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THÁNG 11, NHỮNG BÔNG HOA HỌA MI BÁO HIỆU 

MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ, ĐẠI GIA ĐÌNH APEC HÂN HOAN 

CHÀO ĐÓN NHỮNG NHÂN SỰ MỚI ĐẦY TIỀM NĂNG 

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ ĐỂ CÙNG NHAU HIỆN THỰC HÓA 

GIẤC MƠ CHINH PHỤC NHỮNG VÌ SAO. 
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Đ I  -  Ă N  -  C H Ơ I

hân hoan chào đón

trong tháng 1131 nhân sự

Những ngày cuối thu, Hà Nội đỏng đảnh như một nàng thiếu nữ đang độ tuổi đôi 

mươi, lúc  ấm áp với cái nắng hanh vàng, lúc lãng mạn dịu dàng với cơn gió mát hiu 

hiu, rồi bất chợt lạnh lùng mang theo những đợt gió mùa buốt giá. Trên những con 

phố cổ, thỉnh thoảng bắt gặp những cô gái mặc áo dài điệu đà chụp ảnh cùng những 

bó hoa cúc trắng tinh khôi để lưu giữ những khoảnh khắc giao mùa đẹp đẽ. Những 

bông cúc họa mi nhỏ xíu, mong manh báo hiệu một mùa đông đã về, cũng đánh dấu 

cho sự bắt đầu của nhiều điều mới mẻ tại Apec.

Trong tháng 11, chúng ta hân hoan chào đón 31 nhân sự mới gia nhập và chúc mừng 

sinh nhật của 43 thành viên trong đại gia đình Apec. Hầu hết những thành viên mới 

đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết và đầy tiềm năng. Đặc biệt, những chương 

trình tuyển dụng đổi mới và sáng tạo của công ty thông qua việc ký kết hợp tác, đào 

tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường đã bắt đầu “hái quả”. Vừa qua, đã có 6 bạn sinh 

viên trong trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế vượt qua vòng tuyển dụng và trở 

thành thực tập sinh kinh doanh kinh doanh của công ty. Sau hai tuần đào tạo online, 

từ ngày 23/11, các bạn đã bắt đầu học tập và thực chiến tại Hội sở dưới sự dẫn dắt trực 

tiếp của đàn anh đi trước với kỳ vọng tạo nên một đội ngũ lãnh đạo trẻ cho Chi nhánh 

Huế. Với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp sáng tạo vươn tầm thế giới, chúng ta 

cần những con người nhiệt huyết, kỷ luật và luôn nỗ lực vươn lên. BLĐ luôn đặt rất 

nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những hạt giống tiềm năng với sức trẻ và lòng quyết 

tâm thực hiện ước mơ của người Apec. 

Trong những ngày tháng cuối năm, BLĐ công 

ty bắt đầu tổng kết về hoạt động kinh doanh 

trong năm 2020 và trăn trở về kế hoạch cho 

những năm tiếp theo. Nhìn lại hành trình dài 

15 năm, con thuyền Apec đã trải qua biết bao 

thăng trầm. Chúng ta từng đứng trên đỉnh 

vinh quang, chìm sâu trong khủng hoảng và 

vài năm trở lại đây, lột xác như phượng hoàng 

để trở thành một ông lớn trong ngành bất 

động sản. Đó là một thành quả lớn lao minh 

chứng cho sức mạnh của con người là vô hạn. 

Nhưng làm thế nào để Apec có thể tiến xa 

hơn và bền vững hơn? Mỗi người Apec nên 

suy nghĩ và trăn trở.

Chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng đã nhiều lần nhắc 

đến câu nói:

tháng 12
chinh phục những vì sao
trăn trở về giấc mơ

"Hãy luôn vươn tới bầu trời,
vì nếu không chạm tới những ngôi sao
thì bạn cũng sẽ ở giữa những vì tinh tú..."

Vậy thì bạn và tôi, chúng ta tại sao không đặt mục tiêu trở thành người giỏi 

nhất khi làm bất cứ việc gì? Và những con người Apec, chúng ta tại sao 

không cùng nhau nỗ lực trở thành một công ty sáng tạo nhất toàn cầu để 

tạo ra giá trị cho người Việt và cho thế giới? Đừng bao giờ nghĩ rằng sự cố 

gắng của bạn sẽ dừng lại hoặc dễ dãi, thiếu kỷ luật với bản thân. Nếu đặt một 

mục tiêu bình thường, bạn sẽ dễ hài lòng và sa vào “cái bẫy của sự tầm 
thường” mà không thể tiến lên được. Đừng muốn trở thành người thứ 2 và 

đừng nghĩ rằng vị trí cao nhất không phù hợp với bạn. Dù bạn là ai, bạn đang 

đứng ở vị trị nào nhưng nếu bạn quyết định rằng vị trí cao nhất đúng là dành 

riêng cho bạn - cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ nhận được những thành quả 

xứng đáng.

Nếu tất cả người Apec có một niềm tin sâu sắc vào điều đó thì nghĩa là 

chúng ta đang bước đi trên hành trình chinh phục và tiến gần hơn đến các vì  

tinh tú. Apec quyết tâm!!!

những người thầy thầm lặng

biết ơn

B Ả N  T I N  X Ó M

THÁNG 11 NÀY, ĐỪNG QUÊN TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẦY THẦM 

LẶNG MÀ NHỜ NHỮNG BÀI HỌC, KINH NGHIỆM CỦA HỌ, CHÚNG TA 

ĐÃ TÌM ĐƯỢC CON ĐƯỜNG MỚI, TỚI ĐÍCH NHANH HƠN VÀ TRẢ ÍT 

HỌC PHÍ HƠN VIỆC BẠN TỰ MÒ MẪM VÀ THỬ - SAI LIÊN TỤC.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Không có bùn thì cũng chẳng thể có hoa sen”. 
Chúng ta có lẽ chẳng thể nên người nếu thiếu đi những người thầy dìu dắt. Tuy 

nhiên, đã bao giờ bạn ngồi nhẩm tính trong cuộc đời mình có bao nhiêu người thầy 

đã giúp bạn nên người hay chưa? 

Người thầy ở đây không nhất thiết phải là người làm những công việc liên quan đến 

dạy học mà có thể là người giúp bạn tìm thấy những hướng dẫn bài bản, những kinh 

nghiệm cần thiết, những hiểu biết bổ ích để bạn làm một việc có kết quả, giúp bạn 

tiến bộ từng ngày, vỗ về bạn qua giai đoạn gian nan nhất hay định hướng, giúp thay 

đổi cả cuộc đời bạn. 

Đó có thể là người anh, người chị đồng nghiệp hướng dẫn cho bạn lúc mới chập 

chững vào nghề; là người sếp vẫn mắng bạn té tát mỗi ngày khi bạn làm sai, chậm 

tiến bộ nhưng sau những lần ấy là một lần bạn trưởng thành hơn, giỏi giang và mạnh 

mẽ hơn; là ứng viên với quan điểm sống khác biệt nhưng ẩn trong đó là những triết 

lý sâu sắc bạn chưa từng biết đến; là đối tác với bài học về văn hóa làm việc mở, 

sáng tạo nhưng luôn chuyên nghiệp và kỷ luật; là người đàn ông nghèo nhưng 

không tham những đồng bạc bỏ quên trong túi quần áo ủng hộ của một nhà hảo 

tâm; là vị giáo sư già uyên thâm nhưng luôn giản dị, khiêm nhường và ham học hỏi; 

là ông, là bà, là cha, là mẹ, là cô hàng xóm, là bất cứ ai xung quanh chúng ta… 

TRONG 3 NGƯỜI ĐI CÙNG TA
ẮT CÓ MỘT NGƯỜI LÀ THẦY TA

- Khổng Tử -

Không giới hạn lĩnh vực, phạm vi, độ tuổi, giới tính, cũng không nhất thiết phải hơn 

hẳn bạn trong mọi mặt, chỉ cần là người cho ta kiến thức, kinh nghiệm sống đều có 

thể là thầy ta. Bởi cuộc đời mỗi người đều có những điều hay đáng để học hỏi, 

những kinh nghiệm để đi đến được hạnh phúc, thành công và cả những bài học đắt 

giá về sự thất bại.

