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Học viện Doanh nhân Hạnh phúc tổ chức thành công hội thảo 
“Phá băng bất động sản, tìm cơ hội bứt phá hậu Covid-19”

“Không phải khách hàng không có tiền, vấn đề ở 
đây là làm sao sản phẩm của mình đủ tốt, đủ hấp 
dẫn và những người truyền tải sản phẩm đủ hấp 

dẫn thì sẽ thuyết phục được họ”, 

Ngày 27/05/2020, Hội thảo “Phá băng Bất động sản – Cơ hội bứt phá” đã được tổ 
chức thành công tại Grand Innovation Hub với sự tham gia của hơn 100 khách hàng 
là các nhà đầu tư, môi giới, đại lý bất động sản và gần 30 cơ quan thông tấn báo chí.
Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hội thảo chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp thuộc gói hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp hậu Covid-19 trị giá 50 tỷ đồng 
của Học viện Doanh nhân Hạnh Phúc. 

Lần đầu tiên sau thời gian dài “nghỉ đông”, bất động sản được đưa lên “bàn cân” dưới 
sự bàn luận và tham vấn của những chuyên gia có tiếng trong nghề. Đó là ông Đào 
Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Vinaconex, cựu CEO và là “cha đẻ” của Khu đô thị 
Ecopark - Khu đô thị phức hợp hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương; ông Nguyễn Đỗ 
Lăng, Chủ tịch Tập đoàn Apec, người sáng lập hệ thống Siêu thị Hạnh Phúc 0Đ đầu 
tiên tại Việt Nam và ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty IDJ Việt Nam, 
chủ đầu tư loạt dự án đình đám Apec Diamond Park Lạng Sơn và Apec Mandala 
Wyndham Mũi Né, Apec Mandala Wyndham Hải Dương...

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia nhận định mặc dù thị trường có nhiều dấu hiệu “đi 
xuống”, tuy nhiên, lượng hàng tổn bất động sản trên thị trường thực tế khá thấp và 
nguồn cung khan hiếm do nhiều khó khăn tồn tại từ cuối năm 2019, lại là điểm cân 
bằng khiến giá bất động sản không “tuột dốc” mà chỉ tạm thời “đóng băng”. Với tình 
hình như hiện tại, khi dịch bệnh đang được kiểm soát và tiến triển khả quan, thị 
trường bước dần vào giai đoạn hồi phục sau đại dịch, thì thời điểm Covid-19 chính là 
thời điểm “chạm đáy” của thị trường bất động sản. Dự kiến chỉ một thời gian ngắn 
sau dịch, giá bất động sản tại các thành phố lớn sẽ tăng nhẹ, kéo theo hàng loạt sự 
tăng giá của những dự án đầu tư trên cả nước.

ông Nguyễn Đỗ Lăng nhận định.

Lực cầu thị trường hiện nay đủ lớn bởi nhu 
cầu nhà ở vẫn cao, trong khi nhiều người 
cũng sẵn sàng nắm giữ tài sản second-home 
nếu họ cảm thấy đủ khả năng và có tiềm năng 
trong dài hạn. Tất nhiên, hậu Covid-19, thị 
trường bất động sản sẽ chuyển hướng thận 
trọng hơn, thiết lập nhu cầu mới thúc đẩy xu 
hướng phát triển bền vững. Đây cũng là lúc 
các doanh nghiệp đi qua “chiếc phễu lọc” cần 
một tư duy mới để bứt phá.

Cùng chung quan điểm trên, ông Đào Ngọc 
Thanh đánh giá, bất động sản Việt Nam vẫn luôn là tài sản có giá, càng bất ổn càng 
có giá. Tuy nhiên, tiêu chí ưu tiên khi chọn nhà của khách hàng cũng đã thay đổi, 
ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi để ở nữa mà còn là nơi đem đến cho gia đình 
trải nghiệm sống trọn vẹn dù trong hoàn cảnh bình thường hay dịch bệnh. Điều này 
buộc doanh nghiệp phải thay đổi mình để tạo ra được những sản phẩm giá trị, phù 
hợp hơn với nhu cầu của thị trường, đồng thời biết kể câu chuyện một cách chân thật 
hơn và đi đúng hơn vào nhu cầu thực sự của khách hàng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó tổng giám đốc APEC Group cho biết, "Trong thời gian 
dịch Covid, Apec là một trong số ít các đơn vị vẫn bán được hàng. Đó là điều chúng 
tôi bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ, bởi đó cũng là thành quả của quan điểm 
thấu hiểu khách hàng, biết kể câu chuyện khách hàng quan tâm, làm hết mình vì 
khách hàng, làm tất cả bằng tình yêu đối với sản phẩm, dịch vụ mà APEC đang thực 
hiện”.

Giai đoạn này, các nhà đầu tư không chỉ đơn thuần là “bắt đáy” hoặc chạy theo xu 
hướng, mà phải là người đón đầu xu hướng và tiên phong. Chính phủ đã sớm đưa ra 
những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhạy như các gói hỗ trợ doanh nghiệp 
hậu Covid-19, hoãn lùi thời gian nộp thuế, kêu gọi các doanh nghiệp lớn cùng chung 
tay khôi phục kinh tế, kích cầu thị trường. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, các doanh 
nghiệp và các nhà môi giới cần tìm ra cách tiếp cận khách hàng tốt hơn và thay đổi 
hình thức bán hàng offline – truyền thống sang online – công nghệ cũng là một giải 
pháp đột phá của nhiều doanh nghiệp trong thời kì đại dịch diễn ra.

Buổi tọa đàm đầu tiên do Học viện Doanh nhân Hạnh phúc tổ chức nhận được 
những đánh giá rất tích cực từ các khán thính giả, mở đầu tốt đẹp cho chuỗi các hoạt 
động chuyên đề tiếp theo:
 Chuyên đề 2:   “Giải cứu” khách sạn hậu Covid
 Chuyên đề 3:     Doanh nghiệp F&B sống sót và phục hồi sau đại dịch.
 Chuyên đề 4:  Những giai đoạn phát triển của doanh nghiệp CEO nào 
                                             cũng cần biết?
 Chuyên đề 5:    Sống sót sau Covid – Bí mật tăng trưởng đột phá
 Chuyên đề 6:    Nhà lãnh đạo thiền trong kinh doanh

