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Ảnh bìa 1: Khai trương cảng 
Tân Cảng - Hiệp Phước
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Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa SNP và PV Gas
SNP tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu
Khai trương Depot Tân cảng - Hải Phòng
Tổ chức thành công Hội thảo đầu tiên tại Nhật Bản
Khai trương Văn phòng đại diện TCSG khu vực Tây Nam bộ
Chuyến tàu đầu tiên cập cảng Tân cảng - Thốt Nốt
Sôi nổi Tuần lễ “Tự hào Thương hiệu Việt Nam”
Khai trương Công ty CP DV và TM container lạnh Tân cảng
Cảng Tân cảng Miền Trung phát triển dịch vụ mới
Ký quy chế phối hợp giữa cảng và hải quan tại cảng Tân cảng - Hiệp Phước  
Ban kinh tế Trung ương làm việc tại Tổng công ty 
Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân thành công tốt đẹpn 
Tọa đàm hoạt động CTĐ, CTCT ở Tổng công ty
Công ty Hải sản Trường Sa làm việc tại Tổng công ty 
Thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân cảng
Công bố các quyết định về công tác cán bộ năm 2015h
Hội nghị đại biểu Công đoàn cơ sở giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017
Thương hiệu TCSG đón  nhận giải thưởng “Sao vàng Asean – 2015”
Kết quả Hội thi cán bộ dạy chính trị năm 2015
Hội nghị quán triệt nghị quyết 39
Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX
Trường tiểu học Quảng Giao đón nhận bằng chuẩn quốc gia  

DIỄN ĐÀN

Sức nóng Tân cảng Pertro Cam Ranh
Hiệp hội cảng biển Asean – hội nghị lần thứ 36 Ủy ban công tác 
Đào tạo kỹ năng – điểm nhấn trong công tác huấn luyện đào tạo
Ứng dụng rộng rãi, hiệu quả CNTT vào quản trị doanh nghiệp
SNP Logistics – Dấu ấn thương hiêu
Kết nối cơ chế một cửa
Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm Logistics trên cả nước
Bộ trưởng Đinh La Thăng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải
Công tác đào tạo Logisstics tại Châu Âu
Top 100 cảng quốc tế

CHIA SẺ THÀNH CÔNG

Giao lưu khách hàng dịch vụ lạnh 2015
Khai thác hiệu quả tuyến dịch vụ Việt Nam – Campuchia
Hãng tàu Zim khai trương tuyến dịch vụ mới tại cảng TCOT
Hãng tàu Wanhai (Đài Loan)
Giao lưu khách hàng sử dụng Dịch vụ gạo
Hội thảo thu hút khách hàng giao nhận trực tiếp tại Cái Mép
Mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng – chuẩn hóa dịch vụ kho hàng
ICD Tân cảng Long Bình – bước đột phá trong cung cấp dịch vụ
Giữ vững chất lương dịch vụ tại cảng quốc tế Tân cảng – Cái Mép  

VĂN HÓA TÂN CẢNG SÀI GÒN

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2015 ở Tổng công ty
Tân cảng Cát Lái – Niềm tự hào bên bờ sông Sài Gòn 
Nụ cười hồng Tân cảng Sài Gòn
Hiệu quả và sức lan tỏa từ phong trào “Dân vận khéo”
Cảm xúc đến với Trường Sa
Nét mới trong phong trào khuyến học
Tròn cả hai vai
Góp thêm hạnh phúc
Đêm hội trăng rằm ở Tổng công ty năm 2015
Tuổi trẻ ra quân hưởng ứng chiến dịch  « Làm cho thế giới sạch hơn » 
Làng bè Bình Thạnh: Điểm đến hấp dẫn của du lịch đất Sen hồng
Thơ  tặng SNP
Thơ: Nhớ Tân Cảng 
Thơ:Về với Mẹ

TRONG SỐ NÀY
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Nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” - Tháng 10 năm 2015, Đảng 
ủy và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trân trọng gửi đến các cụ, 
các ông, bà lời thăm hỏi, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. 

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế biển, kết hợp với tham gia bảo vệ 
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ ngày thành lập ( 15/3/1989) đến nay, mỗi cán 
bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ 
- Người chiến sỹ Hải quân”, đồng thời luôn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của gia đình và quê hương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực đóng góp xây 
Quân chủng Hải quân, xây dựng quân đội và đất nước. 

Có được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực đóng góp của mọi thành viên trong đơn 
vị còn có sự quan tâm theo dõi, động viên của các cụ, các ông, bà và gia đình để mỗi 
cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Tổng công ty không ngừng phấn đấu vươn lên.

Nhân dịp này, Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xin gửi tới các cụ, các 
ông, bà lời cảm ơn sâu sắc. Kính mong các cụ, các ông, bà tiếp tục thường xuyên 
quan tâm theo dõi, khích lệ con, cháu luôn phát huy truyền thống gia đình, quê 
hương, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tổng 
công ty ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân giao phó.

Kính chúc các cụ, các ông, các bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ!

TM. ĐẢNG ỦY VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
Tổng giám đốc

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm

THƯ CHÚC THỌ 
Kính gửi: các cụ, các ông, bà là thân nhân của cán bộ, công nhân viên 
đang công tác tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
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Chiều ngày 30/9/2015, Tổng Công ty Tân 
Cảng Sài Gòn (SNP) và Tổng Công ty Khí 
Việt Nam (PV GAS) đã long trọng ký kết thoả 

thuận hợp tác tại văn phòng PV Gas - thành phố Hồ 
Chí Minh.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết tạo tiền đề để 
PV GAS và SNP sẽ cùng phối hợp nghiên cứu, lựa 
chọn và tối đa hóa việc tham gia cung cấp, sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ thuộc năng lực, thế mạnh của nhau 
và của các đơn vị thành viên hai bên, trên nguyên tắc 
tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất 
lượng kỹ thuật, tiến độ, giá cạnh tranh.

Trước mắt PV GAS sẽ tạo điều kiện, ưu tiên 
sử dụng các dịch vụ (dịch vụ cảng, logistics, dịch vụ 
vận tải, dịch vụ biển để hỗ trợ cho ngành dầu khí bao 
gồm: tàu trực an ninh, tàu bảo vệ khảo sát ngầm bằng 
ROV, tàu khảo sát địa vật lý, tàu dịch vụ đa năng, 
tàu lai dắt Azimuth, sà lan biển, dịch vụ khảo sát các 

công trình ngầm, dịch vụ cứu hộ, ứng cứu sự cố, dịch 
vụ cung ứng hậu cần,…) do SNP cung cấp cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư xây 
dựng của mình.

Về phía SNP cũng sẽ tạo điều kiện, ưu tiên sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ (khí, sản phẩm khí, ống thép, 
bọc ống,…) do PV GAS cung cấp cho các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sinh hoạt dân 
dụng ở cơ sở, vùng mà SNP khai thác, quản lý.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc SNP 
Nguyễn Đăng Nghiêm và Tổng giám đốc PV GAS 
Dương Mạnh Sơn đã bày tỏ sự vui mừng về sự hợp 
tác của hai đơn vị. Đồng thời tin tưởng thỏa thuận 
hợp tác này sẽ được tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu 
quả, góp phần xây dựng một mối quan hệ phát triển 
nhanh, mạnh, bền vững giữa hai Tổng công ty SNP 
và PV GAS.

Ký KếT THỏA THuậN HợP TÁC GIữA 
SNP và Pv GaS

BÍCH HỒNG
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Ngày 22/9/2015, diễn đàn doanh nhân Việt 
kiều Châu Âu lần thứ 9 đã khai mạc tại 
Varna, Bungari với chủ đề “Hội nhập Châu 

Âu - Phát triển bền vững” do Liên hiệp doanh nghiệp 
Việt kiều Châu Âu tổ chức. Diễn đàn đã thu hút sự 
tham gia của gần 300 doanh nghiệp Việt kiều tại châu 
Âu tham gia. Đặc biệt Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ 
nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Vũ 
Hồng Nam cùng 19 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và 
25 Tham tán thương mại Việt Nam tại Châu Âu cũng 
đã tham dự diễn đàn.

Đây hoạt động thường niên của giới doanh 
nghiệp người Việt tại Châu Âu nhằm kết nối toàn 
hệ thống, thảo luận, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu 
tư, chia sẻ kinh nghiệp, và tìm giải pháp cho những 
khó khăn trong kinh doanh hiện nay để phát triển 
mạng lưới doanh nhân Việt kiều ngày càng lớn mạnh. 
Kết nối 3 bên giữa các doanh nhân Việt kiều, doanh 
nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước sở tại; phát 
triển nguồn hàng Việt trong toàn bộ hệ thống phân 
phối của Việt kiều trên toàn thế giới.

Tại diễn đàn, Đại diện Tổng công ty Tân cảng 
Sài gòn – Đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng 
Nghiêm đã có bài tham luận về sự hợp tác giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài và các doanh 
nhiệp trong nước để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư 

mang tính dài hạn, kết nối các hoạt động logistics 
hàng hóa giữa Việt Nam với các nước tại Châu Âu. 

Thông qua diễn đàn SNP có lời mời các doanh 
nghiệp Việt Nam tại Châu Âu về thăm, tìm hiểu và 
tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư sản xuất 
kinh doanh, logistics và vận tải. 

Các đại biểu đánh giá cáo vị thế của SNP trên 
thế giới đặc biệt là các Đai sứ đã có các cuộc gặp bên 
lề hội nghị để trao trao đổi thêm thông tin và giới 
thiệu các doanh nghiệp tại nước sở tại với SNP và sẵn 
sàng hỗ trợ để các bên xúc tiến hợp tác trong thời gian 
tới. Đồng thời có lời mời Tân cảng đến thăm các nước 
Châu Âu để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thay mặt đơn 
vị tổ chức, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria đồng chí Lê 
Đức Lưu đã gửi thư cảm ơn SNP đã có những đóng 
góp về vật chất và tinh thần cho sự thành công của 
Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam tại Châu Âu lớn nhất 
từ trước đến nay. 

Sau hội nghị, đoàn công tác của SNP đã có 
chuyến thăm và làm việc với các Hội doanh nghiệp 
Việt Nam tại các nước Ba Lan, Romani, Bulgary, 
đồng thời các đại diện doanh nghiệp của Ba Lan và 
Bulgari cũng đã đến thăm SNP. Đây là cơ hội để SNP 
mở rộng thêm thị trường, hợp tác  không chỉ với các 
doanh nghiệp nước ngoài mà với cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài ■ 

TẠI CHÂu Âu
DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Bùi VăN Quỳ

6   bản tin TÂN CẢNG SÀI GÒN

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN



DEPOT TÂN CẢNG - HẢI PHÒNG 
TườNG VâN 
ảnh:TRỌNG THiẾT

Nằm trong Khu công nghiệp Minh 
Phương, Đình Vũ với diện tích 11ha, 
Depot Tân Cảng - Hải Phòng đi vào 

hoạt động trước mắt sẽ cung cấp các dịch vụ 
bãi container, vận chuyển, đồng thời là trung 
tâm bảo trì phương tiện vận tải cho Công ty 
Vận tải bộ Tân cảng. 

Ngày 06/08/2015, tại Hải Phòng, Tổng 
công ty Tân cảng Sài gòn  và Công ty cổ phần 

KHAI TRƯƠNG

vận tải bộ Tân cảng đã tổ chức lễ ra mắt đưa 
vào hoạt động Depot Tân Cảng - Hải Phòng tại 
Khu Công nghiệp Minh Phương, quận Hải An, 
Tp Hải Phòng.

Depot Tân Cảng - Hải Phòng với diện 
tích 11ha, được TCT giao Công ty Vận tải bộ 
Tân cảng khai thác, trước mắt sẽ cung cấp các 
dịch vụ bãi container, vận chuyển, đồng thời 
là trung tâm bảo trì phương tiện vận tải.

Depot Tân cảng - Hải Phòng, cùng với 
cảng Tân Cảng-189, Tân cảng - 128 Hải Phòng, 
cảng cửa ngõ quốc tế Lạch huyện, Hải Phòng, 
tạo thành chuỗi cung ứng cung cấp đầy đủ các 
dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt nhất, 
góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển của thành 
phố Hải Phòng và khu vực kinh tế trọng điểm 
phía Bắc của đất nước ■

■ Phó Tổng Giám đốc Tân Cảng Sài 
Gòn Trần Khánh Hoàng và chủ tịch 
quận Hải An.
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đặc mệnh toàn quyền nước Việt 
Nam tại Nhật Bản cho biết: “Mối 
quan hệ giữa Việt Nam và Nhật 
Bản đang ở giai đoạn cao nhất từ 
trước đến nay, đây là cơ hội cho 
các doanh nghiệp Việt nam và 
Nhật Bản hợp tác nhiều  hơn nữa 
trong tất cả các lĩnh vực”, Đại sứ 
cũng mong các doanh nghiệp Nhật 
Bản ủng hộ và hợp tác với SNP.

Tại Hội thảo, các diễn giả 
của JETRO và của đại diện khách 
hàng đang sử dụng dịch vụ của 
SNP đã giới thiệu về tình hình 
đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 
Qua phần trình bày giới thiệu về 
nhiều  dịch vụ của SNP, được các 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO VỀ 
DỊCH VỤ CẢNG BIỂN, LOGISTICS TẠI TOKYO

Ngày 25/9/2015 với sự hỗ 
trợ của Đại sứ quán Việt 
Nam và hãng tàu SITC 

tại Tokyo Nhật Bản, Tổng công ty 
Tân cảng Sài Gòn (SNP) đã tổ chức 
thành công Hội thảo giới thiệu đến 
các công ty của Nhật Bản về các 
dịch vụ của SNP và mời gọi đầu 
tư vào các dự án của SNP về cảng 
và các cơ sở Logistics. Với 230 
đại biểu là khách hàng và các đối 
tác tiềm năng của Nhật Bản đến 
từ Tokyo và các đại phương như 
Nagoyo, Kobe, Osaka, Hakarta….
đã đến tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
ông Nguyễn Quốc Cường - Đại sứ 

Bùi VăN Quỳ

đại biểu đánh giá cao và ghi nhận 
vị thế lớn của SNP trong khu vực 
và Thế giới, đặc biệt SNP đã cung 
cấp được nhiều loại hình dịch vụ 
như cảng, kho, bãi, vận tải biển, 
vận tải thủy, bộ, đại lý Hải quan và 
cung ứng dịch vụ logistics trọn gói 
mà các cảng trên Thế giới không 
có được.

Trong phần giao lưu với các 
đại biểu, nhiều đối tác đã trao đổi 
thêm thông tin cũng như xin đến 
thăm và làm việc với SNP tại Việt 
nam trong tháng 10/2015 và trong 
thời gian tiếp theo. Một số đại biểu 
và đối tác có thư cảm ơn SNP đã 
tổ chức hội thảo để họ có thêm 
thông tin để nghiên cứu hợp tác 
và đầu tư trong thời gian tới. Đại 
tá Trần Khánh Hoàng - Phó Tổng 
giám đốc đã thay mặt SNP phát 
biểu cảm ơn khách hàng, đối tác 
và mong được hợp tác toàn diện và 
mạnh mẽ hơn nữa 

Là hội thảo đầu tiên tại Nhật 
Bản – SNP đã rất thành công và 
gây tiếng vang tạo tiền đề cho các 
hoạt động xúc tiến nhiều hơn nữa 
cho năm 2016 và các năm tiếp 
theo ■ 
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Khai trương Văn phòng 
Đại diện 
TÂN CẢNG SÀI GÒN 
KHU VỰC TÂY NAM BỘ
TườNG VâN

Ngày 22/7/2015, Tổng 
công ty Tân Cảng Sài 
Gòn (TCT TCSG) đã 

khai trương văn phòng đại diện tại 
số 49-51 Đường A3, khu dân cư 
Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, 
Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ nhằm 
đẩy mạnh hơn nữa các dịch vụ và 
phát triển thị trường của TCSG tại 
khu vực Miền Tây Nam Bộ.

Hiện tại TCT TCSG đang khai 
thác 7 cảng tại khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long (Cảng Tân cảng - 
Cao Lãnh, cảng Tân cảng - Sa Đéc, 
cảng Tân cảng - Mỹ Tho, cảng Mỹ 
Thới, cảng Tân cảng - Trà Nóc, cảng 
Giao Long, cảng Tân cảng - Thốt 
Nốt), đồng bộ với việc đầu tư trang 
thiết bị chuyên dùng tiên tiến và đội 
sà lan cung cấp dịch vụ “taxi vận 
tải thủy”, kết nối hiệu quả hàng hóa 
xuất nhập khẩu đi và đến trung tâm 
nguồn hàng phong phú tại đây. Với 
năng lực hiện có TCSG tin tưởng sẽ 
mang lại nhiều lợi ích cho các doanh 
nghiệp cũng như đóng góp hiệu quả 
vào việc thu hút đầu tư, phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực 
cũng như thành phố Cần Thơ.

Việc khai trương văn phòng đại 
diện Tây Nam Bộ của TCT đặt tại 
Cần Thơ thể hiện quyết tâm mạnh 

mẽ của TCSG đóng góp cho kinh tế khu vực Tây Nam Bộ nói chung, 
thành phố và địa phương nói riêng. Tại đây, đại diện đội ngũ làm công 
tác thị trường của TCT cùng lực lượng thuộc Trung tâm Dịch vụ logistics 
Tân cảng, Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân cảng, Công ty cổ phần Tân 
cảng - Cypress, Công ty cổ phần Vận tải biển Tân cảng và Công ty Tiếp 
vận Tân cảng - Mekong sẽ kết nối và triển khai các dịch vụ kinh tế biển 
đa dạng như khai thác cảng, logistics, vận tải thủy, vận tải biển nội địa, 
vận tải sà lan liên tuyến Campuchia nhằm gia tăng sản lượng hàng hóa, 
container thông quan qua các cảng, giảm thiểu chi phí logistics, giảm thời 
gian vận chuyển, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
các nhu cầu của khách hàng ■ 
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Ngày 08/08/2015, tại khu công nghiệp 
Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, 
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ 

chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên cập Cảng Tân 
Cảng Thốt Nốt. 

Dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Lê 
Hùng Dũng - Chủ tịch uBND TP Cần Thơ cùng 
các đồng chí lãnh đạo thành phố, và quận Thốt 
Nốt. Về phía Tổng công ty TCSG có đồng chí 
đại tá Trần Khánh Hoàng, thượng tá Nguyễn 
Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc và đại diện các 
cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty.

Tân cảng Thốt Nốt có quy mô 75m cầu tiếp 
nhận tàu đến 2.000 tấn, 1 bến sà lan 1.000 tấn, 
bãi chứa hàng container và hàng tổng hợp 1,1 
ha cùng với hệ thống trang thiết bị chuyên dùng 
tiên tiến. 

Cảng Tân cảng Thốt nốt đi vào hoạt động 
là mắt xích quan trọng trong chuỗi kết nối hệ 
thống vận tải thủy của Tổng Công ty Tân Cảng 

Chuyến tàu đầu tiên cập cảng 
TÂN CẢNG - THốT NốT
ĐOÀN uẩN

Thượng tá Nguyễn Văn Chiến Phó Tổng 
Giám đốc phát biểu tại buổi lễ.

Sài Gòn tại khu vực ĐBSCL đảm nhận vai trò thu 
gom, tập kết, thông quan hàng hóa, xếp dỡ container 
hàng xuất khẩu, trọng tâm là các ngành hàng gạo, 
thủy sản, thức ăn gia súc của TP Cần Thơ và các tỉnh 
lân cận. Đồng thời, cung cấp dịch vụ logistics trọn gói 
cho tuyến đường nối liền ĐBSCL – TP Hồ Chí Minh 
và các cảng nước sâu khu vực Cái Mép - Thị Vải ■
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Trong khuôn khổ Tuần lễ 
“Tự hào Thương hiệu Việt 
Nam” diễn ra từ ngày 1 

đến ngày 8/8 tại Hà Nội và TP. 
HCM, Tổng công ty Tân cảng 
Sài Gòn (SNP) đã tích cực hưởng 
ứng tham gia các hoạt động của 
chương trình.

Ðây là Chương trình được 
tiến hành với mục đích quảng bá 
hình ảnh quốc gia, thương hiệu 
quốc gia thông qua các thương 
hiệu hàng hóa và dịch vụ. Bộ Công 
Thương được giao là cơ quan 
thường trực, chịu trách nhiệm 
phối hợp với các bộ, ngành triển 
khai. Với mục tiêu đẩy mạnh công 
tác quảng bá cho Chương trình 
Thương hiệu Quốc gia, khuyến 
khích động viên các doanh nghiệp 
đạt Thương hiệu Quốc gia, hưởng 
ứng tích cực Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị 
phát động.

Dịp này, Cục Xúc tiến 
Thương mại - Bộ Công Thương 

SôI NổI TUầN lễ 
“Tự HÀO THƯƠNG HIệu VIệT NAM”

đã tổ chức Chương trình Diễn đàn 
Thương hiệu Việt Nam 2015 tại 
Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà 
Nội. Diễn đàn cung cấp các thông 
tin về Chương trình Thương hiệu 
Quốc gia, các nội dung liên quan 
đến xây dựng và phát triển thương 
hiệu. Tại đây, các nhà quản lý, 
chuyên gia thương hiệu và doanh 
nghiệp đã cùng nhau chia sẻ, thảo 
luận về các vấn đề liên quan đến 
phát triển thương hiệu doanh 
nghiệp, thương hiệu sản phẩm, 
thương hiệu ngành hàng, thương 
hiệu địa phương và thương hiệu 
quốc gia.

 Chương trình Thương hiệu 
Quốc gia Việt Nam được đánh giá 
là chương trình có ý nghĩa thiết 
thực, không chỉ tôn vinh những 
giá trị Việt mà còn tạo điều kiện 
cho tất cả các doanh nghiệp Việt 
Nam định hướng phát triển đúng 
đắn và đạt được những giá trị bền 
vững. Chỉ trong vài năm, những 
doanh nghiệp đạt thương hiệu 
Quốc gia đã có cơ hội mở rộng 

tầm ảnh hưởng, nhận được niềm 
tin và khích lệ của khách hàng 
trong và ngoài nước.

 Năm 2014, đã có 63 doanh 
nghiệp vinh dự đạt Thương hiệu 
Quốc gia. Đây đều là các doanh 
nghiệp dẫn đầu trong từng ngành, 
từng lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế 
toàn cầu gặp khó khăn, các doanh 
nghiệp Thương hiệu Quốc gia vẫn 
tăng trưởng vững mạnh. Hầu hết 
các doanh nghiệp này đều duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao, giữ vững 
doanh thu tại thị trường nội địa và 
tăng trưởng xuất khẩu. Đặc biệt 
có doanh nghiệp tăng trưởng hơn 
100%.

 Trong chương trình năm 
Thương hiệu Quốc gia  2015,  có 
sự tham gia đồng hành của SNP 
- doanh nghiệp khai thác cảng và 
logistics duy nhất cả nước được 
tôn vinh Thương hiệu Quốc gia 3 
lần liên tiếp của Hội đồng Thương 
hiệu Quốc gia ■
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Nắm bắt được thực tiễn 
sản xuất và thực hiện 
yêu cầu về chỉ đạo của 

ban Tổng giám đốc Tổng công ty 
Tân cảng Sài Gòn (SNP) về việc 
kiện toàn nâng cao chất lượng dịch 
vụ M&R (kiểm tra bảo dưỡng, 
sửa chữa container lạnh) do SNP 
cung cấp cho các hãng tàu phải 
có tính chuyên nghiệp và có chất 
lượng cao. Ngày 1/10/2015 tại hội 
trường Tân cảng - Cát Lái đã long 
trọng tổ chức lễ khai trương công 
ty công ty Cổ phần Dịch vụ và 
Thương mại Container lạnh Tân 
cảng – TCRS. Tham dự có đồng 
chí Thượng tá Ngô Minh Thuấn 
- Phó Tổng giám đốc SNP, lãnh 
đạo các Công Ty Thành viên thuộc 
SNP cùng đại diện các hãng tàu. 

Thượng tá Nguyễn Thanh 
Trúc – Giám đốc Công ty cổ phần 
Dịch vụ kỹ thuật Tân cảng cam 
kết: sự ra đời của công ty TCRS sẽ 
cải thiện được những điểm tồn tại 
trước đây, cung cấp các giải pháp 
tốt nhất về Conts lạnh cho Hãng 
tàu và khách hàng.

Vận tải bằng Container là 
phương thức vận chuyển hiện đại, 
tiên tiến đáp ứng được mọi tiêu 
chí đặt ra của các nhà sản xuất, 
nhà thầu vận tải và các nhà kinh 
doanh do tính kinh tế mà nó mang 
lại. Đồng thời thể vận chuyển các 
loại hàng hóa có nhu cầu phải giữ 
được nhiệt độ, độ ẩm, áp suất theo 
yêu cầu trong suốt quá trình vận 
chuyển để đảm bảo về số lượng 
và chất lượng trước khi được trao 
tận tay cho các đối tượng sử dụng 
và container dùng để chuyển chở 
các loại hàng hóa này là Container 

Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn là Doanh Nghiệp hiện đang quản 
lý khai thác hệ thống cảng biển, ICDs và Depot phục vụ cho 
phương thức vận tải hàng hóa bằng container lớn nhất tại thị 
trường Việt Nam với sản lượng container các loại thông qua 
năm 2014 chiếm hơn 51,3% thị phần cả nước với 4,780,000 
Teus, 82,3% khu vực Cái Mép - Thị Vải  với 938,972 teus và 
84,58% thị phần khu vực Tp.HCM, Bình Dương, Biên Hòa, 
Đồng Nai tương tương 3,620,000 teus. 

Khai trương công ty CP DV và TM
CONTAINEr lạNH TÂN CẢNG
BÍCH HỒNG

lạnh. Với chức năng nhiệm vụ quan trọng của mình container lạnh đòi 
hỏi phải có chế độ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa phải được thực hiện một 
cách thường xuyên, liên tục với tiêu chuẩn chất lượng và tính chuyên 
nghiệp cao.

Thượng ta Ngô Minh Thuấn – Phó Tổng giám đốc SNP cho biết: 
việc hợp nhất các nhà thầu thành lập công ty là một bước đi sáng tạo, hài 
hòa lợi ích của các bên. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc cung 
ứng dịch vụ container lạnh cho khách hàng, hãng tàu. Đồng thời việc giúp 
chuẩn hóa nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, giảm bớt các 
khâu trung gian, giảm cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó giúp cho 
việc ứng dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình, đào tạo nhân sự được tập 
trung, có hệ thống hơn và đạt chất lượng dịch vụ cao hơn ■

12   bản tin TÂN CẢNG SÀI GÒN

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN



Ngày 10/7/2015 Cảng 
Tân Cảng Miền Trung 
(Quy Nhơn, Bình Định) 

đã đón tàu chở bò mang tên 
GANADO EXPRESS của chủ 
hàng Công ty Cổ phần chăn nuôi 
Gia Lai (là công ty thành viên của 
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai). 
Từ 7g sáng ngày 10/7 /2015 đến 
06g ngày 12/7/2015, Cảng Tân 
Cảng MiềnTrung (thuộc Công ty 
Cổ phần Tân Cảng Miền Trung) 
đã giải phóng thành công con tàu 
với sản lượng 4,198 con bò. Đây 
là chuyến tàu chở bò đầu tiên của 
tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, 
khởi hành từ Cảng đi DARWIN 
– AuSTRALIA đến Cảng Tân 
cảng Miền Trung. Để đảm bảo cho 

CHuYếN TÀu CHở BÒ Đầu TIêN CỦA TậP ĐOÀN 
HOÀNG ANH GIA LAI, KHởI HÀNH Từ CẢNG ĐI 
DARWIN – AuSTRALIA ĐếN CẢNG TÂN CẢNG MIềN 
TRuNG. SAu 2 NGÀY VớI Sự Nỗ LựC CỦA CÁN Bộ, 
CÔNG NHÂN VIêN, NGƯờI LAO ĐộNG, CẢNG Đã GIẢI 
PHóNG THÀNH CÔNG CON TÀu VớI SẢN LƯợNG 
4,198 CON BÒ, AN TOÀN TuYệT ĐỐI.

CẢNG TâN CẢNG MIỀN TruNG 
phát triển dịch vụ mới

chuyến tàu cập bến, trước đó, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn 
Hoàng Anh Gia Lai - Ông Đoàn 
Nguyên Đức đã trực tiếp đến tham 
quan và làm việc với Ban Giám 
đốc Công ty CP Tân cảng Miền 
Trung.

Theo tiêu chuẩn đảm bảo 
chất lượng bò của AuSTRALIA, 
quy trình vận chuyển bò phải tuân 
thủ các quy tắc đảm bảo an toàn 
nghiêm ngặt. Để làm êm chân bò, 
tất cả khu vực bò bước qua đều 
phải được rải trấu và rơm khô. 
Trong suốt quá trình vận chuyển 
và xếp dỡ bò, phải đảm bảo bò 
không bị đánh đập hay hoảng 
loạn. Cảng Tân Cảng Miền Trung 
đã phải thiết kế và xây dựng một 

đường hầm đặc biệt có rải trấu 
nhằm phục vụ riêng cho việc di 
chuyển bò từ tàu xuống xe.

Sau khi rời cảng, những con 
bò sẽ được đưa lên xe tải chuyên 
dùng vận chuyển về các trang trại 
của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 
tại Gia Lai, cách Cảng khoảng 190 
Km. Tại đây, bò từ 300Kg mỗi con 
sẽ được nuôi và chăm sóc đến khi 
đạt khoảng 550Kg mỗi con, sau đó 
Công ty Cổ phần Tân cảng Miền 
Trung được ký hợp đồng đảm 
nhiệm vận chuyển bò từ Gia Lai 
đến Quy Nhơn và phân phối đến 
các trại ở các tỉnh miền Bắc (Ba 
Vì) và miền Nam (Củ Chi, Long 
An).

Bên cạnh tiếp nhận, giải 
phóng tàu chở bò và vận chuyển 
bò phân phối, Công ty Cổ phần 
Tân Cảng Miền Trung còn đang 
thực hiện các. Tính từ tháng 
6/2015 đến nay, tổng sản lượng 
Công ty CP Tân Cảng Miền Trung 
thực hiện phương án vận chuyển 
đa phương thức kết hợp giữa tàu 
biển và xe vận tải chở thức ăn gia 
súc từ miền Nam (cụm cảng Cái 
Mép – Phú Mỹ) ra miền Trung 
(cảng Tân cảng Miền Trung) cho 
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia 
Lai (theo phương thức “Door to 
Door”) với sản lượng 15,000 tấn ■

CAO MiNH THÀNH
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Ký quy chế phối hợp giữa 
cảng và hải quan tại cảng 
Tân cảng - Hiệp pHước  
THANH BÌNH Ngày 7/7/2015 tại Cảng Tân cảng Hiệp 

Phước đã diễn ra Lễ ký kết quy chế 
phối hợp giữa công ty Cổ phần Cảng 

Tân cảng Hiệp Phước với Chi cục hải quan cửa 
khẩu cảng Hiệp Phước

Tham dự lễ ký kết có đại điện Ban giám 
đốc cảng Tân cảng Hiệp Phước - ông Trần Hoài 
Nam, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng 
Sài Gòn - ông Ngô Minh Thuấn và lãnh đạo chi 
cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước - ông 
Lý Thanh Bình.

Nội dung buổi ký kết bao gồm việc: Phối 
hợp trong lĩnh vực giám sát, kiểm soát hàng 
hóa ra vào cảng, kiểm soát phương tiện vận tải, 
phòng chống cháy nổ, thiên tai, giữ gìn an ninh 
trật tự, chống bạo động, chống sách nhiễu, phiền 
hà, trao đổi, cung cấp thông tin và các chứng từ 
liên quan. Bên cạnh đó cảng và Hải quan cùng 
phối hợp hỗ trợ thủ tục khách hàng tại cảng Tân 
Cảng Hiệp Phước ■
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Chiều ngày 29/8/2015, đồng chí Trương 
Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung 

ương cùng lãnh đạo các Vụ trực thuộc đã đến 
làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 
(TCT TCSG).

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam 
- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, 
Tư lệnh Quân chủng Hải quân chủ trì đón tiếp 
và làm việc với Đoàn tại cảng Tân Cảng - Cát 
Lái. Tham gia buổi làm việc có Chuẩn Đô đốc 
Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng Giám đốc, Đại tá 
Ngô Quang Chung - Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng 
Giám đốc, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban 
Tổng Giám đốc, đại diện chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị của Tổng công ty.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - 
Tổng Giám đốc đã báo cáo Đoàn về tình hình 
sản xuất kinh doanh của TCSG năm 2015, chia 
sẻ những kinh nghiệm của TCSG trong công tác 
xã hội hóa đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng cảng biển; 
tình hình thuê cơ sở hạ tầng và quản lý bến cảng 
ODA TC-Cái Mép; mô hình đầu tư, quản lý, khai 
thác Cảng quốc tế TC-Cái Mép; việc chuyển đổi 
mục đích sử dụng khu đất TCSG.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh 
Hải quân đã phát biểu, chia sẻ với Đoàn về lịch sử 
26 năm phát triển của TCSG luôn gắn bó chặt chẽ 
nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng, phát huy cao 

HỒNG THu

độ trách nhiệm chính trị, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ - 
Người chiến sỹ Hải quân, văn hóa đặc trưng “văn 
minh, nghĩa tình”, chính nhờ vậy đã trở thành 
một đầu tàu kinh tế của cả nước, niềm tự hào của 
Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng 
chí đã khẳng định tính đúng đắn của mô hình Hội 
đồng thành viên tại TCT TCSG, chia sẻ về vai trò 
của Hội đồng thành viên trong việc định hướng 
chiến lược và quản lý, giám sát TCT phát triển 
đúng hướng và bền vững, bảo toàn và phát triển 
tốt nguồn vốn Nhà nước nhưng luôn tách bạch 
chức năng “quản trị” với “điều hành”…  

Đồng chí Trương Quang Nghĩa và các 
đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đánh 
giá cao cách nghĩ, cách làm sáng tạo của TCSG 
- doanh nghiệp quốc phòng - an ninh tiêu biểu 
của Quân đội, đầu tàu trong lĩnh vực Khai thác 
cảng biển, Dịch vụ logistics của cả nước, có uy 
tín trong thị trường khu vực và thế giới; đồng 
thời bày tỏ sự tin tưởng vào những bước tiến xa 
hơn nữa của TCSG trong các năm tới. Những 
kinh nghiệm, cách làm của Tân Cảng là gợi ý cho 
Ban Kinh tế Trung ương trong việc tổng kết thực 
tiễn, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban chấp hành 
Trung ương Đảng về phương hướng để tiếp tục 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, mô hình tăng trưởng, phát huy vai trò 
chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường ■

BAN KINH TẾ TrUNG ƯƠNG
Làm việc tại Snp

Thượng tá Ngô Minh Thuấn Phó Tổng Giám đốc giới thiệu với đoàn tại Control Tower Cát Lái.
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KẾT QUẢ ĐạI HỘI ĐẢNG BỘ QCHQ
lầN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng 
Hải quân (QCHQ) lần thứ XII, nhiệm 
kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ ngày 08/7- 

10/7/2015 tại Hội Trường Bộ Tư lệnh Hải quân 
số 38, Điện Biên Phủ, Thành phố Hải Phòng. 
Tham dự Đại hội có 347 đại biểu, đại diện cho 
trí tuệ của hơn 22.000 đảng viên của 27 tổ chức 
đảng trực thuộc Đảng bộ QCHQ (Trong đó đoàn 
Đại biểu Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn tham dự 
13 đại biểu).