Người dẫn dắt đích thực không phải là người toàn năng, cũng không phải là tượng 

đài không thể vượt qua mà là người hướng bạn đi theo bất cứ một con đường nào 

có sẵn hay cố tình đưa bạn vào con đường người ấy đã đi qua, nhưng nhờ những 

kinh nghiệm và hiểu biết của mình, họ sẽ giúp bạn mở ra một con đường mới, tới 

đích nhanh hơn và trả ít học phí hơn việc bạn tự mò mẫm và thử - sai liên tục.

Tháng 11 đến cùng bao lo toan, 

gấp rút hoàn thành kế hoạch, 

chỉ tiêu năm cũ, phương hướng 

năm mới, rồi những câu chuyện 

gia đình, con cái cuốn mỗi người 

vào guồng quay của những lo 

toan đời thường. Nhưng dù bận 

rộn đến đâu thì ngày 20/11, bên 

cạnh việc trở về trường cũ thăm 

thầy cô, đừng quên dành lời tri 

ân trân trọng nhất tới những 

người đã dẫn dắt mình trong 

cuộc đời, người dẫn đường chỉ 

lối giúp bạn tìm ra hướng đi cho 

cuộc đời mình, giúp bạn trưởng 

thành như ngày hôm nay.

MANDALA SKYBAR

MANDALA SKYBAR

MANDALA SKYBAR

THỪA HƯỞNG TẦM NHÌN THOÁNG ĐÃNG VÀ 

LỘNG LẪY TRÊN TẦNG 7 TÒA KHÁCH SẠN 

MANDALA HOTEL & SPA, MANDALA SKYBAR ĐÃ 

TRỞ THÀNH MỘT ĐIỂM HẸN ÂM NHẠC NGỌT 

NGÀO MỖI TỐI THỨ BẢY HÀNG TUẦN CỦA 

NGƯỜI DÂN BẮC NINH. 

Nếu ví mùa xuân là mùa căng tràn 

nhựa sống, mùa hè là mùa của 

nhiệt huyết, mùa thu là mùa của 

lãng mạn và bay bổng, thì mùa 

đông lại được ưu ái đặt cho một cái 

tên rất riêng - mùa của yêu thương. 

Bởi cái lạnh của mùa đông làm 

người ta muốn xích lại gần thêm 

nữa, tay tìm tới tay, môi tìm về với 

môi. Người ta tìm đến nhau để sưởi 

ấm con tim giá lạnh, để kể cho 

nhau nghe những câu chuyện dông 

dài, để thì thầm nhỏ to những cảm 

xúc chân thật của bản thân và để 

những tâm hồn đồng điệu cùng lên 

tiếng. Ở Mandala Skybar Bắc Ninh, 

chúng tôi kể cho nhau nghe những 

câu chuyện ấy bằng âm nhạc - món 

ăn tinh thần không thể thiếu trong 

đời sống tinh thần của con người.

Đến hẹn lại lên, mỗi tuần một chủ 

đề, một niềm cảm hứng mới với 

những giai điệu acoustic đầy cảm 

xúc, khi thì là những vũ khúc sôi nổi 

đầy đam mê “Bước đến bên em”, 

lúc thì trầm lắng, nhẹ nhàng thủ thỉ 

“Chuyện của mùa đông”, lúc lại 

đong đầy kí ức, sâu lắng ngược về 

thời gian như “Mối tình đầu”. 
Mandala coi những vị khán giả - 

những “kẻ mộng mơ” là những 

người bạn để chia sẻ không gian 

âm nhạc, để cùng nhau ngân nga 

những câu hát giai điệu, gạt bỏ hết 

đi ưu tư muộn phiền của cuộc sống 

bận rộn, giải tỏa những áp lực công 

việc hằng ngày, tái tạo nguồn năng 

lượng và khơi dậy nguồn cảm hứng 

cho tuần mới. 

Tính tới thời điểm hiện tại đã có gần 10 chương trình được tổ chức thành công. Bắt 

đầu từ những đêm nhạc đầu tiên với đôi chút bỡ ngỡ, team Mandala luôn nỗ lực sửa 

đổi và nâng cấp dịch vụ với thái độ làm việc chuyên nghiệp và tích cực để mang lại 

một không gian âm nhạc trọn vẹn nhất tại khách sạn với mục tiêu trở thành địa điểm 

nghe nhạc sống đầu tiên trên skybar tại Bắc Ninh. Ngoài niềm cảm hứng mãnh liệt 

với âm nhạc, khán giả chính là nguồn động lực to lớn để những nghệ sĩ tại Mandala 

thăng hoa trên sân khấu, để những đêm nhạc không chỉ là cất lời ca tiếng hát thông 

thường mà còn là giây phút ta san sẻ những nỗi niềm, sẻ chia những niềm vui và 

cùng nhau kết nối những trái tim đồng điệu. 

Một buổi tối cuối tuần đầu đông se lạnh, tận hưởng ly cocktail sặc sỡ sắc màu, nhắm 

mắt “phiêu” theo điệu nhạc trầm bổng giữa không khí se lạnh đầu đông, bữa tiệc 

âm nhạc này là dành cho bạn và những người thân yêu.

NHỜ "ĐỨNG TRÊN VAI NGƯỜI KHỔNG LỒ", THỪA 

HƯỞNG THÀNH QUẢ, KINH NGHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI 

ĐI TRƯỚC, CHÚNG TA ĐÃ TIẾN TỚI ĐÍCH NHANH HƠN 

RẤT NHIỀU SO VỚI VIỆC TỰ MÌNH MÒ MẪM, LOAY 

HOAY VỚI NHỮNG PHÉP THỬ ĐÚNG – SAI.

ĐIỂM HẸN ÂM NHẠC,
KẾT NOI TRÁI TIM
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Khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên chạm cửa tháng 11 

thì Hà Nội bắt đầu mùa hoa mới. Đó là mùa của cúc 

họa mi – loài “hoa báo đông” với sắc trắng tinh khôi 

làm xao xuyến trái tim biết bao người…

Cảm ơn người đã gửi cho em

Những cánh hoa mỏng manh loang ướt chiều se sắt

Những cánh hoa kết tinh từ nỗi buồn trong vắt

Nắng cạn mùa, trời trở mình đau mắt lá chạm thu.

Hình như tiếng dương cầm rơi từng giọt trong mưa

Bản nhạc Casblanca ngày xưa em thổn thức

Đã ngủ yên một vùng kí ức

Nơi ta từng hò hẹn...

Chỉ là khoảng trời huơ hoác thiếu mây bay...
- CÚC HỌA MI - TÁC GIẢ LÊ THỊ NINH -

Chiều cuối tuần, lang thang giữa phố ngâm nga những vần thơ man mác buồn chợt 

thấy sắc trắng tinh khôi của cúc hoạ mi thấp thoáng xuất hiện trên những chiếc xe 

hoa mà thấy tâm hồn nhẹ bẫng, bay bổng, bao nhiêu buồn phiền như tan biến. 

Cúc họa mi hay còn gọi là “daisy” được ví như cô thiếu nữ duyên dáng của Hà 

thành. Cùng là loài hoa gây thương nhớ của tháng 11, nhưng so với những bông cải 

trắng Mộc Châu, cúc họa mi mang vẻ yêu kiều, thanh tao và điệu đà hơn. Theo thần 

thoại Hy Lạp, bông hoa nhỏ bé này có nguồn gốc từ cái tên Belides, một trong các 

nữ thần chăm sóc khu rừng. Để bảo vệ cô khỏi sự theo đuổi Vertumrus - vị thần cai 

quản các vườn cây, Flora – nữ chúa của các loài hoa đã biến cô thành một đoá hoa 

cúc trắng. 

Khi những cơn gió đầu mùa lướt mềm qua cửa sổ, những cánh tay rụt rè của nắng 

cuối thu vuốt nhẹ lên những hàng cây, cúc họa mi bừng nở. Trong ánh ban mai, hoa 

xòe cánh đón bình minh và cụp mình nghỉ ngơi khi màn đêm buông xuống. 

Theo những chủ vườn ở làng hoa Nhật Tân, cúc họa mi đã có từ khoảng 20 năm 

trước. Loài hoa kiêu kỳ này rất biết “làm dáng”, kiêu sa. Người trồng hoa phải chăm 

bẵm từ 5-7 tháng để đổi lại những bông cúc họa mi có thể “giữ sắc” trong khoảng 

3 tuần. 