Học viện Doanh nhân Hạnh phúc là hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ được thành 
lập bởi các doanh nhân trên nhiều lĩnh vực: ông Đào Ngọc Thanh (Vinaconex) ông 
Nguyễn Đỗ Lăng (Apec Group), ông Phạm Đình Đoàn (Phú Thái Holding), ông Đào 
Thế Vinh (Golden Gate Group), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Thái Hà Books), ông Phạm 
Thanh Hưng (Cen Group), ông Trần Anh Vương (DVN)… và nhiều doanh nhân khác. 
Học viện được thành lập hoàn toàn phi lợi nhuận với phần chi phí sẽ được đóng góp 
vào các hoạt động của Ngôi nhà Tri Thức, Thư viện Hạnh phúc và Siêu thị Hạnh Phúc 
0đ. Đây sẽ là bệ phóng tri thức, đồng hành và hỗ trợ nguồn lực kinh doanh, gieo 
những hạt mầm vĩ đại cho thế hệ doanh nhân trẻ - “thế hệ doanh nhân mới phụng 
sự, hạnh phúc, dấn thân”, góp phần phụng sự xã hội và giải quyết các vấn đề đang 
bỏ ngỏ, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo, đổi mới, hạnh phúc hàng đầu 
Châu Á và của thế giới. 

nhân sự

“tự do là phải tự lo”

Tháng 5 về, mang theo cơn mưa đầu hè tưới mát cả một vùng trời đầy nắng. Tháng 5 hòa 
quyện trong sắc đỏ của phượng và tiếng ca văng vẳng của những chú ve. Tháng 5 mang về 
chút nắng, chút mưa, chút ưu tư của cô cậu học sinh cuối cấp và cả một vùng thương nhớ 

về những mùa hè đã qua. Đây cũng là thời điểm các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra 
trường đến với thế giới của sự

Tháng 5, Apec Group đã chào đón gần 30 “Siêu chiến binh” 
tham gia vào khóa đào tạo thực chiến, ươm mầm tài năng 
của Công ty. Sau 3 tuần, Apec đã tìm kiếm được những hạt 
giống mới là hai bạn trẻ Hải Anh, Anh Thư thông minh và tràn 
đầy năng lượng.

Nói về việc tạo cơ hội và tin tưởng mãnh liệt vào tiềm năng 
của các bạn trẻ, ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Apec Group 
từng chia sẻ: “Tôi tự hào về dân tộc Việt Nam và luôn có một 
niềm tin mãnh liệt rằng, Việt Nam sẽ vươn vai sánh cùng 
những cường quốc trong châu lục và trên thế giới. Tôi luôn 
tin vào các bạn trẻ Việt Nam. Thực ra người Việt Nam rất 
thông minh, khả năng sáng tạo không hề thua kém gì bạn bè 
năm châu. Nhưng các để bạn có bật lên được, có bứt phá lên 
được, chúng ta không được quyền “hời hợt” nữa, hãy phát 
huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của dân tộc Việt Nam”. 

Có lẽ chính vì vậy, chỉ ở Apec Group người ta mới thấy một 
chương trình đào tạo nhân sự trẻ mới lạ đến vậy.
Không chỉ thành công trong chương trình tuyển dụng “siêu 
chiến binh”, tháng 5 cũng chào thêm đón 40 nhân sự mới 
trên toàn hệ thống. Mỗi nhân sự đến với Apec như một thành 
viên mới trong gia đình, sẽ không tránh khỏi những lạ lẫm, 
bỡ ngỡ nhưng chắc chắn một điều, ở Apec, mọi nhân viên 
đều được giúp đỡ và hỗ trợ để hòa nhập với văn hóa công ty 
và dần làm quen với công việc.

THÁNG 5/2020

Tiến độ dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên theo cập 
nhật từ Ban quản lý dựa án, cho đến thời điểm này vẫn 
diễn ra theo đúng kế hoạch xây dựng của chủ đầu tư và 
nhà thầu. Với lịch trình đã định sẵn, chỉ cần giữ đúng tiến 
độ, chỉ trong một thời gian không quá lâu nữa, thị trường 
du lịch nghỉ dưỡng Phú Yên sẽ chào đón sự có mặt của 
một siêu phẩm nghỉ dưỡng hiện đại hàng đầu. Hiện tại 
dự án đang xây và trát tường tầng 5, 6, 7, thi công kết cấu 
tầng 12.

Là dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đầu tiên của 
Apec Group, Apec Mandala Wyndham Phú Yên được bảo 
chứng chất lượng bởi thương hiệu thi công hàng đầu 
Ricons, tiến độ dự án phần nào nhận được nhiều sự tin 
tưởng của các nhóm khách hàng khác nhau trên khắp cả 
nước, đặc biệt là người dân Phú Yên.

APEC MANDALA WYNDHAM PHÚ YÊN 

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né vẫn 
đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ triển khai với 

cường độ làm việc của công nhân là 3 ca/ngày, 
hai nhà thầu Delta và Ricons thi công song 

song mỗi nhà thầu 2 tòa. Cùng với không khí 
làm việc hối hả, hăng say để đảm bảo đúng 

tiến độ bàn giao dự án nhưng đội ngũ thi công 
công trình vẫn giám sát chặt chẽ chất lượng 
các hạng mục để mang đến cho khách hàng 

một sản phẩm tốt nhất. Hiện các nhà thầu đã 
thi cột vách tầng 1, sàn tầng 2.

Cùng với tiến độ của dự án, chính sách hỗ trợ 
thanh toán “ân hạn nợ gốc vô thời hạn” sẽ là 

đòn bẩy cực kỳ quan trọng, góp phần tạo nên 
các giá trị đặc biệt của khách hàng về dự án 

Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Bên cạnh đó, 
mỗi một chi tiết không gian tại nội khu dự án 

đều được đội ngũ thiết kế xây dựng chăm chút 
kỹ lưỡng, tạo nên một chuẩn mực bất động 
sản thế hệ mới, khẳng định chất lượng đỉnh 

cao tại thiên đường nghỉ dưỡng biển Mũi Né.

APEC MANDALA WYNDHAM
MŨI NÉ

Hiện tại dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn đang hoàn 
thiện các căn shophouse từ SH2 – SH4: lắp đặt cửa, sơn 
tường, ốp đá mặt ngoài tầng 1. Dự kiến hết tháng 5/2020 
hoàn thiện xong 138/180 căn, cuối tháng 6/2020 hoàn 
thiện đủ 180/180 căn. SH1 đang thi công kết cấu cột từ 
tầng 2 đến tầng 5. Song song với đó Ban quản lý Lạng 
Sơn cũng đẩy mạnh tiến độ làm hạ tầng giao thông: đang 
thi công kết cấu nền đường (lớp subase và base, triển 
khai hệ thống ME ngầm vỉa hè...).

