây nên một tổ ấm 

đầy đủ và vẹn tròn.

Thời điểm chưa yêu cho đến lúc yêu, nghĩ lại vẫn thấy sao lại 

nhanh đến thế.

Ban đầu mình và Quỳnh Anh là đồng nghiệp tại Ban Nhân sự, 

một thời gian sau mình chuyển sang Phòng Chất lượng Đào 

tạo. Bằng một sự sắp xếp “tình cờ” nào đó, chỗ ngồi làm việc 

mới của mình lại đối diện với cô ấy.

Biết cả hai đều đang FA, các anh, chị, em trong phòng “đẩy 

thuyền” hai đứa lắm. Đôi lúc trao đổi công việc cũng khá ngại 

ngùng, nhưng đây cũng thực sự là cơ hội qua công việc được 

hiểu về đối phương nhiều hơn. Cả hai đã tham gia nhiều sự 

kiện chung của Tập đoàn và của phòng - ban hai đứa, khá 

nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bản thân mình cảm thấy có nhiều 

điểm chung về quan điểm, suy nghĩ, và tình cảm nảy sinh từ 

bao giờ.

Mr. Lê Trung Đức 
Trưởng Nhóm Tuyển dụng - Đào tạo -
Phòng Hành chính Nhân sự CTCP A79
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Hiện tại, hai đứa mình đã là một gia đình rồi và hạnh phúc 

hơn nữa khi có thêm một bé trai kháu khỉnh 10 tháng tuổi. 

Hàng ngày, vợ chồng mình đang cùng nhau vun đắp cho hạnh 

phúc mái ấm gia đình nhỏ và đóng góp trí tuệ, công sức để góp 

phần dựng xây Alphanam. Hai tình yêu ấy luôn bên nhau, 

luôn song hành để cùng nhau làm cho cuộc sống của chúng 

mình tốt đẹp hơn.

Gặp gỡ nhau là một nhân duyên, và mối nhân duyên 

được bắt đầu từ môi trường làm việc - đó chính là câu 

chuyện của chúng mình. Alphanam đã tạo ra nền tảng 

và chất xúc tác mạnh mẽ cho cả hai đứa, từ đó nhờ vào 

tình cảm và quyết định quyết đoán của bản thân nên 

chúng mình đã có được “happy ending” là một đám cưới. 

Mình luôn cho rằng, tình yêu luôn ở quanh chúng ta, vì 

vậy hãy mở lòng và đón nhận để nhận được những kết quả 

bất ngờ, biết đâu đó lại đúng là Mr. Right, là True Love 

của bạn thì sao!

Ms. Đoàn Minh Phương  
Trưởng Phòng Phát triển Khách sạn

Với nhiều người 14/2 là đặc biệt, nhưng cũng với rất nhiều 

người khác, chỉ cần chân thành và sống hết mình, thì ngày 

nào trong năm cũng đều có thể là ngày lễ Tình nhân.

Chúng ta sẽ dành thêm thời gian để xây dựng các mối 

quan hệ xung quanh mình, sống tử tế, làm việc với sự 

đam mê và cống hiến nhiều giá trị cho cộng đồng xã 

hội. Những góp nhặt nhỏ từng ngày đều sẽ nuôi dưỡng 

cho “cây tình yêu” thêm xanh tốt khi cả hai đều là 

những người biết vun đắp giá trị cho bản thân mình. 

“Hãy luôn nhớ rằng, mọi hiện tượng trên thế gian này 

đều phải nương tựa vào nhau mới có thể tồn tại. Tình 

yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình 

yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình 

an, vững chãi, bao dung, cởi mở, lắng nghe” (**)

Chúc các cặp đôi của Alphanam và các cặp đôi đã, đang 

và sẽ tìm thấy nhau luôn bao dung, lắng nghe, cởi mở, 

bình an và vững chãi.

(*) Lời ca khúc “Có em” - Madihu & LowG (**) Chia sẻ của Thầy Minh Niệm
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Toàn cảnh Giải Bóng đá mùa Xuân

Alphanam Cup 202337

Nhà vô địch Alphanam Cup 2023

FC Mường Hoa Sa Pa - 

chinh chiến với tất cả quyết tâm
48

Phía sau những tấm huy chương51

Chuyên mục mới đáng chờ đợi -

Khám phá Alphanam54

Cận cảnh
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Sau gần 2 tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt của 8 đội bóng đến từ các công ty thành viên của 

Tập đoàn Alphanam và đội bóng khách mời Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã 

hội, ngày 19/2/2023 Lễ Bế mạc đã diễn ra, khép lại Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023 

với nhiều kỷ niệm đẹp trong mỗi Cán bộ nhân viên của Tập đoàn.

Với những nỗ lực luyện tập thi đấu, sự quyết tâm của các 

đội bóng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, 

Hưng Yên, Sa Pa cùng yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân 

hòa”, Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023 đã 

diễn ra thành công tốt đẹp và trở thành một mùa giải ấn 

tượng đối với các đội bóng và cổ động viên. Trong suốt 

quá trình diễn ra giải đấu, không có chấn thương hay 

sự cố nghiêm trọng nào xảy ra, các đội bóng đã tham 

gia và chiến đấu hết mình với một tinh thần thể thao 

cao thượng và fairplay.