Cúc họa mi không kiêu sa như hồng, không đài các như lan, không thơm tựa nhài 

nhưng lại có vẻ đẹp riêng khó cưỡng. Phải chăng, cái hấp dẫn của họa mi là đúng 

lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm? 

Trước gió, họa mi trắng tựa bông, dập dờn đu đưa như trong khu vườn cổ tích. Gió 

làm rung rinh những bông hoa nhỏ bé nhưng không mong manh, rung cả những 

cành xanh trông gầy guộc mà mạnh mẽ, không cúi đầu, cái rung trước gió của họa 

mi thật lạ, đầy kiêu hãnh. Có thể họa mi đang giấu những nỗi buồn của riêng mình 

dưới sâu kín gốc kia, nhưng trước gió đông sắp về se lạnh, họa mi bung nở một lần 

cho tất cả bừng sáng những niềm vui.  

Cả năm cúc họa mi mới nở một lần nên những ai yêu hoa đều tranh thủ mua về 

trưng trong phòng và chụp lại những khoảnh khắc đẹp bên họa mi. Các Apecer 

cũng vậy, chúng ta cùng ngắm vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi của cúc họa mi cùng nụ 

cười duyên của cô thiếu nữ Apec đầu đông nhé.

Khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên 
chạm cửa tháng 11 thì Hà Nội bắt 
đầu mùa hoa mới. Ðó là mùa của 
cúc họa mi – loài “hoa báo đông” 
với sắc trắng tinh khôi làm xao 
xuyến trái tim biết bao người…

hà nội

đầu mùa hoa mới.
Ðó là mùa của cúc họa mi
– loài “hoa báo đông” 
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Khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên 
chạm cửa tháng 11 thì Hà Nội bắt 
đầu mùa hoa mới. Ðó là mùa của 
cúc họa mi – loài “hoa báo đông” 
với sắc trắng tinh khôi làm xao 
xuyến trái tim biết bao người…

hà nội
xao xuyến mùa cúc họa mi

Xin chào Chuẩn! Ở Apec, mọi người đều biết đến Chuẩn là một chiến binh kinh 
doanh bất động sản xuất sắc. Và có rất nhiều người tò mò về bí kíp thành công 
của bạn nên hôm nay, mình rất vui được ngồi trò chuyện và lắng nghe những chia 
sẻ của Chuẩn. Điều đầu tiên, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho 
mọi người được biết được không?

Chào Hương nhé! Mình tên là Nguyễn Công Chuẩn. Đã Chuẩn là không phải 
chỉnh, là phải chuẩn (cười). Mình đến từ quê hương Vĩnh Phúc. Hiện tại mình 
đang làm tại phòng Kinh doanh Bất động sản của HO. 

Một ngày làm việc của bạn thường diễn ra như thế nào?

Hiện nay, phòng kinh doanh BĐS của HO đang triển khai 3 dự án chính về bất 
động sản là: Aqua Park Bắc Giang, Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec 
Golden Valley Mường Lò. Buổi sáng, mình thường lên các trang báo để cập nhật 
thông tin mới nhất trong ngày về tình hình về thị trường tài chính và bất động 
sản. Sau đó, mình ghi lại danh sách khách hàng ngày hôm qua đã để lại thông 
tin để được tư vấn và gọi điện để hỗ trợ cho khách hàng. Rồi đăng các bài lên 
zalo, facebook về tiến độ dự án để khách hàng nắm thông tin đồng thời tìm 
kiếm và tư vấn cho các khách hàng mới trong ngày. Ngoài ra mình cũng dành 
thời gian tìm hiểu thêm về các dự án khác mà công ty đang triển khai, vì hiện 
tại công ty có khoảng 10 – 12 dự án nên khối lượng thông tin rất nhiều. 

Tiện đây, Chuẩn đang nói về công việc thì mình muốn hỏi sâu hơn về việc xây 
dựng mối quan hệ với khách hàng. Không biết Chuẩn dành bao nhiêu thời gian để 
vun đắp mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới?

Giống như chúng ta trồng một cái cây, muốn cây phát triển tốt thì chúng ta cần 
phải vun trồng, tưới tắm,…Các nhà đầu tư rất khó tính và hiểu biết sâu rộng nên 
để tư vấn và chăm sóc cực kỳ khó. Vì vậy, mình luôn cố gắng cung cấp các 
thông tin chính xác và nhanh chóng nhất đến cho khách hàng. Để tạo mối quan 
hệ, mình thường xuyên gửi cho họ thông tin mới nhất về dự án, thăm hỏi trong 
ngày lễ, ngày tết như tặng quà, viết thiệp chúc mừng,…

Trong khi làm việc, chắc hẳn là Chuẩn cũng nhận được rất nhiều lời từ chối của 
khách hàng. Vậy thì bạn có hay gặp phải tình huống đó không? Và bạn thường xử 
lý như thế nào?

Người làm kinh doanh giỏi là người kể những câu chuyện, người truyền cảm 
hứng và cũng là người giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất. 
Thế nhưng, có những người cũng nói rằng: NVKD là người đi giải quyết những từ 
chối của khách hàng. Bị khách hàng từ chối là chuyện xảy ra như cơm bữa hàng 
ngày. Để giải quyết việc này, đầu tiên, phải biết được khách hàng từ chối mình 
về cái gì. Ví dụ như: vị trí địa lý, chính sách bán hàng, diện tích căn hộ,…Sau khi 
biết được nguyên nhân, mình tìm cách giải quyết vấn đề giúp cho khách hàng 
thay vì bỏ cuộc sớm.

Hiện tại bạn đang được đánh giá là chiến binh kinh doanh xuất sắc, không biết 
Chuẩn có bí kíp nào đặc biệt không?

Để có thể bán được hàng thì đều có quy trình chung nhưng có một việc quan 
trọng và khó khăn nhất là tìm kiếm khách hàng. Đối với người mới, thì bắt buộc 
phải đi tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau: online, offline, facebook, zalo, 
telesales,… Tiếp theo, bạn phải nâng cao kĩ năng thuyết trình, kĩ năng giao tiếp 
của bản thân mình lên. Bán hàng là bán niềm tin. Vậy thì bạn phải uy tín, chân 
thành. Ví dụ đơn giản là khi bạn hẹn gặp khách hàng thì bạn phải đến đúng giờ 
để giữ chữ tín. 

Khá nhiều bạn NVKD không tự chủ động hỏi khách hàng điều đó mà thường bỏ 
cuộc sớm khi bị khách từ chối. Vậy có điều gì đã giúp Chuẩn kiên trì theo đuổi 
mục tiêu đến cùng như vậy? 

Mình nghĩ đó là mục tiêu, một khi có mục tiêu phải đạt được bằng mọi giá thì 
mình sẽ giải quyết được mọi vấn đề liên quan tới nó. Đến với nghề bán hàng là 
một nhân duyên, nhưng cũng là mục tiêu của mình. Mình xuất thân từ một gia 
đình nông dân nghèo nhất trong vùng. Ngoài việc học ra thì mình thường xuyên 
phải giúp đỡ bố mẹ các công việc mùa màng. Thậm chí lớp 7, lớp 8 đã phải đi 
cày, đi bừa,… và làm thuê cho các gia đình khác để kiếm tiền trang trải cuộc 
sống. Có hôm, mình và mẹ đi cày ruộng từ sáng tới trưa. Trời nắng chang chang, 
cả hai mẹ con đều rất mệt. Lúc lên bờ nghỉ ngơi, mẹ mới nói với mình rằng: “Cố 
mà học tốt con ạ. Sau này mới thoát khỏi cảnh đồng ruộng, cuộc sống đỡ vất 
vả, không phải đi cày như trâu thế này nữa.”

Lúc đó mình cười và nói với mẹ rằng “Mẹ yên tâm, sau này con sẽ làm giám đốc, 
rồi con sẽ mua ô tô chở mẹ đi khắp đất nước Việt Nam”.