Những căn shophouse đang dần hoàn thiện càng thấy rõ 
tâm huyết của chủ đầu tư và nhà thầu khi thi công dự án. 
Được chau chuốt tỉ mỉ từ thiết kế bên ngoài đến không 
gian bên trong, shophouse Apec Diamond Park Lạng Sơn 
còn hội tụ tất cả những yếu tố cần thiết cho một bất động 
sản đẳng cấp. Với tiềm năng kinh doanh cao cùng khả 
năng sinh lời vượt trội, siêu phẩm Apec Diamond Park 
chính là sự lựa chọn đầu tư hoàn hảo trong thời điểm 
hiện nay.

APEC DIAMOND PARK LẠNG SƠN

Bên cạnh thiết kế ấn tượng, chiều cao nổi bật, chất lượng công trình 
vượt trội, Apec Aqua Park Bắc Giang còn ghi điểm nhờ tiến độ thi 
công. Càng gần tới thời điểm bàn giao dự kiến vào quý 3/2020, không 
khí tại công trường càng khẩn trương. 

Qua mỗi ngày, công trình càng hiện diện rõ nét và “chuẩn” hơn cả 
mong đợi.

Hiện tại, Apec Aqua Park Bắc Giang đang trong quá trình hoàn thiện 
những hạng mục cuối cùng. Công tác trát bao ngoài, lắp kính mặt 
dựng cơ bản đã hoàn tất. Bên trong, thang máy căn hộ đang được thi 
công, tầng mái đang tiến hành lát đá chuẩn bị trồng cây….Với việc 
song song thi công nhiều hạng mục cùng lúc, chủ đầu tư đang không 
ngừng nỗ lực để cư dân Apec Aqua Park Bắc Giang nhanh chóng có 
cuộc sống ổn định sau khi nhận bàn giao căn hộ.

Sức trẻ là tương lai và nền tảng để đưa một doanh nghiệp đến những miền 
đất mới. Với mong muốn đào tạo lớp trẻ trở thành lớp kế cận, bệ phóng 
vững chắc kiến tạo lên những điều kì diệu và tuyệt vời nối tiếp hành trình 
phụng sự, ngày 08/05/2020 Apec Group đã tổ chức chương trình đào tạo 
cho 70 nhân viên kinh doanh và siêu chiến binh toàn miền Bắc. 

Mở đầu buổi đào tạo, ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Apec Group đã chia sẻ  
về “Triết lý kinh doanh hạnh phúc – Bí mật thành công của Apec”. Theo chia 
sẻ, con đường kinh doanh của Apec Group là một hành trình hạnh phúc, mà 
hạnh phúc ở đây chính là sự “cho đi” bằng tất cả tấm lòng, mong cầu những 
điều tốt nhất cho khách hàng, vì khách hàng. “Khi chúng ta cho đi như thế là 
chúng ta đã thắng được lòng ích kỷ của mình, chúng ta nghĩ đến người 
khác, muốn giúp đỡ người khác, muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho 
người khác. Khi chúng ta cho đi, chúng ta không nghĩ rằng mình cho đi như 
thế để tìm niềm vui và hạnh phúc nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn đến với 
mình, không tìm cầu cũng tự nhiên đến”. – Ông Lăng chia sẻ.

Tiếp theo, các chiến binh Apec đã được chị Trần Thị Đạt, thành viên trong 
Ban trợ lý chia sẻ về mô hình “Hệ sinh thái hạnh phúc tại Apec Group”. Qua 
chia sẻ, những hình dung tổng thể về các lĩnh vực mà Apec Group đang phát 
triển như: bất động sản, du lịch – khách sạn, trái phiếu, nông nghiệp hữu cơ, 
giáo dục đào tạo… không chỉ mang đến cho các bạn sale những kiến thức bổ 
ích về các dự án mà Công ty đang phát triển mà còn tiếp thêm sự tự tin cho 
các “chiến binh” sale, cổ vũ tinh thần các chiến binh để mọi người có sự bứt 
phá, tự tin và cống hiến hết mình cho Công ty.

Kết thúc ngày đào tạo đầu tiên tại hội sở, nhân viên kinh doanh toàn miền Bắc đã di 
chuyển về khách sạn Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh để tham dự một bữa tiệc “gala 
dinner” ấm cúng. Đây cũng là giờ phút hiếm hoi để toàn bộ nhân viên tại các trung 
tâm kinh doanh miền Bắc có cơ hội để làm quen, chia sẻ và trao đổi kiến thức chuyên 
môn cùng nhau, giúp cho tinh thần đoàn kết được thổi bùng lên mạnh mẽ.

Buổi học tiếp theo tập trung sâu hơn vào chuyên môn với chủ đề về “Định giá chính 
mình: Bạn bán hàng để làm gì?”. Chị Trần Thị Đạt tiếp tục trò chuyện về ý nghĩa cuộc 
đời, quản trị bản thân dành cho sales và ý nghĩa của việc bán hàng. Theo chị, một 
trong những yếu tố quan trọng để phát triển mạnh trong nghề chính là việc xây 
dựng đội nhóm, phong cách làm việc teamwork, cho là nhận, chia sẻ và đào tạo lẫn 
nhau để giúp đồng đội và bản thân cùng tiến bước.

Phần cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, anh Nguyễn Quang Huy, Phó 
Giám Đốc phụ trách phát triển dự án của tập đoàn và anh Phạm Duy Hưng, Phó Tổng 
Giám Đốc điều hành của tập đoàn đã chia sẻ về chủ đề “Quản trị cuộc đời”. Trong đó, 
những bài toán để xây dựng thương hiệu, nội lực bản thân, làm thế nào để phát triển 
hệ sinh thái khách hàng, xây dựng cộng đồng khách hàng và cách chốt sales với giới 
tinh hoa từ việc bán cho khách hàng triết lý, coi khách hàng là “máu mủ ruột già” đều 
được lần lượt làm sáng tỏ…

Với nhiều hoạt động và nhiều chia sẻ ý nghĩa, trong tương lai, chắc chắc những hoạt 
động đào tạo nội bộ sẽ còn được đẩy mạnh nhiều hơn nữa để nâng cao chuyên môn 
của bản thân và phát triển kĩ năng toàn diện. Mỗi chiến binh sales sẽ trở thành một 
“đại sứ thương hiệu” của Apec Group, một nhân viên bán hàng có “tâm” và có “tầm”, 
giúp cho cỗ máy xe tăng Apec tiến xa hơn nữa trên hành trình hạnh phúc, phụng sự 
xã hội. 