Trải qua 16 trận so tài kịch tính với nhiều cảm xúc từ vui 

mừng, hạnh phúc đến những giọt nước mắt tiếc nuối, 

chiếc Cup vô địch năm nay đã gọi tên chủ nhân đó là đội 

Mường Hoa - Sa Pa. Bên cạnh đó, dù “thẻ bài” may mắn 

chưa đến với 7 đội bóng còn lại nhưng chứng kiến những 

cố gắng từng phút, từng giây trên sân cỏ của tất cả các 

vận động viên với hơn 100% sức mạnh, 8 đội bóng của 

mùa giải năm nay đều xứng đáng là những Nhà vô địch 

trong lòng người hâm mộ.

Chúng ta cùng nhau nhìn lại toàn cảnh Giải Bóng đá mùa 

Xuân Alphanam Cup 2023 vừa qua.

LỄ KHAI MẠC

Sáng ngày 11/2/2023, tại sân bóng đá trường Đại học 

Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc Giải Bóng đá mùa Xuân 

Alphanam Cup 2023. Trước giờ khai mạc, các vận động 

viên, cổ động viên đến từ các đội đã đến tham dự đông 

đảo, tạo nên không khí vô cùng “nóng” ngay trước giờ 

bóng lăn.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Ban Lãnh đạo tập đoàn, có 

sự hiện diện của Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ  - Phó Chủ tịch 

Alphanam Group kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa 

Ốc Alphanam, Mr. Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Alphanam E&C; Ms. Trương Thị Thu Hiền - Giám 

đốc Khối Tài chính Tập đoàn. Cùng các thành viên là đại 

diện cho các đội bóng tham gia giải.
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Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup năm 2023 có sự 

tài trợ đến từ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Tại Lễ khai mạc, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã thay 

mặt Ban Lãnh đạo, Ban Tổ chức lên chia sẻ và gửi những 

lời chúc tốt đẹp đến các đội bóng của chúng ta: “Chúc 

cho 8 đội bóng của chúng ta có thật nhiều sức khỏe, giữ 

vững tinh thần: thông tin nhanh, phối hợp nhanh, dứt điểm 

nhanh. Chúc cho chúng ta sẽ có những giây phút bên 

nhau thật hào hùng, hoành tráng và đem lại cho đội của 

mình những chiến thắng vinh quang nhất”.

Nghi lễ chào cờ

Tiết mục văn nghệ đến từ các thành viên của đội bóng A79

Tổng giám đốc Ngọc Mỹ phát biểu tại Lễ Khai mạc

Mr. Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Alphanam E&C 

phát biểu tại Lễ Khai mạc
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Tại vòng đấu bảng, 8 đội bóng được chia thành hai bảng 

đấu A và B; thi đấu tổng cộng 12 trận (mỗi bảng 6 trận) 

trong ngày 11/2 và ngày 12/2.

KẾT QUẢ BẢNG A

VÒNG BẢNG GIẢI ĐẤU

Mr. Đoàn Đức Hòa đại diện các đội bóng

tuyên thệ trong Lễ Khai mạc

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ trong Lễ Khai mạc

Trận bóng đá giao hữu giữa 2 đội bóng Ban Lãnh Đạo:

đội Super team Vượt Vũ Môn và Power team FC A79



40 Alphanam Magazine số 61 - Tháng 02/2023

KẾT QUẢ BẢNG B
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Kết thúc bảng A, đội đứng đầu Bảng là FC Mường Hoa sở hữu 3 trận toàn thắng. Phía bảng B, FC FUJIALPHA 

cũng rất xuất sắc trở thành đội bóng đứng đầu bảng.

Kết thúc vòng bảng với những số điểm, hiệu số bàn thắng ghi được, Giải bóng đá đã tìm ra được 4 đội bóng 

sẽ bước vào vòng đá loại trực tiếp - vòng Bán kết, đó là FC Mường Hoa; FC FUJIALPHA; FC Nghị Lực Sống và 

FC Kansai-Alphanam.

VÒNG ĐẤU BÁN KẾT
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KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT

Với sức mạnh ngang tài ngang sức, 4 đội bóng xuất sắc 

nhất mùa giải đã khép lại vòng bán kết với những trận 

đấu mãn nhãn và đẹp mắt ngoài sự mong chờ của 

Cổ động viên. Đội bóng Mường Hoa và FUJIALPHA đã 

giành lợi thế về điểm số và gặp nhau tại vòng chung 

kết cuối cùng.
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Ngày 18/2 và 19/2 đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của Giải bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023 - 

trận đấu tranh Giải Ba và trận Chung Kết.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, các cầu thủ của hai đội bóng Kansai Alphanam - 

Nghị Lực Sống đã liên tục ghi bàn với điểm số chung cuộc là 2-2, và hai đội đã bước vào lượt đá luân 

lưu để phân thắng bại.