Lúc đó mẹ mình vừa nói vừa cười “thôi không đi ô tô đâu, mẹ say xe lắm”  
nhưng mình thầm hiểu rằng: Người mẹ nào cũng mong muốn con cái mình sau 
này có một cuộc sống tốt hơn. Rồi ngay chiều hôm ấy, mình ra ngoài quán 
internet tra Google: “Để trở thành giám đốc thì học ngành gì ra”. Kết quả hiện 
ra là “học ngành quản trị kinh doanh”. Tiếp tục sau đó mình lại gõ tiếp là “Học 
Quản trị kinh doanh ở trường nào tốt”. Thì kết quả ra là trường Kinh tế Quốc dân 
và mình quyết tâm nộp hồ sơ vào đó và nỗ lực để vươn lên. Bởi bố mẹ không có 
ai học cao nên không có ai hướng nghiệp cho mình nên mình tự xác định cho bản 
thân một mục tiêu và quyết tâm theo đuổi nó.  

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay không có một định hướng rõ ràng, mông lung với điều 
mình mong muốn. Vậy bạn có lời khuyên nào cho các bạn ấy tìm kiếm được đam 
mê và khám phá khả năng của mình không?

Có một câu nói “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, nghĩa là cuối cùng 
thì con đường nào rồi cũng tới đích. Sẽ có những bạn có người hỗ trợ để chỉ cho 
con đường tốt nhất để đi, nhưng có những bạn không có thì hãy cứ lựa chọn theo 
con tim mình mách bảo. Trong quá trình mình đi, thì sẽ vẫn tiếp tục phải học, 
phải trau dồi. Vì học ở đại học chỉ là học lấy nền tảng, học cách tư duy, còn cái 
quan trọng nhất là học ở bên ngoài, ở trường đời. Bản thân mình cũng thế, đến 
bây giờ mình vẫn phải học rất nhiều. Mình cũng có những người để tham khảo ý 
kiến như người thầy ở ngoài cuộc sống hoặc BLĐ công ty. Khi mình băn khoăn 
trăn trở điều gì đó, mình sẽ tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và 
những điều đó giúp ích rất nhiều cho bản thân mình. Con đường nào cũng có 
chông gai hết, điều quan trọng bạn có dám vượt qua giới hạn của bản thân mình, 
bước ra khỏi vùng an toàn và đương đầu với các thử thách không? Hãy cố gắng 
vượt qua nó, ắt sẽ thành công. 

Nhân nói về người thầy, trong cuộc sống bạn có hâm mộ một ai đó và lấy đó làm 
kim chỉ nam cho con đường phát triển bản thân của mình không?

Mình đã đọc qua rất nhiều truyện cổ và biết rất nhiều những vị hiền tài, nhưng 
mình luôn tâm niệm rằng: Nếu mình thần tượng họ và làm theo cách của họ, thì 
mình lại là họ chứ không phải là chính mình. Mình thích nhìn vào ưu điểm của họ 
để học hỏi hơn. Ví dụ như Steve Jobs, mình học được từ ông ấy sự nhiệt huyết, 
đam mê với công việchay tỉ phú Phạm Nhật Vượng là người truyền cảm hứng, 
tinh thần dám nghĩ dám làm cho mình. 

Trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày đều có rất nhiều những áp lực. 
Vậy thì cách nào để giúp bạn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và luôn giữ 
tinh thần lạc quan, tích cực?

Đơn giản, bản thân làm việc tốt, nói những điều tốt thì bạn sẽ giữ được tinh thần 
tốt. Đồng thời, mình được nhiều người đánh giá là người lạc quan, vui vẻ. Để có 
được điều này cần phải rèn luyện cách ăn nói rất nhiều như: hát, nói trước 
gương,… Khi gặp mọi người xung quanh, mình có thể nở một nụ cười để cuộc 
sống trở nên vui vẻ hơn. 

Vậy, trong quá trình làm việc, Chuẩn đã bao giờ bị 
áp lực về KPIs chưa?

Mình làm NVKD cũng đã 6 năm rồi. Lúc đầu cũng 
gặp rất nhiều áp lực nhưng sau đó thì mình quyết 
định quên nó đi và nỗ lực từng ngày từng giờ. Giả 
sử, mình đặt mục tiêu mỗi tháng là 5 căn, thì mình 
chia nhỏ mục tiêu ra mỗi tuần 1 căn, sau đó lại tiếp 
tục chia nhỏ công việc, đưa ra mục tiêu công việc 
mỗi ngày mình cần làm để đạt được con số đó. 
Nhờ đó mình cũng không bị áp lực về chỉ tiêu vì 
mình không quan tâm tới nó. Điều mình quan tâm 
là nỗ lực làm sao để phục vụ khách hàng một cách 
tốt nhất và nhanh nhất. Ngoài ra thì trong công 
việc, mình nghĩ là cũng có một chút may mắn và 
có duyên với nghề. 
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Diamond Park

Không hề kém cạnh so với bước chân thần tốc của Apec Diamond Park Lạng 
Sơn và Apec Aqua Park Bắc Giang, biểu tượng mới của tỉnh Hải Dương – Apec 
Mandala Wyndham Hải Dương cũng đang băng băng về đích. Với sự phối hợp 
nhịp nhàng của các nhà thầu CDC về thi công kết cấu, xây, trát tường, nhà thầu 
BCA Thăng Long về hệ thống báo cháy, Hà Đô về hệ thống điện và nước, phần 
tiện ích bên trong nhà đã gần hoàn thiện. Phía bên ngoài, nhà thầu Vinaconex 
2 đã thi công xong 100% phần hầm và láng nền khối đế, trát lót ốp đạt 70% 
và bắt đầu thực hiện láng nền khối căn hộ.

Với kế hoạch đưa khách sạn Apec 
Mandala Suites Bắc Giang vào vận 
hành vào cuối tháng ba năm sau, các 
anh em công trường và khối xây 
dựng dự án Apec Aqua Park đang nỗ 
lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Khu 
vực hạ tầng – cảnh quan đã hoàn 
thành trong tháng 11, công tác ốp đá 
ngoài nhà đã hoàn thành 100%, trát 
và sơn bả tính đến đầu tháng 11 đã 
đạt 92%. Về nội thất, theo báo cáo mới nhất 

từ ban quản lý dự án, nội thất căn 
đại trà và khu công cộng đã hoàn 
thiện, dự kiến tháng 4 năm sau sẽ 
thi công xong các căn còn lại. Khi 
chính thức đi vào vận hành, Apec 
Aqua Park Bắc Giang sẽ đem đến 
cho cư dân và khách lưu trú các 
dịch vụ và tiện ích đẳng cấp bậc 
nhất..

Apec Mandala Wyndham Phú Yên là dự 
án với quy mô lớn có chất lượng và 
đẳng cấp nhất tại Phú Yên hiện nay. 
Chính vì vậy, tiến độ xây dựng, chất 
lượng thi công luôn được chủ đầu tư và 
nhà thầu Ricons chú trọng, bảo đảm,...

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã 
hoàn thành từ tầng 7 đến tầng 27, tầng 
mái đã xây dựng được 60%, về phía 

bên ngoài, trát ngoài, bả ngoài và 
sơn lót đã xong từ tầng 7 đến tầng 22 
và đang tiếp tục triển khai từ tầng 23. 
Phần hạ tầng cảnh quan tầng 1 cũng 
đã bắt đầu ra đường nét hình khối khi 
việc xây bồn hoa, tam cấp đã đạt 
50% tiến độ, bồn hoa đã đổ bê tông 
được hơn 2/3 thành phẩm.

Khu công nghiệp (KCN) Apec Điềm Thụy thuộc địa phận huyện 
Phú Bình và T.X Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; nằm cạnh đường 
cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, gần đường sông (sông Cầu, sông 
Công, cảng Đa Phúc), đường sắt (Hà Nội - Thái Nguyên) và 
đường hàng không (gần sân bay Nội Bài)… Với vị trí đó, KCN 
Apec Điềm Thụy có giao thông thuận lợi, dễ dàng kết nối, rất 
phù hợp để các nhà đầu tư chọn đặt nhà máy, công xưởng cũng 
như lựa chọn các ki ốt để đầu tư, kinh doanh buôn bán. 

Dự án có tổng diện tích 170ha, trong đó có 101.7ha đất dành cho 
xây dựng nhà máy. Theo báo cáo từ ban quản lý dự án, dự án 
vẫn đang được thi công đúng tiến độ. Khu SH1, SH2, SH3 hiện 
đã thi công san nền đạt 80%, thi công giao thông đạt 65%, thi 
công kè đá tường chắn đạt 97% và thi công thoát nước mưa 
đạt 80% tiến độ. 