APEC AQUA PARK BẮC GIANG

Theo thông tin mới nhất từ ban quản lý dự án, cập nhật đến ngày 24/05/2020, dự án Apec 
Mandala Wyndham Hải Dương đang trong quá trình thi công đổ sàn tầng đổ mái tầng 7. Từ 
tầng 7 dự án, Apec Mandala Wyndham Hải Dương đã có thể thu trọn thành phố Hải Dương 

vào tầm mắt với tầm nhìn “vô cực”.

Tiến độ dự án là một trong những thước đo đầu tiên để khách hàng nhìn nhận, đánh giá, tin 
tưởng và lựa chọn một thương hiệu, một sản phẩm. Vì lẽ đó, IDJ Việt Nam luôn ưu tiên hợp 

tác với những nhà thầu uy tín, có năng lực và giàu kinh nghiệm để triển khai thi công các dự 
án của mình. 

Việc dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương đang thay đổi từng ngày do được thi công 
theo đúng tiến độ đã đề ra chắc hẳn sẽ khiến cho khách hàng và các nhà đầu tư hết sức vui 

mừng và tin tưởng mình đã lựa chọn đúng. 

APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

siêu chiến binh 2020 &
nhân viên kinh doanh

Định giá chính mình:
Bạn bán hàng để làm gì?”

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, 
muốn đi xa thì phải đi cùng nhau.”

toàn miền Bắc 

CON ĐƯỜNG KINH DOANH 
CỦA APEC GROUP LÀ MỘT 

HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC, 
MÀ HẠNH PHÚC Ở ĐÂY 
CHÍNH LÀ SỰ “CHO ĐI” 

BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG, 
MONG CẦU NHỮNG ĐIỀU 

TỐT NHẤT CHO KHÁCH 
HÀNG, VÌ KHÁCH HÀNG

Grand Innovation Center 
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Grand Innovation Center - văn phòng giai đoạn 2 của Apec Group với diện tích 
1700m2 đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa vào hoạt động.
 
Theo thông tin từ anh Nguyễn Việt Hoàng – KTS chủ trì thiết kế, hiện công trình đã 
hoàn thành 75% tiến độ. Một số khu vực như phòng Chiếu phim Dự Án + Đào tạo, 
Thư viện + khu tổ chức hội thảo linh hoạt, khu Pantry, phòng trưng bày vật liệu, 
phòng Dance + Yoga, không gian Massage, Phonebooth đều đã hoàn thành cơ bản. 
“Hiện còn thiếu nội thất một số khu vực nữa, chúng tôi đang đợi hàng về để hoàn 
thiện. Dự kiến văn phòng có thể chính thức khai trương trong tháng 6.” 

Được biết, Grand Innovation Center nằm trong kế hoạch mở rộng văn phòng nhằm 
đáp ứng nhu cầu nhân sự đang ngày càng tăng nhanh của Apec Group. Sau khi hoàn 
thành, đây sẽ là trung tâm sáng tạo đột phá của Apec và là nơi ươm ầm cho các start 
up và các tài năng trẻ với nhiều hạng mục như Quỹ đầu tư khởi nghiệp, Vườn ươm 
doanh nghiệp, Apec và những người bạn, CEO Accademy, Architect Academy, 
Marketing Academy, Spa Academy, Hotel Academy, Trung tâm ươm mầm tài năng 
nhí, Trung tâm trải nghiệm, nghiên cứu và đào tạo ẩm thực Việt Nam và thế giới…
Grand Innovation Center cũng là nơi sẽ diễn ra Hội thảo Phá băng bất động sản - 
Chương trình hội thảo thuộc chuỗi hoạt động của Học viện Doanh nhân Hạnh Phúc 
được tổ chức với mục đích “cứu trợ” doanh nghiệp Việt cùng vượt khó để bứt phá hậu 
Covid-19 ngày 27/05.

ĐÂY SẼ LÀ TRUNG TÂM SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ CỦA 
APEC VÀ LÀ NƠI ƯƠM ẦM CHO CÁC START UP 
VÀ CÁC TÀI NĂNG TRẺ

siêu thị
hạnh phúc

THỜI GIAN THẤM THOÁT TRÔI 

QUA, ĐÃ 48 NGÀY KỂ TỪ NGÀY 

SIÊU THỊ HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU 

CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG.

Từ tháng 12/2019, đại dịch Covid-19 càn quét hơn 210 quốc gia, với hơn 2,7 
triệu ca nhiễm, gần 330 nghìn ca tử vong. Đến nay, dịch bệnh vẫn chưa được 
kiểm soát triệt để, diễn biến vẫn còn phức tạp tại nhiều đất nước. Tại Việt 
Nam, đại dịch Covid để lại tác động vô cùng tiêu cực đối với mọi hoạt động 
kinh tế - xã hội; trong đó, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều chịu khủng 
hoảng nặng nề kéo theo tình trạng trì trệ, phá sản của hàng nghìn doanh 
nghiệp. Chứng kiến hàng nghìn người lao động mất việc làm, rơi vào trạng 
thái khó khăn, cùng cực vì dịch bệnh, người chèo lái con thuyền Apec không 
cầm được sự xúc động và xót xa. Có lẽ anh cùng ban lãnh đạo đã trăn trở, ấp 
ủ từ lâu và quyết tâm chia sẻ suy nghĩ của mình về một mô hình thiện 
nguyện chưa từng có.

Ngày 13/04/2020, Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng chính thức có mặt tại 17 tỉnh 
thành, phục vụ bà con những nhu yếu phẩm thiếu yếu nhất như gạo, mì, 
dầu ăn, muối, mắm, trứng,… Với sự chỉ đạo sát sao từ ban lãnh đạo kết hợp 
với tinh thần đoàn kết, làm việc hết mình của toàn bộ các phòng ban, siêu thị 
Hạnh Phúc đã thực sự trở thành một điểm đến hỗ trợ cho hàng ngàn gia 
đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Thông điệp “lan tỏa yêu thương” được đón nhận từ giới truyền thông và 
đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Quan trọng hơn cả, những công sức, 
những nỗ lực của tất cả chúng ta đã giúp đỡ được 89.485 người (tính đến 
ngày 26/05/2020). Nhờ tinh thần tương thân tương ái của người Apec cộng 
với sự ủng hộ, đóng góp to lớn từ 910 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, siêu 
thị đã được mở rộng khắp 21 điểm tại 17 tỉnh thành phố. Tính đến thời điểm 
hiện tại, dự án Siêu thị Hạnh Phúc 0Đ đã nhận được 1,3 tỷ đồng tiền mặt 
quyên góp, hơn 3,2 tỷ đồng quà, hiện vật được quy đổi. 