Đại hội được Quân ủy Trung ương chọn tổ 
chức trước để rút kinh nghiệm và chỉ đạo trong 
toàn Đảng bộ Quân đội. Đại hội vinh dự đón 
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung 
ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung 
ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) 
dự, phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Trung tướng 
Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm 
TCCT; Đại biểu Bộ Tổng Tham mưu, TCCT, 
Tổng Cục Hậu cần, Tổng Cục Kỹ thuật, Tổng cục 
CNQP, Tổng cục II, Văn phòng Quân ủy Trung 
ương, các cơ quan của TCCT, đại biểu Ban Tổ 

chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương 
đảng, Thành ủy Hải Phòng và đại diện 36 Đảng 
bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.    

 Chủ đề của Đại hội: Tiếp tục đổi mới, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng 
bộ; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục 
địa của Tổ quốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, 
Đại hội đã tập trung thảo luận và hoàn thành tốt 
toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra, gồm: 
thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện 
Đại hội XII của Đảng; thảo luận đóng góp vào 
báo cáo chính trị của QuTW trình Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và thảo luận 
đóng góp báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân 
chủng Hải quân nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình Đại 
hội lần thứ XII.

5 năm qua, Đảng bộ QCHQ đã quán triệt 
sâu sắc các Nghị quyết của đảng, đoàn kết, vượt 
qua mọi khó khăn thách thức lãnh đạo tổ chức 
thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ có 
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nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, thực sự là lực 
lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên các 
vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ 
quốc, được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân lần thứ 2.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới tập 
trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo sức 
chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng tổng hợp, 
sức mạnh chiến đấu của Quân chủng; tạo chuyển 
biến toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc về xây 
dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, hiện đại; cảnh giác SSCĐ cao, xử lý thắng 
lợi mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng 
cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, 
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các 
vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng 
Ngô Xuân Lịch, biểu dương và đánh giá cao 
kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân chủng Hải 
quân trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị 
Đảng bộ QCHQ tiếp tục quán triệt sâu sắc các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung 
ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng 
Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của 
Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong 

sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 
(BCHĐB) gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 
gồm 05 đồng chí, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia 
Thật được bầu giữ chức Bí thư và Chuẩn Đô 
đốc Phạm Hoài Nam giữ chức Phó bí thư Đảng 
ủy. Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy gồm 09 đồng chí, 
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường 
vụ, Phó Chính ủy Quân chủng được bầu làm 
chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra. Đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ X gồm 25 
đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự bị (Chuẩn 
Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc 
Tổng công ty được bầu vào BCHĐB QCHQ và 
Đại biểu chính thức đi dự Đại hội đảng bộ Quân 
đội lần thứ X).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ QCHQ lần thứ 
XII thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển 
mới trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến 
thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân 
Việt Nam; định hướng để Đảng bộ tiếp tục đổi 
mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; 
xây dựng  Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 
càng lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
làm nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, nền 
an ninh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân 
dân trên biển ■ 

SAIGON NEWPORT timES   17



TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

đúng theo quy định; các cấp ủy, tổ chức 
đảng thường xuyên được củng cố, kiện 
toàn đồng bộ với sự thay đổi phát triển 
về tổ chức, biên chế, lực lượng của đơn 
vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy 
QCSG, các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện 
tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh 
đạo các mặt công tác và mọi hoạt động 
của đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng trong 
sạch vững mạnh (TSVM), gắn với xây 
dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn 
diện (VMTD), hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ Quân sự quốc phòng, sản cuất kinh 
doanh (QSQP, SXKD)”.

Chế độ sinh hoạt học tập, lãnh 
đạo, tự phê bình, phê bình được duy trì 
có nền nếp, thường xuyên, nghiêm túc, 
đúng quy định; các mối quan hệ giữa 
Đảng ủy với Hội đồng thành viên, giữa 
Ban Thường vụ, Đảng ủy với Tổng Giám 
đốc, giữa Bí thư với Phó Bí thư, giữa Tổng 
Giám đốc với Bí thư và các đồng chí đảng 
ủy viên trong Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy 
các cấp đều được giải quyết tốt trên cơ sở 
nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác 
quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được 
thực hiện đúng phương châm, phương 
hướng, quan điểm, nguyên tắc, quy trình, 
bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa, phát 
triển, cơ cấu hợp lý, có tín nhiệm cao, độ 
tuổi giữa các lớp kế cận, kế tiếp phù hợp; 
các mặt công tác chính sách, công tác 
phát triển đảng và hoạt động của các tổ 
chức quần chúng đều đạt hiệu quả cao, 
góp phần xây dựng đảng bộ TSVM, đơn 
vị VMTD hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
QSQP, SXKD.

Đồng chí đại tá Bùi Quang Cường 
– phó viện trưởng ghi nhận những kiến 
nghị đề xuất của Đảng ủy QCSG và Phòng 
Chính trị, sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung 
và phát triển làm phong phú thêm những 
vấn đề lý luận công tác xây dựng Đảng 
của doanh nghiệp Quân đội trong tình 
hình mới ■

■  Đại tá Ngô Quang Chung Phó Tổng Giám đốc phát 
biểu trong buổi toạ đàm.

TÚ ANH

Tọa đàm hoạt động công Tác Đảng, 
công Tác chính trị tại Snp

Sáng 23/7 tại phòng họp số 2 Cảng 
Cát Lái đã diễn ra tọa đàm giữa 
đoàn cán bộ của Viện Khoa học xã 

hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng 
do đồng chí Đại tá, PGS. TS Bùi Quang 
Cường, Phó Viện trưởng làm Trưởng 
đoàn với  Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn, 
lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị trong 
Tổng công ty Tân cảng Sài gòn do đồng 
chí Đại tá Ngô Quang Chung, Bí thư Đảng 
Ủy, Phó TGĐ chủ trì.

Đồng chí Đại tá Lê Cao Thịnh Ủy 
viên Thường vụ - Chủ nhiệm Chính trị 
thay mặt Thường vụ Đảng ủy, báo cáo 
tình hình tổ chức Đảng, đội ngũ đảng 
viên, các tổ chức quần chúng của Quân 
cảng Sài Gòn (QCSG); những vấn đề mới 
đặt ra trong công tác xây dựng đảng ở 
đơn vị; về cơ chế lãnh đạo đối với doanh 
nghiệp quân đội nói chung, quy mô hệ 
thống cấp ủy, tổ chức đảng; chức năng, 
quyền hạn, nhiệm vụ mối quan hệ công 
tác của cấp ủy; phương thức lãnh đạo; 
phương thức hoạt động của các tổ chức 
quần chúng; công tác phát triển đảng 

viên; những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện các quy định, hướng 
dẫn của trên về công tác xây dựng đảng; 
công tác cán bộ, chính sách, xây dựng 
các tổ chức quần chúng; những kiến 
nghị, đề xuất. 

Đại tá, tiến sĩ Bùi Quang Cường, 
Trưởng đoàn – phó viện trường đã cảm 
ơn Đảng ủy QCSG, Phòng Chính trị đã 
quan tâm tạo điều kiện cho Viện Khoa 
học xã hội nhân văn quân sự được đến 
nghiên cứu thực tế về công tác xây dựng 
Đảng trong Đảng bộ. Đồng chí đánh giá 
cao về kết quả công tác xây dựng đảng 
của Đảng bộ, “cấp ủy các cấp trong toàn 
Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc và tổ chức 
thực hiện nghiêm các quy định của Điều 
lệ Đảng, Quy định của Ban chấp hành 
Trung ương về tổ chức đảng trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam; các Quy định về 
chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi 
bộ trong doanh nghiệp Quân đội và các 
loại hình doanh nghiệp  ; nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân 
công cá nhân phụ trách được thực hiện 
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Ngày 7/8/2015 đoàn Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa/Bộ Tư 
lệnh Hải quân do đồng chí Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc làm 
trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại TCT Tân cảng Sài Gòn. Cùng đi 

có 14 đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc và đại diện chỉ huy các phòng, 
ban của công ty.

Tham gia đón, tiếp đoàn, về phía Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, có 
đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng giám đốc cùng các 
đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và đại diện chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị.

Đoàn đã được đi thăm quan, nghe giới thiệu về hoạt động làm hàng tại 
cầu tầu B7 cảng Cát Lái; thăm quan kho 2 tầng của Công ty CP kho vận Tân 
cảng, khu dịch vụ kỹ thuật của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Tân cảng, thăm 
quan thư viện và trung tâm điều hành sản xuất Control.

Tại phòng họp số 2 Cát Lái, 2 đơn vị đã có buổi gặp mặt, giới thiệu và 
trao đổi một số hoạt động truyền thống cũng như những dịch vụ mới, đồng 
thời đề ra chủ trương phối hợp, hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến đi thăm, làm việc của Đoàn được đón tiếp chu đáo, nghĩa tình 
để lại ấn tượng sâu sắc, tạo mối đoàn kết, hiểu biết giữa các đơn vị trong Quân 
chủng Hải quân ■

■  Đoàn thăm công ty CP DV Kỹ 
Thuật Tân Cảng tại Cát Lái.lÀM VIỆC TạI 

TổNG CôNG TY 
BÍCH HỒNG

Công ty Hải sản Trường Sa
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Ngày 08/ 9/2015, tại Phòng họp số 1 Tổng 
công ty Tân cảng Sài Gòn (TCT TCSG) đã 
long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định 

thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần (CP) dịch vụ 
biển Tân cảng” trực thuộc Đảng ủy Quân cảng Sài 
Gòn, theo Quyết định số 1110 - QĐ/Đu của Thường 
vụ Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn (QCSG) và kế hoạch 
Công tác Đảng, công tác chính trị 9/ 2015.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đại tá Ngô Quang 
Chung, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TCT 
TCSG cùng các đồng chí cán bộ Cơ quan Chính trị. 

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Bí thư Đảng ủy 
QCSG đã biểu dương những kết quả đạt được trong 
thực hiện nhiệm vụ của Công ty CP dịch vụ biển Tân 
cảng; Đồng chí thông báo những thay đổi về tổ chức 
biên chế, tái cơ cấu doanh nghiệp, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và 
một số chủ trương, định hướng lớn của Tổng công 
ty cần tập trung lãnh đạo thực hiện những tháng cuối 
năm 2015. 

Giao nhiệm vụ cho Chi bộ Công ty CP Dịch 
vụ biển Tân cảng, đồng chí yêu cầu: Chi bộ cần phát 
huy sức mạnh đoàn kết, tích cực, chủ động khắc phục 
khó khăn, tập trung lãnh đạo đơn vị thưc hiện các chủ 
trương, định hướng lớn của TCT năm 2015 và những 
năm tiếp theo; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh  phục vụ nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, bảo 
toàn phát triển nguồn vốn mang lại hiệu quả kinh 
tế cao; bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị, chấp hành 
nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Quy 
định của đơn vị, nhất là thực hiện nội dung “3 dứt 
điểm”.

Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ Công ty cần tập 
trung vào đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ biển phù 
hợp chủ trương dân sự hóa Trường Sa và quy hoạch 
các khu quốc phòng kinh tế biển đảocủa Đảng, Nhà 
nước trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, 
góp phần xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn 
diện, trở thành Binh đoàn quốc phòng, kinh tế biển 
mạnh. Góp phần giữ vững thương hiệu, uy tín Tân 
cảng Sài Gòn; bản chất truyền thống Hải quân Việt 
Nam anh hùng. Tập trung xây dựng đơn vị VMTD, 
doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với xây dựng 
tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 

Thay mặt Chi bộ Công ty, Thiếu tá chuyên 
nghiệp Nguyễn Tuấn Anh –  Bí thư chi bộ, Phó Giám 
đốc Công ty đã phát biểu cảm ơn và hứa với đồng chí 
Bí thu Đàng ủy cùng với Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao và mong muốn nhận 
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 
của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và cơ 
quan chính trị đối với Công ty CP Dich vụ biển Tân 
cảng trong thời gian tới ■

THÀNH lậP CHI BỘ CƠ Sở CôNG TY 
Cổ PHầN DịCH Vụ BIểN TÂN CẢNG
Hữu PHONG
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Vừa qua, thực hiện các quyết định của Bộ 
quốc phòng, Quân chủng Hải quân về phong, 
thăng quân hàm, nâng lượng sỹ quan, tuyển 

dụng vào đội ngũ cán bộ năm 2015. Thường vụ Đảng 
ủy - Ban Tổng giám đốc, Tổng công ty Tân cảng Sài 
Gòn (SNP) đã tổ chức trang trọng các buổi trao quyết 
định cho các đồng chí cán bộ thuộc TCT năm 2015.

Căn cứ phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, cấp ủy các cấp đã đề 
nghị và được Cơ quan Chính trị thẩm định, rà soát đối 
chiếu với các tiêu chí, nội dung công tác cán bộ báo 
cáo đề xuất và được Thường vụ Đảng ủy Quân cảng 
Sài Gòn, đề nghị Thường vụ Đảng ủy, Quân chủng 
Hải quân., xem xét và đề nghị Quân ủy Trung ương, 
Bộ quốc phòng ra quyết định về phong, thăng quân 
hàm, nâng lương sỹ quan; tuyển dụng, bổ nhiệm vào 
đội ngũ cán bộ theo quy định cho các đồng chí cán bộ, 
nhân viên thuôc Tổng công ty.

Kết quả Bộ trưởng bộ quốc phòng, chính ủy Hải 
quân đã quyết định thăng quân hàm Đại tá cho 4 đồng 
chí, thượng tá 6 đồng chí, Trung tá  11 đồng chí, Thiếu 
tá 14 đồng chí, nâng lương sỹ quan 7 đồng chí, tuyển 
dụng vào cán bộ 7 đồng chí, bổ nhiệm vào cán bộ 2 
đồng chí.

Những năm qua, công tác phát hiện, bồi dưỡng 
và tạo nguồn đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy và 
Ban Tổng giám đốc SNP hết sức chú trọng và quan 
tâm. Việc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, 
Đảng ủy và Bộ tư lệnh Hải quân quyết định phong 
thăng quân hàm, nâng lương sỹ quan, tyển dụng vào 
cán bộ cho các đồng chí thuộc TCT, thể hiện uy tín 
cũng như sự tin tưởng của cấp trên đối với TCT, đồng 
thời cũng là trách nhiệm lớn lao của các đồng chí cán 
bộ đề cao trách nhiệm, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí 
tuệ, xây dựng SNP phát triển mạnh mẽ, trách nhiệm 
bền vững và đúng hướng trong thời gian tới ■

Hữu MạNH

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2015 
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HộI NGHị ĐạI bIểu CôNG 
ĐOÀN Cơ Sở GIữA 

NHiệM kỳ 2012 - 2017
MAi PHươNG

Ngày 24/9/2015, Công 
đoàn cơ sở Tổng công ty 
Tân cảng Sài Gòn đã tổ 

chức thành công Hội nghị đại biểu 
Công đoàn cơ sở giữa nhiệm kỳ 
2012-2017.

Dự chỉ đạo Hội nghị, có 
Đồng chí Chuẩn Đô Đốc Phạm 
Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Quân chủng HQ; đồng chí Đại tá 
Nguyễn Văn Ba, Trưởng ban Công 
đoàn Hải quân. Về phía Tổng 
Công ty, có đồng chí Đại tá Ngô 
Trọng Phàn - uVTV Đảng ủy, Phó 
Tổng Giám đốc Tổng công ty và 

các đồng chí trong Đảng ủy, Ban 
Tổng giám đốc; Chủ nhiệm Chính 
trị, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị thành viên thuộc Tổng công 
ty. Cùng với sự có mặt của 167 đại 
biểu đại diện cho gần 5000 đoàn 
viên công đoàn trong toàn Công 
đoàn cơ sở. 

Giai đoạn 2012-2015 dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban 
Tổng Giám đốc, sự hướng dẫn, chỉ 
đạo của cơ quan Chính trị và Ban 
Công đoàn Hải quân, Công đoàn 
Tổng Công ty đã hoạt động đúng 
chức năng, thiết thực, hiệu quả; 

Làm tốt công tác tuyên truyền 
giáo dục; tích cực tham gia quản 
lý, tổ chức các phong trào thi đua 
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo 
“Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn 
VSLĐ”5 nhất - 3 không”’, “An 
toàn lao động, an toàn giao thông, 
không vi phạm kỷ luật”…; thực 
hiện dân chủ cơ sở, góp phần xây 
dựng văn hóa Tân cảng Sài Gòn; 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp chính đáng của người lao 
động. Tiếp tục khẳng định là lá cờ 
đầu về công tác công đoàn trong 
Quân chủng Hải Quân; liên tục đạt 
VMXS, được Chủ tịch nước tặng 
“Huân chương Lao động hạng 
ba”, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Tổng Cục Chính trị, 
Bộ Tư lệnh Hải Quân…tặng 15 
Cờ thưởng nhiều bằng khen, giấy 
khen về thành tích xuất sắc trong 
hoạt động công đoàn; Hội nghị đã 
bầu bổ sung 08 uỷ viên Ban chấp 
hành.

Với tinh thần quyết tâm cao, 
Hội nghị đã thống nhất và quyết 
nghị giai đoạn 2015-2017: “Tích 
cực chủ động, đổi mới sáng tạo, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phong trào công nhân và hoạt động 
Công đoàn”, xây dựng Tổng công 
ty Tân cảng Sài Gòn phát triển 
bền vững 3 trụ cột  kinh doanh, 
dựa trên  3 nền tảng”; xây dựng 
Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, 
trở thành Binh đoàn quốc phòng - 
kinh tế biển mạnh ■

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giai đoạn 2015-2017.
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Ngày 06/08/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội đã diễn 
ra chương trình Gala “Vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát 
triển”. Tại buổi lễ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã vinh dự nhận 

giải thưởng “Sao vàng ASEAN năm 2015”. Buổi lễ, có sự tham dự của Phó 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội liên hiệp các Hiệp hội ASEAN 
Vũ Xuân Hồng, các đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan, Philippines, 
Indonesia, Campuchia, Brunei…

“Vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển” do Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị Việt Nam (VuFO) tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân, 
doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy tình hữu 
nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa các nước trong khu vực, đồng thời tuyên 
truyền và nâng cao nhận thức về ASEAN trong nhân dân.

Trong năm 2015, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCT TCSG) đã vinh 
dự nhận được nhiều giải thưởng có uy tín như: giải thưởng “Thương hiệu 
nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương”, giải thưởng 
“Thương hiệu mạnh Việt Nam 2014”. Và giải thưởng “Sao vàng ASEAN” 
- một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh, uy tín và là động lực để TCT TCSG 
không ngừng nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu, chất lượng dịch vụ hàng 
đầu Việt Nam và mang đẳng cấp quốc tế ■

Thương hiệu Tân cảng Sài gòn
đón  nhận giải thưởng 

“Sao vàng ASEAN 2015”
TÚ ANH
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Ngày 30/7/2015, Hội ti được diễn ra tại Phòng 
Họp số 1 và 2 cảng Tân cảng Cát Lái, tham 
gia Hội thi có 14 đồng chí cán bộ chính trị 

trong toàn Tổng công ty. Dự động viên Hội thi, có Đ/c 
Đại tá Ngô Quang Chung – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng 
Giám đốc TCT. Các đồng chí tham gia thi thực hiện 
nghiêm quy chế thi, hoàn thành 3 phần thi theo đúng 
quy định (thi chuẩn bị đề cương soạn giáo án, thi nhận 
thức và phần thi thực hành). 

Phần thi đề cương: Trình bày cơ bản đúng bố 
cục, có tính khoa học, khái quát cao; đủ nội dung theo 
giáo trình, phân chia dung lượng, thời lượng từng 
phần cơ bản hợp lý; chọn trọng tâm, trọng điểm của 
bài phù hợp; một số đồng chí liên hệ được với thực 
tiễn, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu 
về định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cho 
người học.

Phần thi nhận thức: Các thí sinh làm tốt công tác 
chuẩn bị, nắm chắc kiến thức cơ bản về GDCT; bình 
tĩnh, tự tin, trả lời đúng nội dung câu hỏi và các phần 
chất vấn của Ban giám khảo. Phần trả lời xử trí tình 
huống đã tuân thủ đúng nguyên tắc tổ chức trong đơn 
vị, vận dụng linh hoạt với thực tiễn, bảo đảm đúng 
nguyên tắc, có tính giáo dục, ngăn ngừa, động viên 
kịp thời. 

Phần thi thực hành: 14/14 đồng chí đều sử dụng 
giáo án điện tử trình chiếu powerpoint được đầu tư 
công phu kết hợp với giảng bài truyền thống, cách 
thức trình bày cơ bản đúng theo quy chế GDCT, nội 

dung trình bày cơ bản xúc tích, phân tích làm rõ được 
vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Phương pháp truyền 
đạt phù hợp với từng đối tượng và tuân thủ với giáo 
án; quá trình giảng bài nhiều đồng chí biết cách vận 
dụng giao lưu đối thoại với người học, tạo không khí 
cởi mở, sinh động, giúp người học nắm chắc nội dung 
hơn. Kết quả Hội thi như sau:  

Giải Nhất 
- Nguyễn Sỹ Thành, XN cơ giới xếp dỡ TC
Giải Nhì
- Nguyễn Đức Hạnh, Đại lý GNVTXD TC 
- Nguyễn Văn Sỹ, Công ty ICD TC Sóng Thần
Giải ba 
- Trịnh Xuân Hải, Công ty XDCT TC
- Ngô Quang Đường, Phòng Hậu cần
- Đoàn Hồng Phương, ICD Tân cảng Long Bình
Giải khuyến khích 
- Trần Đăng Định - Phòng Chính trị 
- Nguyễn Thành Nhân - Phòng Chính trị 
- Trần Đại Vương -  Công ty Hoa tiêu TC 
- Lê Khả Thọ - Xí nghiệp ODA Tân cảng Cái Mép 

Thông qua Hội thi góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị 
trong giai đoạn mới đồng thời giúp lãnh đạo, chỉ huy 
các cấp nhất là cơ quan chính trị nắm được thực trạng 
chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để quản 
lý, bồi dưỡng và phổ biến, học tập kinh nghiệm, nhân 
rộng trong toàn Tổng công ty ■

Kết quả Hội thi cán bộ giảng dạy 
CHíNH Trị NăM 2015

LAN NHI
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Sáng ngày 20/8/2015, tại Hội 
trường Tân cảng, Thường 
vụ Đảng ủy Quân cảng Sài 

Gòn tổ chức hội nghị quán triệt và 
triển khai thực hiện số 39-NQ/TW 
của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tinh 
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 
công chức, viên chức trong Quân 
chúng Hải quân, Chỉ thị 46 của 
Bộ Chính trị (Khóa XI) Về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác bảo đảm an toàn, an 
ninh, trật tự trong tình hình mới” 
và Nghị quyết Đại hội đảng bộ 
Quân chủng Hải quân lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐOÀN uẩN

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT 

NGHỊ QUYẾT 39

Thông qua Hội nghị làm cho 
cán bộ, đảng viên, quần chúng, 
trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy 
các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc 
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 
các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp được Nghị quyết, Chỉ 
thị  đề ra; qua đó tạo sự chuyển 
biến về nhận thức tư tưởng và hành 
động, nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết, Chỉ thị ở cơ quan, đơn 
vị đạt kết quả tốt. 

Tham dự Hội nghị có 193 
đồng chí trong Đảng ủy Quân cảng 
Sài Gòn; cấp ủy, chỉ huy các công 

ty, xí nghiệp, phòng; các đồng chí 
trong Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Quân cảng Sài Gòn; các đồng chí 
trong Ủy ban kiểm tra các đảng ủy 
cơ sở, Bí thư chi bộ trực thuộc các 
Đảng ủy cơ sở; cán bộ chính trị, 
cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng, 
công tác chính trị và đại diện cán 
bộ 3 tổ chức quần chúng của Tổng 
công ty. Đồng chí Đại tá Lê Cao 
Thịnh, ủy viên Thường vụ Đảng 
ủy Quân cảng Sài Gòn, Chủ nhiệm 
Chính trị chủ trì quán triệt nghị 
quyết.

Hội nghị đã làm rõ ý nghĩa, 
sự cần thiết của việc ban hành 
Nghị quyết số 39-NQ/TW của 
Bộ Chính trị; những ưu điểm, 
khuyết điểm, hạn chế, nguyên 
nhân khuyết điểm, hạn chế trong 
thực hiện chủ trương của Đảng về 
việc tinh giản biên chế và cơ cấu 
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức của các cấp, các ngành trong 
những năm qua; những mục tiêu, 
quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp 
tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
trong thời gian tới. ý nghĩa, sự cần 
thiết ban hành Chỉ thị số 46; yêu 
cầu, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 
46. Những kết quả nổi bật lãnh đạo 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Quân chủng Hải quân nhiệm 
kỳ 2010 – 2015; phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương và 
các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 
2015- 2020 và trách nhiệm của cán 
bộ đảng viên trong triển khai thực 
hiện Nghị quyết ■
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Đại hội có các đồng chí 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam; Thủ trưởng Bộ 
Quốc phòng qua các thời kỳ; các 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang, Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 
Đại hội Thi đua toàn quân lần này 
hội tụ 305 đại biểu ưu tú đại diện 
cho những tập thể và cá nhân điển 
hình, tiêu biểu, xuất sắc trên các 
lĩnh vực, các lực lượng, các quân 
binh chủng, các cơ quan, đơn vị 
của toàn quân trong Phong trào Thi 
đua Quyết thắng 5 năm qua. Quân 
chủng Hải quân có 16 Đại biểu 
tham dự; Chuẩn Đô đốc, Anh hùng 
lao động Nguyễn Đăng Nghiêm, 
Tổng giám đốc, Tổng công ty Tân 
cảng Sài Gòn vinh dự được bầu 

vào Đoàn Chủ tịch của Đại hội.
 Đại hội Thi đua Quyết thắng 

toàn quân lần thứ IX đã tổng kết 
lại phong trào thi đua yêu nước 
trong Quân đội, rút ra những bài 
học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thi đua; biểu dương 
những thành tích, chiến công, các 
nhân tố mới đã hình thành và đang 
phát triển trong phong trào thi đua 
Quyết thắng 5 năm qua. Đại hội 
cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm, 
học hỏi lẫn nhau, nêu gương học 
tập các điển hình tiên tiến, làm cho 
phong trào học tập gương người 
tốt, việc tốt trở thành phong trào 
tự giác, thường xuyên của cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc 
phòng; qua đó, củng cố và tăng 
cường mối quan hệ gắn bó, đoàn 
kết hiệp đồng, lập công tập thể 

giữa các đơn vị trong toàn quân. 
5 năm qua, dưới sự lãnh 

đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân 
ủy Trung ương, BQP, công tác 
thi đua - khen thưởng (TĐKT) và 
phong trào TĐQT của toàn quân 
đã đạt được những kết quả quan 
trọng, lập nhiều thành tích xuất 
sắc, thực sự trở thành động lực to 
lớn cổ vũ cán bộ, chiến sỹ quân 
đội vượt qua khó khăn, vươn lên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Phong trào TĐQT diễn ra sôi 
nổi, rộng khắp, liên tục, đồng hành 
cùng các cuộc vận động lớn và gắn 
kết chặt chẽ với phong trào thi đua 
yêu nước của toàn quốc; thực sự là 
động lực to lớn, trực tiếp góp phần 
nâng cao chất lượng tổng hợp, sức 
mạnh chiến đấu của quân đội. Đã 
có 51 tập thể, cá nhân trong toàn 

VăN ĐOÀN 

Đại Hội THi ĐuA QuYẾT 
THắNG TOÀN QuâN lầN 
THứ iX
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quân được Đảng, Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới; 5.800 
tập thể, cá nhân được tặng thưởng 
Huân, Huy chương các loại… 

Đối với Tổng công ty Tân 
cảng Sài gòn, 5 năm qua đã coca 
nhân được phong tặng danh hiệu 
Anh hung lao động (Chuẩn Đô 
đốc Nguyễn Đăng Nghiêm – Tổng 
giám đốc) 3 tập thể được tặng Huân 
chương lao động hạng nhì, ba; Tập 
thể, cá nhân hàng trăm lượt. Được 
tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng bộ Quốc 
phòng, Tư lệnh Hải quân… Phong 
trào thi đua quyết thắng ở Tổng 
công ty hàng năm qua đã dienx ra 
sôi nôi, thực sự đã trở thành động 

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức 
Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX. Đại hội nhằm đánh giá 
kết quả đạt được; định hướng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào 
thi đua Quyết thắng thời gian tới; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng 
những điển hình tiên tiến toàn quân giai đoạn 5 năm (2010 - 2015).

lực to lớn, cổ vũ động viên các tập 
thể, cá nhân tích cực hăng say thực 
hiện và hoàn thànhxuất sắc các 
nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, 
sản xuất kinh doanh xây dựng 
Đảng bộ Trong sạch vững mạnh, 
đơn vị vững mạnh toàn diện

Với chủ đề “Đoàn kết, dân 
chủ, sáng tạo, quyết thắng”, Đại 
hội xác định phương hướng, mục 
tiêu công tác thi đua, khen thưởng 
và phong trào Thi đua Quyết thắng 
trong Quân đội giai đoạn 2015 – 
2020 tập trung thực hiện tốt các 
giải pháp: Tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 
phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ 
chủ trì đối với công tác TĐKT; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, xây dựng động cơ, quyết 
tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, 
chiến sỹ; tập trung đổi mới nội 
dung, hình thức, phương thức tiến 
hành công tác TĐKT và phong trào 
TĐQT, hướng vào thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, 
giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt 
yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ 
toàn diện, vững chắc trên mọi mặt 
công tác.

Vui mừng phấn khởi trước 
thành công của Đại hội thi đua 
quyết thắng toàn quân lần thứ IX 
và thành tích của Tổng công ty Tân 
cảng Sài Gòn đạt được trong phong 
trào thi đua quyết thắng những 
năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ 
quan, đơn vị trong Tổng công ty 
cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
Thi đua Quyết thắng lên một bước 
mới, phát huy phẩm chất “Bộ đội 
Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân 
trên mặt trận quốc phòng, kinh tế”, 
xây dựng đảng bộ TSVM, đơn vị 
VMTD, các tổ chức quần chúng 
vững mạnh, Quân cảng Sài Gòn 
“Cách mạng, chính quy, hiện đại, 
văn minh, nghĩa tình”, xứng đáng 
với niềm tin của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, Quân đội, truyền thống 
đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ 
đổi mới ■
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Niềm vui lớn đến với Đảng bộ, Chính 
quyền, nhân dân và toàn thể giáo 
viên, học sinh khi sáng ngày 5/9/2015 

trường Tiểu học Quảng Giao, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ 
khai giảng năm học 2015 - 2016 và đón nhận 
Bằng chuẩn Quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thanh Hóa.

Được đầu tư xây dựng trên khuôn viên 
3.900 m2, sau hơn 1 năm tích cực, khẩn trương 
thi công, công trình trường tiểu học Quảng 
Giao đã được hoàn thành với 12 phòng học và 
2 phòng chức năng chất lượng tốt, khang trang, 
sạch đẹp và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 
học 2015 - 2016.

Về dự khai giảng và đón nhận Bằng 
chuẩn Quốc gia với nhà trường, đoàn đại biểu 
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn do Đại tá Lê 
Cao Thịnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Chính trị đã đại diện Tổng công ty tặng 
1 bộ máy chiếu nhằm hỗ trợ cán bộ, giáo viên 
nhà trường đổi mới phương pháp, nâng cao chất 

lượng giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ 
động, tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh.

Năm học 2014 - 2015, phong trào thi đua 
“Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường luôn đạt kết 
quả cao, có 8 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 
giáo viên giỏi cấp huyện, 5 học sinh đạt học sinh 
giỏi cấp huyện, 100% học sinh lên lớp; 100%  
học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 
nhà trường đạt tiên tiến cấp huyện được Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen. 

Việc đưa công trình trường Tiểu học 
Quảng Giao - Trường chuẩn Quốc gia vào sử 
dụng có ý nghĩa to lớn, động viên, cổ vũ cán bộ, 
giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện 
cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm 
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  phong trào 
thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường 
học thân thiện, học sinh tích cực” phấn đấu đạt 
và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra xứng đáng với 
truyền thống quê hương hiếu học, sự quan tâm, 
ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân 
dân địa phương và của Tổng công ty Tân cảng 
Sài Gòn ■

TRườNG TiỂu HỌC
QuẢNG GiAO ĐÓN NHẬN
BẰNG CHuẩN QuỐC GiA 

Diệu THúY
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Dự án Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng 
tàu biển – công trình trọng điểm cấp 
bách quốc gia được Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ QCSG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 
2020 xác định là công trình chào mừng Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, do 
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam hợp tác đầu tư đang được các 
nhà thầu gấp rút hoàn thành đúng tiến độ.