Hiện tại, hai nhà thầu đã tiến hành đổ 
bê tông sàn tầng 9, đang gia công lắp 
đặt cốp pha, cốt thép sàn tầng 10 tại 
cả 4 tòa. Song song, các hạng mục thi 
công cọc khoan nhồi (bể bơi + taluy dự 
án, thang cuốn); mương thoát nước 
ngoài nhà, đường rãnh, lan can, kết cấu 
thang cuốn…cũng đang được triển khai 
để dự án có thể đi vào vận hành một 
cách đồng bộ.

Công trường dự án Apec Mandala Wyndham Mũi 
Né đang là nơi làm việc của hàng ngàn công 
nhân, kỹ sư từ hai nhà thầu Ricons và Delta với 
mong muốn xây dựng lên một điểm đến nghỉ 
dưỡng mơ ước tại thiên đường nghỉ dưỡng biển 
Mũi Né.

Từ hình ảnh flycam tại dự án cho thấy Apec 
Mandala Wyndham Mũi Né đang được triển khai 
thi công rầm rộ. Điểm đến nghỉ dưỡng mơ ước với 
bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt vô tận 
dự kiến sẽ đi vào khai thác trong nay mai.

SỰ BÙNG PHÁT TRỞ LẠI CỦA DỊCH COVID-19 DƯỜNG NHƯ 
KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỦA CÁC DỰ 
ÁN TẠI APEC GROUP. BÊN CẠNH CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI THI 
CÔNG CẤP TẬP NHƯ PHÚ YÊN, MŨI NÉ, LẠNG SƠN, BẮC 
GIANG…CÁC DỰ ÁN KIM BÔI – HÒA BÌNH, NGHĨA LỘ…CŨNG BẮT 
ĐẦU TRIỂN KHAI CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG HẠ TẦNG, CHUẨN BỊ 
MẶT BẰNG CHO CÁC NHÀ THẦU VÀO XÂY DỰNG.

B Ả N  T I N  X Ó M

Apec Diamond Park Lạng Sơn là 
dự án quy mô lớn với chất lượng 
và đẳng cấp bậc nhất xứ Lạng. 
Theo cập nhật mới nhất của ban 
quản lý dự án, đường giao thông 
dự án đã hoàn thành 80%, thảm 
thô và phần vỉa hè tuyến QH5, 
QH6, QH7 đã hoàn thành 100%; 
tuyến QH4, QH2, QH1 đang được 
đẩy mạnh triển khai, tiến độ đạt 
70%. Bên cạnh đó, khối 
shophouse 4 tầng đã hoàn thành, 
lũy kế bàn giao được hơn 15% số 
căn.

Tiến độ thi công thần tốc và bàn giao 
đúng thời hạn của dự án khẳng định uy 
tín, tiềm lực tài chính vững chắc của 
chủ đầu tư, và năng lực thi công của 

nhà thầu. 

Apec Đa Hội – khu resort công nghiệp kiểu mẫu của làng thép 
nằm trong làng nghề Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Với 
quy mô rộng lớn lên đến 34,5ha và mức đầu tư hơn 1,155 tỷ 
đồng, Apec Group đã làm “hồi sinh” mảnh đất “rác” ngày nào, 
mang đến nhựa sống tràn trề cho nơi đây. Đây cũng là khu 
công nghiệp – đô thị xanh được đầu tư xây dựng bài bản, thân 

thiện với môi trường đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh. 

Theo cập nhật thông tin mới nhất từ BQL dự án, trạm xử lý 
nước thải hiện đã thi công xong 100% theo đúng tiến độ. Thời 
gian tới, nhà thầu Ecoba sẽ tiến hành triển khai công nghệ trạm 
xử lý nước thải và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 4/2021

apec đa hội

MŨI NÉ

BẰNG SỰ NỖ LỰC 
VÀ BỀN BỈ, CÁC CHIẾN 

BINH KINH DOANH CỦA APEC VẪN 
ĐANG TỪNG BƯỚC VƯỢT QUA CÁC KHÓ 

KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SỰ 
BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG, PHÁT HUY TINH THẦN ĐỘT 
PHÁ, SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI APEC ĐỂ CHINH PHỤC KHÁCH 

HÀNG VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÁNG KHÍCH LỆ.

Tháng 11 được xem là tháng hoạt 

động rực rỡ của team kinh doanh 

Huế. Sau thời gian chịu ảnh hưởng 

của mưa bão, team kinh doanh 

Huế đã chủ động “phá băng” thị 

trường với nhiều hoạt động như 

tự bỏ chi phí in tờ rơi và đẩy mạnh 

triển khai truyền thông sự kiện, 

làm nóng thị trường cho dự án. 

Nhờ những nỗ lực tuyệt vời, lần 

đầu tiên team kinh doanh Huế 

soán ngôi vương trong cuộc đua 

kinh doanh hàng tháng với tổng 

doanh số đạt 28,627,572,000đ. 

Đây cũng là team kinh doanh bất 

động sản có kết quả tốt nhất của 

tập đoàn trong tháng 11 tính đến 

thời điểm hiện tại.

Tạm nhường ngôi đầu bảng cho 

Huế, team kinh doanh trái phiếu 

lui về vị trí thứ 2 trong bảng xếp 

hạng. Team đang nỗ lực khắc 

phục các khó khăn trong việc 

triển khai các kênh marketing và 

sự bất ổn của thị trường để nâng 

cao doanh số. Với phong độ tốt 

và đội ngũ trẻ, năng động, nhiệt 

huyết, tin rằng team kinh doanh 

trái phiếu sẽ sớm trở lại ngôi đầu, 

thể hiện sức mạnh đáng gờm và 

luôn là đối thủ nặng ký của tất cả 

các team.

Là team xếp chót trong cuộc đua tháng 10 nhưng tháng 11, 

team kinh doanh H.O đã cho thấy sự nỗ lực thay đổi đáng 

kinh ngạc khi vươn lên vị trí thứ 3. Riêng team kinh doanh 

Bắc Giang, tháng 11 hiệu quả kinh doanh chưa đạt như 

mong đợi khi toàn team chỉ đạt doanh số gần 4,9 tỷ đồng. 

Team  Bắc Giang cần cố gắng hơn nữa để cải thiện kết quả.

Với team kinh doanh Hồ Chí Minh, tháng 11 đội ngũ chiến 

binh vẫn duy trì phong độ bán hàng với doanh thu hơn 2,1 

tỷ đồng. Tuy nhiên, sản phẩm bất động sản vẫn chưa có tin 

vui báo về. Team cần đẩy mạnh triển khai bán hàng các sản 

phẩm của công ty đồng bộ hơn nữa. 

team kinh doanh

trái phiếu

team kinh doanh

TTKD Huế

Trái phiếu

TTKD
Bắc Giang

TTKD
Hồ Chí Minh

TTKD H.O

tp. hcm

các team kinh doanh tháng 11
Bảng xếp hạng

1
2

4 5
3

APEC GROUP ĐẠI LÝ BÁN HÀNG
TẠI DA

11.15% 88.85%

Với thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, sự nỗ lực phấn đấu không 

ngừng nghỉ, danh hiệu chiến binh kinh doanh xuất sắc tháng 11 đã gọi tên chiến 

binh Đỗ Thiên Diệp - team kinh doanh Huế khi chốt thành công bốn sản phẩm 

LKV24-12, LKV24-13, LKV24-14 và LKV20-07 thuộc khu D, dự án Royal Park 

Huế. Với tổng doanh số đạt 15,389,472,000đ, Diệp sẽ nhận được quà tặng từ 

BLĐ là 1 bằng khen, 1 cuốn sách và 1 voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại khách sạn 

Mandala Bắc Ninh dành cho 2 người với tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 

2.000.000 đồng. Chúc Diệp luôn giữ được nhiệt huyết để tiếp tục giữ vững ngôi 

đầu bảng trong những tháng tiếp theo.

Bên cạnh Đỗ Thiên Diệp, team kinh doanh Huế còn một chiến binh cũng vô 

cùng xuất sắc là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn Nguyễn Thị Trang khi chốt thành 

công 2 căn hộ với tổng doanh số đạt 10,848,000,000đ. Với kết quả vượt trội 

này, Trang xứng đáng được vinh danh như một tấm gương về sự nỗ lực vượt bậc 

của Huế trong tháng 11. 