Không chỉ dừng lại ở đó, chỉ 1 tuần sau khi siêu thị hoạt động, ban tổ chức 
đã triển khai một chương trình vô cùng nhân văn khác mang tên “Bánh mì 
kẹp sách”, nhằm khuyến khích người nghèo xây dựng văn hóa đọc và phần 
nào mở ra nhiều lối suy nghĩ mang tính triết lý. 

Trong quá trình vận hành chuỗi siêu thị, Apecer luôn trăn trở làm thế nào để 
siêu thị ngày một ý nghĩa hơn, làm thế nào để những cân gạo, những gói mì 
được đưa tới nhiều người nghèo hơn nũa. Có lẽ đó chính là lý do “Chuyến xe 
hạnh phúc” được ra đời và lăn bánh. Chúng ta cùng hiểu rằng, nếu như trực 
tiếp tìm đến từng xóm nhỏ, chắc chắn rằng sẽ càng có nhiều người có hoàn 
cảnh khó khăn được hỗ trợ. 

Chuyến xe hạnh phúc đã đến với xóm chạy thận Bạch Mai, xóm ngụ cư bãi 
giữa sông Hồng, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ tại Hà 
Nội, xã Tân Kim, Tân Hòa, Tân Thành, Thượng Đình, Điềm Thụy tại Thái 
Nguyên, cô nhi Viện Mằng Lăng, huyện Song Hinh, huyện Sơn Hòa, huyện 
Tây Hòa tại Phú Yên…để động viên và hỗ trợ kịp thời những mảnh đời kém 
may mắn.

Với phương châm “Lương thực cứu đói, sách cứu đời”, ngày 24/4 - ngày hội 
sách quốc tế, chuyến xe hạnh phúc, chuỗi hoạt động của dự án Siêu thị 
Hạnh Phúc 0Đ được tiếp nối gửi trao đến những em nhỏ khó khăn những 
nhu yếu phẩm cần thiết, và đặc biệt là sách. Địa điểm đầu tiên khởi hành lăn 
bánh để lan tỏa yêu thương là lớp học tình thương tại ngôi chùa Hương Lan 
- Chương Mỹ - Hà Tây. Những ánh mắt chăm chú đọc sách của các bạn nhỏ 
chính là động lực lớn nhất của đội ngũ cán bộ nhân viên gia đình Apec và các 
bạn tình nguyện viên tổ chức nhiều “Lớp học hạnh phúc” hơn nữa để lan tỏa 
những hoạt động bổ ích đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho 
các em vẽ lên những bức tranh rõ nét về một tương lai tươi sáng hơn.

Ngoảnh mặt nhìn lại chặng đường đã đi qua, có lẽ chúng ta có thể tự hào 
mỉm cười bởi những điều tuy nhỏ bé nhưng phi thường đã không những 
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn chạm tới cả trái tim của những 
nhà hảo tâm, giúp họ có một cầu nối minh bạch đến với người nghèo. Đây 
cũng chính là nguồn năng lượng dồi dào nhất giúp chiếc tàu Apec chở ngày 
càng nhiều niềm hạnh phúc hơn nữa đến với những mảnh đời kém may 
mắn trong cuộc sống. 

Với sứ mệnh phụng sự xã hội, Apec tin rằng thành công tại chặng đường này 
là bước đệm để chúng ta tiến xa và vững chắc hơn nữa trên hành trình hạnh 
phúc trong tương lai.
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để
"NẾU MUỐN THÀNH CÔNG, 

BẠN PHẢI DẤN THÂN VÀO NHỮNG CON ĐƯỜNG MỚI,  

CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI DU LỊCH TRÊN LỐI MÒN 

CỦA NHỮNG THÀNH CÔNG ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN" 

– CỰU TỔNG THỐNG MỸ JOHN D. ROCKEFELLER –

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ dấn thân vào một cuộc hành trình tự khám phá chính mình 
và mọi đích đến đều do con đường bạn lựa chọn trước đó. Bởi tư duy của con người không 
phải là bất biến và chỉ cần đào sâu suy nghĩ thì nhất định sẽ nghĩ ra được cách làm mới, hay 
hơn, xuất sắc hơn. 
Câu chuyện về 2 vị hòa thượng gánh nước trên núi là một ví dụ. Chuyện rằng, có hai hòa 
thượng nọ sống trong hai ngôi chùa trên hai ngọn núi sát cạnh nhau, một người tên Nhất 
Hưu, một người tên Nhị Hưu. Trên cả hai ngọn núi này đều không có nước, do vậy mỗi ngày 
hai hòa thượng này đều phải đi xuống khe suối nhỏ gánh nước về dùng.

Bởi thời gian đi gánh nước thường trùng nhau lại thường xuyên gặp mặt nên lâu dần hai 
hòa thượng trở thành bạn bè. Cứ như vậy thời gian dần trôi thấm thoắt đã năm năm. Một 
ngày nọ Nhị Hưu lại đi ra suối gánh nước như mọi khi bỗng phát hiện Nhất Hưu không xuất 
hiện. Trong lòng Nhị Hưu thầm nghĩ chắc hòa thượng Nhất Hưu ngủ quên mất rồi.
Cứ thế trôi qua đến ngày thứ hai, thứ ba đều không thấy Nhất Hưu đi gánh nước. Tới cả một 
tuần rồi qua 1 tháng đều không thấy Nhất Hưu xuất hiện. Nhị Hưu rất lo lắng liền nghĩ: 
"Chắc bạn mình mắc bệnh rồi, mình phải đi hỏi thăm anh ấy một chút, xem có thể giúp gì được 
không".

Nhị Hưu lên núi tìm tới ngôi chùa của Nhất Hưu, thì phát hiện Nhất Hưu đang tập quyền 
cước trước cổng chùa, nhìn không giống như ốm đau bệnh tật gì cả. Ngạc nhiên Nhị Hưu 
lên tiếng hỏi "Đã một tháng rồi không thấy anh xuống núi lấy nước, sao anh không đi gánh 
nước mà vẫn có nước dùng?"

Ở Apec, không thiếu những người như Nhị Hưu chăm chỉ, những thiên lý mã đang chờ 
mong một ngày được phát huy hết năng lực, sở trường nhưng cũng không ít các tấm 
gương như Nhất Hưu kiên trì, bền chí và luôn sẵn sàng thay đổi, dấn thân.