“Hồi hộp” là cảm xúc của mỗi vận động viên cũng như cổ động viên - những ai đang chứng kiến 

màn đá luân lưu đầy kịch tính này. Sau 4 lượt đá luân lưu, Nghị Lực Sống đã xuất sắc thực hiện 3 cú 

sút thành công trước Kansai Alphanam với chỉ 1 cú sút thành bàn.

Bước sang trận đấu Chung kết, bàn thắng bất ngờ ngay những phút đầu tiên của hiệp 1 từ pha “nã 

đại bác” của đội trưởng Hà Sơn Bình đã mang về chiến thắng chung cuộc cho đội bóng Mường Hoa. 

Bất chấp đội FUJIALPHA đã tràn lên tấn công quyết liệt đến những phút cuối cùng của trận đấu, 

nhưng không thể xuyên phá được hàng phòng ngự của đội bóng Mường Hoa.

TRẬN ĐẤU TRANH GIẢI BA & CHUNG KẾT
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KẾT QUẢ VÒNG TRANH GIẢI BA & TRẬN CHUNG KẾT

ĐỘI VÔ ĐỊCH
CTCP Đầu tư Công viên văn hóa Mường Hoa

GIẢI CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT
HÀ SƠN BÌNH (22) - FC MƯỜNG HOA

ĐỘI Á QUÂN
CTCP Thang máy FUJIALPHA

GIẢI VUA PHÁ LƯỚI
PHẠM HỒNG NỘ (19) - FC KANSAI-ALPHANAM

ĐỘI GIẢI BA
CTCP Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội

GIẢI THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT
NGUYỄN THẾ THẮNG (12) - FC MƯỜNG HOA

ĐỘI GIẢI KHUYẾN KHÍCH
Công ty TNHH Sơn Kansai-Alphanam

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
CỦA GIẢI BÓNG ĐÁ

150 cầu thủ

72 bàn

34 cầu thủ

10 thẻ vàng - 1 thẻ đỏ

hơn 200 người

17 trận đấu (cả trận giao hữu BLĐ)

Tổng số lượng vận động viên thi đấu

Tổng số bàn thắng trong giải đấu

Số lượng vận động viên ghi bàn trong giải đấu

Số lượng thẻ phạt

Số lượng cổ động viên trên sân trong mỗi vòng đấu

Tổng số trận đấu đã diễn ra

KẾT QUẢ GIẢI ĐẤU

CÁC GIẢI CÁ NHÂN
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LỄ BẾ MẠC
GIẢI BÓNG ĐÁ ALPHANAM CUP 2023

Tham gia lễ Bế mạc, về phía Ban Lãnh đạo Tập đoàn có 

sự hiện diện của Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ  - Phó Chủ tịch 

Alphanam Group kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Địa Ốc 

Alphanam; Mr. Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Alphanam E&C; Ms. Trương Thị Thu Hiền - Tổng 

giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Về phía nhà Tài trợ, có sự hiện diện của Ms. Văn Thị Anh 

Thư - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty Cổ phần 

Bóng đèn Điện Quang

Về phía đại diện các đội bóng tham dự, có sự hiện diện 

của Ms. Phùng Thanh Hằng - Tổng giám đốc CTCP thang 

máy FUJIALPHA; Ms. Ngô Thị Huyền Minh - Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội.

Trao Bằng khen dành cho các đội bóng

Đội bóng Kansai-Alphanam - Giải Khuyến khích

Mr. Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 

Alphanam E&C cùng Ms. Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch 

Alphanam Group kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Địa 

Ốc Alphanam đã thay mặt Ban Lãnh đạo lên trao phần 

thưởng dành cho các đội bóng và cá nhân xuất sắc trong 

mùa giải.
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Đội bóng Nghị Lực Sống - Giải Ba Mr. Phạm Hồng Nộ (Kansai-Alphanam) - Giải “Vua phá lưới”

Mr. Hà Sơn Bình (Mường Hoa) - Giải “Cầu thủ xuất sắc nhất”

Mr. Nguyễn Thế Thắng (Mường Hoa) -
Giải “Thủ môn xuất sắc nhất”

Đội bóng FUJIALPHA - Giải Nhì

Đội bóng Mường Hoa - Giải Vô địch
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Mr. Nguyễn Thế Thắng (Mường Hoa) -
Giải “Thủ môn xuất sắc nhất”

Mr. Bùi Hoàng Tuấn trao quà và hoa cho tổ trọng tài

Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023 đã diễn 

ra thành công tốt đẹp sau 2 tuần tổ chức. Ban Tổ 

chức giải bóng đá xin chân thành cảm ơn:

• Cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập đoàn Alphanam đã quan tâm 

và tạo điều kiện để giải bóng đá được diễn ra thành công 

tốt đẹp.

• Cảm ơn Ban Lãnh đạo các đơn vị thành viên đã tạo điều 

kiện tốt nhất để các vận động viên của chúng ta thi đấu.