Chúng tôi có mặt tại Căn cứ Quân sự Cam 
Ranh, Khánh Hòa vào giữa trưa nắng nóng như 
đổ lửa của tháng 9, trên công trình thi công Dự án 
Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển, người 
lao động của các nhà thầu thiết kế, tư vấn, giám 
sát…vẫn miệt mài triển khai thi công các hạng 
mục của Dự án. Tiếng máy nổ, tiếng búa đóng 
cọc, tiếng xe, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng 
tiếng gió rít của những trận mưa giông cuối mùa, 
tiếng sóng biển, làm cho không khí lao động trên 
công trường dự án càng thêm nóng hơn.

Sức nóng

Và CuNG ứNG Tàu 
BIỂN TẠI Cam RaNH”

“Dự áN KHu DỊCH VỤ HàNG HẢI

ĐOÀN uẩN, BÍCH HỒNG

■  Cầu cảng giai đoạn 1 đang được gấp rút thi 
công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
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Một năm năm trước (11/9/2014), Công ty 
TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh (TCPC) 
được thành lập và được giao nhiệm vụ làm chủ 
đầu tư công trình Dự án giai đoạn I Khu dịch vụ 
hàng hải và cung ứng tàu biển – công trình trọng 
điểm quốc gia được Bộ Chính trị, Nhà nước, 
Chính phủ, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho 
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam hợp tác góp vốn đầu tư.

Dư án nằm trong địa phận Vịnh Cam Ranh, 
là vùng kín gió, kín sóng, mớn nước sâu, việc 
neo đậu và di chuyển cả về đường thủy, đường 
bộ, đường không rất thuận lợi và an toàn để kết 
nối với các địa bàn trong nước và quốc tế. Công 

trình hoàn thành đi vào hoạt động sẽ cung ứng 
các dịch vụ cho các loại tàu lớn nhất hiện nay, từ 
các loại tàu vận tải, tàu khách du lịch cho đến tàu 
sân bay, tàu ngầm nguyên tử; cung cấp nhu yếu 
phẩm, điện, nước, khí và phụ tùng, thiết bị thay 
thế cho tất cả các tàu; tiếp đón sĩ quan, thuyền 
viên và khách du lịch bằng đường biển; cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, thể 
thao, giải trí, nghỉ dưỡng; tổ chức hội chợ triễn 
lãm hàng hải, hải quân trong nước và quốc tế. 
Ngoài ra các dịch vụ cộng thêm như cửa hàng 
miễn thuế, cửa hàng lưu niệm địa phương, du 
lịch trên địa bàn tỉnh và cả nước cũng được chú 
trọng phát triển.

Đại tá: Uông xuân Phúc Sơn – giám đốc TCPC
Với rất nhiều hạng mục phải thực hiện và thi công 
trong điều kiện hết sức khó khăn, do Dự án nằm 
trong khu căn cứ quân sự, xa địa điểm cung cấp 
vật liệu, đường xá, điều kiện đi lại, thời tiết nắng 
nóng, địa hình thi công phức tạp. Để có mặt bằng 
thi công Dự án các nhà thầu phải phá núi, lấp 
biển...các nhà thầu đang  rất cố gắng khắc phục 
để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, với 
tiến độ đã được đưa ra
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Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2000 
tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Tân cảng Sài 
Gòn góp 75% vốn điều lệ, Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam góp 25% vốn điều lệ. Các hạng mục 
chính bao gồm: cầu bến cập tàu dài hơn 2.000m 
cùng với Khu nhà văn phòng, Khu thể thao, Khu 
dịch vụ kỹ thuật.

Khi được thành lập TCPC chỉ có 7 thành 
viên, khó khăn chồng chất khó khăn, như lời của 
Đại tá Lê Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty Tân cảng Sài Gòn - Chủ tịch Hội đồng 
thành viên TCPC chia sẻ: chưa có dự án nào 
khó khăn như Dự án này, ngoài việc rất gấp rút 
về tiến độ, để hoàn thành trước Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII; trong khi nguồn cấp vốn 
cho Dự án gặp không ít khó khăn; Vì thế Ban 
giám đốc và các thành viên đã phải hết sức vất 
vả vừa phối hợp, đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các 
nhà thầu, vừa tuyển dụng, bổ sung biên chế đủ 
để giám sát các nhà thầu thi công đúng tiến độ.

Khó khăn là vậy, song cán bộ, công nhân 
viên TCPC và các nhà thầu rất vinh dự, tự hào 
khi biết mình đang tham gia thực hiện Dự án hết 
sức quan trọng đối với đất nước cũng như luôn 
được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải 
quân, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm, động viên. 
Dự án đã 5 lần được Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang đến thăm và kiểm tra; Nguyên Phó Thủ 
tướng Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Quốc 
hội Huỳnh Ngọc Sơn, Đại tướng Phùng Quang 
Thanh – Bộ trưởng BQP, Đô đốc Nguyễn Văn 
Hiến - Thứ trưởng BQP, Thượng tướng Nguyễn 
Chí Vịnh, Thứ trưởng BQP, Chuẩn Đô đốc 
Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân, Chuẩn 
Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng giám đốc 
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và nhiều đồng 
chí lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
thường xuyên đến thăm, động viên.

Sau một năm đi vào hoạt động, TCPC đã 
tổ chức kỷ niệm ngày thành lập (11/9/2014 – 
11/9/2015) với sự có mặt của Đại tá Lê Tuấn 
Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Tổng công ty 
Tân cảng Sài Gòn và Ông Nguyễn Hùng Dũng, 

■  Đại tá Uông Xuân Phúc Sơn trình bày sơ đồ 
dự án với chủ tịch nước Trương Tấn Sang và 
đoàn trong chuyến thăm năm 2015.
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Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, chỉ 
huy Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng đông đủ đại diện các Công ty, nhà 
thầu thiết kế, tư vấn, giám sát, thi công xây dựng Dự án và toàn thể cán bộ, 
công nhân viên, người lao động của công ty TCPC.

Báo cáo đánh giá, các hạng mục thi công công trình thủy, hiện đã đạt 
65% khối lượng, công trình trên bờ đạt 35% khối lượng công việc; tiến độ, 
chất lượng kỹ thuật và an toàn của Dự án đang được kiểm soát tốt, dự kiến 
đến 31/12/2015 sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào khai thác trong 
quý I/2016. Tiến độ, chất lượng của Dự án đã được lãnh đạo Tổng công ty 
Tân cảng Sài Gòn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo dõi, ghi nhận, biểu 
dương, khen ngợi. Tổng giám đốc, Tổng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn 
đã ra quyết định tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 50.000.000 đồng cho 
TCPC nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập

“Chất lượng - tiến độ - mỹ quan - an toàn tuyệt đối” được TCPC - chủ 
đầu tư Dự án phát động trong đợt thi đua cao điểm tại Lễ kỷ niệm với sự 
hưởng ứng sôi nổi của đại diện các Công ty, nhà thầu thiết kế, tư vấn, giám 
sát, thi công xây dựng Dự án và sự chứng kiến của lãnh đạo 2 tập đoàn, 
Tổng công ty, như một lời hiệu triệu làm cho sức nóng của Dự án càng 
thêm nóng hơn khi tập thể người lao động TCPC cùng các nhà thầu chung 
một ý chí, niềm tin và quyết tâm thi đua đưa công trình Dự án Khu dịch 
vụ hàng hải và cung ứng tàu biển sẽ hoàn thành đúng tiến độ - là bông hoa 
tươi thắm nhất dâng lên Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ■

Người lao động: Hà Văn Liêu
Người lao động trực tiếp tại hiện trường dự án thuộc công ty xây dựng 
công trình Tân Cảng cho biết: biết đây là một dự án trọng điểm, chúng 
tôi luôn ra sức để khắc phục khó khăn làm ngày, làm đêm, trong điều kiện 
thời tiết rất khắc nghiệt,  thậm chí làm cuối tuần, tất cả nhằm đáp ứng kịp 
tiến độ, an toàn và chất lượng của công trình.

■  Đại tá Uông Xuân Phúc Sơn – giám đốc TCPC làm việc với nhà thầu 
Trường Xuân tại hạng mục nhà văn phòng
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Trong các ngày từ 3/9/2015 
tới 5/9/2015, đoàn đại biểu 
Hiệp Hội Cảng biển Việt 

Nam (VPA) gồm  6 thành viên 
do đồng chí Nguyễn Văn Hạnh- 
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
TCSG làm trưởng đoàn đã tham dự 
Hội nghị lần thứ 36 Ủy ban Công 
tác Hiệp hội Cảng biển ASEAN 
(APA) tại Klang, Malaysia. 

Hội nghị do Chính quyền 
cảng Klang tổ chức tại khách 
sạn Première cách thủ đô Kuala 
Lumpua của Malaysia khoảng 
40 km, tham dự Hội nghị lần này 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 36 
ỦY BAN CÔNG TÁC 

HIỆP HỘI CẢNG BIỂN ASEAN

■  Các thành viên VTA Việt 
Nam do Đại tá Nguyễn Văn 
Hạnh Phó Tổng Giám đốc 
SNP làm trưởng đoàn.

THúY VâN

gồm 55 đại biểu chính thức từ 
các nước thành viên APA. Đoàn 
đại biểu nước chủ nhà Malaysia 
tham dự với 14 người, các đoàn cử 
đại biểu tham dự gồm Cambodia 
3 người, Indonesia 6 người, 
Myanmar 17 người, Philippines 
4 người, Singapore 2 người, Thái 
Lan 3 người, và Việt Nam 6 người. 
Brunei Darussalam có văn bản cáo 
lỗi không cử đại biểu tham dự hội 
nghị lần này.

Hội nghị diễn ra lúc 08 giờ 
ngày 04 tháng 8 năm 2015, sau 
phát biểu chào mừng của nước chủ 
nhà, Chính quyền cảng Klang, và 
khai mạc hội nghị của Chủ tịch Ủy 
ban Công tác APA, hội nghị được 
nghe báo cáo của tổ chức GIZ về 
hợp tác phát triển cảng bền vững 
khu vực Đông Nam Á.

Chương trình nghị sự, đề 
cử thành viên đại biểu các đoàn 
tham gia Ban soạn thảo Biên bản 
hội nghị. Theo kế hoạch công tác 
Cambodia sẽ là nước chủ nhà 
đăng cai tổ chức Hội nghị lần 
thứ 37 Ủy ban Công tác Hiệp hội 
Cảng biển ASEAN (APA), thời 
gian và địa điểm sẽ thông báo sau. 
Brunei Darussalam tuy không đến 
hội nghị lần này nhưng đã thông 
báo xác nhận tổ chức Hội nghị 
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thường niên năm 2015 của Hiệp hội Cảng biển 
ASEAN vào ngày 02-05/11/2015 tại Brunei 
Darussalam.

Báo cáo tài chính năm 2014 và 5 tháng đầu 
năm 2015 và thêm các phần bổ sung. Hội nghị 
thống nhất là báo cáo tài chính đến thời điểm 
30/09/2015 sẽ được trình bày tại Hội nghị thường 
niên APA năm 2015 tại Brunei Darussalam. Hội 
nghị cũng thống nhất trình Hội nghị APA năm 
2015 ngân sách hoạt động cho năm 2016.

Thường trực Ban thư ký APA báo cáo về 
các hoạt động và các chương trình chiến lược 
của Hiệp hội trong giai đoạn tới. Trong thảo luận 
về hợp tác phát triển bền vững do GIZ tài trợ, hội 
nghị thống nhất đưa lên website của Hiệp hội 
các nội dung đào tạo của dự án để các thành viên 
có thể truy cập và tìm hiểu. Website của Hiệp 
hội sẽ được nối kết với một số trung tâm đào 
tạo hiện có của các nước trong khu vực như Học 
viện đào  tạo của Chính Quyền Cảng Philippine 
(Philippine Ports Authority Training Institute-
(PPATI) và  Trung Tâm Đào tạo nguồn nhân 
lực Xuất sắc Quốc tế Cảng phía Bắc (Nortport 
International Center of Excellence -NICE) của 
Malaysia được xác nhận là sẽ phối hợp cùng Ban 
thư ký APA để hình thành nội dung cho website.

Hôi nghị được nghe đoàn Việt Nam báo 
cáo kết quả Phiên họp Ủy ban Kỷ thuật do Hiệp 
hội Cảng biển Việt Nam tổ chức tại thành phố 
Hồ Chí Minh vào ngày 09-10 tháng 6 năm 2015 
để chuẩn bị cho Hội thao APA lần thứ 12 do Việt 
Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 năm 2016 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các nước 

tham dự hội nghị đã thống nhất và cam kết gởi 
vận động viên tham gia Hội thao theo nội dung 
báo cáo.

Trong thảo luận về chương trình hành 
động giai đoạn 5 năm, Hội nghị thảo luận và rất 
quan tâm đến các hội thảo về phát triển nguồn 
nhân lực, hội thảo về trao đổi thông tin, hội thảo 
về các dự án phát triển cảng. Các vấn đề khác 
như về bản tin, website của Hiệp hội, tư nhân 
hóa cảng biển, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính và phát triển cảng xanh sạch cũng được 
quan tâm và thảo luận tại hội nghị.

Để chuẩn bị cho Hội nghị thường niên 
năm 2015, Chủ tọa hội nghị đề nghị các nước 
thành viên chuẩn bị báo cáo và yêu cầu thông 
báo chủ đề báo cáo cho Thường trực Ban thư ký 
APA trong tháng 9 năm 2015, ngoài Thái Lan 
đã thông báo chủ đề báo cáo ngay tại Hội nghi.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia đầy 
đủ các phiên họp, thảo luận và góp ý vào nội 
dung của chương trình hội nghị. Ban tổ chức của 
nước chủ nhà Malaysia đã tổ chức thành công 
Hội nghị lần thứ 36 Ùy ban công tác APA, các 
nước trong khu vực đã tham gia tích cực các 
họat động của APA nhằm tạo uy tín cho nước 
mình và thông qua APA để nắm bắt thông tin 
về các họat động của các cảng trong khu vực và 
đẩy mạnh các quan hệ hợp tác trong tương lai. 
Các trưởng đoàn công tác của các nước thành 
viên tham dự Hội nghị đã phát biểu cám ơn nước 
chủ nhà và cùng trân trọng trao quà lưu niệm. 
Hội nghị kết thúc thành công trong tinh thần hữu 
nghị và đoàn kết ASEAN. ■ 

HIỆP HỘI CẢNG BIỂN ASEAN

■  Đại tá Nguyễn Văn Hạnh Phó Tổng 
Giám đốc SNP tặng quà lưu niệm các 
đoàn đại biểu.
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Công tác nhân sự trong giai đoạn phát 
triển mới của Tổng công ty đã và đang 
đặt ra những yêu cầu ngày càng cao và 

khắt khe hơn. Trong đó phải kể đến việc kiện 
toàn công tác quản trị để tối ưu hóa thế mạnh 
khai thác cảng, tăng cường về kiến thức, chuyên 
môn nghiệp vụ để đẩy nhanh trụ cột kinh doanh 
dịch vụ Logistics, và trang bị tốt những kỹ năng 
cần thiết cho toàn đội ngũ để sẵn sàng đón nhận 
những cơ hội trong thời kỳ hội nhập, thích ứng 
nhanh với thay đổi và nâng tầm doanh nghiệp 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận 
thức rõ điều đó, những năm vừa qua Đảng ủy 
Ban Tổng giám đốc Tổng công ty (TCT) đầu tư 
và yêu cầu đẩy mạnh công tác nhân sự. Trong 
đó đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện đào 
tạo (HLĐT) theo phương châm, định hướng rõ 
ràng. Một trong những mảng đào tạo gây hiệu 
ứng tích cực trong toàn thể đội ngũ học viên và 
nhận được sự quan tâm, đánh giá cao từ phía cán 
bộ, công nhân viên (CB, CNV) là mảng đào tạo 
kỹ năng, được xác định là trọng tâm của công 
tác HLĐT từ 2012 đến nay.

Là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh, 
khởi nguồn từ những cán bộ, công nhân viên Hải 
quân bước chân vào thương trường, cùng gắn 
bó và đưa đơn vị phát triển lên từ thời kỳ đầu, 
phần lớn đội ngũ lãnh đạo TCT là những người 
giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm nhưng chưa 
được đào tạo cơ bản về quản lý. Với sự phát 
triển nhanh của doanh nghiệp, sự lớn mạnh của 
đội ngũ, việc cung cấp thêm kỹ năng quản trị 
cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm và kế tiếp. Kế 
cận là một sự hỗ trợ hiệu quả để nâng cao chất 

NGuYễN THị THu TRANG

lượng quản trị và hiệu quả kinh doanh chung 
của toàn đơn vị. Hiểu rõ điều đó, các khóa Kỹ 
năng quản trị đã lần lượt được triển khai, bắt 
đầu bằng khóa Đào tạo định hướng 2013, và tiếp 
theo là các khóa Kỹ năng quản trị dành cho lãnh 
đạo 2014, 2015. 

Khóa Đào tạo định hướng 2013 có 63 học 
viên, tham gia học theo các nhóm chức danh: 
Giám đốc Kinh doanh, giám đốc Tài chính, 
Giám đốc Điều hành, Trưởng phòng Sales - 
Marketing. Với thời lượng 90 buổi kéo dài trong 
7 tháng, khóa học được ví như một khóa MBA 
thu gọn, cung cấp đầy đủ các kiến thức từ nền 
tảng quản trị hiện đại, đến các kỹ năng và kiến 
thức chuyên sâu các ngành nghề. Điều kiện vừa 
học vừa làm trong một thời gian tương đối dài 
nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao từ các đồng 
chí học viên, sự tận tình của các thầy cô giáo và 
sự chu đáo trong công tác tổ chức, khóa học 
đã tạo một tiếng vang lớn trong công tác 
HLĐT 2013. Ngoài những kiến thức 
chuyên môn, sâu, rộng, độ thực 

Điểm nhấn trong công tác huấn 
luyện đào tạo tại Tổng công ty 
Tân Cảng Sài Gòn

Đào tạo Kỹ năng
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tiễn cao, khóa học còn mang lại hiệu ứng kết nối 
giữa các học viên đến từ nhiều bộ phận, phòng 
ban, công ty thành viên toàn TCT. 

Nhiều phương thức quản lý mới được ứng 
dụng vào thực tiễn tại đơn vị được đánh giá cao 
về hiệu quả. Thành công của khóa học đã mang 
lại tinh thần học tập, chia sẻ tri thức sôi nổi trong 
đội ngũ cán bộ, nhân viên nòng cốt, và nhiều ý 
kiến đã bày tỏ nguyện vọng được tham gia các 
khóa tiếp theo. Trên cơ sở đó khóa Đào tạo Kỹ 
năng quản trị dành cho lãnh đạo năm 2014 ra 
đời, tinh gọn hơn với những nội dung chắt lọc, 
hoàn thiện thêm từ khóa 2013, đã thu hút được 
31 học viên. Khóa học đã một lần nữa đem lại 
thành công, và kết thúc bằng lễ bế giảng trang 
trọng, ấm áp, thắm đượm tình nghĩa thầy trò. 
Riêng năm 2015 có thể nói là năm khóa học 
được tối ưu hóa cả về nội dung lẫn sự đồng đều 
trong thành phần tham dự, với 2 lớp học gồm 70 
học viên.

Song song với khóa đào tạo dành cho lãnh 
đạo, các hoạt động nâng cao kỹ năng cho khối 
nhân viên cũng rất sôi nổi. Phải kể đến khóa Kỹ 
năng dịch vụ khách hàng, đây là khóa học qui 
mô lớn, có định hướng lâu dài về kỹ năng chăm 

sóc khách hàng lần đầu được tổ chức tại TCT 
TCSG. Xác định rõ chất lượng dịch vụ, bao gồm 
cả chất lượng gói dịch vụ và cách chúng ta đưa 
gói dịch vụ đó đến với khách hàng, là yếu tố 
then chốt tạo nên thương hiệu và sự phát triển 
bền vững của doanh nghiệp. Do đó kỹ năng dịch 
vụ khách hàng được chọn làm mục tiêu huấn 
luyện chính của năm 2014.

Với 14 lớp học theo 4 phần từ tổng quát 
đến nâng cao, 468 lượt học viên, khóa học kéo 
dài nhưng thu hút được sự quan tâm của rất 
nhiều CB, CNV trong toàn TCT. Từ những cán 
bộ, lãnh đạo, chỉ huy đến công nhân viên tuy đã 
lớn tuổi dù rất ngại tham gia học ngoài giờ, sau 
buổi học đầu tiên cũng trở nên chủ động, hào 
hứng. Có những anh, chị dù không nằm trong 
đối tượng học bắt buộc cho những phần nâng 
cao vẫn đề đạt nguyện vọng được chọn học khóa 
tiếp theo. Nội dung học được bàn luận sôi nổi, 
tác dụng của khóa học được thể hiện và nhìn 
nhận rõ rệt tại nhiều bộ phận. Có lẽ chưa khóa 
học nào tạo được hiệu ứng sâu, rộng đến vậy. 
Bước đầu đã tác động lên đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên những thay đổi về thái độ phục vụ 
hướng đến khách hàng, đem lại những cách nhìn 

■  Thượng tá Ngô Minh Thuấn Phó Tổng Giám 
đốc   SNP phát biểu trong lễ bế giảng khoá Đào 
tạo Kỹ năng Quản trị dành cho lãnh đạo 2014.
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và phương thức hành động mới mẻ, nhiều động 
lực và chuyên nghiệp hơn. Với các khóa cập 
nhật hàng năm, tin tưởng sau một thời gian Tân 
Cảng Sài gòn sẽ nâng cao hơn nữa tính chuyên 
nghiệp và dần định hình phong cách riêng của 
mình trong cung cấp dịch vụ khách hàng.

Một kỹ năng không thể thiếu trong thời kỳ 
hội nhập kinh tế quốc tế là kỹ năng ngoại ngữ. 
Là đơn vị thường xuyên làm việc, tiếp xúc với 
các đối tác, khách hàng nước ngoài, việc trang 
bị ngoại ngữ cho đội ngũ quản lý cũng như nhân 
viên là rất cần thiết. Từ những khóa học nhỏ lẻ 
trước đây, năm 2013 đã tập trung đẩy mạnh phát 
động phong trào nâng cao trình độ ngoại ngữ 
trong toàn Tổng công ty. Kết hợp với Trung tâm 
đào tạo Tân Cảng – STC, Tân Cảng đã tổ chức 8 
lớp học tiếng Anh cho hơn 200 lượt cán bộ, công 
nhân viên, phát triển phong trào theo chiều rộng. 
Năm 2014 tập trung vào đào tạo chuyên sâu, với 
60 học viên được tuyển chọn từ các đơn vị tham 
gia khóa học thiết kế dài 176 giờ trong 11 tháng, 
bao gồm các kỹ năng tiếng Anh từ giao tiếp đến 
chuyên ngành. Kết hợp với công tác tổ chức lớp 
học, việc đưa TOEIC vào thành tiêu chuẩn đánh 
giá trình độ ngoại ngữ của người lao động làm 
căn cứ tuyển dụng, xét khuyến khích lương cũng 
làm người lao động ý thức rõ hơn và có động lực 
cao hơn trong học tập, nâng cao trình độ. 

Các khóa tham quan, học tập ở nước ngoài, 
tiêu biểu là khóa học 3 tháng về Logistics tại 
Hà Lan, Đức cùng hơn 9 khóa tham quan học 
tập tại Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Singapore,.. 
cũng tạo nhiều cơ hội cọ sát, nâng cao trình 
độ sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp của đội 
ngũ CB, CNV. Năm 2015 với nhiều khóa Anh 
văn dành cho cấp lãnh đạo và chương trình thi 
TOEIC theo đúng chuẩn quốc tế hứa hẹn sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào trau dồi ngoại ngữ, đáp 
ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Tổng 
công ty. 

Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của 
kỹ năng, sự kỹ lưỡng trong chọn đối tác đào tạo, 
thiết kế chương trình và sự chính quy trong công 
tác tổ chức triển khai, đánh giá các khóa học,  
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã và đang tập 
trung đào tạo kỹ năng cho toàn thể đội ngũ người 
lao động; góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực và kiện toàn công tác quản trị; hỗ trợ 
thiết thực cho sự vững mạnh của trụ cột kinh 
doanh khai thác cảng, sự phát triển vị thế mạnh 
mẽ của trụ cột kinh doanh dịch vụ Logistics và 
vận tải thủy nội địa; đưa thương hiệu Tân cảng 
Sài gòn tiếp tục phát triển nhanh và bền vững 
đơn vị ngày càng đi lên khẳng định mình trên thị 
trường trong nước và quốc tế ■

■  Không khí lớp học khoá Kỹ năng 
Dịch vụ Khách hàng.
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Năm 2015, năm nền tảng 
của việc cải tiến kỹ thuật, 
ứng dụng rộng rãi, hiệu 

quả  công nghệ thông tin (CNTT) 
vào quản trị doanh nghiệp góp 
phần đưa cảng Cát Lái là cảng ứng 
dụng CNTT hiện đại, hoàn chỉnh 
nhất Việt Nam. Trong giai đoạn 
năm 2015 - 2016, Tổng công ty 
Tân cảng Sài Gòn (TCT TCSG) đã 
liên tục đầu tư phát triển và đưa 
vào sử dụng các giải pháp CNTT 
mới theo tiêu chuẩn quốc tế như 
TOPOVN, WMSVN, OTM, EDI 
Gateway, EPORT, Microsoft 
Active Directory, Microsoft 
Exchange 2013, CRM, HRM để 
nâng cao hiệu suất khai thác cảng, 
quản lý kho hàng và quản lý sản 
lượng logistics.

TCT TCSG đã có được 
những bước tiến vượt bậc trên bản 
đồ các cảng có ứng dụng CNTT 
hiện đại trên thế giới. Là cảng dẫn 
đầu Việt Nam về cung cấp dịch vụ 
cảng biển, kho bãi và logistics, trở 
thành điểm đến hấp dẫn của các 
hãng tàu trên khắp thế giới. Chính 
vì thế, ngành CNTT đang có những 
đột phá và hành động nhanh hơn, 
mạnh hơn, quyết liệt hơn, đáp ứng 
tầm nhìn của cảng để vươn ra dẫn 
đầu trong khu vực.

Một năm vừa qua, tập thể 
cán bộ, công nhân viên ngành 
CNTT đã không ngừng nghiên 
cứu và đóng góp nhiều sáng kiến 
công nghệ mới cải tiến kỹ thuật và 
thực sự đem lại những thành tựu 
vượt trội trong việc nâng cao khả 
năng sản xuất và cung cấp dịch vụ 
ở cảng. Cụ thể đã nghiên cứu đề 

Ứng dụng rộng rãi, hiệu quả 
công nghệ thông tin vào 
quản trị doanh nghiệp

xuất và mạnh dạn triển khai nhiều 
công nghệ mới như: giải pháp hệ 
thống an ninh và chống trộm bằng 
công nghệ cảm ứng của Đức; giải 
pháp tổng thể camera an ninh số 
lượng lớn tại Công ty cổ phần Kho 
vận Tân cảng; tự phát triển và triển 
khai phần mềm giám sát Camera; 
giải pháp Tổng đài ảo ứng dụng 
thành công tại cảng Tân cảng - 
Hiệp Phước, công ty cổ phần Kho 
vận Tân cảng và tại Công ty cổ 
phần giải pháp CNTT (TCIS); giải 

HẢi YẾN

pháp hạ tầng mạng Wireless-Cisco 
mới cho các kho hàng theo tiêu 
chuẩn bảo mật, an toàn đáp ứng 
quy định của Tổng công ty, triển 
khai rất thành công tại Kho vận 
Tân cảng và ICD Tân cảng Sóng 
Thần. 

Các giải pháp công nghệ mới 
này tận dụng hạ tầng mạng và tiết 
kiệm chi phí đầu tư và duy trì cho 
doanh nghiệp và chủ đầu tư, đem 
lại hiệu quả và sự an tâm sản xuất 
cho người lao động ■
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Trụ cột kinh doanh Logistics của TCSG chính 
thức được triển khai mạnh mẽ bằng việc ra đời 
SNP Logistics (tháng 6/2013), đang phát triển 

và tăng trưởng nhanh, mạnh trên thị trường, có dấu ấn 
thương hiệu rõ rệt. Sự thành công đến từ sự tích hợp 
và cộng hưởng của nội lực và từ vị thế lớn của SNP 
trên thị trường. Tại hội thảo Logistics SNP  được tổ 
chức ngày 7/9/2015, Báo cáo của Trung tâm dịch vụ 
Logistics đã đề cập đến 6 nội dung lớn của hệ thống:

Một là, trong hơn 2 năm hoạt động, SNP 
Logistics đã phát triển tốt hệ thống mạng lưới, cơ sở 
logistics của TCT, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả 
hoạt động cung cấp dịch vụ logistics của hệ thống trên 
toàn quốc gia thông qua việc đa sở hữu. Trong nước, 
hệ thống và cơ sở logistics mở rộng, phát triển tại các 
vùng miền trên cả nước, kết nối hoạt động giao nhận, 
phân phối từ cảng đến các khu công nghiệp, khu chế 
xuất ở các khu vực kinh tế trọng điểm trên cả nước 
( SNPL đang triển khai 07 văn phòng giao dịch, 10 
cơ sở cảng, 4 ICDs lớn), hệ thống vận tải bộ, vạn tải 
thủy kết nối đến Lào, Campuchia và các vùng miền 
trên cả nước từ các tỉnh phía Bắc đến các địa bàn tại 
Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL. Hoàn thiện đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn bộ 29,5ha ICD 
Hải Phòng và kêu gọi các đối tác tham gia đầu tư phát 
triển thành công dự án Trung tâm Logistics khu vực 
Miền Bắc. Đối với hoạt động phát triển mạng lưới ở 
nước ngoài, hiện nay SNP Logistics đã kết nối với gần 
40 đại lý thông qua hiệp hội WCA tại các châu lục có 
quan hệ giao dịch hàng hóa qua lại. Đã thiết lập được 
các mỗi quan hệ chặt chẽ với Đại lý tại các thị trường 
trọng điểm (Trung Quốc, Mỹ… )

Hai là, Năng lực cung cấp dịch vụ của hệ thống 
đã có bước phát triển vượt bậc, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, khách hàng. Tính đến tháng 8/2015, toàn bộ 
hệ thống có hơn 453 xe đầu kéo vận tải chuyên dụng, 
27 xe tải nhỏ cùng với nhiều đơn vị đối tác với tổng 
năng lực lên đến 600-700 xe đầu kéo đang tham gia 
cung cấp các giải pháp vận tải cho khách hàng trên các 

thị trường nội địa, Lào, Campuchia. Về vận tải đường 
sông, hiện hệ thống sở hữu trên 76 chiếc, đang tổ chức 
tốt công tác vận tải  kết nối các cảng, ICD phục vụ phát 
triển sản xuất của cảng và khu vực, cung cấp dịch vụ 
chuyên tuyến ĐBSCL, Campuchia. Đối với dịch vụ 
vận tải biển nội địa, SNP đang có 2 tàu duy trì dịch vụ 
2 chuyến/ tuần (khai thác 75-95% năng lực chuyến) tại 
các đầu Cảng HCM – DAD – HPH và ngược lại, đã 
mở tuyến đi HKG 1 chuyến/ tuần. Hệ thống đã đầu tư 
mở rộng, đang quản lý khai thác 415,976 m2 kho hàng, 
396,305 m2 bãi khai thác.

Ba là, SNP Logistics đang triển khai tốt hoạt 
động kết nối hệ thống và tổ chức cung cấp giải pháp 
dịch vụ hiệu quả bằng các sản phẩm đa dạng, giải 
pháp logistics chuyên biệt mang đặc trưng của TCSG, 
tạo được mối liên kết về dịch vụ, kết nối các dịch vụ 
lõi của các đơn vị trong hệ thống tăng lợi ích, tối ưu 
năng lực và tạo giá trị cho toàn bộ hệ thống và đem 
hiệu quả đích thực cho khách hàng. Dịch vụ vận tải 
cung cấp của hệ thống dần gắn liền từ dịch vụ kho. 
Công tác tổ chức điều hành vận tải vòng ngoài luôn 
được chú trọng để đảm bảo sản xuất của cảng và kết 
nối tốt giữa các cơ sở của TCT; điều tiết sản lượng 
hàng dịch vụ về các đầu mối của TCT để đóng hàng 
và xuất tàu trực tiếp tại cảng Tân cảng Hiệp Phước, 
góp phần gia tăng sản lượng hàng thông qua các đầu 
mối mới thành lập.

Bốn là, hoạt động quản trị hệ thống, kinh doanh 
năng động và hiệu quả của SNPL từng bước quản trị 
được thị trường trong hệ thống, thực hiện việc phân 
khúc thị trường và quản lý được khách hàng, không để 
chồng chéo, cạnh tranh nội bộ thông qua công tác trao 
đổi thông tin hai chiều của việc báo cáo và giao ban 
định kỳ. Về loại hình dịch vụ thì hiện nay SNPL đang 
tập trung vào hoạt động logistics gắn liền với cảng, tập 
trung vào các mảng dịch vụ: Vận tải đường bộ; đường 
thủy; Đại lý, khai thuê Hải quan; Door-to-Door nội 
địa; Mô giới cước đường biển; Hàng dự án; …. Đặc 
biệt tập trung vào đối tượng khách hàng lớn, sử dụng 

Chính thức gia nhập thị trường logistics năm 2012, đến năm 
2014, được vinh dự xếp vị trí số 1 trong Top 20 doanh nghiệp 
logistics hàng đầu Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Logistics Tân 
Cảng (Saigon Newport Logistics – SNP Logistics - SNPL)- 
thương hiệu logistics của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 
(SNP) đang khẳng định được vị thế của mình và để lại dấu ấn 
đậm nét trên thị trường logistics Việt Nam.