Chỉ còn hơn 2 tháng là chặng đua 2020 sẽ khép lại. Với tinh 

thần quyết chiến quyết tháng và nỗ lực bứt phá của các 

chiến binh và CBNV tập đoàn, tin rằng kết quả kinh doanh 

cuối năm của Apec sẽ rực rỡ hơn và đáng nhớ hơn nữa. 

ĐỖ THIÊN DIỆP |   TTKD HUẾ |   15,389,472,000 Đ

|   10,848,000,000Đ Đ

|   5,262,477,580 Đ

|   3,100,287,870 Đ

|   2,304,100,000 Đ

|   TTKD HUẾ

|   TTKD H.O

|   TTKD BẮC GIANG

|   TEAM KD TRÁI PHIẾU

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN CÔNG CHUẨN

MAI ĐÔNG VIÊN

ĐINH GIA TÚ

Tỉ trọng doanh số Apec
và đại lý phân phối

Top 5 chiến binh sale
xuất sắc nhất tháng 10

CẢM
HỨNG

đôi lời từ tác giả

Nhưng chính vì những khát khao quá lớn, 
kỳ vọng quá lớn và cả sự áp đặt, người 
lớn đã không thể lắng nghe và hiểu trẻ 
con. Rằng chúng thật sự cần gì? Muốn 

gì? Chúng cũng cần được mơ ước và khát 
khao thế nào?

Đ I  -  Ă N  -  C H Ơ I

Đ I  -  Ă N  -  C H Ơ I

N G Ư Ờ I  T I Ế P  L Ử A

B Ả N  T I N  X Ó M

A P E C  L U Ậ N

Rất cảm ơn Chuẩn đã chia sẻ những câu chuyện và bài học giá trị của bản thân 
bạn. Chúc bạn luôn có sức khỏe, hạnh phúc và sớm đạt được mục tiêu của bản 
thân! 

PHẢI CHĂNG CHÍNH NIỀM CẢM HỨNG 
TRONG CÔNG VIỆC, CẢM HỨNG TỪ 
NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP BÌNH DỊ 
NHẤT ĐÃ GIÚP TA VƯỢT QUA KHẢ 
NĂNG CỦA BẢN THÂN, DÁM DẤN THÂN 

ĐỂ MƠ LỚN?     

Có ai đó đã từng nói rằng: “Ước mơ đến với chúng ta 

ngẫu nhiên, không báo hiệu trước. Chỉ là một sự việc 

được khơi gợi được niềm cảm hứng và tiếp nhận bằng 

não bộ và trái tim nhưng mang lại thành công là thay đổi 

cả một cuộc đời nhập nhèm đen tối.” 

Đỗ Nhật Nam, tân sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM từng 

chia sẻ, ngay từ khi còn bé xíu em đã thích làm bác sĩ. Càng lớn, ý 

thích này càng hằn sâu trong tâm trí. Nam nói, em muốn chữa bệnh cứu 

người, em muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo bị bệnh nhưng không có 

tiền chạy chữa.

 

Ngày Nam nhận kết quả báo đỗ ĐH Y dược TP. HCM với số điểm 26.8, ba mẹ em mừng 

phát khóc. Ba mẹ chỉ là công nhân cạo mủ cao su. Vậy nên khi thấy con đậu vào một ngôi 

trường danh giá mừng quá mà khóc luôn, đó là những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh 

phúc, của cả niềm tự hào vô bờ bến.

Cùng chung ước mơ với Nam, Nguyễn Viết Huy Hoàng, bạn cùng lớp với Đỗ Nhật Nam chia sẻ 

“Con cũng ước mơ làm bác sĩ từ nhỏ vì nghĩ rằng làm bác sĩ cho ngầu. Nhưng lớn lên con 

được chính bạn Nam truyền cảm hứng, làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người, để giúp đỡ những 

người nghèo khổ mang bệnh nhưng không có tiền chạy chữa. Thế là con khát khao mình sẽ 

trở thành bác sĩ vì lẽ ấy”.

Có rất nhiều người trẻ như Nam, như Hoàng, bắt đầu ước mơ một cách mơ hồ, đầy ngẫu hứng 

nhưng lại ngày càng kiên định như thế. Bởi chính nguồn cảm hứng được khơi gợi đúng lúc, 

đúng thời điểm ấy mà những đam mê, khát vọng được khởi đầu. Niềm cảm hứng ấy nuôi 

dưỡng đam mê để những cô bé, cậu bé nhỏ xíu, gầy gò, đen đúa năm nào có thể phấn đấu 

chạm đến thành công, hiện thực hóa ước mơ trở thành công an, bác sĩ, luật sư, thành kiến trúc 

sư, marketer hay nhà kinh tế giỏi… 

niềm cảm hứng
nghe có vẻ to tát 

mà luôn tồn tại
khắp nơi xung quanh 
chúng ta,

nhưng
không ở đâu xa 

Niềm cảm hứng, hay đích xác là những cảm 

xúc thăng hoa, lôi cuốn mãnh liệt có thể biến 

thành động lực phấn đấu mạnh mẽ tạo ra 

hành động, khiến ta sẵn sàng đánh đổi thời 

gian, công sức, tiền bạc và trí tuệ để thực hiện 

nó. Nếu đam mê là ngọn lửa soi sáng cho 

bước đi của bạn trong tương lai thì nguồn 

cảm hứng chính là nhiên liệu để tiếp thêm sức 

mạnh cho niềm đam mê ấy ở hiện tại. Bạn hãy 

thử nghĩ xem, sống một cuộc đời không tìm 

được niềm cảm hứng, không được người khác 

truyền cảm hứng thì thật tẻ nhạt, buồn chán 

đến nhường nào. Ngày ngày trôi qua sẽ không 

biết mình cần phải làm những gì, và cũng 

không biết cuộc đời sẽ đi về đâu.

 

Và niềm cảm hứng nghe có vẻ to tát nhưng 

thực ra không ở đâu xa mà luôn tồn tại ở khắp 

nơi xung quanh chúng ta, từ những con người 

bình dị nhất. Câu chuyện của họ, ước mơ, 

niềm tin và sự nỗ lực của họ đã truyền cảm 

hứng cho những người sống xung quanh. 

Niềm cảm hứng không thể mất đi,
nó truyền từ người này sang người khác, 

nó lan tỏa rộng rãi trong cả một cộng đồng.

Trong những ngày tháng cuối cùng của 

cuộc đời mình, cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập 

vẫn mạnh mẽ, lạc quan dùng quãng thời 

gian ít ỏi còn lại để thực hiện những điều 

còn dang dở. Niềm cảm hứng với âm 

nhạc của anh, tinh thần chiến đấu kiên 

cường của anh trong cuộc chiến với căn 

bệnh ung thư quái ác đến phút giây cuối 

cùng đã truyền cảm hứng và tiếp thêm 

sức mạnh cho những ai đang gặp những 

khó khăn trong cuộc sống.      

Trong lĩnh vực thể thao, nếu nói về nguồn 

cảm hứng, chúng ta không thể không 

nhắc tới vận động viên Hoàng Xuân Vinh, 

người đã mang về huy chương vàng 

Olympic đầu tiên cho Việt Nam. Trải qua 

rất nhiều thất bại trong những cuộc thi, 

trước đó 4 năm, anh còn bị cận và tập 

luyện với đạn giả, bia giấy. Để rèn luyện sự 

tập trung, anh đã đứng hàng nghìn giờ 

bất động. Và nỗ lực được đền đáp xứng 

đáng, cái tên Hoàng Xuân Vinh mang 

đến vinh quang huy hoàng và niềm tự 

hào khôn xiết cho thể thao nước nhà,  

truyền cảm hứng to lớn cho các thế hệ 

vận động viên trẻ của Việt Nam.     

"Đừng bao giờ nghĩ
mình là người Việt Nam

người nước ngoài"

Suboi, một nữ raper trong làng âm nhạc underground Việt, người từng có cơ hội được tham 

dự và trực tiếp nói chuyện trong cuộc phát biểu với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại ở 

Quảng trường Thời đại Mỹ đã từng nói như vậy. Một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé mang 

một tình yêu vĩ đại với âm nhạc, từ niềm cảm hứng với một thứ âm nhạc có phần khác biệt 

nhưng lại thực sự ý nghĩa, “bay” và “chạm” đến nhiều trái tim khi mang nhiều thông điệp 

xã hội và văn hóa trong từng câu chữ, từng vần điệu. Cô tự tin đọc vang tiếng rap trước mặt 

hàng triệu người dân thế giới và khẳng định rằng người Việt Nam máu đỏ da vàng có đủ tự 

tin, khí chất và tiềm năng để sánh ngang với bạn bè năm châu. Từ cảm hứng bất tận với giai 

điệu và vần chữ, cô đã nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của mình 

với cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ với biết bao ước mơ và hoài bão, dám mơ 

ước và dám thể hiện.