• Cảm ơn Nhà tài trợ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện 

Quang đã đem tới những giải thưởng hết sức thiết thực 

và ý nghĩa dành cho Tập thể các đội cũng như cá nhân 

các Vận động viên.

• Cảm ơn các Vận động viên của chúng ta thi đấu với tinh 

thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực và cao thượng.

• Cảm ơn Ban Quản lý Sân bóng Đại học Hà Nội đã hỗ 

trợ Ban Tổ chức thực hiện thành công giải bóng, đồng 

thời cảm ơn tổ trọng tài đã giám sát trận đấu một cách 

công tâm, khách quan.

• Cảm ơn các cổ động viên đã cổ vũ một cách cuồng nhiệt, 

nhiệt tình làm cho không khí hội thao thêm sôi động.

Xin hẹn gặp lại vào các giải bóng tiếp theo của 

Alphanam!

Tổng giám đốc Ngọc Mỹ trân trọng trao chứng nhận 
Nhà tài trợ tặng

bà Văn Thị Anh Thư - CTCP Bóng đèn Điện Quang
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Năm 2022, Ban Quản lý Dự án Mường Hoa Sa Pa đã giành 

giải nhì trong Chiến dịch “27 triệu bước chân Alphanam” kỷ 

niệm sinh nhật tuổi 27 tuổi của Tập đoàn với thành tích 

6.267 km, tương ứng 7.833.750 bước. Bước sang năm 2023, 

team Mường Hoa đã có một bước đi “xa hơn” khi giành ngôi 

vị cao nhất tại Giải bóng đá mùa xuân Alphanam Cup 2023. 

Chuyến xe từ Sa Pa đến Hà Nội chở theo tinh thần quyết 

tâm, còn chuyến xe từ Hà Nội về lại Mường Hoa có sự xuất 

hiện của chiếc cúp và niềm hân hoan của những người 

chiến thắng.

Trong bóng đá, quyết tâm thôi là chưa đủ, cần phải có sức mạnh, tinh 

thần đoàn kết, chiến thuật bài bản và thêm nữa là sự may mắn. Nhưng 

quyết tâm lại là tiền đề cho những động lực lớn lao trong từng bước chạy 

của các cầu thủ. Không giấu tham vọng giành ngôi vị cao nhất, các thành 

viên FC Mường Hoa đã thi đấu với hơn 100% năng lượng qua từng trận đấu, 

quyết tâm mang cúp về với Lào Cai. 

VỚI TẤT CẢ

NHÀ VÔ ĐỊCH ALPHANAM CUP 2023

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH
“FROM ZERO TO HERO” CỦA FC MƯỜNG HOA

TẠI ALPHANAM CUP 2023,
CHÚNG TA CÓ THỂ NHẬN RA MỘT SỐ

THỐNG KÊ THÚ VỊ:

FC Mường Hoa là đội duy nhất tại giải 

đấu toàn thắng tất cả các trận, từ vòng 

bảng - tứ kết - bán kết và chung kết

FC Mường Hoa tiến vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu 

bảng A, ghi được 7 bàn thắng và chỉ để thua 1 bàn

Tất cả chiến thắng của FC Mường Hoa đều được 

quyết định trong hơn 60 phút thi đấu chính thức
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VỚI TẤT CẢ

NHÀ VÔ ĐỊCH ALPHANAM CUP 2023

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH
“FROM ZERO TO HERO” CỦA FC MƯỜNG HOA

TẠI ALPHANAM CUP 2023,
CHÚNG TA CÓ THỂ NHẬN RA MỘT SỐ

THỐNG KÊ THÚ VỊ:

FC Mường Hoa là đội duy nhất tại giải 

đấu toàn thắng tất cả các trận, từ vòng 

bảng - tứ kết - bán kết và chung kết

FC Mường Hoa tiến vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu 

bảng A, ghi được 7 bàn thắng và chỉ để thua 1 bàn

Tất cả chiến thắng của FC Mường Hoa đều được 

quyết định trong hơn 60 phút thi đấu chính thức

FC Mường Hoa sở hữu 2/3 giải cá nhân xuất sắc của giải 

đấu: Thủ môn xuất sắc nhất (Mr. Nguyễn Thế Thắng)

và Cầu thủ xuất sắc nhất (Mr. Hà Sơn Bình)

Mr. Nguyễn Thế Thắng chỉ để lọt lưới 2 bàn thua,

và Mr. Hà Sơn Bình nhận được 5/9 phiếu bầu cầu 

thủ xuất sắc nhất từ đội trưởng của các đội và 

Ban Tổ chức

Kết thúc giải đấu, FC Mường Hoa ghi được 11 

bàn thắng, để thủng lưới 2 bàn, giành được 

ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục

Mr. Hà Sơn Bình - Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất 

cho FC Mường Hoa, trong đó có bàn thắng duy nhất định 

đoạt kết quả trận chung kết - xúc động chia sẻ sau khi 

giành chức vô địch: “Anh em đường sá xa xôi đến đây mang 

theo tinh thần quyết tâm rất cao. Trước trận chung kết thì 

mọi người đều thấm mệt, rất nhiều các ca chấn thương 

nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình. Những người 

đồng đội của tôi thật sự rất tuyệt vời”.