SAIGON NEWPORT timES   41



nhiều dịch vụ, chủ yếu là các khách hàng XNK, tập 
trung tại các KCN; phối hợp triển khai các giải pháp 
logistics tại các KCN tập trung; từng bước thành lập 
các liên doanh với khách hàng lớn…Từ đó, thị trường 
và chất lượng dịch vụ được quản lý thống nhất, đáp 
ứng các chuẩn dịch vụ của khách hàng khó tính là các 
công ty của Nhật, Hàn quốc, số lượng và quy mô dịch 
vụ của các khách hàng, đang tạo nên những giá trị gia 
tăng, an toàn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, kinh 
doanh hiệu quả. Quy mô cung cấp dịch vụ chuỗi cho 
các khách hàng truyền thống tăng mạnh. Hiện SNPL 
đang trực tiếp phục vụ trên 170 khách hàng, có 39 
khách hàng lớn, doanh số cao, ổn định như Samsung, 
Panasonics, Tân Hiệp Phát, Texhong, Brotex, Tainan, 
Vinamilk, Formosa, Vedan,… và đang được khách 
hàng tin tưởng, lựa chọn SNP Logistics làm nhà cung 
cấp dịch vụ và giải pháp logistics. 

Kết quả kinh doanh của 2015, có thể nhìn nhận 
rằng hoạt động logistics của TCSG tại thị trường 
tại phía Nam tiếp tục được giữ vững và gia tăng tại 
các thị trường trọng điểm trên cả nước như khu vực 
Tây Ninh (hàng cao su, hàng xuất và quá cảnh sang 
Campuchia); hàng tiêu dùng, hàng nông sản từ khu 
vực ĐBSCL giao nhận đến Đà Nẵng, đến các tỉnh 
phía Bắc, dịch vụ door-door nội địa và đi/đến từ nước 
ngoài tạo sự hoàn thiện, tăng tính kết nối của năng lực 
toàn hệ thống (dịch vụ cảng, thủy – bộ, kho…). Thị 
trường miền Bắc đã có chuyển biến tích cực về lượng 
và chất đặc biệt từ giai đoạn tháng 4 đến nay (doanh 
thu 35,9 tỷ đồng, vượt 3,9% so với kế hoạch năm và 
tăng 97,2% so với cùng kỳ năm 2014). Đã triển khai 
xâm nhập vào thị trường miền Trung tại các ngành 
hàng chủ đạo: thức ăn chăn nuôi, phân bón với dịch 
vụ hàng rời tại thị trường Quy Nhơn; lâm sản, hạt 
nhựa, đường, hàng thiết bị cho các dự án xây dựng 
nhà máy tại thị trường Đà Nẵng, Quãng Nam, Quãng 
Ngãi, Huế. Từ ngày 26/6/2015, phối hợp Newport 
Line = Tancang Shipping triển khai tuyến nội địa ghé 
Cảng Đà Nẵng và duy trì 6-8 chuyến/ tháng.

Năm là, TCSG luôn chú trọng đến yếu tố chất 
lượng con người, việc phát triển nguồn nhân lực cho 
hoạt động của logistics. Trong tương tác công việc, 
SNP Logistics đã xây dựng được đội ngũ nhân sự làm 
logistics biết việc, đam mê với nghề. Công tác tuyển 
dụng được thực hiện bài bản, kết hợp với công tác 
huấn luyện đào tạo thường xuyên theo nhiều chuyên 
đề như ngoại ngữ, dịch vụ khách hàng, truyền thông, 
giao tiếp, quản trị… đưa nhân sự tham gia lớp học 

về Logistics tại Châu Âu, các khóa kỹ năng quản lý, 
khóa dịch vụ logistics, luân chuyển cán bộ, nhân viên 
giữa các khu vực để góp phần tạo đồng bộ về văn hóa 
doanh nghiệp SNP; về quy trình, quy chuẩn; về chất 
lượng nguồn nhân lực của toàn hệ thống tạo chuyển 
biến cơ bản, vững chắc, có chiều sâu trong rèn luyện 
kỷ luật, xây dựng nề nếp tác phong chính quy, văn 
minh, công nghiệp. Từ cái “chất“ đó, đã xây dựng 
được hệ thống quy trình nội bộ, quy trình dịch vụ với 
khách hàng cơ bản hoàn chỉnh, giúp hoạt động dịch 
vụ ngày càng hiệu quả, đáp ứng được các chuẩn dịch 
vụ của khách hàng. Thời gian tới, SNP Logistics sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện đào tạo đội 
ngũ lái xe và nhân viên hiện trường về chuyên môn 
nghiệp vụ cũng như kỹ năng giao tiếp trong quá trình 
phối hợp làm việc với khách hàng. Song song với đó, 
Trung tâm sẽ tiếp tục tuyển chọn nhân sự chất lượng 
cao, có kinh nghiệm bổ sung (nhân viên biết thêm 
tiếng Hàn quốc, Nhật Bản…), tăng cường nhân sự, 
đạo tạo thêm đội ngũ về  nghiệp vụ khai báo hải quan 
cho SNPL khu vực TPHCM và HPG, Hà Nội.

Sáu là, trong công tác đổi mới, đầu tư và ứng 
dụng khoa học, công nghệ, SNP đã tăng cường đầu tư 
về công nghệ, triển khai các giải pháp quản lý điện tử 
thống nhất, chuyên nghiệp cho logistics: vận tải thủy, 
bộ, kho, giao nhận…qua việc đầu tư vào OTM dự 
kiến go-live vào quý 1/ 2015. Điều này được kỳ vọng 
sẽ đẩy nhanh tốc độ chuẩn hóa dịch vụ logistics theo 
tiêu chuẩn quốc tế, của thị trường và phù hợp với điều 
kiện của TCSG.

Tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung ứng dịch vụ 
logistics số 1 tại thị trường Việt Nam, Đông Dương và 
có uy tín lớn trên trường quốc tế, SNP cam kết đồng 
hành và hỗ trợ  khách hàng, đối tác. Không ngừng đổi 
mới và nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ khách 
hàng; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới dịch vụ, 
cung cấp cho khách hàng các gói giải pháp dịch vụ đa 
dạng, linh hoạt, tiện ích và hợp lý nhất.

Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, tâm 
huyết với nghề, SNPL đã và đang khẳng định giá trị 
thương hiệu của trụ cột thứ 2 trong chiến lược phát 
triển của SNP. Với tầm nhìn và những bước đi mạnh 
mẽ trong phát triển dịch vụ cũng như thương hiệu trên, 
SNPL quyết tâm tiến quân mạnh mẽ trên khắp các thị 
trường, không chỉ gia tăng doanh số mà trọng tâm là 
tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch 
vụ và uy tín Thương hiệu dịch vụ SNP logistics của 
Tân Cảng Sài Gòn trong nước và quốc tế.

42   bản tin TÂN CẢNG SÀI GÒN



Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa 
Asean (ASW) vừa chính thức triển khai thực hiện sẽ tạo thuận lợi cho 
hoạt động giao thương, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp 
(DN), tối ưu hóa nguồn nhân lực công, ngân sách và tăng sức cạnh 
tranh cho DN Việt Nam.

kết nối cơ chế 
một cửa Asean
Bài: Lê HoA
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Việc kết nối Cơ chế Một cửa Quốc gia của Việt Nam vào 
Cơ chế Một cửa ASEAN lại càng có ý nghĩa hơn khi mà 
vào thời điểm cuối năm nay, Cộng đồng ASEAN sẽ trở 

thành hiện thực.

TạO THị TrƯờNG THốNG NHấT
Là một trụ cột chính trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, 

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) khi được thành lập sẽ biến 
ASEAN thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất, một 
khu vực kinh tế mang tính cạnh tranh cao, có sự phát triển kinh tế 
đồng đều, hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài việc loại bỏ thuế quan, các rào cản phi thuế quan, 
việc thành lập Cơ chế Một cửa ASEAN, với các biện pháp tạo 
thuận lợi cho thương mại như nhất thể hóa và hài hòa các thủ tục 
hải quan, cũng đóng một vai trò quan trọng cho việc lưu chuyển 
tự do của hàng hóa, đó là một trong những phương thức chính 
để đạt được mục tiêu tạo ra một thị trường thống nhất, phát triển 
mạng lưới sản xuất trong khu vực và tăng cường năng lực của 
ASEAN với vị trí là một trung tâm sản xuất hoặc là một phần của 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Theo kế hoạch đã thống nhất 
giữa các nước thành viên, đến hết 
tháng 10/2015, toàn bộ 5 nước 
thành viên bao gồm Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Thái Lan 
và Việt Nam sẽ hoàn tất kết nối kỹ 
thuật để sẵn sàng kết nối đầy đủ 
vào tháng 12/2015.

“

 “
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Theo Tổng thư ký Asean Lê Lương Minh: Việc 
thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN sẽ không chỉ thúc 
đẩy hài hòa hóa các tiêu chuẩn và quy trình tuân thủ, 
bao gồm cải tiến các quy trình liên quan đến quy tắc 
xuất xứ ưu đãi trong nội bộ ASEAN, tạo thuận lợi cho 
sự phối hợp và hợp, tác giữa các cơ quan hải quan, 
tính kết nối và minh bạch của các thủ tục hải quan, 
chia sẻ thông tin nội bộ hải quan nhằm cải thiện và 
hiện đại hóa việc quản lý rủi ro, cũng như các chương 
trình cụ thể nằm trong Tầm nhìn Hải quan ASEAN 
2015. 

Theo cơ chế một cửa quốc gia, các DN không 
phải đến từng cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện 
các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh mà chỉ cần 
ở trụ sở DN gửi thông tin lên Cổng thông tin một cửa 
quốc gia để các cơ quan liên quan tiếp nhận, xử lý và 
gửi trả kết quả cũng qua Cổng thông tin này.

Thông tin của DN khi gửi lên NWS sẽ được tiếp 
nhận, xử lí theo 5 bước, gồm: DN gửi thông tin; NWS 
tiếp nhận thông tin; thông tin được Cổng tự động 
chuyển đến các đơn vị liên quan để xử lý; các cơ quan 
sau khi nhận thông tin sẽ xử lí theo quy trình nghiệp 
vụ nội bộ; sau khi có kết quả xử lí, các đơn vị chuyển 
thông tin lại cho Cổng và đơn vị này sẽ chuyển kết 
quả xử lí của tất cả các cơ quan cho DN.

Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành rà soát pháp 
lý và nội luật hóa các quy định để triển khai Cơ chế 
một cửa ASEAN. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 7 
nước thành viên ASEAN, bao gồm Brunei, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam công bố đã triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia theo đúng cam kết. 5 nước thành viên bao gồm 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam công bố đã sẵn sàng cho việc kết nối Cơ chế một 
cửa ASEAN từ tháng 12/2015.

Theo kế hoạch đã thống nhất giữa các nước 
thành viên, đến hết tháng 10/2015, toàn bộ 5 nước 
thành viên bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Thái Lan và Việt Nam sẽ hoàn tất kết nối kỹ thuật để 
sẵn sàng kết nối đầy đủ vào tháng 12/2015.

Đẩy MạNH CảI CáCH HÀNH CHíNH
Sự tham gia của Việt Nam vào việc thử nghiệm 

kết nối kỹ thuật hạ tầng ASW cùng với 4 nước thành 
viên ASEAN đang triển khai hiện nay là Indonesia, 

Malaysia, Singapore và Thái Lan là một sự cổ vũ lớn 
lao cho các nước thành viên ASEAN khác tham gia 
kết nối trực tiếp với ASW.

Để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực 
hiện NSW và ASW, từ nay đến cuối năm 2015, Việt 
Nam tập trung củng cố các thủ tục hành chính đã triển 
khai và lan tỏa trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các 
đối tượng có liên quan. Thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính một cửa 
quốc gia đã kết nối chính thức. Kết nối ASW và trao 
đổi thông tin về C/O mẫu D và thông tin tờ khai hải 
quan ASEAN (ACDD) đối với 4 nước đã sẵn sàng 
(Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan).

Trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam sẽ mở 
rộng NSW cho tất cả các bộ, ngành về phạm vi, đối 
tượng; Toàn bộ thủ tục hành chính trên NSW được 
triển khai dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp 
độ 4; Kết nối đầy đủ ASW và sẵn sàng kết nối trao đổi 
thông tin với các đối tác thương mại ngoài ASEAN để 
tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và 
tăng cường kiểm soát đối với hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan, cơ quan thường trực Ban 
Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW 
cho biết, đến cuối tháng 8/2015, có 12 thủ tục hành 
chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của 5 Bộ liên 
quan đã tham gia NSW. 

Trong số đó, Bộ Giao thông vận tải là đơn vị có 
số lượng nhiều nhất với 5 thủ tục. Tiếp đến là Bộ Công 
Thương có 3 thủ tục, Bộ Y tế có 2 thủ tục, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường có một thủ tục.

Riêng lĩnh vực của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải 
quan), các thủ tục hải quan nằm trong quy định phải 
thực hiện qua NSW đã được triển khai đầy đủ. Ngoài 
ra, các thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu 
thuộc diện quản lý của các bộ, ngành thực hiện trong 
NSW cũng có sự tham gia giải quyết của cơ quan hải 
quan. Tính đến cuối tháng 8, cả nước có 11.247 hồ sơ 
của các DN được giải quyết qua NSW. 

Khi tất cả mười NSW được tích hợp qua ASW 
thì Asean có thể sẽ trở thành khu vực có điều kiện 
giao thương dễ dàng nhất trên thế giới.
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PHáT TrIểN THeO HìNH rẻ quạT

Theo định hướng, phát triển các trung tâm 
logistics hạng I cấp quốc gia và quốc tế, có 
vị trí và vai trò là trung tâm gốc tại các thành 

phố Hà Nội, Đà Nẵng và Đông Bắc Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Từ các trung tâm gốc này, phát triển theo hình 
rẻ quạt là các trung tâm logistics hạng II cấp vùng, 
tiểu vùng và hành lang kinh tế; bám sát và hỗ trợ lưu 
thông hàng hóa từ sản xuất, nhập khẩu đến tiêu dùng, 
xuất khẩu của các vùng, tiểu vùng và trên các hành 
lang kinh tế; kết nối với hệ thống cảng biển, cảng cạn, 
cảng hàng không, ga đường sắt, mạng lưới giao thông 
đường bộ, các cửa khẩu quốc gia, cửa khẩu quốc tế và 
khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, khu sản 
xuất hàng hóa tập trung...

Hình thành và phát triển các trung tâm logistics 
chuyên dụng, trước mắt là các trung tâm logistics 
chuyên dụng hàng không gắn liền với các cảng hàng 
không, kết nối cùng với hệ thống các trung tâm 
logistics hạng I và hạng II để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt 
động xuất nhập khẩu hoặc trung chuyển hàng hóa qua 
các loại hình vận tải đa phương thức, phục vụ cho đầu 
vào và đầu ra của sản xuất công nghiệp tại các khu 
công nghiệp, trung tâm công nghệ cao, vùng sản xuất 
tập trung quy mô lớn.

Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng dịch 
vụ logistics đạt khoảng 24% - 25%/năm, tỷ trọng đóng 
góp vào GDP toàn nền kinh tế là 10%, tỷ lệ dịch vụ 
logistics thuê ngoài khoảng 40%, giảm thiểu chi phí 
logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng 
20%. Đến năm 2030, các chỉ tiêu này lần lượt là 34% 
- 35%/năm, 15%, 65%/năm và 15% - 17%/năm.

MIềN bắC: 8 TruNG TâM
Hình thành và phát triển 07 Trung tâm logistics 

hạng I, hạng II và 01 Trung tâm logistics chuyên dụng 
gắn liền với cảng hàng không tại địa bàn các vùng, 
tiểu vùng và hành lang kinh tế.

Theo đó ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thuộc 
Vùng Thủ đô: 01 Trung tâm hạng I (Bắc Hà Nội), 
01 Trung tâm hạng II (Nam Hà Nội). Giai đoạn đến 
năm 2020 (giai đoạn I), Trung tâm Bắc Hà Nội có 
quy mô tối thiểu 20 ha, Trung tâm Nam Hà Nội có 
quy mô tối thiểu 15 ha. Giai đoạn đến năm 2030 (giai 
đoạn 2), Trung tâm Bắc Hà Nội có quy mô trên 50 
ha, Trung tâm Nam Hà Nội có quy mô trên 30 ha; 
kết nối với các cảng cạn, cảng biển (Hải Phòng, Hòn 
Gai, Cái Lân) và các cảng hàng không (trọng điểm là 
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài), các bến xe, nhà 
ga, các khu công nghiệp,...; phạm vi hoạt động chủ 

Quy hoạch phát triển hệ thống 
TRuNG TâM lOGiSTiCS TRêN CẢ NướC
Mỹ THuẬN

Kho hàng tại Hải Phòng của Công ty cổ phần 
giao nhận tiếp vận DVN.
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yếu là địa bàn Hà Nội và các địa phương thuộc Vùng 
Thủ đô, các tỉnh lân cận phía Bắc và phía Nam Hà 
Nội. 01 Trung tâm logistics chuyên dụng hàng không 
tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoặc có đường 
giao thông thuận tiện kết nối trực tiếp đến cảng hàng 
không và có khả năng kết nối với vận tải đa phương 
thức với quy mô tối thiểu 5 - 7 ha (giai đoạn I) và trên 
7 ha (giai đoạn II).

Hành lang kinh tế ven biển Đông Nam Bắc bộ: 
01 Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 10 ha đến 
năm 2020 và trên 30 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt 
động chủ yếu gồm các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái 
Bình, Ninh Bình và phía Đông Nam Hà Nội; kết nối 
với các cảng cạn, cảng biển (Hải Phòng, Hòn Gai, Cái 
Lân), cảng hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công 
nghiệp...

Hành lang kinh tế ven biển Đông Bắc Bắc bộ: 
01 Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 20 ha đến 
năm 2020 và trên 40 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt 
động chủ yếu gồm các tỉnh và thành phố: Hưng Yên, 
Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và phía Đông 
Bắc Hà Nội; kết nối với các cảng cạn, cảng biển (Hải 
Phòng, Hòn Gai, Cái Lân), cảng hàng không, nhà ga, 
bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc tỉnh 
Quảng Ninh).

Hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn: 01 
Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 10 ha đến năm 
2020 và trên 20 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động 
chủ yếu gồm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng 
Sơn, Cao Bằng và Bắc Kạn; kết nối với các cảng cạn, 
cảng biển (Hải Phòng, Hòn Gai, Cái Lân), cảng hàng 
không, nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, các cửa 
khẩu (thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng);

Hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Cai: 01 Trung 
tâm hạng II có quy mô tối thiểu 20 ha đến năm 2020 
và trên 30 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ 
yếu gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, 
Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang và Hà Giang; kết nối 
với các cảng cạn, cảng biển (Hải Phòng, Hòn Gai, 
Cái Lân), cảng hàng không, nhà ga, bến xe các khu 
công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các tỉnh Lào Cai, 

Hà Giang);

Hành lang kinh tế Tây Bắc Bắc bộ: 01 Trung 
tâm hạng II có quy mô tối thiểu 10 ha đến năm 2020 
và trên 20 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ 
yếu gồm các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện 
Biên và Lai Châu; kết nối với các cảng cạn, cảng biển 
(Hải Phòng, Hòn Gai, Cái Lân), cảng hàng không, 
nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu 
(thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu).

7 TruNG TâM ở MIềN TruNG
Miền Trung - Tây Nguyên hình thành và phát 

triển 06 Trung tâm logistics hạng I, hạng II và 01 
Trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại địa 
bàn các vùng, tiểu vùng và hành lang kinh tế.

Khu vực thành phố Đà Nẵng: 01 Trung tâm 
hạng I, giai đoạn đến năm 2020 có quy mô tối thiểu 
30 ha, giai đoạn đến năm 2030 có quy mô trên 70 
ha, phạm vi hoạt động chủ yếu gồm Đà Nẵng và các 
tỉnh lân cận; kết nối với các cảng cạn, cảng biển (Đà 
Nẵng, Kỳ Hà, Chân Mây), nhà ga, bến xe, các khu 
công nghiệp... 01 Trung tâm logistics chuyên dụng 
hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 
hoặc có đường giao thông thuận tiện kết nối trực tiếp 
đến cảng hàng không với quy mô tối thiểu 3 - 4 ha 
(giai đoạn I) và 7 - 8 ha (giai đoạn II).

Hành lang kinh tế đường 8, đường 12A và 
duyên hải Bắc Trung bộ: 01 Trung tâm hạng II có 
quy mô tối thiểu 20 ha đến năm 2020 và trên 40 ha 
đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ yếu gồm các 
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; 
kết nối với các cảng cạn, cảng biển (Nghi Sơn, Cửa 
Lò, Hòn La, Vũng Áng), cảng hàng không, nhà ga, 
bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các 
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Hành lang kinh tế đường 9: 01 Trung tâm hạng 
II có quy mô tối thiểu 10 ha đến năm 2020 và trên 20 
ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ yếu gồm 
các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình 
và phía Bắc Đà Nẵng; kết nối với các cảng cạn, cảng 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg, phê duyệt Quy 
hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030.
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biển (Hòn La, Chân Mây), cảng hàng không, nhà ga, 
bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình).

Hành lang kinh tế đường 14B: 01 Trung tâm 
hạng II có quy mô tối thiểu 10 ha đến năm 2020 và 
trên 20 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ yếu 
gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía Nam 
Đà Nẵng; kết nối với các cảng cạn, cảng biển (Đà 
Nẵng, Kỳ Hà, Chân Mây), cảng hàng không, nhà ga, 
bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc tỉnh 
Quảng Nam).

Hành lang kinh tế đường 19 và duyên hải Nam 
Trung bộ: 01 Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 20 
ha đến năm 2020 và trên 30 ha đến năm 2030; phạm 
vi hoạt động chủ yếu gồm các tỉnh Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và hướng 
lên các tỉnh Tây Nguyên; kết nối với các cảng cạn, 
cảng biển (Quy Nhơn, Dung Quất, Ba Ngòi), cảng 
hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, các 
cửa khẩu (thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên)....

Hành lang kinh tế Đông Trường Sơn: 01 
Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 10 ha đến năm 
2020 và trên 20 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động 
chủ yếu gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 
Đắk Nông và hướng ra các tỉnh duyên hải; kết nối với 
các cảng cạn, cảng biển (thuộc các tỉnh vùng duyên 
hải), cảng hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công 
nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia 
Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).

MIềN NAM: 6 TruNG TâM
Hình thành và phát triển 05 trung tâm logistics 

hạng I, hạng II và 01 trung tâm logistics chuyên dụng 
hàng không tại địa bàn các vùng, tiểu vùng và hành 
lang kinh tế.

Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
lân cận: 02 Trung tâm hạng II (phía Bắc thành phố, 

phía Nam thành phố), quy mô mỗi Trung tâm giai 
đoạn đến năm 2020 tối thiểu là 40 ha và giai đoạn 
đến năm 2030 là trên 70 ha, phạm vi hoạt động chủ 
yếu gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận 
phía Bắc, phía Nam thành phố; kết nối với các cảng 
cạn, cảng biển (cụm cảng Sài Gòn, cụm cảng Bà Rịa - 
Vũng Tàu), nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp.... 01 
trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại Cảng 
hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Long Thành hoặc 
có đường giao thông thuận tiện kết nối trực tiếp đến 
cảng hàng không với quy mô tối thiểu 3 - 4 ha (giai 
đoạn I) và 7 - 8 ha (giai đoạn II).

Tiểu vùng kinh tế các tỉnh Đông Bắc thành 
phố Hồ Chí Minh: 01 Trung tâm hạng I có quy mô 
tối thiểu 60 ha đến năm 2020 và trên 100 ha đến năm 
2030; phạm vi hoạt động chủ yếu gồm các tỉnh Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, 
Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông và Lâm Đồng; kết 
nối với các cảng cạn, cảng biển (cụm cảng Sài Gòn, 
cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu), nhà ga, bến xe, các khu 
công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các tỉnh Tây Ninh, 
Bình Phước, Đắk Nông).

Tiểu vùng kinh tế các tỉnh Tây Nam thành 
phố Hồ Chí Minh: 01 Trung tâm hạng II có quy mô 
tối thiểu 20 ha đến năm 2020 và trên 50 ha đến năm 
2030; phạm vi hoạt động chủ yếu gồm các tỉnh Long 
An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre; 
kết nối với các cảng cạn, cảng biển (cụm cảng Sài 
Gòn, cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Mỹ Tho), cảng 
hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, các 
cửa khẩu (thuộc các tỉnh Long An, Đồng Tháp);

Tiểu vùng kinh tế trung tâm đồng bằng sông 
Cửu Long: 01 Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 
30 ha đến năm 2020 và trên 70 ha đến năm 2030; 
phạm vi hoạt động chủ yếu gồm các tỉnh và thành 
phố: Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên 
Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và An Giang; 
kết nối với các cảng cạn, cảng sông (Cần Thơ, Mỹ 
Thới), cảng hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công 
nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các tỉnh Kiên Giang, An 
Giang).

Kho hàng tại Cảng Tân Cảng Cát Lái.
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Số tt tên dự án Hạng diện tích mặt bằng

1 TT logistics Bắc Hà Nội I 20 - 30 ha

2 TT logistics trên hành lang kinh tế ven biển Đông Bắc Bắc bộ II 20 ha

3 TT logistics khu vực thành phố Đà Nẵng I 30 - 40 ha

4 TT logistics trên hành lang kinh tế đường 19 và duyên hải Nam Trung bộ II 20 ha

5 TT logistics tiểu vùng kinh tế các tỉnh Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam bộ) I 60 - 70 ha

6 TT logistics tiểu vùng kinh tế trung tâm đồng bằng sông Cửu Long II 30 ha

7 TT logistics hàng không thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng (gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) Chuyên dụng 5 - 7 ha

tt tên dự án Hạng diện tích mặt bằng

I VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG   

1 TT logistics Bắc Hà Nội I 20 - 30 ha (giai đoạn I) và trên 50 ha (giai đoạn II)

2 TT logistics Nam Hà Nội II 15 - 20 ha (giai đoạn I) và trên 30 ha (giai đoạn II)

3 TT logistics trên hành lang kinh tế ven biển Đông Nam Bắc bộ II 10 ha (giai đoạn I) và 30 ha (giai đoạn II)

4 TT logistics trên hành lang kinh tế ven biển Đông Bắc Bắc bộ II 20 ha (giai đoạn I) và 40 ha (giai đoạn II)

5 TT logistics chuyên dụng hàng không thuộc vùng đồng bằng Sông 
Hồng (gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài)

Chuyên dụng 5 - 7 ha (giai đoạn I) và trên 7 ha (giai đoạn II)

II VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC   

1 TT logistics trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn II 10 ha (giai đoạn I) và 20 ha (giai đoạn II)

2 TT logistics trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Cai II 20 ha (giai đoạn I) và 30 ha (giai đoạn II)

3 TT logistics trên hành lang kinh tế Tây Bắc Bắc bộ II 10 ha (giai đoạn I) và 20 ha (giai đoạn II)

III VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG   

1 TT logistics khu vực thành phố Đà Nẵng I 30 - 40 ha (giai đoạn I) và trên 70 ha (giai đoạn II)

2 TT logistics trên hành lang kinh tế đường 8, đường 12A và duyên hải 
Bắc Trung bộ

II 20 ha (giai đoạn I) và 40 ha (giai đoạn II)

3 TT logistics trên hành lang kinh tế đường 9 II 10 ha (giai đoạn I) và 20 ha (giai đoạn II)

4 TT logistics trên hành lang kinh tế đường 14B II 10 ha (giai đoạn I) và 20 ha (giai đoạn II)

5 TT logistics trên hành lang kinh tế đường 19 và duyên hải Nam Trung bộ II 20 ha (giai đoạn I) và 30 ha (giai đoạn II)

6 TT logistics chuyên dụng hàng không thuộc khu vực thành phố Đà Nẵng 
(gắn kết với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng)

Chuyên dụng 3 - 4 ha (giai đoạn I) và 7 - 8 ha (giai đoạn II)

IV VÙNG TÂY NGUYÊN   

 TT logistics trên hành lang kinh tế Đông Trường Sơn II 10 ha (giai đoạn I) và 20 ha (giai đoạn II)

V VÙNG ĐÔNG NAM BỘ   

1 TT logistics khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (phía 
Bắc thành phố)

II 40 - 50 ha (giai đoạn I) và 70 ha (giai đoạn II)

2 TT logistics khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (phía 
Nam thành phố)

II 40 - 50 ha (giai đoạn I) và 70 ha (giai đoạn II)

3 TT logistics tiểu vùng kinh tế các tỉnh Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh I 60 - 70 ha (giai đoạn I) và trên 100 ha (giai đoạn II)

4 TT logistics chuyên dụng hàng không thuộc khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh (gắn với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Long Thành)

Chuyên dụng 3 - 4 ha (giai đoạn I) và 7 - 8 ha (giai đoạn II)

VI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG   

1 TT logistics tiểu vùng kinh tế các tỉnh Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh 
(thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long)

II 20 ha (giai đoạn I) và trên 50 ha (giai đoạn II)

2 TT logistics thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm đồng bằng sông Cửu 
Long

II 30 ha (giai đoạn I) và 70 ha (giai đoạn II)

Danh mục các dự án trung tâm logistics được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2020.(Ban hành kèm 
theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

quy hoạch các Trung tâm Logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Ban 
hành kèm theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
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Hàng loạt các tồn tại, bất cập trong lĩnh vực 
vận tải như luồng tuyến xe khách, sức khỏe 
lái xe, cấp giấy phép lái xe… đã được đích 

thân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng 
trả lời trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh 
nghiệp với lý do hiệu quả của các đơn vị này chính 
là thước đo của quản lý Nhà nước và của ngành giao 
thông vận tải, không vì lý do quản không được mà 
cấm.

quảN Lý LáI xe KIểu ĐốI PHó
Mở đầu Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực vận tải vào đầu quý 3/2015, theo Bộ trưởng 
Đinh La Thăng, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải 
đã chủ trì hàng loạt các hội nghị thuộc tất cả các lĩnh 
vực đường bộ, đường thủy, hàng không, đường sắt, 
hàng hải để gặp trực tiếp, lắng nghe và trao đổi ý kiến 
cùng doanh nghiệp về những mặt tích cực, tồn tại bất 
cập để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp hoạt động.

Một trong những vấn đề làm “nóng” cả hội nghị 
lần này chính là quy hoạch luồng tuyến và khám sức 
khỏe lái xe đã được nhiều doanh nghiệp vận tải “than 
thở” và đối chất với lãnh đạo ngành giao thông vận tải 
để giải đáp những vướng mắc trong hoạt động kinh 
doanh vận tải.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Giám đốc Công ty cổ 
phần vận tải Điện Biên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô 
Điện Biên cho rằng, hiện nay, có nhiều quy định siết 
chặt công tác quản lý lái xe để đảm bảo an toàn giao 
thông. Tuy nhiên, một số vấn đề chưa phù hợp nên 
trong thực tiễn vẫn còn nhiều doanh nghiệp vận tải 
tìm cách đối phó.Cụ thể, điều 11 Nghị định 86 quy 

định, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp bảo hiểm cho 
người lao động. Nhưng theo ông Mạnh, số đơn vị vận 
tải chấp hành quy định này lại chiếm tỷ lệ khá khiêm 
tốn. Thực tế, tại tỉnh Điện Biên có 8 doanh nghiệp vận 
tải nhưng bình quân chỉ có 5% doanh nghiệp nộp bảo 
hiểm cho lái xe.

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô 
Điện Biên cũng thừa nhận, cơ chế quản lý về quy 
hoạch luồng tuyến, khám sức khỏe lái xe, cấp giấy 
phép lái xe giường nằm… vẫn đang nút thắt gây khó 
khăn cho hoạt động của đơn vị vận tải. “Hiện, thời 
hạn khám sức khỏe cho lái xe là sáu tháng nên chăng 
cần tăng tới một năm. Lái xe điều khiển xe khách 
giường nằm phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm nhưng 
chưa chắc đã lái xe ở đâu bao giờ. Chúng tôi đề nghị 
giảm xuống còn một năm kinh nghiệm và tập trung 
‘siết’ chặt công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe, 
tích lũy số km an toàn… để các cơ quan Nhà nước 
kiểm tra, hậu kiểm, tránh tình trạng đối phó từ lái xe 
hay doanh nghiệp,” ông Mạnh thẳng thắn nói.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng 
chất vấn các lãnh đạo ngành giao thông về công tác 
“siết” chặt chở quá tải, xem xét chấn chỉnh lại cấp 
giấy phép kinh doanh thiết bị giám sát hành trình, cấp 
phù hiệu cho xe tăng cường giải tỏa khách…

KHôNG Vì Lý DO quảN KHôNG ĐƯợC MÀ 
CấM
Theo đại diện các doanh nghiệp vận tải, các tuyến vận 
tải khách liên tỉnh khi được chấp thuận tuyến phải có 
ý kiến của các địa phương nên thủ tục thường lâu và 
rất phiền hà. Vì thế, nhiều chủ doanh nghiệp kiến nghị 
chỉ cần đăng ký một trong hai nơi đi và nơi đến.

Bộ trưởng Đinh La Thăng 
THáO Gỡ KHó KHăN CHO 
DOANH NGHIệP VậN TẢI

kHáNH VâN
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Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Văn Lập, 
Giám đốc Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cho rằng, quy 
hoạch luồng tuyến là mối quan tâm rất lớn của doanh 
nghiệp vận tải, trong đó có câu chuyện chấp thuận 
tuyến giữa hai Sở Giao thông Vận tải của nơi xe đi 
và đến. “Quy hoạch luồng tuyến chính là xóa bỏ chấp 
thuận tuyến. Nếu bỏ được thì tháo gỡ cho các doanh 
nghiệp rất nhiều vướng mắc, giảm bớt chi phí, thủ 
tục,” ông Lập khẳng định.