Anh Phạm Duy Hưng – Phó Tổng giám đốc tập đoàn chia sẻ, anh vào công ty từ vị trí thực 
tập sinh, làm qua thư ký văn phòng hội đồng quản trị rồi Chánh văn phòng Hội đồng quản 
trị, chuyên viên phân tích chứng khoán. Lúc khủng hoảng tới, không có nhân sự, anh được 
điều chuyển làm trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng IT rồi trưởng phòng phân tích đầu 
tư, Phó giám đốc dịch vụ chứng khoán… Những tưởng cả đời cứ sáng mua chiều bán như 
vậy nhưng chứng khoán trồi sụt, để tiến lên, công ty lại giao cho anh chuyển sang làm thời 
trang rồi nội thất, tiệc cưới, nhà hàng, xây dựng…

Không chỉ anh Phạm Duy Hưng mà mỗi anh, chị thuộc thế hệ đi trước, những người lãnh 
đạo kỳ cựu tại Apec đều thật sự là một tấm gương cho thế hệ trẻ học hỏi. Công ty phát 
triển, mở rộng nhiều lĩnh vực, không thể thiếu vai trò hậu phương vững chắc của các “nữ 
tướng của Apec”. Các dự án của Apec Group nay đã trở thành biểu tượng tại nhiều địa 
phương nơi Apec đặt chân đến không thể thiếu tinh thần lăn xả, sẵn sàng đi công tác xa gia 
đình, xa vợ con để hoàn thành nhiệm vụ của các anh trong BQL dự án như anh Vũ Chinh, 
anh Ngọc Anh ở Phú Yên; anh Lương Văn Hiện, anh Nguyễn Ngọc Dương ở Lạng Sơn, anh 
Bùi Văn Diện ở Mũi Né ... Tinh thần dấn thân của thế hệ trước được truyền thừa tới thế hệ 
trẻ của Apec càng trở nên mạnh mẽ hơn. 

Nguyễn Phương Thắng, sinh năm 1995, tốt nghiệp chuyên ngành Finance and Investment 
- trường Đại học Nottingham (Anh), trở về Việt Nam với ước mơ "giải cứu thế giới". Gia nhập 
Apec Group với vị trí trainee nhưng 3 tháng sau, cô gái nhỏ bé đã đem đến cho BLĐ hết bất 
ngờ này tới bất ngờ khác bởi sự thông minh và tinh thần làm việc lăn xả của mình. 25 tuổi, 
cô gái ấy đã là CEO 9X đầu tiên của Apec và đang dần bước những bước đầu tiên trên con 
đường tiến tới giấc mơ vĩ đại của mình. 

Ngọc Diệp – Cô gái nhỏ với câu nói “Điều nhỏ bé phi thường” gia nhập Apec từ cuối năm 
2018. Từ vị trí nhân viên, qua nhiều nỗ lực cố gắng và tinh thần làm việc quyết liệt “can do”, 
cô gái sinh năm 1994 đã khẳng định được vị trí, năng lực của mình, trở thành quyền trưởng 
phòng thủ tục dự án.

Không chỉ dấn thân trong công việc mà trong các hoạt động cộng đồng, người Apec cũng 
chưa từng ngần ngại, do dự.

Những ngày hè đổ lửa, thông tin, hình ảnh về Siêu thị Hạnh phúc của Apec ngập tràn các 
mặt báo và trên sóng truyền hình bên cạnh những thông tin cập nhật về tình hình dịch 
bệnh Covid-19. Những con người Apec bé nhỏ nhưng có nghị lực phi thường tỏa đi khắp 
các tỉnh thành, thành lập Siêu thị Hạnh phúc nhằm hỗ trợ người dân nghèo, những người 
yếu thế trong xã hội vượt qua dịch bệnh. 

Trong cuộc chiến Covid-19 này, tinh thần dấn thân của người Apec thể hiện rõ hơn bao giờ 
hết khi “song Dũng” phòng Concept và Quản lý thiết kế sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào Quảng 
Trị ngay trong đêm mở Siêu thị Hạnh phúc. Giữa cái nắng rát lưng của đất trời Phú Yên, anh 
Vũ Chinh và các bạn trong BQL dự án vẫn kiên trì mang những món quà nghĩa tình trên 
chuyến xe Hạnh Phúc đến từng điểm xã.  

Thoáng trong đám đông đang đứng xếp hàng chờ nhận nhu yếu phẩm tại Hà Tĩnh, người 
ta thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ Phạm Châu của phòng Chăm sóc khách hàng đang mướt 
mải hỗ trợ bà con; hay ở Ninh Thuận, 2 cô gái xinh xắn Ngọc Diệp – phòng Thủ tục dự án 
và Thùy Trang – phòng Mua hàng sau khi phát cả ngàn suất quà lại tiếp tục chất quà lên 
chiếc Dream chiến, rong ruổi trên khắp các nẻo đường của thành phố Ninh Thuận trong 
đêm tìm và trao quà cho những người nghèo, nỗ lực hoàn thành trọng trách công ty giao 
phó... Hàng chục siêu thị Hạnh phúc ở các tỉnh được triển khai và đi vào vận hành sớm, hỗ 
trợ kịp thời bà con nhờ tinh thần dấn thân đầy quyết liệt của các bạn trẻ.

Lời dạy của đức Khổng Tử về điều đầu tiên để tu thân được đó là cách vật. Tức là truy tới 
cùng sự hiểu biết về vật. Để làm được như thế luôn cần giữ một khoảng cách giữa ta và 
điều ta làm thì mới có thể soi rọi rõ chính ta hơn. 

Sự dấn thân giúp người dấn thân thấy được chính mình qua người khác hay qua điều mình 
làm. Rõ ràng, dấn thân cho ai đó, vì điều gì đó chỉ có lợi chứ chẳng thiệt gì.

Tựu chung lại, việc của chúng ta – mỗi con người đang sống là cứ dấn thân, hành trình này 
bắt buộc ta phải vì ai đó, hay vì điều gì đó. Tùy mỗi người mà trạng thái sẽ là dấn thân để 
tìm mình, hay dấn thân để thăng hoa mình. Duy trì được con người, phong cách sống như 
vậy đến cuối đời, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ vô cùng ý nghĩa!