Mr. Hà Sơn Bình nhận huy chương Vàng

từ ông Bùi Hoàng Tuấn

Nói về những “chiến binh” Mường Hoa trên sân cỏ, Mr. 

Đoàn Đức Hòa - Phó Ban Quản lý Dự án Mường Hoa Sa Pa 

tiết lộ: “Trước trận chung kết, anh em chúng tôi đã cùng 

nhau đi Văn Miếu, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tàu điện. Đối 

với Mường Hoa, có những chân sút ngoài 30 tuổi lần đầu 

tiên được về Thủ đô trải nghiệm, thi đấu và tham quan. Đó 

là một sự khích lệ tinh thần vô cùng to lớn cho anh em. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban tổ 

chức, các chân sút thượng hạng cùng các cổ động viên 

nhiệt tình. Một giải đấu thật ý nghĩa và xúc động”.

Trưởng đoàn FC Mường Hoa - Mr. Đoàn Đức Hòa

Một lần nữa, chúc mừng FC Mường Hoa đã có một chặng 

đường trải nghiệm Alphanam Cup đầy ý nghĩa và đạt được 

mục tiêu đã đề ra một cách vẻ vang. Chúc các chân sút 

của FC Mường Hoa không chỉ giỏi giang, bản lĩnh trên sân 

cỏ mà còn “chân cứng đá mềm”, chinh phục những nấc 

thang mới trong công việc để Mường Hoa Sa Pa luôn là 

niềm tự hào của Tập đoàn và của người Alphanam.



50 Alphanam Magazine số 61 - Tháng 02/2023



51Alphanam Magazine số 61 - Tháng 02/2023

Từ sau những thành tích dành được của những cầu thủ xuất sắc tại giải bóng đá Alphanam Cup 2023 vừa 

qua, sự chú ý, tò mò của những cổ động viên được đổ dồn về những gương mặt cùng với danh hiệu: Vua phá 

lưới, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất. Cảm ơn các anh đã cho khán giả được chứng kiến nhiều 

bàn thắng ấn tượng, những trận cầu đẹp mắt trong giải bóng năm nay.

VUA PHÁ LƯỚI
Đứng trên sân cỏ với vị trí tiền đạo và cũng là đội trưởng 

đội FC. Kansai Alphanam, cầu thủ mang số áo 19 - Phạm 

Hồng Nộ đã xuất sắc ghi 10 bàn thắng trong cả mùa 

giải năm nay. Và thành tích đó cũng đã đưa anh đến với 

danh hiệu “VUA PHÁ LƯỚI”. Sự quyết tâm, cống hiến hết 

mình của anh không chỉ được thể hiện trên những trận 

đấu mà còn được thấy rõ trong suốt quãng thời gian 13 

năm anh làm việc cùng người Alphanam. Anh đã gắn bó 

cùng Alphanam trong ngành sơn ngay từ những thời kỳ 

đầu của năm 2010. Anh chia sẻ: “Tôi xác định rằng bản 

thân mình sẽ gắn bó với Kansai Alphanam mãi mãi. Và 

Alphanam sẽ là ngôi nhà thứ 2 của tôi”.

• Cầu thủ: Phạm Hồng Nộ (số áo 19)

• Đội bóng: Kansai-Alphanam

• Số trận tham dự: 4

• Số bàn thắng: 11
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Anh Phạm Hồng Nộ tại Nhà máy Kansai - Alphanam

Với niềm đam mê mãnh liệt với “trái bóng” từ nhỏ, anh 

thường xuyên tham gia giải bóng đá được tổ chức tại nhà 

máy Kansai Alphanam và các giải bóng của thôn, xã tại 

địa phương nơi anh đang sinh sống. Bên cạnh đó, anh 

cũng tích cực tham gia các hoạt động thể thao khác do 

công ty tổ chức như: giải chạy, kéo co,…

THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT

• Thủ môn: Nguyễn Thế Thắng (số áo 12)

• Đội bóng: Mường Hoa Sa Pa

• Số trận thi đấu: 4

• Số bàn thua: 2

• Hiệu số: 0.5

Một người con sống tại Thủ đô nhưng không hề quản 

ngại khó khăn khi đến với Mường Hoa, anh đã góp một 

công sức không hề nhỏ không chỉ cho công việc thi công 

tại công trường Mường Hoa mà còn góp phần đem về 

một chiến thắng cho đội bóng của mình cùng danh hiệu 

“Thủ môn xuất sắc nhất”.

Trở thành một Chuyên viên QS tại Alphanam từ năm 2011, 

anh Thắng đã gắn bó và cống hiến hết mình trong công 

việc của công ty. Bản thân là người ít nói, nhưng anh 

vẫn luôn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội của mình 

không chỉ trong thể thao mà còn cả trong công việc. 