Giải đáp ngay vướng mắc của các doanh nghiệp, 
Bộ trưởng Đinh La Thăng “truy” các Sở Giao thông 
Vận tải địa phương có cần có ý kiến xác nhận chấp 
thuận tuyến của hai Sở này không?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hoàng Linh, 
Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quả 
quyết cần có sự thống nhất giữa các Sở vì đây là đầu 
mối cuối cùng quản lý các luồng tuyến chạy theo 
đúng quy hoạch tuyến. “Trên tuyến, biểu đồ vận tải 
sẽ có nhiều đơn vị vận tải tham gia. Trong trường hợp 
nhiều doanh nghiệp đăng ký chạy cùng luồng tuyến 
thì sẽ phá vỡ quy hoạch. Do đó, các Sở chính là các 
trọng tài để can thiệp. So với trước đây, thủ tục cấp 
phép đã giảm đi rất nhiều. Đối với các tỉnh cần có sự 
phối hợp chặt chẽ,” ông Linh cho hay.

Phản bác lại vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La 
Thăng bày tỏ quan điểm, quy hoạch luồng tuyến thì 
sẽ nắm bắt được luồng tuyến của phương tiện chạy 
qua địa bàn. Bộ trưởng Thăng “chốt” lại các kiến nghị 
của doanh nghiệp, Nhà nước phải có trách nhiệm 
công bố quy hoạch luồng tuyến để doanh nghiệp đăng 
ký hoạt động. Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu 
theo hướng bỏ việc doanh nghiệp phải đăng ký xin 
phép với hai sở giao thông vận tải nơi đi/đến. “Sở 
giao thông vận tải phải có trách nhiệm thực hiện công 

tác hậu kiểm. Nếu không đảm bảo theo yêu cầu thì 
sẽ dừng kinh doanh…,” người đứng đầu ngành giao 
thông khẳng định.

Ngoài ra, với lái xe khách giường nằm, Bộ Giao 
thông Vận tải sẽ nghiên cứu theo hướng giảm thời 
gian 3 năm kinh nghiệm, siết chặt đào tạo đầu ra. Với 
khám sức khỏe lái xe, sẽ quy định thời hạn là một năm 
nhưng phải đảm bảo việc khám sức khỏe nghiêm túc.

Khẳng định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
nhận được sự quan tâm và chỉ đạo hết sức quyết liệt 
của Chính phủ để thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh đúng luật, đưa kinh tế - xã hội phát triển, 
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ Giao thông 
Vận tải xin tiếp thu và sẽ giải đáp các thắc mắc của 
doanh nghiệp bởi hiệu quả của doanh nghiệp cũng là 
hiệu quả của quản lý Nhà nước, của ngành giao thông 
vận tải, không vì lý do không quản được mà cấm.

Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng theo lĩnh vực 
phân công cùng các cơ quan của Bộ giải quyết các 
vấn đề khó khăn liên quan đến các doanh nghiệp ngay 
trong tháng Bảy này. Những gì liên quan đến luật thì 
Bộ sẽ tiếp thu trình Chính phủ, Quốc hội để sửa đổi, 
bổ sung luật. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải 
phối hợp Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát 
kinh doanh vận tải; xe quá tải; đào tạo cấp giấy phép 
lái xe; giáo dục nâng cao tinh thần đạo đức của lực 
lượng thực thi công vụ không bao che dung túng, xử 
phạt nghiêm minh, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục 
tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng trong tất cả các lĩnh 
vực, xã hội hóa đường thủy về cảng và luồng, thông 
thoáng thủ tục, hạ tầng đảm bảo cho đường thủy hàng 
hải và đường sắt… ■

Nhiều doanh nghiệp logistics than thở 
ngành giao thông đã “siết” chặt chở 
xe quá tải và hạ tầng giao thông vẫn 
còn ì ạch…
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Với hệ thống Cảng và cơ 
sở logistics xuyên suốt từ 
Nam ra Bắc cho thấy vị 

thế là nhà khai thác cảng hàng đầu 
của Tổng Công ty Tân cảng Sài 
Gòn (TCT TCSG). Cách đây hơn 
3 năm khi dịch vụ logistics được 
Ban Lãnh đạo TCT xác định là trụ 
cột kinh doanh thứ hai với thương 
hiệu SNPL (Saigon Newport 
Logistics), mấy ai nghĩ rằng hiện 
nay SNPL đứng vị trí số 1 trong 
20 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
logistics hàng đầu của Việt Nam. 
Có nhiều yếu tố làm nên sự thành 
công này, trong đó “định hướng 
đúng đắn trong công tác đào tạo 
nhằm nâng cao trình độ cho đội 
ngũ cán bộ, nhân viên kinh doan 
dịch vụ logistics ở SNPL, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao về quản trị 
chuỗi cung ứng, kết nối.

Thông qua các các chương 
trình hợp tác đào tạo từ ngoại ngữ 
đến cử cán bộ đi học tập ở nước 
ngoài do Ban Đào tạo thuộc Phòng 
TCLĐ và Trung tâm Tân Cảng 
STC đã triển khai thực sự hiệu 
quả.

Với sự tin tưởng của Ban 
Lãnh đạo TCT, chúng tôi được 
cử tham gia khoá học 2 tháng về 
nghiệp vụ Logistics tại Đức và Hà 
Lan trong chương trình đào tạo 
năm 2015. Khoá học này tạo điều 
kiện cho chúng tôi tiếp cận các 
kiến thức tiên tiến, cơ sở hạ tầng 
hiện đại, được quản lý một cách 
khoa học tại 2 đất nước được xem 
là phát triển bậc nhất thế giới về 
dịch vụ cảng biển và Logistics. 

Trung tâm AGKN tại Đức đã 
giới thiệu rất chi tiết về quá trình 
phát triển dịch vụ vận chuyển hàng 

hải thông qua các hãng tàu, từ đó 
dự báo được nhu cầu và xu hướng 
phát triển trong thời gian tới để có 
chiến lược đầu tư và phát triển một 
cách hợp lý. Một ví dụ đã được 
áp dụng: Từ dữ liệu phân tích cho 
thấy xu hướng các hãng tàu sẽ đưa 
vào khai thác tàu lớn vì nhu cầu 
sản lượng tăng và giảm chi phí 
chuyên chở. Xu hướng này đòi hỏi 
cảng phải có mớn nước sâu hơn, 
đồng thời tốc độ giải phóng và 
luân chuyển hàng hoá trong cảng 
phải nhanh mới đáp ứng được sản 
lượng cao mà không kẹt cảng. Từ 
đó, cảng đã đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng để đáp ứng được nhu cầu và 
triển khai các ứng dụng công nghệ, 
phương tiện hiện đại để giải phóng 
hàng hoá nhanh chóng. Tiếp đến là 
dịch vụ logistics giao nhận hàng 
hoá từ cảng về nhà máy cũng phải 
đáp ứng yêu cầu về tốc độ và kịp 
thời gian.

Chúng tôi đã có cái nhìn 
tổng quát khi tham quan hệ thống 
cảng biển của Đức: như Cảng Jade 
Weser vừa đư vào hoạt động đã 
có hãng tàu MSC khai thác, tiềm 
năng phát triển của cảng này là 
rất lớn. Cảng Bremen với sản 
lượng khoảng 6 triệu Teu/năm, thu 
hút hàng hoá từ Làng vận tải tại 
Bremen và cảng Hamburg có sản 
lượng 10 triệu Teu/năm, là cảng 

NGHIỆP VỤ LOGISTICS TẠI CHÂU ÂU CỦA SNP
cÔng tác đào tạo

Lễ trao chứng chỉ đào tạo tại trung tâm AGKN – Đức

Mỹ lệ
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biển lớn thứ 2 trong hệ thống Cảng 
biển Châu Âu, chỉ đứng sau cảng 
Rotterdam của Hà Lan đạt 14 triệu 
Teu/năm. Được tận mắt nhìn thấy 
sự kết nối đồng bộ của hệ thống 
cảng biển và các Logistics Hub 
với hệ thống kho lớn và hiện đại 
của các 3PL toàn cầu như Kuehne 
&Nagel, Geodis Wilson, Dascher, 
DHL, ... chúng tôi mới hiểu được 
tầm quan trọng của chiến lược 
phát triển đồng bộ hạ tầng logistisc 
nhằm giảm thiểu chi phí, tăng sức 
cạnh tranh cho hàng hoá xuất nhập 
khẩu.

Một điều bên lề hết sức thú 
vị, đó là các bạn đến từ Chilê cũng 
tham gia cùng khoá học tại trường 
STC Hà Lan. Chúng tôi được chia 
sẻ thêm về thông tin trong ngành 
Khai thác cảng biển – logistics 
cũng như đời sống, văn hoá của 
nước bạn. Được biết, 2 Chính phủ 
Việt Nam và Chilê đã có hiệp ước 
thoả thuận nhằm nâng cao kim 
ngạch xuất nhập khẩu hai chiều. 
Hy vọng các mối quan hệ và hiểu 
biết này sẽ hỗ trợ không nhỏ cho 
công việc của chúng tôi.

Toàn bộ nội dung khoá học 
đề cập đến các vấn đề xây dựng 
và phát triển chuỗi cung ứng kèm 
với các kiến thức chuyên ngành về 
cảng biển, vận tải biển, thuỷ nội 
địa, hàng không và nghiệp vụ hải 
quan tại Hà Lan. Bên cạnh đó, các 
chuyến đi thực tế tại Cảng vụ, cảng 
biển tự động APMT ở Maaslakte 
Rotterdam, cảng sông ECT tại 
Moerdijk, kho chứa hàng bách hoá 
của Technical unie, kho phân phối 
của K+N, kho chuyên phân phối 
hoa nổi tiếng của Royal Lemkes 
với nghiệp vụ cross-docking. 

Mộ sự bất ngờ khi tham quan 
nhà vận tải De Rooy – một công ty 
gia đình, chuyên vận chuyển tuyến 
Hà Lan – Đức. Hệ thống kho De 
Rooy có mái che được lắp các tấm 
pin hấp thụ năng lượng mặt trời để 
sạc pin cho các xe tải chạy điện 

và các xe vận tải sử dụng nhiên 
liệu sạch CNG (Compress Natural 
Gas). Chính điều này tạo nên giá 
trị đặc biệt không chỉ cung ứng 
dịch vụ sạch cho khách hàng với 
giá không đổi mà còn thân thiện 
với môi trường, tạo nên mối quan 
hệ cộng đồng tốt đẹp.

Trong khoá học, chúng tôi 
được chia nhóm thực tập tự mình 
thành lập công ty Forwarder, công 
ty vận tải và công ty kinh doanh 
kho phân phối để đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu hoa hồng từ Việt 
Nam đến tận các cửa hàng hoa ở 
Hà Lan. Chúng tôi đã hoàn thành 
bài tập cuối khoá này với sự hỗ 
trợ nhiệt tình từ các giảng viên 
của trường với niềm vui,  sự phấn 
khích tự tìm tòi học tập của học 
viên với một niềm tin: Chúng ta 
sẽ làm được một cái gì đó đột phá 
để đưa trụ cột kinh doanh dịch vụ 
logistics của TCT TCSG lên một 
tầm cao mới.

Từ đó, các ý tưởng nhằm 
phát triển hệ thống logistics của 
TCSG dường như được toả sáng. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu, dự báo xu 
hướng phát triển để có tầm nhìn 
xa, thiết kế thước đo chất lượng 

dịch vụ, kết nối và phát triển một 
cách đồng bộ hệ thống logistics 
của SNPL nhằm đem đến sản 
phẩm dịch vụ mới, giá thành hạ 
góp phần nâng cao sức cạnh tranh 
của hàng hoá Việt Nam với quốc 
tế. Đặc biệt, đã đến lúc chúng ta 
nên quan tâm đến dịch vụ cảng 
biển và logistics xanh, sạch, thân 
thiện với môi trường. Xem đây 
như là một giá trị khác biệt định vị 
hình ảnh của SNPL trong mắt các 
hãng tàu, khách hàng trong giai 
đoạn sắp tới.

Thời gian học tập 2 tháng 
để lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, 
giải đáp được nhiều thắc mắc mà 
trước đây chúng tôi chưa trả lời 
được, nhưng đồng thời cũng tạo 
ra nhiều trăn trở, băn khoăn, liệu 
khi quay về TCT, chúng tôi có 
sáng tạo, áp dụng được những 
kiến thức và hiểu biết đã học vào 
thực tế hay không. Tuy vậy, với 
niềm tin vào định hướng của Ban 
Lãnh đạo TCT TCSG, chúng tôi sẽ 
cố hết sức mình vì mục tiêu “Đến 
với Tân Cảng Sài Gòn – Đến với 
chất lượng dịch vụ hàng đầu” và 
SNPL: “one-stop services, multi 
benefits” ■

Ban lãnh đạo cảng Jade Weser đón tiếp đoàn SNP và AGKN
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Cảng  Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục ở vị 
trí dẫn đầu 5 năm liền, với sản lượng thông 
qua kỷ lục, tăng 5% từ 33.6 triệu  teu lên 35.3 

triệu  teu.Cảng này hưởng lợi rất nhiều từ gia tăng 
đột biến hàng chuyển tải đi trên sông Dương Tử - 
huyết mạch kinh tế của Trung Quốc, trải dài khắp đất 
nước này. Lưu lượng hàng hóa tuyến này tăng trưởng 
khoảng 12%/ năm, đóng góp hơn 1/4 sản lượng thông 
qua của cảng Shanghai.

Cảng Singapore tiếp tục giữ vị trí thứ 2, sau một 
năm 2014 tăng trưởng khả quan, với mức tăng 5.1%, 
sản lượng đạt 33.9 triệu  teu.Năm ngoái, nhà khai 
thác cảng Singapore, PSA International,  đã khánh 
thành cảng mới Pasir Panjang,  việc này giúp  cảng 
Singapore có thêm 6,000 m cầu tàu, tăng khả năng 
tiếp nhận lên đến 50 triệu  teu.

Trong khi cảng Singapore đang củng cố vị trí 
là cảng trung chuyển hàng đầu Đông Nam Á, cảng 
Thượng Hải chắc chắn sẽ phải nỗ lực để duy trì thứ 
hạng trong những năm tới.

Nhìn sơ qua bảng xếp hạng năm 2014, các cảng 
của Trung Quốc tiếp tục giữ ưu thế, với 7 cảng thuộc 
top 10.

Tăng trưởng bình quân của top 10 cảng container 
lớn nhất thế giới đạt 6.5%, và chỉ có cảng Hong Kong 
có tăng trưởng âm trong 12 tháng.

Tuy vậy, Hong Kong vẫn giành vị trí thứ 4, theo 
sau là Ninh Ba (Ningbo) , cảng đã vào top 5 cùng với 
cảng Busan (Hàn Quốc) với tăng trưởng 11.5%, đạt 
sản lượng 18.7 triệu  teu.

Dù có tăng trưởng đáng ngưỡng mộ, Ningbo vẫn 
bị lép vế trước cảng Jebel Ali (Dubai), cảng này tiếp 
tục có mức tăng thứ 3 với 11.8%, sản lượng đạt 15.2 
tr teu.

Top 10 cảng đã tăng thị phần sản lượng của top 
100 cảng từ 39.7%  lên 40%, xếp dỡ tổng cộng 215.3 
tr teu, tăng 5.5% so với năm trước.

hàng đầu thế giới 
trong năm 2014

Nhìn lại

TOP 100 CẢNG CONTaINER

Shanghai-Yangshan-Port-Containers

(NGuỒN: lllOYD liST - P. MARkeTiNG 
TổNG HợP VÀ BiêN DịCH)
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NHữNG CảNG THắNG LợI
Khảo sát top 10 cảng container tăng trưởng nhanh nhất một lần nữa chỉ ra mức 
tăng trưởng đáng kinh ngạc của các cảng Trung Quốc.

Năm ngoái, ở vị trí đầu tiên là Dongguan/ Humen, trung tâm sản xuất 
của Trung Quốc, với mức tăng trưởng khoảng 49.8% hàng năm, và đã tăng 36 
bậc lên vị trí 54.

Hạt giống của tăng trưởng cảng đã được hình thành từ 2 năm trước, 
khi chính quyền địa phương mở cửa cho các công ty khai thác cảng. PSA và 
Sinotrans đã ký hợp tác với Humen Port Group để sở hữu 49% cổ phần của 2 
bến với tổng đầu tư  632.3 triệu  uSD.

Cảng Taicang (Trung Quốc) cũng tiếp nối thành công của Dongguan/ 
Humen, với mức tăng trưởng 40.9% năm 2014, là kết quả của việc hợp tác 
với cảng Thượng Hải  trong  khai thác cảng container Taicang SIPG Zhenghe. 
Điều này đã tạo thuận lợi cho Taicang sau khi Thượng Hải i chuyển hết hàng 
chuyển tải vùng Dương Tử sang cảng này.

Cảng duy nhất ở khu vực châu Âu trong danh sách những cảng tăng 
trưởng mạnh là Southampton, với sản lượng tăng khoảng 22.8% năm ngoái, 
đạt mức 1.8 triệu  teu, và là mức tăng trưởng cao thứ 3 trong top 100. Cảng 
này có được sự tăng trưởng do dịch vụ tốt từ Thamesport, khiến cảng tăng 11 
bậc lên vị trí thứ 80.

Năm qua cũng là một năm thành công của cảng trung chuyển khu vực 
Địa Trung Hải , cảng Tanger Med, với tăng trưởng 20.4%. Cảng này đã lần 
đầu tiên vượt mức 3 tr teu, khẳng định vị trí chiến lược của mình trên trục 
hàng hải Đông – Tây, do các tàu có thể cập thuận tiện và không quá xe tuyến 
hải hành cũ.

Một điểm sáng nữa là cảng container Cartagena (Columbia) với tăng 
trưởng 18.4% dù năm 2013 bị sụt giảm 8.5% sản lượng. Mức tăng trưởng này 
là tốt nhất với những cảng ở châu Mỹ Latin. Cảng Rizhao (Trung Quốc) tăng 
19.4%, cảng Mundra (Ấn Độ) tăng 13.8% cũng nằm trong top 10 tăng trưởng, 
và cảng Hồ Chí Minh  tăng 15.3% do xuất siêu trong năm qua.

Có 4 cảng mới xuất hiện trong top 100, Haiku, Penang, Ashdod và Beirut, 
thay thế cho Haifa, Guayaquil, Buenos Aires, cảng Seatles và Tacoma đã sát 
nhập thành Seaport Alliance vẫn nằm trong top này.

TỔNG SẢN LƯợNG 
THÔNG QuA NăM 
2014 CỦA 100 CẢNG 
CONTAINER LớN 
NHẤT THế GIớI 
ĐƯợC GHI NHậN 
TẠI MứC 538.8 TRIệu  
TEu, TăNG 5% SO 
VớI NăM 2013.

TOP 100 CẢNG CONTaINER

Cảng Tân Cảng - Cát Lái
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tt cảng Sl 2014 ( tr. tEu) mức tHay đổi So 
với 2013

1 Shanghai, china 33.62 3.30%

2 Singapore 32.24 3.10%

3 Shenzhen, china 23.28 1.50%

4 Hong kong, S.a.r., china 22.35 -3.30%

5 busan, South korea 17.69 3.80%

6 ningbo-Zhoushan, china 17.35 7.30%

7 Qingdao, china 15.52 7.00%

8 guangzhou Harbor, china 15.31 3.70%

9 Jebel ali, dubai, united arab Emirates 13.64 2.70%

10 tianjin, china 13.01 5.70%

11 rotterdam 11.62 -2.10%

12 dalian, china 10.86 21.80%

13 Port kelang, malaysia 10.35 3.50%

14 kaohsiung, taiwan 9.94 1.60%

15 Hamburg, germany 9.3 4.60%

16 antwerp, belguim 8.58 -0.70%

17 xiamen, china 8.01 11.30%

18 los angeles, u.S.a. 7.87 -2.60%

19 tanjung Pelepas, malaysia 7.63 -1.20%

20 long beach, u.S.a. 6.73 11.30%

21 tanjung Priok, Jakarta, indonesia 6.59 2.00%

22 laem chabang, thailand 6.03 1.80%

23 bremen/bremerhaven, germany 5.83 -4.70%

tHống kê cụ tHể 50 cảng containEr  tốP đầu tHế giới và mức tHay đổi  Sl So với 
2013 nHư trong bảng Sau:

NHữNG CảNG SụT GIảM SảN LƯợNG
Mức sụt giảm nhiều nhất là  Cảng Salalah (Trung 
Đông) với sụt giảm năm thứ 2 liên tiếp tới  9.2%, chỉ 
đạt 3 triệu  teu. Đại diện của cảng cho biết việc sụt 
giảm này là do việc phát triển những cảng mới trong 
khu vực và sự hồi phục chậm của nền kinh tế. Tuy đã 
tụt 7 bậc, cảng này vẫn giữ được vị trí thứ 48 trong 
bảng xếp hạng.

Không phải cảng nào ở Trung Quốc cũng phát 
triển khả quan, cảng Lianyungang sụt giảm 8.8% năm 
ngoái, sản lượng chỉ đạt 5 triệu  teu. Năm 2010, lãnh 
đạo cảng đã lập một kế hoạch để tăng gấp đôi sản 
lượng trong vòng 5 năm, nhưng do thiếu sự hỗ trợ từ 
ngành công nghiệp trong vùng và thiếu những dịch vụ 
đi kèm, có lẽ lãnh đạo cảng đã quá tham vọng.Những 
thất bại còn lại là cảng Jeddah (A rập), cảng Kingston 
(Jamaica) và cảng St Petersburg (Nga).

THứ HạNG VùNG
Cảng Singapore tiếp tục giữ vị trí top Châu Á bên 
cạnh Trung Quốc, nhưng cũng có những xu hướng 
tăng trưởng ở các cảng khác trong khu vực Đông Nam 
Á, có thể kể đến là cảng Ho Chi Minh (Việt Nam), 
cảng Tanjung Pelepas và Klang (Malaysia), Laem 
Chabang (Thái Lan).

Tuy nhiên, đây lại là một năm buồn cho các cảng 
Hàn Quốc và Nhật Bản, với nhiều sụt giảm. Cùng với 
tình hình kẹt cảng năm 2014, cảng Manila (Philipines) 
cũng báo cáo sụt giảm trong vòng 12 tháng qua.

ở khu vực Bắc Âu, các cảng của Anh đang phát 
triển tốt, với cảng Felixstowe và Southampton cùng 
báo cáo khả quan. Những cảng lớn như Rotterdam, 
Hamburg và Antwerp, tăng trưởng lần lượt là 5.8%, 
4.6% và 4.7%, đây tiếp tục là top 3 cảng trong khu 
vực, nhưng cảng Bremenhaven thì lại sụt giảm.
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24 Ho chi minh, vietnam 5.54 9.80%

25 lianyungung, china 5.49 9.40%

26 new york-new Jersey, u.S.a. 5.47 -1.10%

27 yingkou, china 5.3 9.30%

28 tokyo, Japan 4.86 2.30%

29 Jeddah, Saudi arabia 4.56 -3.80%

30 algerciras bay, Spain 4.5 9.40%

31 valencia, Spain 4.33 -3.20%

32 columbo, Sri lanka 4.31 3.00%

33 Jawaharlal nehru, india 4.16 -2.30%

34 Port Said, Egypt 4.1 12.90%

35 Sharjah/khor Fakkan, united arab E 3.8 -4.90%

35 manila, Philippines 3.77 1.70%

36 Felixstowe, u.k. 3.74 1.10%

37 Santos, brazil 3.45 8.60%

38 ambarli, turkey 3.38 9.10%

39 colon, Panama 3.36 -4.60%

40 Salalah, oman 3.34 -7.70%

41 taicang, china 3.27 -18.60%

42 Piraeus, greece 3.16 15.70%

43 gioia tauro, italy 3.09 13.40%

44 balboa, Panama 3.06 -5.80%

45 Savannah, uS 3.03 2.30%

46 tanjung Perak, Surabaya, indonesia 3 4.80%

48 yokohanma, Japan 2.89 -5.40%

49 vancouver, canada 2.83 4.10%

50 marsaxlokk, malta 2.75 8.30%

ở khu vực Địa Trung Hải, cảng Algeciras dẫn 
đầu, theo sát sau là càng Valencia. Cùng với sự tăng 
trưởng mạnh của cảng Tanger Med năm trước, trong 
khu vực này cũng có những cảng có hoạt động tốt, 
như Piraeus và Alexandria.

Tại khu vực Trung Đông, cảng Dubai lại một 
lần nữa chiếm ưu thế trong khi những đối thủ trong 
khu vực đang lúng túng. Trong khi tại Nam Mỹ và 
khu vực Ca-ri-bê, cảng Santos giữa vị trí dẫn đầu, còn 

cảng Cartagena và Manzanilo có mức tăng trưởng cao 
nhất trong qua.

Cảng Los Angeles và Long Beach tạo nên khu 
phức hợp cảng lớn nhất ở Bắc Mỹ, tiếp tục là đầu mối 
trung chuyển hàng đầu. Tuy vậy, 2 cảng này cũng như 
những cảng ở bở Tây nước Mỹ đang phải đối mặt với 
việc phân chia thị phần với các đối thủ ở Bắc Mỹ, 
phần lớn là do các vấn đề về lao động ■

Cảng Tân Cảng - Cát Lái
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Tham gia buổi giao lưu có 
đại diện ban Tổng Giám 
đốc SNP, đại diện Ban giám 

đốc Cảng Tân cảng – Hiệp Phước, 
Depot Tân cảng – Mỹ Thủy, cùng 
đại diện Chi cục Hải quan KV1, 
Hải quan Hiệp Phước.

Đồng chí Đại tá Trần Khánh 
Hoàng - Phó Tổng Giám đốc SNP 
- đã  thay mặt Tổng Công ty phát 
biểu cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng 
của các khách hàng lạnh đối với 
Tổng công ty và bày tỏ chia sẻ với 
những khó khăn mà doanh nghiệp 
xuất khẩu thủy sản đang gặp phải 
trong những tháng đầu 2015. Đồng 
chí cũng nhấn mạnh những nỗ lực 

của Tổng công ty trong việc đảm 
bảo chất lượng dịch vụ và các 
chính sách  đáp ứng nhu cầu của 
các khách hàng, hãng tàu.

Đồng chí Bùi Văn Quỳ - 
Giám đốc Marketing SNP – đã cập 
nhật các thông tin về các cơ sở mới 
thuộc SNP, đặc biệt là Cảng Tân 
cảng Hiệp Phước sau 7 tháng đi 
vào hoạt động đã thu hút 9 tuyến 
dịch vụ. Với vị trí tại phía Nam 
thành phố, gần Đồng bằng sông 
Cửu Long và các kho hàng lạnh tại 
Khu công nghiệp Hiệp Phước và 
các kho hàng lạnh phía Nam thành 
phố, Cảng Tân cảng Hiệp Phước 
rất hứa hẹn cho các dịch vụ lạnh 

NGÀY 01/07/2015, TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN 
(SNP) Đã TỔ CHứC TIệC GIAO LƯu KHÁCH HÀNG 
LẠNH TẠI TÂN CẢNG. BuỔI GIAO LƯu THu HúT HƠN 
150 KHÁCH HÀNG Sử DụNG DịCH Vụ LẠNH, HãNG 
TÀu, FORWARDER.

trong thời gian tới không chỉ với 
container xuất lạnh ngay tại Tân 
Cảng - Hiệp Phước mà cả container 
lạnh xuất tàu tại Cảng Tân cảng 
Cái Mép (TCIT/TCOT). Đồng chí 
Giám đốc Marketing cũng thông 
báo về  việc chuyển container rỗng 
lạnh cũng như dự kiến chuyển 
đóng hàng lạnh ra Depot Tân Cảng 
– Mỹ Thủy. Sau phần giới thiệu là 
mục hỏi đáp của khách hàng. Các 
đồng chí trong Ban giám đốc và 
chỉ huy các phòng ban chức năng 
của SNP, đại diện Tân Cảng – Mỹ 
Thủy cùng các đồng chí Hải quan 
đã giải đáp các thắc mắc của khách 
hàng về thủ tục, quy trình đóng 
hàng tại Tân Cảng - Mỹ Thủy.

Buổi giao lưu đã diễn ra sôi 
nổi, nhận được nhiều ý kiến tích 
cực từ khách hàng. Thông qua sự 
kiện này, SNP một lần nữa cam kết 
luôn đồng hành cùng khách hàng, 
nâng cao chất lượng dịch vụ, tối 
ưu hóa quy trình, đem lại tiện ích 
và tiết kiệm chi phí nhất cho khách 
hàng ■.

GIAO lƯU KHÁCH HÀNG 
SỬ DụNG DịCH Vụ lạNH 2015
THúY VâN
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Công ty cổ phần 
Tân Cảng Cypress 
là liên doanh giữa 

Tổng công ty Tân Cảng 
Sài Gòn và công ty Sun 
Cypress Hồng Kông - 
Công ty con thuộc Hãng 
tàu Zim Được thành lập 
ngày 1/4/2010. Trong 
5 năm qua, Tân Cảng - 
Cypress luôn luôn nỗ lực 
tìm các giải pháp phát 
triển tuyến dịch vụ và đa 
dạng hóa các hình thức 
kinh doanh để tiến tới 
thành công.

Giai đoạn đầu tiên 
từ 4/2010 - 6/2012 là giai 
đoạn vô cùng khó khăn với Tân Cảng-Cypress. Tuyến 
dịch vụ của Công ty phải cạnh tranh gay gắt với với 
các hãng vận tải đã có nhiều năm khai thác trên tuyến 
Hồ Chí Minh – Phnom Penh. Trong giai đoạn này 
công ty khai thác 2 chuyến/tuần từ cảng Cát Lái, 
TCIT – Phnom Penh và ngược lại. Thời gian này thị 
phần vận chuyển của Tân Cảng - Cypress chỉ khoảng 
6%, khách hàng  chủ yếu là hai hãng tàu MOL và  
Zim.

Hiện nay công ty đang cung cấp dịch vụ hàng 
ngày từ Hải Phòng, TP. HCM, Cái Mép và các ICD 
trong khu vực Kinh tế trọng điểm phía nam đi Phnom 
Penh, Campuchia. Công ty còn mở rộng Cảng Tân 
cảng - Hiệp Phước và các Cảng khác tại khu vực 
Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tân cảng - Cypress luôn 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo 
thời gian vận chuyển theo đúng cam kết với khách 
hàng, vì vậy ngày càng được khách hàng tin cậy và 
sử dụng dịch vụ.

Hiện tại tất cả các Hãng tàu đang có dịch vụ 
tại TCIT/TCOT và CMIT đều sử dụng dịch vụ vận 
chuyển sà lan của Tân cảng - Cypress. Tháng 8/2013, 

Tân cảng - Cypress mở văn phòng đại lý tại Phnom 
Penh (Campuchia) đánh dấu giai đoạn phát triển lớn 
mạnh của Công ty. Năm 2014, sản lượng đạt 56,949 
teus tăng 34,6% so với 2013 chiếm 40% thị phần của 
vận tải thủy giữa khu vực khu kinh tế trọng điểm 
phía Nam và Phnompenh (Campuchia). Trước nhu 
cầu ngày càng tăng của thị trường, từ 1/2015, Tân 
cảng - Cypress đã tăng dịch vụ lên 6 chuyến/tuần và 
đã nghiên cứu mở các dịch vụ cộng thêm như làm 
Freight Frowarding và đặc biệt khai thác tuyến đường 
bộ Hồ Chí Minh – Phnom Penh. 8 tháng đầu năm 
2015, công ty đạt mức sản lượng 46,662teus chiếm 
khoảng gần 50% thị phần vận tải đường thủy Việt 
nam - Campuchia. Đồng thời công ty luôn chú trọng 
nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cộng đồng kinh tế chung Asean (ASEAN 
Economic Community- AEC) sẽ mang lại cơ hội cho 
việc phát triển và mở rộng thương mại không chỉ 
giữa Việt Nam - Campuchia mà còn giữa các quốc 
gia Asean ở tiểu vùng sông Mê-kông. Đây cũng sẽ là 
cơ hội lớn cho công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong 
tương lai. ■

Bùi VăN Quỳ

Tuyến dịch vụ vận chuyển 
Việt Nam - Campuchia

KHAI THÁC HIỆU QUẢ
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KHAI TrƯƠNG TuYẾN 
DỊCH VỤ MỚI TẠI CẢNG 
TCTT

HÃNG Tàu ZIm 
KỶ NIỆm 70 NĂm 
THàNH LẬP&

Lễ Kỷ NIệM 70 NăM NGÀY THÀNH LậP HãNG TÀu ZIM VÀ 
CHÀO MừNG TuYếN DịCH Vụ MớI CỦA ZIM Đã ĐƯợC TỔ 
CHứC LONG TRọNG TẠI CẢNG TÂN CẢNG CÁI MéP THị VẢI 
(TCTT) VÀO SÁNG NGÀY 8/9/2015.

THúY VâN - ảnh:  ROSY
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Chuẩn Đố đốc Nguyễn Đăng Nghiêm Tổng Giám đốc SNP phát biểu tại buổi lễ.
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Với sự góp mặt của hơn 100 
khách mời là khách hàng 
của Zim Lines, Tổng công 

ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG), Hải 
quan Khu vực Cái Mép, Công an 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số 
quan chức địa phương. Chủ trì buổi 
lễ là ngài Michael Kwok - Tổng 
Giám đốc ZimViệt Nam. Đặc biệt, 
về phía Zim, còn có sự hiện diện 
của ngài Danny Hoffmann – Chủ 
tịch Zim khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương. Về phía Tổng công 
ty TCSG có sự tham dự của đồng 
chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng 
Nghiêm - Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Có mặt tại thị trường Việt 
Nam từ năm 1993 và chính thức 
thành lập chi nhánh vào năm 2007, 
Zim đã có mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp với  TCSG trong 6 năm qua và 
hiện đứng trong Top 10 hãng tàu 

có sản lượng thông qua lớn nhất 
tại cảng Tân Cảng – Cát Lái. Năm 
2010, Công ty Cypress thuộc Hãng 
tàu Zim đã thành lập liên doanh 
với TCSG mang tên Tân Cảng- 
Cypress chuyên vận tải container 
tuyến phía Nam Việt Nam kết nối 
với Phnom pênh (Campuchia) và 
hiện giữ thị phần trên 45% của 
tuyến này. Với mức tăng trưởng 
sản lượng bình quân hàng năm qua 
cảng Cát Lái trên 20% kể từ năm 
2013 trở lại đây, Zim ngày càng 
chứng tỏ sức thu hút của mình đối 
với khách hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam nói riêng và khách hàng 
trên khắp châu lục nói chung. 