Niềm cảm hứng là nơi mọi thứ bắt đầu, và nó cũng giúp ta 

tiếp tục phát triển trên suốt con đường đời. Mỗi khi khó khăn 

ập đến, niềm cảm hứng là nguồn động lực to lớn nhất, là lý do 

thuyết phục nhất khiến ta không thể khuất phục và bỏ cuộc. 

Và cứ thế ta lại cố gắng, đôi chân lung lay yếu đuối của ta kịp 

thời được dựa dẫm, trái tim mệt mỏi được tiếp thêm năng 

lượng, và ta lại như trở về những ngày đầu, với niềm cảm hứng 

mới mẻ và căng tràn, điều gì làm khó được ta?

Có niềm cảm hứng trong công việc, trong tình yêu, trong 

cuộc sống, ta tự động có một nguồn năng lượng tích cực, 

ta hân hoan thức dậy mỗi sáng để biến niềm cảm hứng 

thành thành quả, ta say mê nói về niềm cảm hứng của 

mình bằng ánh mắt long lanh và chân thành. Và đặc biệt 

nhất, ta tự hào khi niềm cảm hứng từ bé nhỏ ấy được cộng 

hưởng,  lan truyền tới nhiều và thật nhiều người khác. Nó 

có thể chỉ là một hành động rất nhỏ bé như đưa một người 

già qua đường, đỡ một người bị ngã nhưng lại mang một ý 

nghĩa phi thường, lan tỏa tình thương, lòng nhân ái đến xã 

hội và cộng đồng. 

Ở Apec, niềm cảm hứng tồn tại khắp mọi nơi, từ giữa những người đồng nghiệp hay giữa 

nhân viên với ban lãnh đạo. Cảm nhận được đường hướng phát triển quy mô rộng lớn, chứng 

kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của những đàn anh, đàn chị đang chèo lái con thuyền, 

Apecer như luôn được truyền một nguồn cảm hứng to lớn để “bay bổng” trong công việc 

của mình. Trong bài morning talk đầy cảm hứng về tiềm năng vô hạn của con người của 

người anh cả của gia đình Nguyễn Đỗ Lăng, Apecer cũng rất ngỡ ngàng khi chính mình cũng 

là niềm cảm hứng ngược lại cho ban lãnh đạo. 

Từ những bạn trẻ như anh Phùng Quốc Hải – thành viên ban trợ lý phụ trách kinh doanh gói 

kì nghỉ với câu nói cửa miệng “Thành công được hình thành từ những nỗ lực nhỏ bé không 

ngừng nghỉ.” Trong chín tháng đầu tiên, doanh thu thẻ kì nghỉ được 1 - 2 tỷ đồng với nhân 

sự chỉ khoảng vỏn vẹn 3 - 4 nhân viên. Cả team loay hoay và vô định giữa nhiều ngã rẽ. Nhiều 

cuộc họp bàn luận đến tận tối để tìm lối đi đúng đắn, nhiều chính sách bán hàng được nghiên 

cứu và xây dựng để tương thích với thị trường du lịch biến động. Quan trọng nhất, nguồn 

cảm hứng, động lực cũng như kim chỉ nam của thẻ kì nghỉ chính là giải quyết những vấn đề 

xã hội, nâng tầm chất lượng cuộc sống - “Đưa ước mơ nghỉ dưỡng năm sao đến gần hơn với 

mọi gia đình Việt”. 

Với sứ mệnh mang giá trị nhân văn đến cộng đồng cùng với sự số gắng, trau dồi kiến thức 

và kinh nghiệm, trong hai tháng trở lại đây, team kinh doanh thẻ kì nghỉ đã “lột xác”. Chúng 

ta vui mừng đón thêm vài chục chiến binh, nâng doanh số gấp khoảng 10-20 lần so với chín 

tháng đầu tiên cộng lại. Và những nỗ lực phi thường này đã làm cho chính vị chủ tịch của 

chúng ta phải nể phục và được truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ về một tương 

lai, một hành trình dài mà chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành.

Phải chăng chính niềm cảm hứng trong công việc, cảm hứng từ những người đồng nghiệp 

bình dị nhất đã giúp ta vượt qua khả năng của bản thân, dám dấn thân để mơ lớn?

Chúng tôi bắt nguồn từ niềm cảm hứng với văn thơ, bắt 

đầu từ niềm cảm hứng muốn viết lại những trang sử của 

Apec, những văn hóa, triết lý trân quý của BLĐ đến với 

không chỉ toàn bộ CBNV mà còn các thế hệ Apecer 

tương lai sau này. Thấm nhuần tư tưởng, đạo lý của nội 

bộ công ty cũng như muốn góp phần lưu giữ những giá 

trị vàng son mãi với thời gian, độc giả chính là nguồn 

cảm hứng bất tận, nguồn động lực to lớn nhất giúp 

chúng tôi cố gắng hoàn thiện. Từ những bản tin từ số 

đầu tiên và bây giờ đã tròn 10 số, chúng tôi tự hào khi 

luôn được đồng hành cùng các bạn trong hành trình 

hạnh phúc tại Apec! 

Khi muốn từ bỏ,

vì sao ta bắt đầu 
lý do

bản tin nội bộ
đôi lời từ ban biên tập

///

Căn phòng riêng của Phan Anh đầy những mô hình máy bay to nhỏ khác 
nhau, mảng tường lớn trên trần nhà được vẽ hình nền trời với một chiếc 
máy bay đang lao vun vút. Tranh ảnh trên bốn bức tường, những cuốn 
sách trên kệ... tất cả đều nói về nghề bay, phi công. Đến nỗi bất kỳ ai đặt 
chân vào căn phòng của cậu đều thốt lên “Lớn lên con muốn làm một 
phi công à?”

Cậu vẫn gật đầu nhưng không phải, đó không phải là ước mơ của cậu mà 
là ước mơ của ba cậu.

Ba cậu là hình mẫu lý tưởng cao to, đẹp trai, con nhà giàu, học hành tốt... 
Khi thi tốt nghiệp THPT xong ba có một ước mơ duy nhất đó là trở thành 
một phi công. Không biết bao nhiêu lần từ khi Phan Anh còn bé ba cậu 
thao thao kể về bầu trời, về độ cao, về cảm giác phóng khoáng khi được 
bay... tất cả chỉ là tưởng tượng, ba cậu chưa bao giờ chạm tới chiếc máy 
bay khao khát đó. Vì ông bà nội của Phan Anh chỉ cho ba cậu duy nhất 
một con đường đó là về công ty gia đình làm kế nghiệp ông.

Phan Anh được nghe bà nội kể rất nhiều về ba, vừa tự hào vừa xót xa!

Bà nhớ rất rõ ngay từ nhỏ ba cậu đã 
rất thích bầu trời, ba làm diều rất 
đẹp, tỉ mỉ từng chi tiết, lũ trẻ con 
cùng lứa cả xóm chiều tan học nào 
cũng tụ tập để nhờ ba làm diều rồi 
cùng chơi. Chiếc diều của ba luôn 
bay cao nhất, tiếng sáo hay nhất... 
Tuổi thơ đã chắp cánh cho ba giấc 
mơ về bầu trời. Ba yêu bầu trời đến 
mức những đêm hè nóng bức hay 
đêm đông lạnh giá đều trèo lên gác 
mái ngắm trời sao... bà còn kể có 
đêm ba ngủ quên cả trên mái làm cả 
nhà hốt hoảng.

Giấc mơ ấy cho ba quyết tâm trong suốt 12 năm đèn sách, ba chăm tập 
thể thao, ba học tốt Toán, Địa lý và đặc biệt ý thức việc học tiếng Anh. 
Hồi ấy nhà ông bà nội còn ở quê, ba mày mò hỏi cô, hỏi bạn, đọc sách 
và trở thành học sinh giỏi tiếng Anh xuất sắc nhất trường. Giấc mơ cứ 
lớn dần và khao khát mãi... Tất cả chỉ vụt tắt khi ông nội xé đôi tờ đăng 
ký nguyện vọng thi Đại học vào ngành Hàng không của ba và dập tắt 
ước mơ bằng một trận đòn tứa máu.