Anh chia sẻ: “Ngay khi nhận thông báo mình đạt được 

giải Thủ môn xuất sắc nhất, tôi đã vô cùng hạnh phúc 

vì những công sức của toàn thể anh em Mường Hoa đã 

được có thành quả xứng đáng và đặc biệt thủ môn Bùi 

Văn Trí đã sát cánh cùng tôi giữ vững, bảo vệ thành công 

cho khung thành Mường Hoa”.
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Nguyễn Thế Thắng cùng đồng nghiệp trên

công trường Mường Hoa

Anh Nguyễn Thế Thắng đạt Top 3 cá nhân xuất sắc nhất 

trong giải chạy 27 triệu bước chân

CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT

Là một thành viên mới tại ngôi nhà Alphanam và hiện 

đang công tác, làm việc tại công trường Mường Hoa - Sa 

Pa, anh Hà Sơn Bình đã mang về thành tích cho mình và 

cho điểm cầu Mường Hoa với danh hiệu “Cầu thủ xuất 

sắc nhất”. Ngoài ra, anh còn là một chiến binh mạnh góp 

công lao lớn tạo nên chức Vô địch cho FC Mường Hoa 

trong Giải Bóng đá mùa Xuân Alphanam Cup 2023.

Ngay sau kết thúc giải bóng đá, cái tên “Hà Sơn Bình” có 

lẽ đã được xướng lên rất nhiều trong các lời bình luận về 

giải đấu đặc biệt là trận chung kết vừa qua. Sống tại môi 

trường có địa hình phức tạp như Sa Pa có lẽ đã giúp anh 

tôi luyện đôi chân của mình hàng ngày. 

Một lần nữa, xin chúc mừng các anh, hy vọng rằng các 

anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của những chiến 

binh nhiệt huyết không chỉ trong thể thao mà trong cả 

những công việc hàng ngày, góp một phần vào hành 

trình phát triển của Alphanam Group.

• Cầu thủ: Hà Sơn Bình (số áo 22)

• Đội bóng: Mường Hoa Sa Pa

• Nhận 5/9 phiếu bầu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (9 phiếu 

bầu đến từ 8 đội trưởng của 8 đội và 1 phiếu của Ban 

Tổ chức).
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KHÁM PHÁ
ALPHANAM

CHUYÊN MỤC MỚI ĐÁNG CHỜ ĐỢI

Trong buổi đào tạo hội nhập, nhân sự mới có thể biết được thông tin cơ bản về Tập đoàn, như tầm 

nhìn - sứ mệnh - nguyên tắc hoạt động; Ban Lãnh đạo - những người thuyền trưởng của Alphanam; 

văn hoá nội bộ để gắn kết các thành viên với nhau… Đó là những thông tin rất quan trọng, nhưng 

chưa là phải tất cả. Một tập đoàn hơn 27 năm hình thành và từng bước tạo nên dấu ấn trên 

thương trường như Alphanam còn rất nhiều điều để kể với các thành viên; có thể là một góc văn 

phòng ít người chú ý tới, một câu chuyện thú vị được kể từ những người đã dành cả thanh xuân 

cho Alphanam, giải nghĩa tên gọi các thương hiệu… Những điều bé nhỏ, nhưng luôn hàm chứa 

nhiều ý nghĩa với cả đội ngũ nhân sự lâu năm hay mới gia nhập Tập đoàn.

Định kỳ hàng tuần vào ngày thứ 4, Ban Truyền thông và Marketing Tập đoàn sẽ “xuất xưởng” 

một điều thú vị được bật mí thông qua chuyên mục “Khám phá Alphanam”. Với mong muốn 

“Để không điều gì bị lãng quên”, Ban Biên tập hy vọng đây sẽ là một không gian dành riêng cho 

những ai muốn dành thêm tình yêu cho Tập đoàn, vì “muốn yêu phải hiểu”. Chất liệu để viết nên 

chuyên mục này dường như là vô tận, và tình cảm đón nhận của người Alphanam là động lực lớn 

để Ban Biên tập gửi đến nhiều nội dung hay, đáng ghi nhớ hơn nữa. 

Vào thứ 4 ngày 7/2/2023, “Khám phá Alphanam” ra mắt số đầu tiên. Mỗi tuần một lần, cho đến 

ngày Alphanam Magazine 61 ra mắt, đã có ba số tương ứng với ba “khám phá” được đăng tải 

trên các kênh truyền thông nội bộ. Chủ đề phong phú, hình thức thể hiện mang âm hưởng “hoài 

niệm” đã làm nên dư vị riêng của chuyên mục này. 