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc 
Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng 
Giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn 
(TCSG) đã chúc mừng sự phát 
triển không ngừng của Hãng tàu 
Zim trong suốt 70 năm qua, đồng 

thời thể hiện mong muốn mối quan 
hệ hợp tác giữa TCSG và Zim sẽ 
ngày càng gắn bó bền chặt. Nhân 
dịp này, ông Danny Hoffman - 
Chủ tịch Zim khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương cùng đông đảo 
nhân viên ZIM, các khách hàng và 
TCSG cũng đã ôn lại những mốc 
lịch sử đáng nhớ của ZIM trong 
70 năm qua và giới thiệu chiến 
lược phát triển mới của ZIM trong 
tương lai.

Zim tin tưởng lựa chọn TCTT 
thuộc TCT - TCSG là điểm dừng 
chân trên hải trình kết nối Việt 
Nam - Bờ Đông Hoa kỳ. TCSG vui 
mừng chào đón tuyến dịch vụ mới 
Z7S của Zim tại TCTT. Sẵn sàng 
đáp ứng tốt những kỳ vọng ấy, 
TCSG với trang thiết bị hiện đại 
hiện có gồm 600m cầu bến và 4 cầu 
bờ, TCTTdự kiến lắp đặt thêm 02 
cẩu bờ vào tháng 06 năm 2016 cho 
phép tiếp nhận cỡ tàu đến 14.000 
teu, hy vọng sẽ đem lại những lợi 
ích thiết thực nhất cho khách hàng 
xuất nhập khẩu khi tham gia tuyến 
dịch vụ. 

Tuyến dịch vụ này có tên Z7S 
bắt đầu khai thác từ ngày 2 tháng 
6 với hải trình:  các Cảng Trung 
Quốc (Da Chan Bay - Yantian) - 
Cái Mép -nSingapore - Colombo 
- New York - Savannah - Norfolk 
với đội tàu gồm 10 tàu có LOA 
từ 172 - 334m, trọng tải 67.000 - 
116.000 DWT.

Tại buổi lễ, hai bên Zim Lines 
và TCSG trao cho nhau nụ cười và 
những cái siết tay thật chặt, thể hiện 
mong muốn Zim Lines luôn vững 
vàng trên cuộc hành trình vượt đại 
dương của mình, mang theo những 
con tàu đầy ắp hàng từ bến cảng 
của Tân Cảng Sài Gòn đến những 
miền đất mới ■

thành lập năm 1945 và nhanh chóng trở thành một trong những hãng tàu lớn 
nhất ngành công nghiệp vận tài container toàn cầu. Hiện nay, theo bảng xếp 
hạng axS – alphaliner top 100 – t8/2015, hãng tàu Zim đứng thứ 19. Hiện Zim 
có  hệ thống văn phòng dày đặc tại hơn 135 quốc gia cùng mạng lưới dịch vụ vận 
chuyển kết nối đến các cảng chiến lược trên toàn thế giới. với tổng đội tàu gồm 
84 tàu, số teu: 370.750 teu, trong đó sở hữu 12 tàu ( 51.223 teu) và thuê 72 tàu 
( 319.527 teu).

Tổng Giám đốc SNP tặng hoa chúc mừng ngài Danny Hoffmann – Chủ tịch 
Zim khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
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HÃNG TÀU WANHAI (ĐÀI LOAN)
THúY VâN

Năm 2015, hang tàu Wanhai kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập (1965 – 2015). Khi mới thành lập, việc kinh doanh của 
Wanhai chủ yếu là vận chuyển gỗ giữa Đài Loan, Nhật 

và khu vực Đông Nam á. Năm 1976, để đáp ứng nhu cầu phát 
triển thương mại quốc tế khu vực Châu á - Thái Bình Dương và 
khuynh hướng vận chuyển hàng bằng container quốc tế, Wan 
Hai đã thành công trong việc chuyển đổi mô hình vận tải và tham 
gia vào việc kinh doanh vận chuyển hoàn toàn bằng container.

Các tuyến hàng hải của Hãng tàu Wan Hai với lịch trình 
thường xuyên: Đài Loan, khu vực Kanton và Kansai của Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc Đại Lục, Hong Kong, Philippines, 
Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam, Myanmar, 
Cambodia, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka và Trung Đông. Với  hệ 
thống dịch vụ  hoàn chỉnh, Wanhai có các công ty con và đại lý 
ở hầu hết ở các thành phố và Cảng lớn tại Châu á. Ngoài Cảng 
Độc quyền số 17 tại Keelung, Wanhai còn thuê các Cảng No.34, 
No.35, No.63, No.64  ở Taichung và  Kaohsiung, cảng số 05 tại 
Tokyo, do đó Wanhai là hãng tàu duy nhất tại Đài Loan có các 
cảng độc quyền tại khu vực phía Bắc, miền Trung và miền Nam 
của Đài Loan. Hiện tại 15 trong số 20 tuyến vận tải của Wanhai 
cung cấp các tuyến dịch vụ trực tiếp tới 43 Cảng thương mại 
Quốc tế chủ chốt hình thành nên tuyến kết nối rộng khắp và tần 
suất tốt nhất khu vực Châu á.

Wan Hai thường xuyên khai thác các tuyến dịch vụ mới, cả 
các thị trường chưa được quan tâm nhiều, nâng cấp đội tàu và 
thay thế container cũ nhằm duy trì công tác nghiệp vụ chuyên 

nghiệp cùng mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh. Bên cạnh 
đó, Wan Hai đã vận dụng chiến lược thành lập liên minh cùng 
các Hãng tàu lớn nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như hạ thấp chi 
phí trong quá trình tăng cường mở rộng mạng lưới dịch vụ.

Theo số liệu của AXS Alphaliner, tính đến tháng 9/2015, 
Wanhai là Hãng tàu đứng thứ 20 trên thế giới. Wanhai khai thác 
đội tàu gồm 89 chiếc với sức chở 209,121 Teus, trong đó 72 
tàu do Wanhai sở hữu có sức chở 169,267 Teus và 17 tàu thuê 
có sức chở 39,854 Teus. Trong đội tàu của Wanhai, 36% số tàu 
có kích cỡ nhỏ hơn 2,000 Teus, 15% số tàu có kích cỡ từ 2,000 
- 3,000 Teus, 30% tàu có kích cỡ từ 2,000 -3,000 Teus, 16% 
có kích cỡ 5.100 - 7,500 teus và chỉ có 4% số lượng tàu của 
Wanhai có kích cỡ lớn từ 10,000 Teus đến 13,300 teus.

Hiện nay tại cảng Tân cảng Cát Lái, Wanhai đang khai thác 
5 chuyến tàu/tuần (2 tuyến khai thác độc lập và 3 chuyến khai 
thác chung với các hãng tàu khác) với sản lượng bình quân trên 
9.000 Teus/tuần, là hãng tàu có sản lượng đứng vị trí thứ 2 sau 
Hãng tàu Maersk Lines tại cảng Tân cảng Cát Lái. Wanhai cũng 
là hãng tàu tham gia trong liên doanh khai thác Cảng Container 
Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) và cũng đã có tuyến dịch 
vụ khai thác tại cảng Tân cảng - Hiệp Phước từ tháng 4/2015. 

Là hãng tàu luôn có sản lượng cao nhất nhì tại cảng Tân 
cảng - Cát Lái, Wanhai đánh giá cao các nỗ lực của Tổng công 
ty TCSG trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, 
phục vụ hãng tàu. Bên cạnh việc sử dụng dịch vụ khai thác 
cảng, Hãng tàu Wanhai cũng đã mở rộng sử dụng 
các dịch vụ vận chuyển đường thủy và các dịch 
vụ Logistics khác của Tổng công ty TCSG. 
Mối quan hệ hợp tác giữa Hãng tàu 
Wanhai và Tổng công ty TCSG 
luôn chặt chẽ và ngày càng 
phát triển mở rộng.
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Ngày 30/09/2015, Tổng công ty Tân Cảng Sài 
Gòn (SNP) đã tổ chức buổi giao lưu khách 
hàng sử dụng dịch vụ đóng gạo nhằm tăng 

cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các khách hàng 
xuất khẩu gạo và cập nhật những cơ sở mới, chính 
sách mới của SNP đối với mặt hàng gạo Việt Nam.

Tham dự sự kiện này có đại diện lãnh đạo SNP, 
cảng Tân cảng Hiệp Phước, cảng Dầu thực vật Tân 
Cảng, Trung tâm dịch vụ Logistics Tân cảng (SNPL), 
lãnh đạo Hải quan Cảng Sài Gòn KV1, Hải quan 
Hiệp Phước, đại diện các hãng tàu, cùng đông đảo 
các khách hàng đang sử dụng các dịch vụ đóng gạo 
của  SNP.

Đồng chí Bùi Văn Quỳ - Giám đốc Marketing 
SNP - đã giới thiệu các cơ sở có dịch vụ đóng gạo 
cũng như cập nhật năng lực đóng gạo của SNP. Với hệ 
thống bến cảng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
– vựa lúa của cả nước, SNP hiện đang chiếm thị phần 
cao trong việc đóng gạo và trung chuyển đến cảng 
Cát Lái, Cái Mép. Các cảng của SNP đang thực hiện 
dịch vụ đóng gạo gồm có: Tân cảng – Mỹ Tho, Tân 
cảng – Sa Đéc, Tân cảng – Thốt Nốt, , Tân cảng – Mỹ 
Thới, Tân Cảng – Trà Nóc, Tân cảng – Hiệp Phước, 
Tân cảng – Cát Lái, Tân cảng – Cái Mép, cảng Dầu 
thực vật Tân cảng với tổng năng lực đóng gạo lên đến 
trên 700 teus/ ngày.

Trong phần giao lưu với các khách hàng, đồng 
chí Trần Khánh Hoàng – Phó Tổng giám đốc SNP 
– đã chia sẻ những khó khăn và thách thức của mặt 

hàng gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, đồng thời 
các đại biểu đã lắng nghe phản hồi từ khách hàng về 
dịch vụ đóng gạo, dịch vụ container, sà lan và các thủ 
tục hải quan. Đại diện cảng Tân cảng Hiệp Phước, 
cảng Dầu thực vật, SNPL  đã cập nhật các chính sách 
ưu đãi cho dịch vụ đóng gạo và các giải pháp nâng cao 
năng lực, chất lượng dịch vụ. Đại diện Hải quan các 
khu vực cũng cam kết với khách hàng về đơn giản hóa 
thủ tục, chuyên nghiệp hóa quy trình, hỗ trợ tối đa các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cùng nhau hợp tác vì sự 
phát triển của đất nước.

Tiệc giao lưu khách hàng là một sự kiện thường 
niên của SNP nhằm lắng nghe những tâm tư, vướng 
mắc của khách hàng về các dịch vụ cảng, logistics, 
đồng thời kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan 
giải quyết vấn đề, nâng cao chất lượng dịch vụ, củng 
cố niềm tin của khách hàng với SNP là nhà khai thác 
cảng và dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam ■

Giao lưu khách hàng sử dụng 
DỊCH VỤ ĐÓNG GẠO THANH QuỳNH ảnh: BH
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Ngày 19/08/2015, tại Cảng 
Tân Cảng - Cái Mép, 
TCT Tân Cảng Sài Gòn 

đã tổ chức Hội thảo chuyên đề 
“Tăng cường giao nhận trực tiếp 
tại  khu vực Cái Mép”. Hội thảo 
diễn ra trong không khí trang 
trọng, chuyên nghiệp và thân mật; 
thu hút hơn 200 khách hàng, là đại 
diện Hãng tàu, các Forwarder, các 
Công ty Giao nhận vận tải, các 
Hợp tác xã xếp dỡ có khách hàng 
giao nhận tại khu vực Cảng Cái 
Mép. Ngoài ra, đến dự buổi hội 
thảo còn có đại diện Lãnh đạo Cục 
Hải Quan KVI, Đồng Nai, Bà Rịa 
Vũng Tàu, Long Bình, Cái Mép 
cùng các đồng chí Công an huyện 
Tân Thành.

Mục đích của hội thảo là 

HỘI THẢo THU HúT KHÁCH HàNG 

CẢNG TÂN CẢNG CÁI MÉP

GIAo NHẬN HàNG 
TRỰC TIẾP TẠI

HuYềN TRANG ảnh: BÍCH HỒNG

nhằm lắng nghe các thắc mắc, 
khó khăn của khách hàng khi giao 
nhận hàng hóa trực tiếp tại khu 
vực Cảng Cái Mép,trao đổi, giới 
thiệu các giải pháp khả thi, qua đó, 
nâng cao uy tín thương hiệu Tân 
Cảng Sài Gòn, thắt chặt quan hệ 
giữa Tổng Công ty vơí khách hàng 
và đối tác. Trên tinh thần trao đổi 
thẳng thắn và cởi mở, hội thảo đã 
ghi nhận các ý kiến thắc mắc và 
đóng góp của đại diện KH, HT và 
công ty GNVT như Shingmark, 
Thép Pomina II,  Dương Nhật Phú 
VN, MOL, OOCL, APL, Công 
Thành.... Nội dung chính xoay 
quanh 2 vấn đề chính: các chính 
sách giá và biện pháp hỗ trợ khách 
hàng và Hãng tàu giảm chi phí khi 
tiến hành giao nhận cont hàng và 

rỗng tại khu vực cảng Cái Mép. 
Vấn đề thứ 2 là các thủ tục (Hải 
quan, kiểm dịch, kiểm hóa, cân 
tại cổng, quy định chứng từ, ….) 
và quy trình khai thác, kết nối với 
cảng Cát Lái để đạt hiệu quả giao 
nhận cont tốt nhất cho các khách 
hàng.  Hiện tại, các hãng tàu Zim; 
TCIT: MOL, OOCL, HANJIN, 
HAPPAG LLOYD, CHINA 
SHIPPING đã cho phép hạ rỗng  
tại Tân Cảng- Cái Mép và điều 
này giúp cho việc nhận container 
và sau đó trả rỗng của các khách 
hàng khu CN Mỹ Xuân, Phú Mỹ, 
Long Thành, Nhơn Trạch, Biên 
Hòa…. thuận lợi giúp giảm bớt 
chi phí. Công ty CP Vận tải thủy 
(VTT)  thuộc Tổng công ty TCSG 
cũng đang nghiên cứu để sớm triển 
khai tuyến dịch vụ kết nối trực tiếp 
vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 
(Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang) 
ra cụm Cảng Cái Mép. Đồng Bằng 
Sông Cửu Long là nơi có lượng 
hàng xuất lớn, việc kết nối trực 
tiếp này tạo sẽ giảm tải nhiều cho 
Cảng Cát Lái và các ICD khu vực 
Thủ Đức, khách hàng thì tiện lợi 
hơn rất nhiều vì hàng đóng từ kho 
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đi Sà Lan xuất tàu sẽ nhanh chóng 
hơn, giảm các chi phí phát sinh và 
khách hàng có thể kiểm soát việc 
đóng hàng ngay từ nhà máy hoặc 
kho lưu trữ của mình nên rất yên 
tâm. Để tuyến kết nối Cái Mép- 
ĐBSCL thành công, VTT cũng 
đang nghiên cứu các phương án 
phát triển Depot rỗng tại khu vực 
kinh tế trọng điểm phía  Tây Nam 
Bộ này.

Đại diện ban TGĐ thuộc 
Tổng công ty TCSG đã thay mặt 
bàn chủ tọa trả lời và giải đáp 
các ý kiến của khách hàng tại hội 
thảo, các giải pháp của TCSG 
nhằm tăng cường giao nhận tại 
cảng Tân Cảng Cái Mép, tập trung 
vào  nội dung chính như :Nâng 
cao chất lượng vệ sinh rỗng để 
khuyến khích hãng tàu cho phép 
hạ và lấy rỗng tăng cường giao 
nhận hai chiều, giảm thiểu chi phí 
vận tải; SNPL và tiếp vận Vũng 
Tàu Cung cấp dịch vụ vận chuyển 
nhằm giảm bớt chi phí cho doanh 
nghiệp; Giảm 30% phí LO – LO 
(cả hàng và rỗng) đến hết ngày 
31/12/2015; Có các chính sách 
hoa hồng khuyến mãi cho công 
ty hoặc cá nhân giao nhận tại Tân 
Cảng- Cái Mép, khách hàng giao 
nhận tại Tân Cảng- Cái Mép được 
hưởng các chính sách kim cương, 
vàng, bạch kim  khi tính sản lượng  
giao nhận gộp với các Cảng khác 
thuộc hệ thống T.Cty TCSG.

Đại diện lãnh đạo HQ cục 
HQ BRVT đã trả lời các vấn đề 
vướng mắc liên quan đến thủ tục 
Hải quan như: Hệ thống truyền dữ 
liệu điện tử, hệ thống HQ 1 cửa, 
thủ tục và quy trình  giám định 
trọng lượng và kiểm hóa, quá 
trình kiểm tra và giải quyết hồ sơ, 
hàng hóa nhanh chóng, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu hàng hóa kịp tiến độ, xử lý 
trường hợp đổi Manifest trên cùng 
hệ thống một cửa, sẽ có số hotline 
để khách hàng liên hệ… Mục đích 

về cầu bến và cả các tuyến đường 
vào các Cảng và ICD  nhất là 
những ngày cuối năm. Việc giải 
quyết tốt bài toán tăng giao nhận 
trực tiếp sẽ giúp cho việc khai 
thác của cụm Cảng Cái Mép 
có hiệu quả hơn, Cảng Cát Lái 
cũng sẽ có điều kiện khai thác 
tốt hơn và đảm bảo chất lượng 
dịch vụ theo đúng mong đợi của 
khách hàng. Tuy nhiên để khách 
hàng giao nhận hàng trực tiếp 
tại Tân Cảng- Cái Mép yên tâm 
về chất lượng dịch vụ cũng như 
giá thành vận chuyển, việc phối 

hợp với các cơ quan hữu quan, 
các hãng tàu và các đơn vị trong 
Cảng trong quá trình thực hiện 
dịch vụ cùng các giải pháp chính 
sách đồng bộ là điều hết sức cần 
thiết.  Khách hàng đánh giá cao 
các nỗ lực của T.Cty TCSG trong 
việc đưa ra các giải pháp thu hút 
giao nhận trực tiếp tại Cái mép 
và tin tưởng rằng các giải pháp 
đưa ra sẽ được thực thi  quyết 
liệt nhằm tạo điều kiện tốt nhất 
cho khách hàng tăng sản lượng 
giao nhận trực tiếp tại Cảng Tân 
Cảng- Cái Mép ■

cuối cùng HQ cam kết tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho các KH 
giao nhận hàng hóa tại khu vực 
cảng Cái Mép. Khách hàng yêu 
cầu cần có hotline hải quan BR – 
VT để yên tâm trao đổi trực tiếp 
khi gặp vướng mắc. Ngay sau buổi 
hội thảo, chi cục Hải quan Cảng 
Cái Mép thành lập ngay ban trực 
hotline HQCM với số điện thoại: 
091 197 0000 (Anh Khương Văn 
Tinh – Đội trưởng đội Hải quan 
Giám Sát) và hướng dẫn khách 
hàng tham khảo tra cứu thông tin 
trên website của hải quan BR-VT.

Các cụm Cảng tại Cái Mép 
bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 
6/2009. Sau hơn 6 năm đi vào hoạt 
động, sản lượng qua các Cảng đã 
ngày một tăng, hiện trung bình 
một tuần các cảng tại Cái mép xếp 
dỡ từ 24,000- 29,000 Teus. Sản 
lượng thông qua các cảng thuộc 
TCSG (TCIT,TCCT,TCOT) chiếm 
khoảng 63.5% sản lượng của khu 
vực này. Khoảng 90% sản lượng 
hàng nhập và xuất tại Cái Mép vẫn 
phải chuyển về cảng Cát Lái, các 
Cảng và ICD khu vực Đồng Nai, 
Thủ Đức để giao nhận gây áp lực 

...Khách hàng giao nhận hàng trực tiếp tại Tân Cảng - Cái Mép 
yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như giá thành vận chuyển, 
việc phối hợp với các cơ quan hữu quan, các hãng tàu và các đơn 
vị trong Cảng trong quá trình thực hiện dịch vụ cùng các giải 
pháp chính sách đồng bộ...
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Mở rộng 
các dịch vụ 
giá trị gia tăng
CHUẨN HÓA  
DỊCH VỤ KHO HÀNG
NGuYễN THị THu TRANG
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Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu,dịch 
vụ kho vận ngày càng thể hiện rõ vai trò 
quan trọng của mình trong chuỗi cung 

ứng hàng hóa.Công ty Cổ phần Kho vận Tân 
Cảng (KVTC) được thành lập ngày 04/01/2010 
trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp kho bãi Tân Cảng 
và Xí nghiệp kho bãi Tân Cảng - Cát Lái đã có 
lịch sử khai thác kho từ năm 1989. Với phương 
châm “dịch vụ chuyên nghiệp,chất lượng hàng 
đầu”, công ty luôn chú trọng đến việc chuẩn hóa 
dịch vụ kho hàng thông qua phát triển nguồn 
nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị hiện đại,tập trung triển khai các dịch vụ 
lưu trữ và các dịch vụ giá trị gia tăng đối với 
hàng hóa. 

Với tổng diện tích 34.500 m2, các kho 
hàng tại Cát Lái được thiết kế theo tiêu chuẩn 
quốc tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách 
hàng từ dịch vụ thu gom hàng lẻ (CFS) đến dịch 
vụ kho phân phối. 

Riêng hệ thống kho CFS dành cho hàng 
nhập khẩu có diện tích 18.000 m2, được chia 
làm 2 kho, có sức chứa 12.500 pallet, được trang 
bị 72 xe nâng chạy điện, an toàn thân thiện với 
môi trường,hệ thống camera an ninh gồm 83 
chiếc bảo đảm an toàn hàng hóa và hệ thống 
phòng chống cháy nổ hiện đại.Sản lượng hàng 
hóa nhập khẩu trung bình đạt 95.000 m3/tháng.

Đối với hệ thống kho CFS 2 tầng dành cho 
hàng xuất khẩu có tổng diện tích 12.000 m2 vừa 
được khai thác từ tháng 5/2015, có khả năng lưu 
chứa 6.500 pallet, được trang bị 32 xe nâng, hệ 
thống camera quan sát gồm 137 mắt cùng hệ 
thống trống chộm tại mỗi cửa kho giúp khách 
hàng hoàn toàn có thể yên tâm về an toàn cho 
hàng hóa. Trung bình mỗi tháng, sản lượng xuất 
khẩu đạt 50.000 m3/tháng.

Ngoài hệ thống kho CFS, kho phân phối 
có diện tích 4.500 m2 trang bị khung kệ 5 tầng 
có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ, phân loại hàng 
hóa xuất nhập khẩu đa dạng của các khách hàng. 

Với vị trí đắc địa nằm ngay trong Cảng 
Tân Cảng - Cát Lái, khách hàng giao dịch hàng 
hóa xuất nhập khẩu tại đây sẽ hưởng những lợi 
ích to lớn khi có thể tiết kiệm được thời gian 
và chi phí so với việc sử dụng kho ngoài cảng. 
Đội ngũ nhân viên, giám sát kho được đào tạo 
bài bản, nhiệt tình, có kinh nghiệm quản lý kho 
trên 20 năm hoàn toàn có thể đảm bảo giao nhận 
hàng hóa nhanh chóng, an toàn và chính xác. 
Bên cạnh việc đào tạo nhân sự định kỳ, Công ty 
mạnh dạn đầu tư phần mềm quản lý kho hàng 
(WMS) và công cụ quét mã vạch tiên tiến nhất 
cho phép quản lý chính xác vị trí hàng hóa trên 
các kệ theo không gian ba chiều, cơ sở dữ liệu 
được đồng bộ với hệ thống của Hải quan và 
khách hàng.

Chuẩn hóa dịch vụ kho hàng, KVTC 
không ngừng cải tiến, mở rộng các dịch vụ giá 
trị gia tăng trong kho như gia cố, đóng gói, dán 
nhãn …và phát triển các dịch vụ khác như: đóng 
rút hàng hóa, container tại bãi cảng, dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa XNK khu vực phía Nam, dịch 
vụ sửa chữa & bảo dưỡng container rỗng, depot 
Tân Cảng - Suối Tiên.

Với phương châm “dịch vụ chuyên 
nghiệp,  chất lượng hàng đầu”, Công ty cổ 
phàn Kho vận Tân cảng luôn nỗ lực hoàn thiện 
mình, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu đa 
dạng của khách hàng. Tận tụy và quyết tâm cải 
tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, KVTC luôn 
hướng đến việc cung cấp cho khách hàng dịch 
vụ trọn gói chuyên nghiệp và mối quan hệ hợp 
tác lâu dài ■
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Nestle là công ty hàng đầu trên 
thế giới với hơn 200 năm lịch sử 
(được ra đời năm 1860), có trụ 

sở tại Thụy Sỹ, là công ty chuyên về thực 
phẩm và đồ uống, với mạng lưới sản xuất 
kinh doanh khắp toàn cầu, với gần 500 
nhà máy trên thế giới tại 86 nước trên toàn 
thế giới, trong đó tạiViệt Nam có trên 5 
nhà máy (Trị An, nhà máy Bình An, phân 
Xưởng Bình An, Nest café tại Đồng Nai, 
Lavie tại Hưng Yên….)  và rất nhiều trụ 
sở văn phòng. Với nguyên tắc quản lý là 
một công ty nhân bản, Nestle luôn đáp ứng 
những nhu cầu thiết yếu của con người về 
mặt dinh dưỡng và sức khỏe. Với tiêu chí 
truyền thông có trách nhiệm tới người tiêu 
dùng, đặc biệt trẻ em. Cách đây 01 năm 
(9/2014), Nestle đã chiếm được trọn trái 
tim của người tiêu dùng Việt Nam với giải 
thưởng “Vì môi trường xanh quốc gia”. 

Do vậy, doanh nghiệp được Nestle 
đánh giá và chọn tiêu chuẩn kho chứa 
hàng nguyên liệu không hề đơn giản, còn 

SAu HƠN 6 NăM ĐI VÀO HOẠT ĐộNG (6/8/2009 
– 6/8/2015), ICD TÂN CẢNG – LONG BìNH Có 
23 KHO ĐANG ĐƯợC KHAI THÁC VớI HƠN 
400.000 M2. VIệC Ký KếT HợP ĐồNG LƯu 
TRữ, KIểM TRA CHẤT LƯợNG SữA THÀNH 
PHẩM MILO, BÁNH KẹO, NƯớC TƯƠNG, CÀ 
PHê CÁC LOẠI CỦA NESTLE Đã ĐÁNH DẤu 
BƯớC CHuYểN BIếN MớI TRONG CHuỗI 
DịCH Vụ CuNG ứNG CÁC MặT HÀNG ĐÒI 
HỏI Yêu Cầu KHắT KHE CỦA KHÁCH HÀNG.

Bước đột phá trong 
cung cấp dịch vụ

ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

ĐOÀN HẰNG 
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trung tâm phân phối các mặt hàng thành phẩm thực 
phẩm thì khó hơn gấp bội lần. Tiêu chí Nestle đề ra 
hết sức khắt khe như: hệ thống vận hành, quản lý kho 
chuyên nghiệp theo tiêu chí quản lý chuỗi cung ứng 
toàn cầu hóa của Nestle; cơ sở hạ tầng phải có  hệ 
thống trực phòng chống cháy nổ, hệ thống bảo vệ an 
ninh, vòng ngoài, trong kho nghiêm ngặt chặt chẽ; 
100% các kho chứa hàng thực phẩm phải là kho phải 
kín, sạch như kho mát, có hệ thống phun diệt và bắt 
côn trùng, lưới bảo vệ chống bụi, hệ thống quạt thông 
gió với nhiệt độ trung bình 25 - 27 độ C (đối với hàng 
thông thường), đối với hàng hóa cần đảm bảo dưới 
25 độ C sẽ được lưu trữ trong hệ thống kho mát đặc 
thù…

 
Về chất lượng nhân sự, ngoài việc liên quan đến 

bằng cấp, công nhân, nhân viên kiểm đếm, quản lý, lái 
xe nâng làm việc trong kho hàng của đơn vị cho thuê 
kho phải được khám sức khỏe định kỳ, không có mắc 
các bệnh truyền nhiễm, có chứng chỉ về an toàn thực 
phẩm…đây là điều kiện cơ bản mà tập đoàn Nestle 
đánh giá chất lượng dịch vụ kho hàng năm.

Trước đây, ICD Tân Cảng – Long Bình đã từng 
cung cấp các dịch vụ kho cho ngành thực phẩm như 
sữa Abbott, Milo vào những năm 2010, 2011 khi 

mới bắt đầu đưa vào hoạt động, song chỉ với diện 
tích nhỏ, chưa nhiều và ngắn hạn do các tiêu chuẩn 
kho chứa mặt hàng này đòi hỏi khắt khe. Với kinh 
nghiệm sẵn có và mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm 
dịch vụ, phát triển hệ thống kho bãi quy mô, hiện 
đại. Ban Giám đốc ICD Tân Cảng - Long Bình quyết 
tâm không ngừng nỗ lực, học hỏi và chỉ đạo cải tiến 
phương pháp quản lý kho, bãi, nâng cao chất lượng 
cung ứng dịch vụ, đồng thời chú trọng các chi tiết 
kỹ thuật khá tỉ mỉ như độ kín của cửa trong quá trình 
xây dựng kho, dần đã đảm bảo các tiêu chuẩn kho 
đạt tương đương với kho chuẩn Quốc tế, được các 
tập đoàn nước ngoài đánh giá cao. Ngày 9/9/2015, 
ICD Tân Cảng Long Bình chính thức ký hợp đồng 
và nhập kho lô hàng thành phẩm Nestle đầu tiên với 
4000m2 kho chứa gần 2 triệu hộp sữa nước Milo 
của Nestle.

Vạn sự khởi đầu nan, được khách hàng chọn sử 
dụng dịch vụ đã khó, giữ khách hàng còn khó hơn. 
Tập thể cán bộ,  công nhân viên, người lao động 
ICD Tân Cảng – Long Bình luôn xem thách thức là 
cơ hội, không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ với 
hy vọng thỏa mãn nhu cầu và điều kiện chuẩn của 
một trung tâm phân phối tiêu chuẩn toàn cầu của tập 
đoàn Nestle với hơn 60,000 m2 trong thời gian tới. 
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Trong 8 tháng đầu năm 2015, Cảng Quốc tế Tân cảng 
- Cái Mép (TCIT) đã tiếp nhận 260 chuyến tàu quốc 
tế ra vào cảng. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua 
cảng đạt 651.655 teus, chiếm 72% thị phần trong toàn 
khu vực Cái Mép. 

Do ảnh hưởng từ việc cắt giảm hàng hóa tại thị 
trường châu Âu và tại một số nước ở thị trường châu 
Á nên sản lượng thông qua cảng chỉ tăng khoảng 9% 
so với cùng kỳ năm ngoái – thấp hơn mức dự báo ban 
đầu của cảng là 10%. Tuy nhiên, với mức sản lượng 
thông qua trên đã giúp TCIT tiếp tục duy trì mức thị 
phần cao nhất tại khu vực Cái Mép và TCIT tiếp tục 
trở thành cảng có mức sản lượng công-ten-nơ thông 
qua lớn thứ 2 tại Việt Nam (sau Cảng Cát Lái).