Anh tự nhận mình của quá khứ không có 
chiều sâu về mặt tâm hồn cũng như con 
người, chỉ biết nghĩ về mình, luôn đặt lợi 
ích của mình lên trên nên luôn lo sợ, căng 
thẳng và đấu tranh rất nhiều khi nhận 
nhiệm vụ mới. Sợ mất uy tín, vị trí lung 
lay hay tệ hơn là bị đuổi việc. Trải qua 
nhiều vị trí, nếm đủ thăng trầm, thất bại, 
điều anh đúc rút cho các bạn trẻ hôm nay 
chính là đừng lo lắng sợ hãi, dám dấn 
thân, đương đầu với những khó khăn. 
Mỗi khi được giao nhiệm vụ mới hãy đón 
nhận và trải nghiệm nó. Bởi trải nghiệm 
của người đứng trên đỉnh núi rất khác với 
người chỉ ngồi một chỗ.

Nhất Hưu cười và đưa Nhị Hưu hòa thượng ra 
hoa viên sau chùa, chỉ vào giếng nước và nói: 
"Năm năm qua mỗi ngày gánh nước, tụng kinh 
xong, tôi đều dùng thời gian rảnh còn lại để đào cái 
giếng nước này. Bây giờ giếng đã đào xong, mạch 
nước cũng đã được khai thông nên giếng đầy nước 
rồi, từ nay về sau tôi không phải đi xuống núi gánh 
nước nữa! Do vậy tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều 
thới gian làm những việc mình thích, ví dụ như tập 
quyền cước đây này!"

Nhờ chủ động, dấn thân mở một đường mới, sau 
5 năm Nhất Hưu không phải cực nhọc vất vả 
dành thời gian đi gánh nước, còn Nhị Hưu thì vẫn 
vậy, hằng ngày đều phải xuống núi, không được 
nghỉ ngơi.

Đương nhiên người đồng thời vừa gánh nước 
vừa đào giếng sẽ vất vả cực nhọc hơn người chỉ 
đi gánh nước, sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn. 
Tuy nhiên, khi thành quả tạo ra, giếng nước đào 
xong, Nhất Hưu đã có thể thoải mái lựa chọn 
những bước đi tiếp mà không cần lăn tăn dành 
thời gian gánh nước phục vụ những nhu cầu cấp 
thiết hàng ngày.

TRONG CUỘC SỐNG, MỖI 
NGƯỜI SẼ DẤN THÂN VÀO 
MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 
TỰ KHÁM PHÁ CHÍNH 
MÌNH VÀ MỌI ĐÍCH ĐẾN 
ĐỀU DO CON ĐƯỜNG BẠN 
LỰA CHỌN TRƯỚC ĐÓ

Làm người "đào giếng"
hay chỉ

làm người "gánh nước"? 

LỰA CHỌN LỐI MÒN ĐỂ MÃI LÀ HẠT CÁT HAY DẤN THÂN, 

NỖ LỰC NHIỀU HƠN ĐỂ LÀ MỘT NGÀY TRỞ THÀNH NGỌC 

SÁNG, TẤT CẢ ĐỀU TỰ DO BẢN THÂN 

MỖI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH. 

MỖI KHI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ MỚI HÃY ĐÓN 
NHẬN VÀ TRẢI NGHIỆM NÓ. BỞI TRẢI NGHIỆM CỦA 

NGƯỜI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI NÓ RẤT KHÁC VỚI 
NGƯỜI CHỈ NGỒI MỘT CHỖ.

NGỌC DIỆP – CÔ GÁI NHỎ 
VỚI CÂU NÓI “ĐIỀU NHỎ BÉ 

PHI THƯỜNG” 

“hành động”

Trải nghiệm
của chương trình “Siêu chiến binh” 

được gói gọn trong một từ  

Chào Hải Anh và Anh Thư, chúc mừng hai bạn đã 
chính thức trở thành thành viên của đại gia đình 
Apec sau chương trình đào tạo “Siêu chiến binh”. 
Hai bạn có thể giới thiệu một chút về mình không?

Anh Thư: Chào chị, em là Thư, rất vui khi được chia sẻ 
với chị ngày hôm nay! Em tốt nghiệp chuyên ngành 
Quản trị Du Lịch trường Đại Học Hà Nội. Em rất thích tổ 
chức sự kiện và tìm kiếm thử thách, sự mới lạ. Em nghĩ 
đó là lý do tại sao giờ đây em ở APEC. 

Hải Anh: Chào chị, em là Hải Anh. Em cũng vừa tốt 
nghiệp ĐH Luật cách đây khoảng 3 tháng. Từ năm 2 đại 
học, em luôn muốn tìm kiếm sự đột phá cũng như sự 
sáng tạo và vui nhất được gặp nhiều người. 

Siêu chiến binh là một chương trình đào tạo nhân sự rất khắt khe và có tính 
chọn lọc rất cao, hai bạn có thể chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong 
quá trình làm việc được không?

Anh Thư: Lúc ban đầu, chúng em rất bất ngờ bởi hình thức chọn lọc thật sự khác 
biệt. Không phải là những bài kiểm tra hay những cuộc phỏng vấn, sát hạch đầy 
nặng nề. Mà ở đây, dường như chúng em được lựa chọn bởi một hệ thống xoay 
quanh chữ “TÂM”. Làm việc tốt, suy nghĩ tốt và con người tốt là những gì mà APEC 
mong muốn ở mỗi thành viên tập đoàn. 

Hải Anh: Đặc biệt là, những đề bài mà chúng em nhận được trong quá trình tuyển 
chọn cũng rất khác lạ. Khác lạ bởi sự đơn giản nhưng đầy khó khăn. Ví dụ như, 
chúng em cần đem 250.000 chiếc khẩu trang để cứu thế giới hay đem một vài tấn 
gạo tới đồng bào gốc Việt ở Campuchia. Chỉ đơn giản là cho đi nhưng khó khăn lại 
muôn trùng. Vì vậy, những trải nghiệm của chương trình đào tạo “Siêu chiến binh” 
được gói gọn trong một từ “hành động”. Chỉ cần trong lòng sẵn sàng cho đi thì 
hành động lại càng sắc bén, xuất sắc và có thể thành công. 

Hải Anh và Anh Thư đang là những người được lựa chọn để tiên phong và 
dấn thân vào các dự án mới của Apec, các bạn có thể chia sẻ về kế hoạch của 
mình trong thời gian sắp tới không?

Hải Anh:  Đích đến của chúng em trong tương lai chính là “Sự độc đáo trong tư 
duy”. Trong thời gian sắp tới, em muốn mình có thể nhanh chóng hòa nhập với 
tiến độ công việc, hiểu về các dự án để có thể “thực chiến”. Chúng em đang rất cố 
gắng để học hỏi thêm nhiều điều từ các anh các chị và cũng hiểu tầm quan trọng 
của sự tự tin và tinh thần cho đi ở APEC.