Một ngày có 24 giờ đồng hồ, nhưng đã có ít nhất 8 tiếng chúng ta đến Alphanam gặp gỡ 

những người đồng nghiệp “chung một mục tiêu, chung một ý chí, chung một niềm vui” để 

cùng nhau trải nghiệm và phát triển. Một số thành viên còn nói rằng, họ dành thời gian cho 

Alphanam ngang ngửa, thậm chí nhiều hơn dành cho bản thân họ; với họ Alphanam không 

phải là trách nhiệm, mà là sự gắn bó, tình yêu và sự trân trọng dành cho ngôi nhà thứ hai họ 

tìm đến hàng ngày.
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KHÁM PHÁ
ALPHANAM

CHUYÊN MỤC MỚI ĐÁNG CHỜ ĐỢI

Đại gia đình Alphanam hãy cùng đón chờ chuyên mục mới này vào các thứ 4 hàng tuần trên nhóm 

zalo của Tập đoàn, chúng ta sẽ cùng “khám phá Alphanam” và ghi nhớ theo cách riêng của mỗi 

người, để mỗi không gian chúng ta đi qua - mỗi người chúng ta gặp - mỗi thương hiệu chúng ta gọi 

tên… đều trở nên thân thuộc và đầy giá trị!
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Thời gian gần đây, Podcast đang trở thành kênh chia sẻ nội dung được nhiều người biết đến và yêu 

thích nhờ cách truyền tải thông điệp giản dị và ấm áp. Tháng 2 vừa qua, với mong muốn ngày lễ Tình 

nhân Valentine của người Alphanam có thêm màu sắc, Ban Marketing và Truyền thông đã ra mắt 

Podcast với chủ đề tình yêu đặc biệt với sự tham gia của 8 vị khách mời - đại diện cho 8 mảng màu 

khác biệt trong bức tranh về tình yêu.

“BAO DUNG” LÀ LỜI TỎ TÌNH BỀN CHẶT NHẤT

“Nhân vô thập toàn”, con người chúng ta không có ai là hoàn hảo, vậy 

nên chúng ta nên học cách tha thứ khi đối phương mắc lỗi, đó cũng là 

lúc chúng ta bao dung với những lỗi lầm của chính mình.

Phía sau một tình yêu lâu dài luôn có một chữ “nhẫn”. Nhẫn không có 

nghĩa là thua trận, nhẫn không có nghĩa là mình sai. Trong thế giới của 

hai người, nhẫn để trân trọng mối quan hệ; và bao dung để cả hai cùng 

thấu hiểu, cảm thông cho nhau.
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“Tình yêu ở độ tuổi của chúng tôi có thể ít mang màu sắc lãng mạn mà mang màu sắc 

thực tế và trải nghiệm nhiều hơn. Trong tình yêu và hôn nhân, sự bao dung là điều 

vô cùng quan trọng. Bao dung là sự chấp nhận nhau, thông cảm và thấu hiểu nhau 

để cùng chia sẻ, cùng hòa hợp và thích nghi với nhau trong cuộc sống. Chúng tôi xây 

dựng sự bao dung từ những điều nhỏ nhặt nhất”.

 “Sự lắng nghe trong câu chuyện tình cảm phải đa chiều, đa phương diện, đa thời 

gian thời điểm; và chúng ta phải cởi mở để mỗi con người được thể hiện hết những 

khía cạnh của mình, để họ được giải tỏa”.

“Khi mình hiểu về người bên cạnh mình thì thấu cảm là mức độ cao nhất. Để có được 

sự thấu cảm thì đầu tiên mình phải biết bao dung, sau đó là phải thấu hiểu mình để 

hiểu người khác hơn, và cuối cùng đó là sự quan sát, chú tâm cho mối quan hệ đó. Sự 

tinh tế trong việc thấu hiểu đối phương chính là đi trước một bước”.

Mrs.  Âu Thiên Hương - Khách mời Podcast 

Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ - Khách mời Podcast

Mr. Nguyễn Thái Sơn - Khách mời Podcast

“THẤU CẢM” LÀ LỜI TỎ TÌNH ĐỒNG ĐIỆU

“LẮNG NGHE” LÀ LỜI TỎ TÌNH DUNG DỊ, GẦN GŨI

Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, khi bạn thấu cảm ai đó, bạn 

sẽ nhìn thế giới này qua con mắt của người bạn quan tâm. Từ đó, họ 

cảm thấy được thấu hiểu và mối liên kết của hai người trở nên bền chặt 

hơn. Chắc hẳn bạn đã từng gặp những cặp đôi “đũa lệch” như thế này: 

cô ấy thích ăn hải sản, anh ấy lại sợ mùi tanh; anh ấy thích phim kinh dị, 

còn cô ấy chẳng dám xem cả trailer phim; cô ấy là một người thích đi 

chụp ảnh, nhưng anh ấy lại không có một tấm hình nào trên Facebook.

Đôi khi, trong tình yêu, chúng ta không cần một người yêu quá giỏi 

giang, thành công hay khéo léo mà chỉ cần một người biết lắng 

nghe và đủ an toàn để mình có thể chia sẻ. Có lắng nghe nhau thì 

mới hiểu nhau hơn, mới tìm thấy tiếng nói chung và cuối cùng là đi 

đến hoà hợp hai tâm hồn.
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“Một true love đối với tôi là người có thể tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng được quyết 

định của nhau trong cuộc sống và sẵn sàng đồng hành cùng nhau”

Mr. Nguyễn Kim Vũ - Khách mời Podcast

“TÔN TRỌNG” LÀ LỜI TỎ TÌNH TINH TẾ

“MÓN QUÀ” LÀ LỜI TỎ TÌNH ĐÁNG YÊU

Khởi phát của sự tôn trọng này có lẽ là từ một quy luật bất thành văn. Khi bắt đầu 

một mối quan hệ với bất cứ ai, bạn luôn có xu hướng quan tâm đến sở thích của họ, 

nhường họ quyết định và luôn cẩn trọng trong từng lời đối đáp.