Để đạt được sự tin tưởng của 15 khách hàng, 
hãng tàu hiện hữu, TCIT đã không ngừng duy trì và 
nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 
Năng suất giải phóng hàng hóa trung bình đạt trên 
120 công-ten-nơ/giờ/tàu và 30 công-ten-nơ/giờ/cẩu; 
hệ thống chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7, giải 
đáp và hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Giữ vững chất 
lương dịch vụ tại 
cảng quốc tế Tân 
Cảng - Cái Mép
THANH HươNG
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Tháng 
hành động 
vì người 
cao tuổi 
Việt Nam 
năm 2015 
ở Tổng 
công ty
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Tháng 
hành động 
vì người 
cao tuổi 
Việt Nam 
năm 2015 
ở Tổng 
công ty
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CẢNG TâN CẢNG - CáT láiCẢNG TâN CẢNG - CáT lái
Niềm tự hào bên dòng sông 
Sài Gòn
Niềm tự hào bên dòng sông 
Sài Gòn
TRuNG kiêN
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Nhiều lần đến Tân Cảng 
– Cát Lái - thương hiệu 
mạnh của Tổng Công ty 

Tân Cảng – Sài Gòn  (Quân chủng 
Hải quân) cung ứng dịch vụ cảng 
hàng đầu của cả nước và nhiều lần 
dự các chương trình hoạt động của 
Tổng công ty Tân Cảng – Sài Gòn, 
nhưng đây là lần đầu tiên chúng 
tôi “thâm nhập” vào khu vực “làm 
hàng” ở các cầu cảng vào ban đêm 
đã giúp chúng tôi được “mục sở 

thị”, ngỡ ngàng trước hoạt động 
và không khí làm việc nơi đây. Khi 
trời đã nhập nhoạng tối, vừa qua 
Cổng B của Tân Cảng – Cát Lái là 
vào đến quầy thủ tục. Thời điểm 
này, quầy thủ tục đã ken kín người 
vì số tàu bè cập cảng nhiều và việc 
giao nhận, làm thủ tục xuất nhập, 
giao nhận hàng tăng cao. Đông 
người nhưng không khí làm các 
thủ tục nơi đây khá trật tự, không 
ồn ào. Mọi người theo thứ tự xếp 

Rầm rập, những “ngáng” được thả xuống cầu cảng kéo những container từ những 
chuyến xe liên tục vào ra. Những công nhân nhanh chóng “móc gù” vào container để 
ngáng “ngoạm” vào đưa container vươn cao để lên tàu. Những đoàn xe chở container 
nối hàng liên tục vào ra... Không khí làm việc sôi nổi, hối hả trong ánh đèn sáng bừng 
giữa đêm ở cảng Tân Cảng – Cát Lái, nơi tập trung 85% lượng Container qua cảng ở 
Thành phố mang tên Bác Hồ và là một trong số 30 cảng biển lớn nhất thế giới.

hàng hoặc ngồi đợi ở những dãy 
ghế, theo dõi số thứ tự trên bảng 
hướng dẫn điện tử. Nhân viên quầy 
thủ tục với khuôn mặt luôn nở nụ 
cười tươi, tác phong nhanh nhẹn, 
nhập liệu, xử lý giấy tờ, thi thoảng 
lại trao đổi cùng khách hàng những 
thông tin còn chưa rõ ràng. Theo 
dõi, chúng tôi ước chừng, mỗi 
người khi đến lượt chỉ mất khoảng 
2 phút là xong thủ tục. Đồng chí 
Nguyễn Mậu Lâm, Phó Đội trưởng 
Đội phát hành chứng từ - Phòng Kế 
hoạch Kinh doanh nói với tôi: 

- Trong số 3 quầy thủ tục 
của 3 Cổng ở Tân Cảng – Cát Lái, 
Cổng B luôn có số lượng khách 
hàng làm thủ tục nhiều nhất, xử 
lý tổng hợp các phương án: giao 
thẳng, hạ bãi chờ xuất, cấp rỗng… 
Nhờ đưa vào hệ thống giám sát, xử 
lý các khâu thủ tục đã được hiện 
đại hóa bằng phần mềm hiện đại, 
tiên tiến nhất thế giới nên khâu thủ 
tục đã được xử lý nhanh gọn. Quầy 
thủ tục luôn bố trí nhân viên trực 
theo các ca trong suốt 24 giờ/24 
giờ trong ngày. Với ca đêm, từ 6 
giờ chiều cho đến sáng hôm sau để 
đảm bảo cho qui trình thủ tục của 
các tàu cập bến giao nhận hàng một 
cách nhanh nhất, xuyên suốt. Thời 
gian chờ của khách hàng được rút 
ngắn ở mức tối đa. Để nâng cao 
hiệu quả phục vụ, thời gian qua, 
cán bộ, nhân viên đã hưởng ứng 
phong trào “nụ cười hồng” gắn với 
thái độ nhã nhặn, luôn vui vẻ, nhiệt 
tình trong tiếp nhận, xử lý thủ tục. 

76   bản tin TÂN CẢNG SÀI GÒN



Rời quầy thủ tục, chúng tôi rảo bộ ra đi ra khu 
vực bãi container và cầu cảng, qua những lối nhỏ 
giữa các khối container xếp cao như núi. Những  
khối container được xếp ngay ngắn, tạo nên những 
lối đi thẳng hàng. Những xe chở container và các xe 
buýt nội bộ chở công nhân liên tục vào ra khu vực 
này. Trong bãi rộng của cầu cảng, chúng tôi vào 
Khu nhà Termial A thuộc Trung tâm điều độ cảng 
nằm bên cạnh cầu cảng. Vừa mở cửa bước vào, 
trước mắt chúng tôi là các nhân viên ngồi trên máy 
tính, tay cầm bộ đàm liên tục hướng dẫn, chỉ huy 
công tác xếp dỡ, giao nhận hàng, vận chuyển…, 
không khí làm việc rất sôi nổi. Đồng chí Vũ Hồng 
Thắng, Nhân viên trực ban tiếp chúng tôi. Sau cái 
bắt tay chào hỏi, câu chuyện của chúng tôi với anh 
liên tục bị ngắt quãng vì những cuộc điện thoại xử 
lý công việc. Anh Thắng kể: 

-Đây như là trung tâm chỉ huy để thực hiện 
giải phóng tàu, giao nhận container cho khách 
hàng, xếp dỡ xà lan, container, điều phối xuất nhập 
hàng đến các cảng kết nối như Tân Cảng – Hiệp 
Phước, Tân Cảng- Cái Mép…Chút nữa, khi ra cầu 
cảng, đồng chí sẽ thấy được hoạt động lao động 
sản xuất sôi nổi còn hơn cả thời điểm ban ngày 
nữa.

Chị Lê Thị Ngọc, nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ giao 
nhận vận tải và thương mại Công Thành cho biết: 

-Chúng tôi thực sự hài lòng với quy trình xử lý các thủ tục tại Tân Cảng 
– Cát Lái, luôn đảm bảo nhanh, chính xác và đặc biệt, dù phải làm việc cao 
độ trong các thời điểm cuối ngày, vào ban đêm, nhưng nhân viên quầy thủ tục 
luôn vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng.
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Theo hướng dẫn của các 
đồng chí ở bộ phận Termial A, 
chúng tôi vào khu vực cầu cảng nơi 
diễn ra hoạt động giao nhận hàng, 
giải phóng tàu. Đứng nơi cầu cảng, 
mắt tôi như choáng ngợp trước con 
tàu WANHAI dài gần 200 mét, với 
khối container xếp lớp chất cao. 
Đêm nay, con tàu này sẽ “nhả” 
và bốc số lượng container lên đến 
1.639 container. Và theo kế hoạch, 
tàu WANHAI sẽ phải hoàn thành 
việc xuống và lên hàng để rời cầu 
cảng vào lúc 23 giờ để kịp thời 
đón một tàu vận tải khác. Để hoàn 
thành khối lượng công việc và kế 
hoạch đề ra, công việc luôn được 
triển khai khẩn trương hơn bao giờ 
hết. Những lái cẩu, lao động móc 
gù, tài xế xe kéo, nhân viên giao 
nhận, kho bãi, nhân viên planer, 
nhân viên xà lan, kế hoạch tàu…
luôn phải nỗ lực cao độ, phối hợp 
chặt chẽ. 

Đồng chí Vũ Hồng Thắng 
cho biết: Chỉ riêng ở Termial A mà 
có đến hàng trăm công nhân làm 
việc mỗi đêm. ở Thành phố đầu 
tàu kinh tế của cả nước, ai có dịp 
đến mới cảm nhận hết được. Áp 
lực công việc luôn đặt lên rất cao 
đối với cán bộ và công nhân, lái 
xe ở đây. Nhất là áp lực phải giải 
phóng tàu, rút ngắn thời gian tàu 
ở bến. Lượng hàng hóa luôn tăng, 
nên chúng tôi luôn phải nỗ lực nâng 
cao năng lực xếp dỡ, năng suất giải 
phóng container, trung bình đạt 
25 container/máng/giờ, nhưng có 
những thời điểm phải đạt từ 40-50 
container/máng/giờ. 

Gần Termial A là khu vực căn 
tin phục vụ cho cán bộ, công nhân 
làm việc ở khu vực cầu cảng. Nhìn 
từ ngoài, căn tin khá yên ắng. Khi 
vào trong, những đầu bếp đang 
chăm chú chuẩn bị bữa ăn khuya 
cho cán bộ, công nhân lao động 
ở đây. Người thì thoăn thoắt xắt 
thịt, cá. Người thì rửa rau theo qui 
trình ở bồn rửa. Người thì chuẩn bị 

suất ăn. Các suất ăn đêm được sắp 
xếp ngay ngắn trên bàn innox sạch 
bóng. Chị Trần Thị Lan Nhung, 
Bếp trưởng, phụ trách căn tin thuộc 
Phòng Hậu Cần – Tổng Công ty 
Tân Cảng – Sài Gòn là một phụ nữ 
có khuôn mặt hiền, mang cái tạp 
dề trên người, chị Nhung giới thiệu 
cho chúng tôi: 

- Tổ trực đêm nay chỉ có 8 
người và có trách nhiệm chuẩn bị 
603 suất ăn cho các lao động đang 
làm việc. Có ngày cao điểm như 
sau lễ, trước Tết, số suất ăn có thể 
tăng lên 700-800 suất mỗi đêm. 
Bên cạnh phục vụ các suất ăn tươm 
tất tại phòng ăn, tổ còn phải phân 
công nhân viên đưa suất ăn  cho các 
lao động trực tiếp tại nơi làm việc 
như quầy thủ tục, lái cẩu…Công 
việc tuy vất vả nhưng là niềm vui, 
niềm tự hào. Chúng tôi dành những 

tình cảm và niềm tự hào ấy trong 
việc chế biến thức ăn thật ngon để 
mọi người cảm thấy ngon miệng, 
đủ sức dinh dưỡng, sức khỏe để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị Nhung bén duyên với 
gia đình Tân Cảng gần 2 năm nay. 
Khi còn là một đầu bếp giỏi, giàu 
kinh nghiệm ở Tổng công ty dịch 
vụ Du lịch Bến Thành, nhưng khi 
nhận được một lời đề nghị về với 
Tổng công ty Tân Cảng – Sài Gòn, 
phục vụ cho những cán bộ, công 
nhân viên ở một đơn vị sản xuất 
kinh doanh hàng đầu của lực lượng 
quân chủng hải quân, chị đồng ý 
ngay. 

Rời cầu cảng Tân Cảng - Cát 
Lái khi ánh bình minh bắt đầu ửng 
sáng phía cuối vòm trời đêm, cũng 
là lúc chiếc tàu vận tải lớn đang 
từ từ rời cầu cảng để nhường chỗ 
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cho chuyến tàu khác tiếp tục vào. 
Những công nhân lao động và 
những giàn ngáng lại vẫn miệt mài 
với công việc thường ngày diễn 
ra một cách sôi nổi. Bước chân 
của chúng tôi dần rời xa ánh đèn 
từ cầu cảng, hắt lại sáng bừng một 
góc trời, soi lung linh xuống dòng 
sông Sài Gòn ăm ắp nước cuộn 
chảy. Tôi cứ nhớ mãi những ánh 
mắt tự tin, ánh lên niềm tự hào, và 
cả những giọt mồ hôi ướt đẫm vai 
áo của các cán bộ, nhân viên, công 
nhân đang làm việc miệt mài nơi 
đây. Họ đã thức để góp phần giúp 
Tân Cảng- Cát Lái hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và 
quân đội giao phó, để cho thành 
phố mang tên Bác Hồ kính yêu 
phát triển năng động, vươn lên một 
tầm cao mới.
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Chúng tôi hòa vào dòng người vào làm thủ tục 
xuất nhập hóa đơn, hàng hóa ở khu vực phát hành 
chứng từ và khu thương vụ... Đi đến đâu chúng 

tôi cũng được thấy tinh thần làm việc say sưa, nhiệt tình 
và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên nơi đây. Nhưng đặc 
biệt hơn cả là nụ cười luôn đồng hành với những công việc 
không ngừng trên đôi tay của mỗi người. Hai bên hành 
lang người ngồi chờ cả dãy dài nhưng vẫn vui vẻ đợi đến 
lượt số thứ tự của mình. Một số khách hàng chia sẻ: Chúng 
tôi đã làm việc với nhiều cảng trong nước và quốc tế nhưng 
tinh thần làm việc và thái độ chào đón khách hàng như ở 
nơi đây quả là rất hiếm thấy. Chúng tôi thực sự thiện cảm 
với cách làm việc của các bộ phận cũng như từng người 
của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Được biết, để xây dựng lên được hình ảnh như thế 
này, lớp lớp cán bộ, nhân viên của Tổng công ty phải trải 
qua một quá trình tương đối lâu dài và qua nhiều nấc thang 
khác nhau. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng 
giám đốc chia sẻ: Tôi còn nhớ vào năm 2011, suy thoái 
kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động 
cảng biển Việt Nam. Các hãng tàu vận tải lớn đều cắt 
giảm chuyến, thua lỗ, thậm chí có hãng tạm thời ngưng 

ở Tân Cảng Sài Gòn
“NỤ CườI HồNG”“NỤ CườI HồNG”

26 năm qua, Tổng Công ty 
Tân cảng Sài Gòn đã xây 
dựng nên thương hiệu là 
nhà khai thác cảng hàng 
đầu tại Việt Nam, liên tục 
được vinh danh “Thương 
hiệu quốc gia”. Có được 
kết quả đó một phần không 
nhỏ là nhờ phát huy hiệu 
quả các phong trào “4G” 
và “Nụ cười hồng”.

Nụ cười giành cho chiến thắng.

PHạM QuANG TiẾN

80   bản tin TÂN CẢNG SÀI GÒN

VĂN HOÁ SNP



hoạt động. Nhiều cảng biển trong nước thường 
xuyên lâm vào trình trạng “đói hàng, treo cẩu”. 
Khi ấy, Tổng công ty với hệ thống cảng phân 
bố trên khắp cả nước nên cũng phải đối mặt với 
vô vàn khó khăn. Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc 
nhìn nhận được thực tế vấn đề và xác định giải 
pháp tối ưu là phải tiếp tục đầu tư, tập trung đổi 
mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường 
công tác chăm sóc khách hàng, đồng thời áp 
dụng các chính sách hợp lý để chia sẻ khó khăn 
với khách hàng. Tổng công ty lấy năm 2011 là 
năm chuyên đề với chủ trương nâng cao chất 
lượng dịch vụ, bao gồm: “Mở rộng dịch vụ, kết 
nối khách hàng, tăng cường quản lý, tiết kiệm 
chi phí, kinh doanh hiệu quả”; triển khai phong 
trào “4G” (Giao dịch lịch thiệp; giúp đỡ tận tình; 
giao nhận nhanh chóng; giảm thiểu chi phí). 
Phong trào này đã góp phần nâng cao hiệu suất 
giải phóng tàu, tăng năng suất lao động, giảm 
chi phí, từng bước khẳng định vị thế của Tân 
cảng Sài Gòn trước những biến động của nền 
kinh tế trong và ngoài nước.

Để phát huy hơn nữa các phong trào trên 
vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng 
công ty, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo 
triển khai sâu rộng phong trào thi đua “4G” với 
những nội dung cụ thể hơn cho từng năm, từng 
giai đoạn. Công đoàn với phong trào “Người lao 
động Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phấn đấu, 
thực hiện tốt 4G- chuyên môn giỏi, ứng xử tốt”; 

Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ năng động, 
lịch thiệp, tận tình”; Phụ nữ với phong trào “Nụ 
cười hồng Tân cảng Sài Gòn”... Các phong trào 
trên được gắn với việc thực hiện tốt Quy định về 
“Giao tiếp ứng xử” của Tổng công ty. Mỗi cán 
bộ, nhân viên, đoàn viên phải luôn nở nụ cười và 
lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của khách hàng 
để kịp thời điều chỉnh cách làm việc sao cho 
chất lượng dịch vụ được nâng cao. Ai ai cũng 
tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, tay nghề nhằm hoàn thành tốt chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

Đại úy CN Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trợ lý 
công tác Phụ nữ, Tổng Công ty tâm sự: Đối với 
cán bộ, hội viên Hội phụ nữ nhiều năm qua đã 
xây dựng lên hình ảnh “Phụ nữ Tân cảng duyên 
dáng, khéo ứng xử, giỏi chuyên môn, giàu nhiệt 
huyết, đẹp mọi lúc, mọi nơi”. Có được hình ảnh 
đó là nhờ vào sự cụ thể hóa phong trào “Nụ cười 
hồng”. Từ phong trào, chúng tôi đã xây dựng 
nhiều mô hình hoạt động từ Tổng công ty đến 
các Công ty thành viên như: Mô hình “Phụ nữ 
Điều độ, kho hàng giao tiếp lịch thiệp và giao 
nhận nhanh chóng”, “Mô hình kho hàng phụ nữ 
tự quản”... Đồng thời, đề ra nhiều tiêu chí cụ 
thể cho từng loại hình hoạt động như: Chị em 
ở Trung tâm hỗ trợ khách hàng thì phải chuyên 
nghiệp, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp khách 
hàng 24/24h; Chị em nuôi quân phải đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng 
bữa ăn ngon, tinh thần phục vụ tận tình chu đáo; 
Chị em Quân y luôn tận tình, chu đáo, ân cần, 
niềm nở đối với người bệnh, rèn luyện y đức 
và thực hiện lời dạy của Bác “Người thầy thuốc 
giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”; chị em 
văn phòng thì duyên dáng, giỏi chuyên môn…

Nhiều năm nay, Tổng công ty liên tục hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - kinh tế, là 
nhà khai thác cảng container hiện đại và lớn nhất 
Việt Nam, nằm trong top 30 cảng container hàng 
đầu thế giới; được Hội đồng Thương hiệu Quốc 
gia vinh danh trong Top 54 thương hiệu Quốc 
gia uy tín nhất. Có lẽ phẩm chất cao quý “Bộ đội 
Cụ Hồ - người chiến sỹ Hải quân” ở một doanh 
nghiệp quân đội cùng với ý thức tổ chức kỷ luật 
và tác phong người lính đã góp phần xây dựng 
nên thương hiệu Tân cảng Sài Gòn - nơi mà mỗi 
con người đều có một phong cách làm việc cởi 
mở, thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận 
tâm, kỷ luật nghiêm và luôn giữ chữ tín. 

Triển khai nhiệm vụ trước giờ làm việc tại Đội 
phát hành chứng từ
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Trong 5 năm qua (2011-
2015), bên cạnh thực hiện 
nhiệm vụ quân sự quốc 

phóng, sản xuất kinh doanh, thực 
hiện định hướng chiến lược phát 
triển Tổng công ty bền vững 3 trụ 
cột kinh doanh và 3 nền tảng, trong 
đó nền tảng thứ 3 được xác định là: 
“Kỷ luật quân đội, văn hóa doanh 
nghiệp, trách nhiệm với cộng 
đồng”, Đảng ủy, Ban Tổng giám 
đốc Tổng công ty Tân cảng Sài 
Gòn đặc biệt quan tâm lãnh đạo 
thực hiện có hiệu quả phong trào 
“Dân vận khéo”, mô hình “Dân 

Từ pHONG TràO DâN VậN KHéO
Đỗ NAM

HIỆU QUẢ và sứC lAN TỏA

vận tốt” có sức lan tỏa thu hút toàn 
đơn vị tham gia các hoạt động: 
hỗ trợ các gia đình chính sách, 
người có công, tham gia xây dựng 
cơ sở địa phương VMTD; giúp 
dân xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, tham gia các cuộc vận động, 
phong trào đền ơn đáp nghĩa, hậu 
phương quân đội, được cấp ủy, 
chính quyền các địa phương đánh 
giá cao biểu dương, khen ngợi. 
Mỗi hành động, việc làm trên có ý 
nghĩa chính trị to lớn để phát huy 
truyền thống, đạo lý “uống nước 

nhớ nguồn”; tô thắm phẩm chất, 
hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - 
Người chiến sĩ Hải quân” trên mặt 
trận Quốc phòng, kinh tế. Từ năm 
2011 - 2015 đã huy động đóng góp 
kinh phí thực hiện công tác Dân 
vận với tổng số tiền là 327 tỷ đồng, 
trong đó nổi bật là: xây dựng 500 
nhà tình nghĩa, nhà đồng đội (30 tỷ 
đồng); ủng hộ phong trào “Chung 
sức xây dựng nông thôn mới” 
(5,3 tỷ đồng); các chương trình 
an sinh xã hội (4,7 tỉ đồng), “ Quỹ 
vì người nghèo”  (6,19 tỷ đồng); 
tôn tạo, sửa chữa các công trình di 
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tích lịch sử tại Côn Đảo, bến Cồn 
Tàu (1,88 tỷ đồng); mua tặng 17 
bộ ghế đá cho các nghĩa trang liệt 
sĩ, khu lưu niệm (1,785 tỷ đồng); 
tặng 1.050 sổ tiết kiệm cho các đối 
tượng chính sách, học bổng cho 
học sinh nghèo ở các địa phương 
(3,35 tỉ đồng), đóng góp chương 
trình hiện đại hóa Hải quân, hướng 
về đơn vị điểm, đơn vị chiến đấu, 
hướng về biển đảo (40 tỷ đồng).

Đặc biệt nhân kỷ niệm 10 
năm ngày Doanh nhân Việt Nam 
(13/10/2014), Tổng công ty đã ra 
mắt “Quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ”. 
Từ ngày được thành lập, Qũy  đã 
huy động được sự đóng góp của 51 
cơ quan, đơn vị, công ty thành viên 
trong Tổng công ty và các đối tác; 
41 giám đốc tiêu biểu của các công 
ty thành viên, 254 đồng chí được 
phong thăng quân hàm, điều động, 
bổ nhiệm, và hàng ngàn người 
lao động trong toàn Tổng công ty 
tự nguyện đóng góp số tiền trên 

Thành lập ngày 15/3/1989, qua hơn 26 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành 
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một doanh 
nghiệp quốc phòng - an ninh tiêu biểu, nhà khai thác cảng container, cung cấp 
dịch vụ logistics, vận tải thủy nội địa hàng đầu Việt Nam; thực hiện có hiệu quả 
việc gắn phát triển kinh tế biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm 
lục địa của Tổ quốc, làm nên một thương hiệu “Tân cảng Sài Gòn” có uy tín trên 
trường quốc tế, một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng và thực hiện 
công tác dân vận, quân vận ở  nước ta hiện nay.

5,97 tỉ đồng. Sau 1 năm đi vào 
hoạt động (10/2014 - 10/2015), 
Tổng công ty đã sử dụng số tiền 
trên để nhận phụng dưỡng suốt 
đời 177 Mẹ Việt Nam anh hùng, 
thân nhân liệt sĩ của và 11 tỉnh 
thành phố trên cả nước(140 trường 
hợp), và thân nhân của Cán bộ, 
CNV, CS - người lao động trong 
Tổng công ty (37 trường hợp) với 
số tiền phụng dưỡng 1 triệu đồng/
tháng (riêng các Mẹ VNAH trên 
địa bàn TPHCM là 2 triệu đồng/
tháng). Các cơ quan đơn vị của 
Tổng công ty đã tổ chức 12 buổi 
Lễ trao quyết định tại Tổng công 
ty và 11 địa phương, tặng 354 
suất quà, tổ chức 380 lượt thăm, 
viếng dịp 27/7, Lễ, Tết, khi các 
Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân 
Liệt sĩ nhân liệt sĩ mất, ốm đau, 
bệnh tật. Kết quả phụng dưỡng 
các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân 
nhân liệt sĩ đã kịp thời động viên 
về mặt tinh thần, vật chất, giúp đỡ 
cải thiện đời sống vật chất, để các 

Mẹ có cuộc sống tốt hơn; đồng 
thời giáo dục CB, CNV, chiến sĩ 
- người lao động trong Tổng công 
ty về truyền thống, đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm 
tin, lòng tự hào, nhận thức rõ trách 
nhiệm, nghĩa vụ của những người 
đang sống đối với các anh hùng, 
liệt sĩ - những người đã không tiếc 
máu xương, hi sinh bản thân mình 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước.

Với những thành tích đặc biệt 
xuất sắc giai đoạn 2011 - 2015 cán 
bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người 
lao động trong Tổng công ty Tân 
cảng Sài Gòn vô cùng vinh dự tự 
hào được Bộ Quốc phòng chọn là 
đơn vị duy nhất trong Quân chủng 
Hải Quân  tặng Cờ thi đua về công 
tác Dân vận tốt; được uBND Quận 
2 và Thành Phố Hồ Chí Minh đề 
nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 02 
Bằng khen vì đã có thành tích đặc 
biệt xuất sắc trong công tác Dân 
vận, xã hội từ thiện, đền ơn đáp 
nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng CNXH và BVTQ. Ngoài ra 
Tổng công ty còn được tặng nhiều 
phần thưởng cao quý về hoạt động 
dân vận của các địa phương trên 
địa bàn đóng quân đã ghi nhận một 
chặng đường phấn đấu liên tục, 
bền bỉ, xây dựng Quân cảng Sài 
Gòn “Cách mạng, chính quy, hiện 
đại, văn minh, nghĩa tình”
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HOÀi THu - ảnh: PHạM QuANG TiẾN

ĐẾN VỚI
CẢM XÚC

TRƯỜNG SA

TRuONG SA LON
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Trường Sa! Tiếng gọi thân thương được 
cất cao và vang xa, vọng hòa vào hồn 
thiêng đất Việt. Âm hưởng của danh từ 

ấy nghe tưởng chừng như rất xa nhưng khi tôi 
được trải nghiệm thực tế trong chuyến “Hành 
trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương 2015” trên 
chuyến tàu HQ 996 đến thăm các cán bộ chiến 
sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa 
thì mọi cảm xúc được vỡ òa, mọi cảm giác xa 
xôi về khoảng cách địa lý được xóa nhòa hết.

Trong tiết nắng vàng sớm mai mùa hạ, 
mang theo tình cảm của tuổi trẻ cả nước, con 
tàu HQ 996 rời bến cảng Lữ Đoàn 125, vượt qua 
gần 1000 hải lý để đến với Trường Sa, đến với 
những đảo nổi, đảo chìm, nơi địa đầu Tổ quốc, 
nơi tích tụ biết bao mồ hôi, nước mắt và máu 
xương của lớp lớp chiến sĩ, đồng bào thấm sâu 
trong từng hạt cát, từng tấc đất và hòa vào lòng 
biển cả mênh mông. Bản thân tôi – vinh dự và tự 
hào được đại diện cho tuổi trẻ Tổng công ty Tân 
cảng Sài Gòn là thành viên trong đoàn công tác 
số 8 tham gia chuyến hành trình, chợt nhận ra 
đây không đơn thuần là một chuyến ra khơi mà 
còn đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình trong 
nội tâm của mỗi người con đất Việt.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ điểm 
đảo đầu tiên Song Tử Tây rồi di chuyển đến Đảo 
Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, 
Cô Lin, Đá Tây A, Đá Tây C, Trường Sa Đông, 
Trường Sa và cuối cùng là nhà giàn DKI/7. Mỗi 
nơi chúng tôi vinh dự được đặt chân tới đều để 
lại những kỷ niệm khó quên, nhiều cung bậc 
cảm xúc đan xen hòa quyện vào nhau gói trọn 
trong bốn chữ: khâm phục, tự hào!

Lý Tự Trọng đã từng nói: “Con đường của 
thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng 
và không thể là con đường nào khác”. Pavel 
Korchagin trong “Thép đã tôi thế đấy” cũng 
khẳng định rằng: “Đời người chỉ sống có 1 lần. 
Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những 
năm tháng đã sống hoài sống phí”. Khi chứng 
kiến tận mắt cuộc sống thực tế của cán bộ, chiến 
sỹ ngoài đảo, tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn nữa 
ý nghĩa về lý tưởng sống của các chiến sỹ Hải 
quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Đứng trước 
biển cả mênh mông, mỗi chúng ta trở nên thật 
nhỏ bé. Thế nhưng, trái tim và sự kiên trung của 
người lính biển thì hoàn toàn khác. Nhìn những 
con sóng bạc đầu, những ánh mắt của những 
chiến sỹ ngày đêm vững chắc cây súng nơi đầu 
sóng, ngọn gió; nhìn chỗ ăn ở đơn sơ của người 
lính đảo; những mảnh vườn với vài luống rau 
xanh được trồng từ những đôi bàn tay và khuôn 
mặt rám nắng; những cái ôm ghì chặt và nụ cười 
rạng rỡ của các chiến sĩ Trường Sa mà tôi không 
sao kìm được nước mắt. 

Tuoi tre doan cong tác danh cho cac 
chau thieu nhi dao Song Tu Tay
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Những người chiến sỹ hải quân “Sẵn sàng 
chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ biển 
trời, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc”; các 
chiến sỹ cũng giống như chúng ta, thân thể và 
trái tim đều được làm bằng máu thịt, họ cũng 
có bố mẹ già, vợ trẻ, con thơ, đứng giữa biển 
trời mênh mang nỗi nhớ và cảm xúc dâng tràn... 
Thế nhưng tất cả được nén chặt trong lòng, nỗi 
nhớ ấy được hun đúc thành nghị lực, ý chí và 
niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, 
cao cả mà hơn 90 triệu đồng bào cả nước đã đặt 
trọn nơi đây. Tôi thầm cảm phục sự hy sinh tuổi 
trẻ của họ, lý tưởng sống của họ khiến tôi phải 
nghiêng mình. Dẫu bao gian khổ, thiếu thốn, họ 
vẫn chắc tay súng với niềm, lý tưởng sống cao 
đẹp và sự lạc quan vào tương lai, vào cuộc sống. 
Chiến sỹ Trường Sa đang dâng hiến những thứ 
quý giá nhất của một đời người cho Tổ quốc: đó 
là sức trẻ, tuổi thanh xuân và khi cần là cả mạng 
sống... Trên các đảo Nam Yết, Trường Sa Lớn, 
tôi thực sự nghẹn ngào khi được thắp những nén 
tâm hương cho các chiến sỹ vì sự toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc Việt Nam, các anh đã nằm lại 
với biển đảo quê hương tại các nghĩa trang... 
Trên những bia mộ, có khắc những cái tên còn 
rất trẻ, tuổi đời của các anh còn nhiều ước mơ 
dang dở… Nhìn những khẩu hiệu “Đảo là nhà, 
biển cả là quê hương” hiện hữu khắp nơi trên 
các đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn, sự cảm phục và 
tự hào ấy trong tôi được nhân lên gấp bội.

Mang trong mình trái tim nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, trong màu áo xanh tình nguyện tham dự 
học kỳ trên biển, chuyến đi đã để lại trong tôi 
thêm nhiều bài học ý nghĩa. Ngay cả khi tôi đã 
trở về với công việc hiện tại, mọi cảm xúc vẫn 
còn vẹn nguyên. Mắt tôi đã nhòa đi khi ngước 
nhìn hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung 
bay trên nóc đài quan sát của đảo, giai điệu 
bài hát Quốc ca vang lên trầm hùng trong Lễ 
chào cờ; tiếng chuông ngân thanh tịnh trên đảo 
Trường Sa lớn; những cánh hoa cúc vàng trôi 
theo dòng nước biếc quyện trong khói hương 
ngút ngàn trong buổi lễ tưởng niệm; ánh mắt 
đầy chất thép của các chiến sỹ đang vững chắc 
tay súng canh giữ cột mốc chủ quyền cùng với 
những ánh mắt và nụ cười trẻ thơ trong veo chứa 
chan niềm tin … Một điều có lẽ không thể phủ 
nhận rằng không ở đâu bầu trời, mặt biển lại cao 
xanh, thăm thẳm như quần đảo Trường Sa. Có lẽ 
cũng không ở đâu, con người lại khát mưa như 

ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc này. Nước 
có thể thiếu, điều kiện sinh hoạt có thể chưa đầy 
đủ, thế nhưng tình cảm đồng chí đồng đội, tình 
quân dân tại nơi đây thì ấm áp vô cùng. Kỷ niệm 
về nghĩa tình thẳm sâu, niềm tự hào tự tôn Dân 
tộc, nhân dân, người lính, đồng chí đồng bào bất 
chợt dâng lên trong tôi niềm xúc động, thiêng 
liêng khôn tả. 

Kỷ niệm là trái ngọt, ký ức là bản tình ca 
trước biển chở nặng nhiều cung bậc nỗi nhớ về 
đất liền. Chiến sỹ Trường Sa, các anh là những 
người “Viết tiếp bài ca bằng những chiến công 
Anh Bộ đội Cụ Hồ”, và chính họ sẽ là những 
người tiếp tục dệt thêm truyền thống anh hùng 
của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, 
quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Duyet doi ngu tren dao Song Tu tay
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Tự hào về các anh, tôi càng 
nhận thức sâu sắc lời căn dặn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về 
thăm biển: “Ngày trước ta chỉ có đêm 
và rừng; ngày nay ta có ngày, có trời, 
có biển; bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta 
phải biết giữ gìn lấy nó”, Tôi vinh 
dự và tự hào là một thành viên của 
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, đơn 
vị thuộc Quân chủng Hải quân, xin 
nguyện với lòng mình rằng luôn cố 
gắng phấn đấu, trau dồi phẩm chất 
đạo đức lối sống, nâng cao niềm tự 
hào về truyền thống của Quân chủng, 
Tổng công ty anh hùng và thương 
hiệu Tân cảng Sài Gòn, say mê sáng 
tạo, cống hiến cho đơn vị bằng tất 
cả sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết của 
mình để xứng đáng với sự hy sinh 
của các anh!

CHÀO Cờ TRêN ĐẢO SONG Tử TÂY
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“TIếP SứC đếN TRườNG”
Nét mới trong phong trào khuyến học 
MAi PHươNG - ảnh: BH

Ngày 21/8/2015, tại Hội 
trường Tân cảng - Công 
đoàn cơ sở Tổng Công 

ty (TCT) tổ chức Lễ trao học bổng 
“Tiếp sức đến trường” nhằm động 
viên, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh 
gia đình đặc biệt khó khăn đã cố 
gắng, vượt khó, rèn luyện, học tập 
đạt kết quả tốt và biểu dương các 
cháu có thành tích học sinh giỏi 
từ cấp quận trở lên trong năm học 
2014-2015. 

Năm học 2014-2015, toàn 
TCT có gần 6000 học sinh là con 
của cán bộ, CNV, người lao động 
theo học tại các trường tiểu học, 
trung học cơ sở và phổ thông. 
Trong đó có 74 cháu điều kiện gia 
đình khó khăn nhưng đã nỗ lực 
vượt khó, vươn lên đạt thành tích 

tốt trong học tập và rèn luyện, tiêu 
biểu trong phong trào phấn đấu trở 
thành “con ngoan, trò giỏi”.

Tại buổi Lễ có 8 cháu được 
nhận học bổng (từ 5.000.000 đồng 
đến 10.000.000đồng/cháu tùy cấp 
học); 66 cháu được biểu dương 
khen thưởng về thành tích học tập 
(38 cháu đạt học sinh giỏi cấp quận, 
28 cháu đạt học sinh giỏi cấp thành 
phố).