Gia sản bao lâu ông gây dựng rồi để lại cho ai? Ba phải kế nghiệp, phải 
thay ông lo chu toàn cho gia đình... Rồi ông mất sớm, ba không còn lựa 
chọn hay con đường nào khác. Chàng trai mang giấc mộng phi công dằn 
lòng dẹp bỏ tất cả để về tiếp quản công việc gia đình, về với máy móc, 
cao su. Thời gian cuốn trôi ba đi như thế với trách nhiệm và nỗi lo cơm 
áo, gạo tiền. Cho đến ngày mẹ sinh Phan Anh.

Sao cậu bé lại giống ba đến thế! Bà nội nói rằng bế Phan Anh không 
khác một nét nào với ba hồi nhỏ. Còn ba thì hạnh phúc khoe với mọi 
người rằng nhìn cậu mà ba ngỡ như mình đang soi gương.

Và giấc mơ dồn nén bao năm của ba lại trỗi dậy, được khơi lên mạnh mẽ. 
Con mình sẽ trở thành một phi công, sẽ thực hiện ước mơ mà tuổi trẻ 
mình đã bỏ lỡ. Nhất định như vậy. Ba nhớ lại tuổi thơ với khát khao mãnh 
liệt của mình và dùng tất cả kí ức đó để dệt nên giấc mơ cho con trai. 
Căn phòng của Phan Anh được ba tỉ mỉ đặt và thiết kế riêng vì ba tin 
rằng khi cậu bé luôn được nhìn thấy bầu trời, thấy máy bay, cậu bé sẽ 
nhen nhóm lên tình yêu đó. 

Khi Phan Anh còn học mẫu giáo, chuyến đi công tác xa nào của ba cũng 
có món quà trở về là một món đồ chơi hay mô hình máy bay. Ba đặt may 
bộ trang phục phi công cho cậu trong lễ hội Halloween tại trường, ba 
mua cho cậu những cuốn truyện về hành trình bay, về vũ trụ, dải ngân 
hà... Ba đầu tư cho cậu học Tiếng Anh, học my gym từ bé... Ba thấy mình 
đang cho con tuổi thơ mà mình từng mong ước. Bao nhiêu hạnh phúc, 
ước mơ, khao khát lại được khơi lên. Ba đang sống thực sự, tìm lại được 
mình thực sự và Phan Anh trở thành đại sứ của giấc mơ này.

Nhưng còn cậu bé? Ai quan tâm đến cảm xúc của cậu?

Khi ba mua máy bay mà cậu lại thích ô-tô, mẹ chỉ nói con nhận đi đừng 
làm ba buồn.

Khi cậu muốn đọc sách về động vật và rừng cây thay vì sách về máy bay, 
mẹ cũng nói rồi mẹ sẽ mua cho con, con đừng làm ba buồn.

Ngày Halloween cậu muốn hóa trang thành ma giống các bạn chứ 
không muốn mặc đồ phi công. Mẹ lại bảo bộ đồ này rất đẹp, không bạn 
nào có. Con mặc ba sẽ rất vui!

Căn phòng của cậu cậu không muốn có màu trời, cậu thích oto mô hình 
và đồ chơi lego thay vì máy bay.

Giờ học tiếng Anh với cậu là địa ngục, cậu thích học toán và thích tiếng 
Trung.

Có ai đó quan tâm đến tất cả những điều này không? Dành cho con 
những gì tốt nhất không phải là tốt theo những gì mình muốn mà là 
những gì con cần và tôn trọng ý kiến của con. Những gì ba Phan Anh 
thấy là tuyệt vời, thấy giá như tuổi thơ mình có được... đó hoàn toàn là 
suy nghĩ của ông và không có chuẩn đúng. Khi sinh ra một đứa con, 
mình không sinh ra bản photocopy của chính mình hay cứ cố gắng sao 
chép và sửa lỗi những gì mà mình chưa đạt được. Đứa trẻ nào cũng cần 
được tôn trọng, lắng nghe và đưa ra những chính kiến riêng.

Phan Anh cũng vậy, nhưng cậu bé khá cá tính và mạnh mẽ. Càng lớn cậu 
bé bắt đầu tìm cách phản kháng lại tất cả những điều ba cậu mong 
muốn. Cậu bỏ giờ học tiếng Anh, cậu nhét đống mô hình máy bay xuống 
gầm giường để đặt vào đó một bộ trống gõ inh tai cả nhà, cậu nằm ườn 
không đi tập thể thao mà đeo tai nghe bật nhạc hết cỡ không quan tâm 
đến thế giới... Cậu bé bắt đầu kết thân với lũ trẻ lêu lổng, tập tành hút 
thuốc, bỏ nhà đi hoang... Tất cả những gì cậu làm chỉ để khẳng định với 
ba: “Con sẽ làm theo những gì con thích. Con sẽ đi theo cách của con, 
con đường của con”.

Ba bất lực và trả lời tất cả những hành động của cậu bằng những trận 
đòn roi và quát tháo.

Mẹ không đứng về phía cậu, mẹ chỉ xót xa khóc, cố gắng xoa dịu cậu 
bằng những điệp khúc quá xưa cũ, rằng “đừng làm ba buồn”. Nhưng tất 
cả không có ý nghĩa gì cả? Ai quan tâm đến cảm xúc của cậu? Giấc mơ 
của cậu? Cậu buồn thì sao? Và thực sự cậu muốn gì???

Cậu chính thức bỏ nhà đi vào cuối năm học lớp 7, sau khi rút lõi vài triệu 
trong ví của mẹ.

Mấy anh bạn lông bông mà cậu quen được ở hàng game cho cậu tá túc 
tại quán. Cả một tuần trời cậu chỉ ăn mì tôm, chơi game và ngủ gục tại 
bàn.

Bố mẹ cậu hoang mang đi tìm từ hết nhà họ hàng, bạn bè, hỏi han cô 
giáo... Rồi cậu cũng hết tiền và phải quay về, và chắc rồi họ cũng sẽ tìm 
được cậu.

Nhưng thực sự làm sao để tìm lại đứa trẻ biết ước mơ và sống chính cuộc 
đời mình? Một đứa trẻ được trả về nguyên vẹn, không là phiên bản của 
ai, không cần phải trở thành một cái gì đó theo cách ba mẹ mong muốn, 
không phải là một đứa trẻ sinh ra để bù đắp những gì cuộc đời đã cướp 
mất từ ba mẹ nó?

Tìm về lại những điều đó, mới là sự trở về thực sự !!!

gánh ước mơ

NHƯNG THỰC SỰ LÀM 

SAO ĐỂ TÌM LẠI ĐỨA 

TRẺ BIẾT ƯỚC MƠ VÀ 

SỐNG CHÍNH CUỘC 

ĐỜI MÌNH? MỘT ĐỨA 

TRẺ ĐƯỢC TRẢ VỀ 

NGUYÊN VẸN, KHÔNG 

LÀ PHIÊN BẢN CỦA AI, 

Trong những năm tháng làm nghề của mình, tôi vô 

cùng may mắn được lắng nghe, được cảm nhận và 

chia sẻ rất nhiều câu chuyện qua lăng kính trẻ thơ. 

Đó là một cô bé được cưng chiều nhưng không hẳn 

hạnh phúc, một cậu bé chiến thắng mà rất đỗi cô đơn, 

một người mẹ luôn hi sinh tất cả mà không biết rằng 

sự hi sinh đó đã tạo ra áp lực cho con cái... “Những 

đứa trẻ gánh ước mơ” tưởng chừng nhưng đủ đầy và 

hạnh phúc nhưng trong em lại là những khoảng trống 

mênh mang.

Đây đều là những câu chuyện nhỏ có thật và ghi lại 

bằng cảm xúc. Tôi hi vọng ai đó sẽ tìm thấy mình 

trong đâu đó những câu chuyện và nhận ra đâu mới 

là điều quan trọng, ý nghĩa. Hãy hiểu con và đồng 

hành cùng con qua những khoảnh khắc tuổi thơ kì 

diệu và cả những nấc thang quan trọng trong cuộc 

đời.
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