Trong tình yêu, sự tôn trọng này càng thể hiện rõ hơn. Đi theo thời gian, mối quan 

hệ càng khăng khít, đôi bên càng quen thuộc hơn. Và khi sự quen thuộc ấy ngày 

càng lâu dài theo thời gian thì sự tinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng ta 

phải níu giữ lại để duy trì cảm xúc trong mối quan hệ ấy.

Khi yêu nhau, cả hai đều muốn dành cho “đối tác” 

của mình những kỷ niệm đẹp nhất và những tình cảm 

chân thành nhất. Để hiện thực hóa được điều này, 

tặng quà là một trong những thói quen và sở thích 

được các cặp đôi lựa chọn.

Món quà trong tình yêu có thể mang nhiều ý nghĩa 

khác nhau. Tặng quà thay cho lời xin lỗi, tặng quà để 

làm gia vị của tình yêu, tặng quà để dành cho người ấy 

một sự bất ngờ hay đơn giản, tặng quà trong một dịp ý 

nghĩa nào đó.
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“Với tôi, món quà là điều bất ngờ mang đến cảm xúc tích cực mà mình nên có trong 

cuộc sống, bởi vì món quà thể hiện tình cảm của người gửi đến người nhận và đối 

phương đã dành thời gian lựa chọn món quà cho mình, dành thời gian tìm hiểu sở 

thích của mình. Đó là những tình cảm rất đáng trân trọng”.

Ms. Đoàn Thị Minh Phương - Khách mời Podcast
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“Trong hôn nhân cũng như trong tình yêu, luôn có một mối quan hệ gắn kết nhất định với nhau. Nếu 

tình yêu không có sự chia sẻ thì sợi dây gắn kết đó cũng không thể bền vững được. Từ cảm xúc ban 

đầu khi yêu cho đến lúc lập gia đình, có sự đồng hành cùng nhau, va vấp cùng nhau thì việc chia sẻ 

với nhau sẽ giúp có thêm sự đồng cảm giữa hai người”.

“Sự đồng hành sẽ cho chúng ta cảm nhận được sự yên tâm hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn. Qua đó tạo 

nên niềm tin vững chắc để cùng nhau vượt qua những thách thức ở phía trước. Chúng ta thường nghe câu nói 

“thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”, tôi nghĩ rằng khi có sự đồng lòng, có sự ủng hộ, có sự chia sẻ 

với nhau thì tất cả những khó khăn phía trước chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng hơn”.

“Sự tin tưởng trong tình yêu là cả một quá trình và bao gồm nhiều yếu tố. Một trong những yếu 

tố làm nên sự tin tưởng đó là sự hiểu, tôn trọng ranh giới cá nhân của đối phương”.

Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng về “tình yêu”. Vậy còn bạn? Bạn đang yêu như thế nào?

Mr. Hồ Văn Thành - Khách mời Podcast

Mr. Vũ Văn Thiềm - Khách mời Podcast

“CHIA SẺ” LÀ LỜI TỎ TÌNH CỞI MỞ

Vì sao người ta hay nói rằng, khi yêu luôn cần sự thấu hiểu và chia sẻ? 

Một trong những vấn đề mà mỗi người khi yêu quan tâm là làm thế nào 

để đối phương chịu mở lòng, chia sẻ cảm xúc với mình.

“ĐỒNG HÀNH”  LÀ LỜI TỎ TÌNH DÀI NHẤT

“TIN TƯỞNG” LÀ LỜI TỎ TÌNH VÔ HÌNH

Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất, là món quà tuyệt vời sẽ đi cùng ta đến 

điểm kết thúc của cuộc đời. Vì thế, có thể nói “đồng hành cũng là minh 

chứng rõ ràng nhất của một tình yêu sâu đậm”

Có câu nói như thế này: “Tình yêu, dũng khí và lòng tin là những thứ quan trọng 

nhất trong một mối quan hệ. Nhờ tình yêu, hai người tìm được nhau; nhờ dũng khí 

mới có thể thổ lộ, cầu hôn người ấy và nhờ có lòng tin, mối quan hệ mới được duy 

trì. Nếu tình yêu là ngọn lửa giữ cho quan hệ cả hai luôn ấm nóng thì lòng tin chính 

là chất keo kết dính cả hai trên chặng đường về sau”
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Ms. Lục Minh Phượng - Khách mời Podcast
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“CHIA SẺ” LÀ LỜI TỎ TÌNH CỞI MỞ
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