Tiêu biểu trong phong trào 
vượt khó, vươn lên có cháu Vũ 
Thị Bích Ngọc con gái con của 
đồng chí Vũ Quang Huy công tác 
tại Trung tâm Logistics – TCT 
TCSG. Sinh năm 1997, học sinh 
lớp 12 Trường PTTH  Trần Phú 
- Hải Phòng, 12 năm liên tục đạt 
học sinh giỏi. Cháu Ngọc đã từng 

bị bệnh nhược cơ phải trải qua 
phẫu thuật và điều trị vào năm 
2013, đến nay sức khỏe cháu đã 
ổn định; tuy bị bệnh hiểm nghèo 
nhưng cháu đã rất nỗ lực vượt lên 
chính mình, rèn luyện học tập với 
thành tích rất đáng khâm phục: đạt 
học sinh giỏi toán cấp TP năm học 
2014-2015.  Hiện cháu là sinh viên 
trường Đại học Khoa học xã hội và 
nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. 
Phát biểu tại buổi lễ cháu xúc động 
nói:“Được nhận học bổng và biểu 
dương khen thưởng hôm nay, đối 
với chúng cháu không chỉ là món 
quà về vật chất mà còn là nguồn 
động viên tinh thần hết sức quý 
báu, giúp chúng cháu một phần chi 
phí, trang trải trong năm học …. 
Cháu hứa: sẽ luôn cố gắng, khắc 
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phục mọi khó khăn, rèn luyện, 
hoàn thiện mình và học tập tốt hơn 
nữa để trở thành những người con 
ngoan, trò giỏi, xứng đáng với tình 
cảm và sự quan tâm của các bác, 
các cô, chú ở Công ty Tân cảng Sài 
Gòn”. 

Thay mặt Thường vụ Đảng 
ủy TCT, đồng chí Đại tá Lê Cao 
Thịnh – ủy viên thường vụ Đảng 
ủy, Chủ nhiệm Chính trị phát biểu: 
“Chương trình trao học bổng tiếp 
sức đến trường của Công đoàn cơ 
sở là chủ trương mới, sáng tạo cần 
được phát huy, nhân rộng trong 
những năm tới để phong trào có 
sự phát triển cả bề rộng, chiều sâu 
và có sức lan tỏa rộng khắp trong 
toàn TCT. Cần có sự phối hợp chặt 
chẽ hơn nữa của 3 tổ chức quần 
chúng Công đoàn - Thanh niên - 
Phụ nữ nhằm tiếp tục tham mưu 
tích cực cho Đảng ủy, Ban Tổng 
Giám đốc những hình thức khuyến 
khích mạnh mẽ phong trào vươn 
lên trong học tập, rèn luyện của 
con cán bộ, CNV, người lao động ở 
Tổng Công ty. Đưa hoạt động này, 
trở thành hoạt động thường xuyên 
hàng năm, góp phần xây dựng nét 
đẹp văn hóa ở Gia đình Tân cảng 
Sài Gòn:”văn minh, nghĩa tình”. 

Trong những năm qua, được 
sự quan  tâm của Đảng ủy, Ban 
Tổng giám đốc, Công đoàn đã có 
nhiều chương trình khuyến khích, 
động viên các các cháu trong học 
tập như: thăm hỏi, tặng quà, tặng 
sổ tiết kiệm và khuyến học hơn 
16.200 lượt cháu với số tiền gần 
chục tỷ đồng. Từ những chương 
trình ý nghĩa đó đã có hàng trăm 
cháu phấn đấu, thi đậu vào các 
trường Đại học, Cao đẳng, được 
cấp học bổng toàn phần du học 
nước ngoài, có 200 cháu đạt giải 
nhất, nhì cấp quận (huyện), 135 
cháu đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh, 
thành phố và có 3 cháu là học sinh 
giỏi cấp quốc gia. 

Tuổi Trẻ Hoa Tiêu 
Về NGuỒN
Bá TưởNG

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách 
mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 25/8/2015, đoàn viên thanh 

niên Công ty Hoa tiêu Tân cảng đã tổ chức hoạt động về nguồn tại 
xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Trong thời gian về địa phương, cán bộ đoàn viên đã đi thăm, 
tặng quà 6 Mẹ Việt Nam anh hùng , mỗi Mẹ 1,5 triệu đồng gồm quà 
và tiền mặt. Tổ chức giao lưu bóng đá, văn hóa văn nghệ với Đoàn 
thanh niên xã Tam Phước.

Hoạt động về nguồn đã góp phần giáo dục nâng cao lý tưởng 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn viên của Công ty, đồng thời góp 
phần tuyên truyền hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân 
trên mặt trận Quốc phòng - Kinh tế nói chung, thương hiệu Tân cảng 
Sài gòn và Hoa tiêu Tân cảng nói riêng.
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ở công ty cổ phần Đại lý 
giao nhận vận tải xếp 
dỡ Tân cảng (TCL), khi 

nhắc đến Trung tá chuyên nghiệp 
Nguyễn Thị Nhu, chị em thường 
bảo chị là con người của công việc, 
chị cả của gia đình phụ nữ TCL. 
Hiện chị đang đảm nhiệm chức vụ 
Trưởng Phòng Tổ chức lao động, 
tiền lương (TCLĐ-TL), chủ tịch 
Hội Phụ nữ cơ sở của đơn vị. 

Là Trưởng phòng TCLĐ-
TL), của công ty, chị luôn gần gũi, 
lắng nghe ý kiến người lao động để 
tự điều chỉnh bản thân cũng như 
điều chỉnh công việc. Tham mưu 
kịp thời với Đảng ủy, Ban giám 
đốc (BGĐ) về công tác tiền lương, 
chế độ chính sách, đúng luật , đúng 
quy chế và đúng nguyên tắc, đảm 

bảo quyền lợi tốt nhất cho người 
lao động, động viên khuyến khích 
người lao động yên tâm công tác. 
Trong thời gian qua chị và tập thể 
phòng nghiên cứu và viết sáng kiến 
kinh nghiệm về đổi mới phương án 
trả lương cho khối sản xuất nhằm 
cải thiện chính sách tiền lương 
khuyến khích người lao động tích 
cực làm ra sản phẩm và phấn khởi 
yên tâm trong công việc. Mặc dù 
trong những năm qua tổ chức biên 
chế luôn biến động (thành lập 
mới, sát nhập, giải thể…) song 
với nhiệm vụ phòng chức năng chị 
luôn chủ động tham mưu với Đảng 
ủy, BGĐ sắp xếp bố trí, đào tạo 
lại nhân sự đảm bảo công ăn việc 
làm cho người lao động; tạo nguồn 
nhân lực tại chỗ, đặc biệt là nguồn 
nhân sự cán bộ, nguồn nhân sự kế 

CẢ HAi VAi
TRÒN
Diệu THúY DŨNG PHùNG
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cận cho sự phát triển bền vững của 
Công ty.

Là cán bộ đảm nhiệm công 
tác quần chúng tâm huyết, có tinh 
thần trách nhiệm cao, chủ động đề 
xuất tổ chức nhiều hoạt động như 
tổ chức Hội thi “Hội thi khéo tay 
nội trợ”, “Phụ nữ TCL tài năng, 
duyên dáng”, “Cắm hoa nghệ 
thuật”; “Phụ nữ TCL tự tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang”; tọa 
đàm; “Phụ nữ với giao tiếp ứng xử 
trong công sở và gia đình”; sinh 
hoạt chuyên đề “Dân số - kế hoạch 
hóa gia đình”, “giao tiếp ứng xử 
với khách hàng”; “Chuyên đề xây 
dựng gia đình hạnh phúc”. Phối 
hợp Công đoàn và Đoàn thanh niên 
tổ chức các hoạt động diễn đàn, tọa 
đàm, thi tìm hiểu Luật Hôn nhân 
và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; 
luật phòng, chống bạo lực gia đình. 
Ngoài ra, chị còn chủ động đề xuất 
tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa 
đàm với Căn cứ 696 Vùng 2 Hải 
quân tổ chức “Giao lưu văn nghệ”, 
tọa đàm về kiến thức, kỹ năng hoạt 
động công tác Hội phụ nữ. Các hoạt 
động đó đã thật sự lan tỏa và cuốn 
hút nhiều người tham gia; khẳng 
định đúng vị trí, vai trò của tổ chức 
Hội phụ nữ trong mọi hoạt động 
của đơn vị, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của công ty.

Ngoài việc động viên chị em 
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 
cũng như việc gia đình chị còn 
luôn tích cực tham gia công tác từ 
thiện, quyên góp trong toàn thể cán 
bộ hội viên “Ngày tiết kiệm vì phụ 
nữ khó khăn”, “ Quỹ mái ấm công 
đoàn”, “Quỹ vì người nghèo”, 
“Quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam 
anh hùng và thân nhân liệt sĩ”, các 
hoạt động: giúp đỡ gia đình hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạt 
động công tác xã hội, từ thiện, đền 
ơn đáp nghĩa, tặng quà gia đình hội 

viên các đơn vị Hải quân có hoàn 
cảnh khó khăn, thực hiện “Hướng 
về đơn vị chiến đấu”, đúng phương 
châm “Nghĩa tình” của Tổng công 
ty. 

Khi được hỏi về “Bí quyết”, 
chị cho biết: “Vừa làm chuyên môn 
vừa kiêm công tác vận động quần 
chúng nhất là vận động phụ nữ đòi 
hỏi mình phải cố gắng nhiều hơn. 
Để làm tốt mọi việc thì phải không 
ngừng học tập, sáng tạo, luôn “làm 
mới mình” thông qua các hoạt 
động thực tiễn, phải dành nhiều 
thời gian quan tâm, gần gũi hội 
viên, người lao động”. Vì thế dù ở 
cương vị nào chị cũng luôn tự học 
tập, tích lũy kiến thức, tiếp thu kinh 
nghiệm từ thực tiễn và từ các đồng 
nghiệp, những người đi trước. Tiếp 
xúc với chị Nhu, chúng tôi cảm 
nhận được cả trong công việc cũng 
như trong cuộc sống hàng ngày, đó 
là một người gần gũi, nhiệt tình, 
luôn hết lòng với mọi người, chia 
sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt 
động công tác chuyên môn, công 
tác Hội phụ nữ và kỹ năng sống 
cho các đồng nghiệp trẻ.

Trong công tác chuyên môn, 
công tác Hội và phong trào phụ 
nữ, chị luôn gương mẫu và là hạt 
nhân đoàn kết, thường xuyên giúp 
đỡ các hội viên, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy chị 
luôn được cán bộ, nhân viên trong 
đơn vị tin yêu, quý mến. Liên tục 
5 năm, chị luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, 2 năm 
được bầu chiến sĩ thi đua cấp cơ 
sở, 3 năm Lao động tiên tiến; Cục 
Chính trị tặng 03 Giấy khen, Tổng 
cục Chính trị tặng 02 Bằng khen về 
thành tích công tác Phụ nữ. Tại Hội 
nghị biểu dương điển hình tiên tiến 
Phụ nữ Hải quân giai đoạn 2011-
2015, chị vinh dự được Bộ Tư lệnh 
Hải quân tặng Bằng khen. Thành 

tích của chị gắn liền với thành tích 
tập thể, trong đó phải kể đến phong 
trào phụ nữ của Hội Phụ nữ công ty 
5 năm liên tục đều đạt vững mạnh 
xuất sắc, được Cục Chính trị hải 
quân và Tổng Cục Chính tri tặng 
5 Bằng khen, Giấy khen và được 
Quân cảng Sài Gòn chọn là Hội 
phụ nữ cơ sở xây dựng điểm cấp 
Tổng công ty. 

Khi được hỏi về những thành 
tích của mình, trung tá chuyê 
nghiệp Nguyễn Thị Nhu chỉ cười, 
khiêm tốn:“Có được những thành 
tích đó thực ra là nhờ có tập thể, có 
Đảng ủy, BGĐ công ty, các phòng, 
ban và đồng chí, đồng nghiệp”. Chị 
cũng “bật mí” thêm niềm vui lớn 
nhất của mình chính là ở sự trưởng 
thành và chăm ngoan của con. 
Ngoài công việc ở đơn vị, chị tranh 
thủ mọi thời gian chăm sóc gia 
đình với vai trò người vợ, người 
mẹ đảm đang, người con hiếu thảo. 

Có thể nói ở cương vị công 
tác nào, chị Nhu cũng luôn nhiệt 
tình, trách nhiệm, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao, được cấp 
trên tin tưởng, người lao động và 
chị em yêu mến. Chị thực sự là một 
“thủ lĩnh kép” luôn trọn vẹn cả hai 
vai của “Trưởng Phòng TCLĐ-TL; 
chủ tịch Hội phụ nữ” đã lan tỏa 
trong đơn vị, góp phần tạo động 
lực, niềm tin vững chắc để mọi 
thành viên của TCL ra sức thi đua 
lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết 
thực chào mừng kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập công ty cổ phần 
Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân cảng,  
để xây dựng đơn vị ngày càng phát 
triển vững chắc, góp phần hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
trung tâm của đơn vị, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 
đơn vị vững mạnh toàn diện.
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Tuổi trẻ SNP hưởng ứng chiến dịch 
làm cho thế giới sạch hơn năm 
2015

Sáng ngày 27/9/2015, 30 tổ chức Đoàn 
trong hệ thống của Tổng công ty trên các 
địa bàn đã tổ chức Lễ mít tinh “Tuối trẻ 

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCT TCSG) 
hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 
năm 2015” và ra quân tổng vệ sinh môi trường. 

Tại buổi Lễ, Thủ trưởng cơ quan Chính trị 
kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên hãy cùng nhau 
chung tay tham gia hoạt động bảo vệ môi trường 
ở Tổng công ty bằng những việc làm cụ thể, thu 
gom rác thải, dọn cỏ, làm vệ sinh tại khu vực 
làm việc của các cơ quan, đơn vị, các khu vực 
sản xuất và cùng các hoạt động khác sẽ được 
triển khai trong những ngày tiếp theo, để làm 
cho thế giới sạch hơn, cho Tổng công ty “Xanh, 
sạch, đẹp” hơn, bảo vệ chính sự sống cho chúng 
ta, vì sự phát triển bền vững của đất nước, của 
Tổng công ty và sự sống còn của toàn nhân loại. 

92   bản tin TÂN CẢNG SÀI GÒN

VĂN HOÁ SNP



Với thông điệp “Xây dựng cảng xanh, sạch, đẹp là góp phần xây dựng TCT TCSG phát 
triển bền vững”, gần 400 cán bộ đoàn viên đã hăng hái xung kích làm vệ sinh. Công việc 
của một số Đoàn cơ sở như Trung tâm Điều độ cảng, Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận 
tải xếp dỡ Tân cảng, công ty Vận tải bộ Tân cảng nhiều, khó khăn, vất vả, các bạn vừa phải 
dọn cỏ, thu gom rác, vừa phải thu gom xà bần, song ai cũng thấy được đây là công việc góp 
phần làm cho cảnh quan đơn vị sạch, đẹp, bầu không khí trong lành; người lao động có môi 
trường làm việc sảng khoái, năng động, dẻo dai, tạo năng suất chất lượng hiệu quả lao động 
cao hơn, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, vì thế, ai cũng cố gắng hết mình với 
công việc được giao. Kết thúc công việc, các khu vực được dọn vệ sinh có được môi trường 
sạch, đẹp, gọn gàng.
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Hoạt động thể thao
CHàO mừNG QuốC KHáNH

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9. Phòng Chính trị, Văn phòng, Tổ 
chức lao động, Tài chính đã tổ chức giải bóng 
đá Mini giao hữu. 

Sau hơn hai giờ thi đấu hết mình, các cầu 
thủ đã cống hiến nhiều pha bóng hay, nhiều 
bàn thắng đẹp cho khán giả và các cổ động 
viên, với kết quả chung cuộc như sau:

- Giải Nhất: Văn phòng Tổng công ty
- Giải Nhì: Phòng Chính trị
- Đồng giải ba: Tài chính và Tổ chức lao động

ĐứC HạNH, BÍCH HỒNG
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Cùng thời điểm Đoàn Thanh niên 
Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải 
xếp dỡ Tân cảng cũng đã tổ chức Giải bóng 
đá Mini mở rộng giữa Đoàn Cơ sở Công ty 
Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân 
cảng Tân Cảng, Đoàn Cơ sở Trung tâm Điều 
Độ cảng, Đoàn Cơ sở Hãng tàu CMA và liên 
quân 6 hãng tàu tại Cát Lái

- Giải Nhất: Công ty CP Đại lý giao nhận 
vận tải xếp dỡ Tân cảng Tân Cảng
- Giải Nhì: Đoàn Cơ sở Trung tâm Điều Độ 
cảng
 - Giải ba: Đoàn Cơ sở Hãng Tàu CMA
- Giải khuyến khích: Liên quân 6 hãng tàu 
tại Cát Lái

Giải bóng đá Mini khép lại với những 
kết quả tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc trong 
mỗi cầu thủ và cổ động viên. Qua hoạt động 
thể thao ý nghĩa này đã tiếp tục tăng cường 
xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu, học 
hỏi giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, học tập, 
công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ dược 
giao giữa các phòng ban và khách hàng than 
thiết của công ty.
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Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Tổng 
Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, 
cùng toàn bộ đoàn viên trong các Đoàn cơ sở, 

khối cơ quan kết hợp cùng với các tổ chức quần chúng 
lập kế hoạch tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu 
cho các cháu thiếu nhi 

Tối thứ Bảy, 26/09/2015 (tức 14/8 âm lịch) tại 
hội trường lớn Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã diễn 
ra chương trình “Đêm hội trăng rằm” dành cho các 

cháu thiếu niên nhi đồng là con em trong khối cơ quan 
bao gồm các đơn vị: phòng Kế hoạch kinh doanh, Tổ 
chức lao động, Maketing, Văn phòng, Chính trị, Quản 
lý công trình, Tài chính, Hậu cần, , TCIS, SNPL, An 
toàn pháp chế, Kỹ thuật vật tư và công ty Tân cảng – 
Cyppess và Hội viên các hội phụ nữ, công đoàn cơ sở 
khối cơ quan. 

Đêm hội đã tổ chức các gian hàng trò chơi có 
thưởng, chương trình hát múa thiếu nhi với chủ đề 
“Đêm hội trăng rằm của bé”, chương trình ảo thuật, 
trò chơi tập thể trên sân khấu. Đặc sắc và hấp dẫn nhất 
của Đêm hội trăng rằm tháng 8 đó là lễ “rước đèn đón 
trăng” và “phá mâm cỗ vàng ngọt ngào” cùng với đội 
múa lân sư rồng.

Là một hoạt động thường niên, nhằm tạo sân 
chơi lành mạnh, vui vẻ và bổ ích cho các em, các cháu 
thiếu nhi có một mùa Tết Trung Thu thật ấn tượng và 
ý nghĩa, tạo môi trường giao lưu học hỏi lẫn nhau, 
động viên khuyến khích tinh thần học tập vào đầu 
năm học mới, đồng thời thể hiện nét truyền thống văn 
hóa của dân tộc Việt Nam.

ĐêM Hội TRăNG RẰM
LAN NHI
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liên hoan nghệ thuật quần chúng 
QUâN CHủNG HẢI QUâN

Thực hiện Kế hoạch số 6553/KH – CT ngày 17/6/2015 của Cục Chính 
trị Hải quân về việc đăng cai và tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần 
chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ VIII, khu 

vực 2 – Khánh Hòa, năm 2015. Tổng công ty Tân  cảng Sài Gòn đã cử 05 
đồng chí gồm: Lưu Hiền Trang, Vũ Thị Bích Hồng, Huỳnh Thị Hiếu Nhi, 
Trần Huy Hoàng, Lê Vũ Hà Thanh tham gia trong Đội Nghệ thuật quần 
chúng Quân chủng Hải quân. 

Các đồng chí trên được cắt cử ra Học viện Hải quân, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa tập luyện và tham gia thi từ 20/6 – 31/7/2015. 

Chương trình tham gia Liên hoan của Đoàn Nghệ thuật quần chúng 
Quân chủng Hải quân đạt top 10 đội xuất sắc trong tổng số 21 đội tham gia. 
Đồng chí Huỳnh Thị Hiếu Nhi đạt Huy chương Bạc đơn ca, đồng chí Lưu 
Hiền Trang và đồng chí Huỳnh Thị Hiếu Nhi được Quân chủng Hải quân 
tặng Bằng khen hạt nhân văn nghệ xuất sắc. Các đồng chí: Vũ Thị Bích 
Hồng, Trần Huy Hoàng, Lê Vũ Hà Thanh được tặng giấy khen hạt nhân văn 
nghệ của Quân chủng Hải quân

lưu HiềN TRANG
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Có số điện thoại liên lạc thường trực, chủ động liên hệ tư vấn và 
khích lệ các cặp đôi khuyết tật hoặc có điều kiện khó khăn để 
được hỗ trợ trực tiếp. Nhóm nhiếp ảnh “Những người bạn” của 

anh Phùng Tuấn Dũng đã tạo được những bộ ảnh là dấu ấn hạnh phúc 
của hàng chục cặp lứa đôi khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên nhiều vùng tổ quốc.

Nhóm được thành lập khá ngẫu hứng. Thấy nhiều bạn trẻ khuyết tật 
khi làm đám cưới thường mặc cảm không dám chụp hình, nhóm quyết 
tâm làm những bộ ảnh thật đẹp dành tặng những cặp vợ chồng đặc biệt 
này như một lời chúc phúc. Trong những chuyến dã ngoại, làm từ thiện, 
Dũng làm quen được nhiều bạn biết chụp ảnh và được “truyền nghề”.

Chụp hìNh MIễN phí

GÓp ThÊM 
hẠNh phÚC
BÍCH HỒNG
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Bộ ảnh đầu tiên vào tháng 6/2014, đến nay 
nhóm đã thực hiện được cho 15 cặp đôi khuyết 
tật và 4 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình 
Dương. Những ngày đầu tiên Dũng và các bạn 
vừa bỏ công sức ra tổ chức đi chụp ảnh vừa bỏ 
tiền túi để in ấn albuml tặng cho các cặp đôi. 
Tinh thần chia sẻ niềm vui  hạnh phúc được lan 
tỏa, và nhóm đã nhận được nhiều sự kết hợp, hỗ 
trợ của nhiều người tình nguyện tham gia trực 
tiếp và ủng hộ kinh phí. 

Trong nhóm “Những người bạn” có sự 
tham gia của một số anh chị trong Tổng công 
ty Tân cảng Sài gòn như:  anh Nguyễn Thanh 
Quang – phòng CNTT, anh Huỳnh Văn Quảng  
-  kỹ thuật vật tư, chị Bùi Thị Hồng Vân - tài 

chính… từ chụp ảnh, trang điểm, váy cưới, 
veston, hoa cưới, di chuyển, album... tất cả đều 
miễn phí. Họ làm cho những cặp đôi khuyết tật 
thăng hoa trong ngày hạnh phúc của cuộc đời.

Từng được nhóm của Dũng chụp cho bộ 
ảnh cưới, bạn Xuân Hào bộc bạch: “Tụi mình là 
học viên trung tâm dạy nghề cho người khuyết 
tật. Nhóm anh Dũng hay xuống tổ chức chương 
trình du lịch hè cho học viên. Đám cưới tụi mình 
ban đầu vợ chồng chỉ tính chụp 1 - 2 kiểu trong 
lúc làm lễ gia tiên cho có chứ đâu dám nghĩ sẽ có 
một album ảnh nhiều và đẹp dữ vậy”.

Dũng kể có lần chụp hình về, một cô dâu 
gửi tin nhắn cho Dũng giữa đêm khuya: “Trong 
ngày trọng đại nhất của đời người, các anh chị 
lo cho vợ chồng em nhiều quá, em rất hạnh phúc 
và thấy ấm áp tình người”.

Anh Dũng tâm sự sau những buổi chụp, có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng không 
phải vì khó khăn hay buồn bã mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. “Có những thứ 
với mình thì bình thường nhưng với nhiều người là cả một niềm mong ước lớn lao”- 
nhóm trưởng chụp hình miễn phí cho người khuyết tật chia sẻ.
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Nếu An Giang có làng bè Châu Đốc, 
Bà Rịa - Vũng Tàu có làng bè Long 
Sơn nổi tiếng khắp nơi bởi sự mới 
lạ, độc đáo của loại hình du lịch trải 
nghiệm trên sông nước, thì giờ đây, 
trên quê hương Đồng Tháp sen hồng, 
du khách vẫn có thể tham quan và trải 
nghiệm tại Khu du lịch Làng bè Bình 
Thạnh với những nét đặc sắc riêng.

Vị Trí “ĐắC ĐịA”

Cách trung tâm tỉnh lị 18km về hướng 
Nam, Bình Thạnh là xã cù lao nằm giữa 
sông Cái Nhỏ và sông Tiền thuộc huyện 

Cao Lãnh. Nơi đây có nguồn tài nguyên đất và 
sông ngòi phong phú là điều kiện tốt để phát 
triển kinh tế đa dạng, nhất là phát triển ngành 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đạt 
chất lượng phục vụ nhu cầu khách du lịch.

Khí hậu ven sông Tiền mát mẻ quanh năm 
là lợi thế để phát triển du lịch. Vườn cây ăn trái 
với nhiều loại trái cây đặc trưng, nuôi trồng thủy 
sản phát triển mạnh, đặc biệt những bè nuôi cá 
ven sông tạo nên bức tranh đẹp của vùng sông 
nước, giúp du khách khám phá nghề nuôi cá bè 
của người dân, giá trị cảnh quan, đời sống sinh 
hoạt truyền thống và sinh kế của người dân vùng 
sông nước.

Hơn nữa, với vị trí thuận lợi, nằm đối diện 
thành phố hoa Sa Đéc, Khu du lịch Làng bè 
Bình Thạnh sẽ tạo thành trục kết nối đến các 
khu, điểm du lịch, tham quan khác của tỉnh như: 
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo 
Quýt – Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng – Khu 
di tích Gò Tháp v.v..

ĐIểM ĐếN HấP DẫN 
CủA Du LịCH ĐấT

LÀNG Bè BìNH THẠNH

Sen hồng
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Hiện tại, Khu du lịch có 03 bè chuyên phục 
vụ ăn uống, 05 lồng bè phục vụ tham quan, khám 
phá nghề nuôi cá. Phía trên bờ là khối nhà điều 
hành, khu giới thiệu đặc sản do Đoàn Thanh 
niên tổ chức. Cùng với đó là các cụm tiểu cảnh, 
đường dẫn với cách trang trí mộc mạc, thân 
thiện nhưng không kém phần hấp dẫn, độc đáo.

NéT HấP DẫN CủA LÀNG bè bìNH 
THạNH
Đến với Khu du lịch sinh thái Làng bè Bình 
Thạnh du khách sẽ được ngắm khung cảnh hữu 
tình bên dòng Tiền giang trên chiếc xuồng con 
con do người dân nơi đây cầm lái và tìm hiểu 
nghề nuôi cá bè cũng như tận tay chăm chút 
từng bè cá trên sông.

Đặc biệt, nhân viên phục vụ của Khu du 
lịch là lực lượng đoàn viên, thanh niên đã được 
tập huấn kỹ lưỡng về chuyên môn. Ngoài ra, đội 
ngũ đầu bếp đến từ nhà hàng của các khu du lịch 
nổi tiếng như: Gáo Giồng, Xẻo Quýt hứa hẹn sẽ 
mang đến cho thực khách hương vị ẩm thực vừa 
lạ, vừa quen.

Đến đây, ngoài tận mắt chứng kiến quy 
trình chế biến thức ăn cho cá, chúng tôi còn thấy 
thích thú hơn khi tự tay thả mồi xuống bè hàng 
ngàn con cá vẫy đuôi tranh nhau đớp mồi, làm 
nước bắn tung tóe ướt cả mặt sàn bè. Ngồi trên 
bè, khách có thể hứng những luồng gió mang 
hơi nước mát lạnh từ ngoài sông thổi vào.

Theo đó, khi đến đây du khách được trải 
nghiệm thú vui câu cá, câu tôm, giăng lưới giải 
trí, đờn ca tài tử, tham gia các trò chơi sông nước 
và khám phá làng nghề dệt chiếu truyền thống, 
thủ công mỹ nghệ tại xứ sở của những con người 
cần lao này.

Du khách không thể bỏ lỡ nét văn hóa ẩm 
thực đậm chất Nam bộ. Với hương vị đồng quê 
được kết hợp từ cá điêu hồng, chanh Cao Lãnh, 
hào Cồn Trội, các loại rau đồng v.v. sẽ tạo nên 
những món ăn dân dã, mà chắc chắn sẽ làm cho 
du khách khó lòng cưỡng lại được.

 Sự ra đời của Khu du lịch Làng bè Bình 
Thạnh đánh dấu bước phát triển mới của loại 
hình du lịch cộng đồng, phát huy tiềm năng và 
lợi thế sẵn có của địa phương, đồng thời kết 
nối các khu điểm du lịch khác, từ đó, góp phần 
thực hiện thành công Đề án phát triển du lịch 
của tỉnh, tạo đà phát triển kinh  tế - xã hội địa 
phương. Với sự quyết tâm của lãnh đạo huyện, 
cùng với định hướng phát triển bền vững, lòng 
nhiệt tình, mến khách của người dân, tin rằng, 
Khu du lịch Làng bè Bình Thạnh sẽ là sự lựa 
chọn không thể thiếu của du khách gần xa trong 
hành trình khám phá miệt sông nước miền Tây.
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Họ và tên: HOÀNG TIếN quâN
Sinh ngày: 02/9/1976
Quê quán: Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh 
Hóa
Cấp bậc: Lao động quốc phòng
Chức vụ: Đội phó Đội Cơ giới 3.
Đơn vị: Xí nghiệp cơ giới xếp dỡ Tân cảng

Vào lúc 14g15 ngày 29/5/2015 tại 
phòng thi, Trung tâm đào tạo nghề Tân 
cảng STC, anh Hoàng Tiến Quân, Đội phó 
Đội Cơ giới 3 – Xí nghiệp cơ giới xếp dỡ 
Tân cảng nhặt được 01 ví  da và báo cho 
Phòng Quân sự - Bảo vệ, qua kiểm tra có 
giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, 
phiếu mua hàng trị giá 1.400.000 đ và 
3.360.000 đồng tiền mặt. Các giấy tờ mang 
tên đồng chí Nguyễn Hoàng Hải Yến, công 
tác tại công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 
Thông tin. 

Họ và tên: LâM VăN TuấN
Sinh ngày: 14/04/1967
Quê quán: Huyện Châu thành, tỉnh Hậu 
Giang
Cấp bậc: Lao động quốc phòng
Chức vụ: Nhân viên xe nội bộ 226.
Đơn vị: Xí nghiệp cơ giới xếp dỡ Tân cảng

Vào lúc 7h sáng, ngày 13/8/2015 
tại phía ngoài cổng A, đường Nguyễn Thị 
Định, phường Cát Lát, Quận 2, anh  Lâm 
Văn Tuấn, lái xe biển số NB 226, Đội Cơ 
giới 2 - Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ Tân cảng 
nhặt được 1 ví da và đã báo cho Phòng 
Quân sự - Bảo vệ. Qua kiểm tra có 2 giấy 
phép lái xe (A1-B2), 2 thẻ ATM, 1 giấy đăng 
ký xe mô tô và 1.150.000 đồng. các giấy tờ 
trong đó mang tên anh Nguyễn Quốc Thắng 
là khách hàng đến giao dịch tại Cát Lái.  

Ngay sau khi nhặt được ví, anh Hoàng Tiến Quân và anh Lâm Văn Tuấn 
đã báo cho Trực ban phòng Quân sự Bảo vệ để liên hệ và trả người bị mất ngay 
trong ngày. Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất của các anh là 
những tấm gương tiêu biểu để mọi người trong đơn vị học tập, noi theo.

GươNG NGười TỐT, ViệC TỐT
ĐOÀN uẩN
ảnh: DŨNG PHùNG
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Bạn người đất Cảng
Tôi người phương xa
Mang  lòng hồ hởi
Cơ quan là nhà

Việc chung nào dễ
Nên cần chung tay
Thành công sẽ đến
Khi lòng hăng say

Con đường phía trước
Chẳng rải hoa hồng
Anh em vững bước
San biển, khơi sông

Phan Tú Quân
Phó đại diện SNPL miền Bắc 

Ngày nào mới đến
Bây giờ tôi đi
Tình người còn đó
Không chút vấn nghi

Chúc người ở lại
Và cả người đi...
Những lời không nói
Lòng này khắc ghi.

 (Tặng Hồ Huỳnh Thanh Hằng và SNPL)
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Cũng đến cả tuần rồi
Không ra thăm Bến Cảng
Lòng nhớ nhung chờ đợi
Như thương về một người

Có phải ta đã yêu
Bầu trời xanh mây trắng
Có phải ta đã thương
Giọt mồ hôi tắm nắng

Thương bầu trời quê hương
Có khi mưa khi hạn
Thương dòng sông dẫu cạn
Vẫn muốn về biển khơi

Yêu lắm Tân Cảng ơi
Vững vàng vươn mình nhé
Sắc màu quê hương đó
Cùng đi tới 5 châu

Làm con tàu đi đầu
Kiên cường vượt giông bão
Chung yêu thương dạt dào
Tân cảng ơi - ra khơi.

NHỚ TâN CẢNG

VỀ VỚI MẸ 

lan Nhi

Mai Phương

Chồng con mẹ chẳng thể về
Cạn khô nước mắt, lòng tê tái lòng

Đêm đêm một giọt đèn chong
Vẫn mơ để gặp, vẫn mong để về.

Bữa lưng, vực bát cơm quê
Rau dưa đắp đổi … con nghe thắt lòng

Nhà cao chót vót chập trùng
Mẹ tôi thì vẫn còn trong khó nghèo.

Gập gềnh cuốn bụi xe reo
Chút quà mọn, chút tình theo người về

Ấm lòng nước vối, chuyện quê
Mẹ tôi chèo chống bốn bề bão giông.

Kính tặng các Mẹ VNAH
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