Anh Thư: Lúc ban đầu trong tâm trí em, em mong 
muốn tìm kiếm một môi trường năng động và có cơ 
hội phát triển một cách “thông thường”. Nhưng ở khi 
lần đầu tiên em đặt chân tới APEC và được “hưởng” 
một chút không gian ở nơi đây, em nhận ra ở APEC 
còn nhiều thứ tuyệt vời khiến em càng quyết tâm 
tham gia đến cùng chương trình “Siêu chiến binh” vì 

một tương lai được làm việc tại nơi này.

Lý do nào đã khiến 2 bạn lựa chọn tham gia vào 
chương trình “Siêu chiến binh của Apec”?

chúng em được lựa 
chọn bởi một hệ thống 
xoay quanh chữ “TÂM”

chúng em không còn 
coi đây là một cuộc 
thi cần phải nỗ lực hạ 
bệ người khác, mà nó 
đã trở thành một 
công cuộc tạo nên 
những điều tốt đẹp 
cho thế giới ngoài kia.

Mình được biết, các Siêu chiến binh khác 
cũng là những nhân tố rất mạnh, bằng cách 
nào các bạn đã đánh bại các đối thủ khác để 
trở thành những người chiến thắng?

Anh Thư: Em nghĩ mỗi người có điểm mạnh và 
tài năng riêng và do đó các bạn cũng có những 
định hướng và mong muốn khác nhau. Đối với 
em, khi tham gia chương trình Siêu chiến binh 
và biết được APEC là môi trường mà em thực sự 
mong ước được làm việc, chúng em đều cố 
gắng hết mình và kiên trì làm đến cùng. 

Hải Anh: Khi hiểu được phần nào về văn hóa và 
triết lý của công ty thì chúng em không còn coi 
đây là một cuộc thi cần phải nỗ lực hạ bệ người 
khác, mà nó đã trở thành một công cuộc tạo nên 
những điều tốt đẹp cho thế giới ngoài kia. Đôi 
khi không nhất thiết cuộc thi phải là cuộc thi, 
chúng em đã lựa chọn đây là một cơ hội để được 
đồng hành với những tấm lòng cao cả khao khát 
kiến tạo nên những giá trị nhân văn cho xã hội.

HÃY DẤN THÂN

mình không thể !
Mỗi con người đều có giấc mơ của riêng mình, giấc mơ từ ngày bé đối với tôi chính 
là khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, rằng chỉ cần 1 cá nhân còn bất hạnh, 1 
con mèo hoang còn bơ vơ góc đường, tôi cũng sẽ dùng tất cả sức lực của mình để 
chiến đấu vì thế giới mà tôi mong muốn. Tôi đã từng trăn trở, từng bi quan về sự 
bất lực mà một cá nhân nhỏ bé có thể tác động đến xã hội rộng lớn này. Nhưng 
Mahatma Gandhi có nói rằng bạn hãy trở thành sự thay đổi mà bạn mong muốn 
nhìn thấy trên thế giới này. Kể từ ấy, mọi chấp niệm trong tôi lu mờ, tôi bừng tỉnh 
như cách mà Archimedes bước ra từ bồn tắm của mình và thốt lên “Tìm thấy rồi” 
vậy. Kể từ ấy, từng bước từng bước nhỏ, tôi cố gắng để thay đổi mình, để thay đổi 
những mảnh ghép cuộc sống xung quanh mình, “nghĩ lớn làm nhỏ” là câu thần 
chú để mỗi khi nản lòng tôi nhắc mình không từ bỏ ước mơ. 

Ngày nộp đơn xin học bổng du học, tôi viết về mong muốn phổ cập cho những 
người nông dân về các hợp đồng phái sinh tài chính, để mùa vụ của họ không rơi 
vào bấp bênh do thương lái thị trường, viết về niềm tin vào một thị trường tài 
chính hiệu quả. Tôi cũng viết về việc bản thân sẽ trở thành một người phụ nữ 
thành công và hạnh phúc, vì tôi muốn mọi cô gái đều nhận ra rằng có nỗ lực, có 
niềm tin, vận mệnh ắt sẽ an bài như ý muốn, tôi hy vọng các cô có một minh chứng 
để mỗi lần muốn từ bỏ, sẽ cắn chặt răng mà bước tiếp. 

Và khi phát nguyện, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn, tôi chính là người cảm nhận sâu sắc 
nó. Tôi đạt học bổng vào một ngôi trường danh giá, nỗ lực những ngày tháng 
ngắn ngủi, tranh thủ tích lũy những trải nghiệm và ngắm nhìn thế giới, với mong 
muốn về Việt Nam sẽ đóng góp 1 phần sức lực của mình thay đổi đất nước. Với 
phát nguyện bé nhỏ ấy, tôi tới APEC vì duyên và ở lại đơn giản vì một sự đồng âm. 
Tôi từng một mình đi dạo và ngắm các thành phố rất lâu, cảm nhận cuộc sống và 
con người, ngắm nhìn những tòa nhà và thích thú lý giải kiến trúc lịch sử của nó, 
từng đứng trên những điểm cao nhất của thành phố để tò mò xem quy hoạch 
nước bạn làm ra sao. Tại APEC, cái duyên đưa tôi gần hơn với “giấc mơ con”, tôi làm 
việc với các anh kiến trúc sư - những con người kiến tạo nên tương lai của một đô 
thị, tương lai của một thế giới mà tôi muốn xây dựng. Tôi yêu công việc đó, dù chỉ 
1 phần nhỏ đóng góp thôi, tôi cũng mong muốn những công trình hiện diện sau 
này thực sự vị nhân sinh, thực sự vị nghệ thuật. 

Tôi còn là một người kỳ lạ, tôi thiền và sống một đời sống tạm gọi là “xanh lá”. Tôi 
đam mê sách vở và thường xuất hiện ở thư viện với một chồng toàn tài liệu chuyên 
ngành và tiểu thuyết. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì ở đây, người APEC nói về thiền, 
về cuộc sống, về những cuộc hành trình cá nhân đi tìm bản ngã và lẽ sống cuộc 
đời. Người thầy giữ tôi ở lại và như một người bạn chia sẻ về cuộc đời với tôi là anh 
Lăng. Nhiều hơn một người sếp, nhiều hơn một người thầy, anh giống một người 
bạn, một Sở Bá Nha, một Chung Tử Kỳ. Anh chia sẻ với tôi về tài chính, về kinh 
doanh, về thiền, về những vỹ nhân trên thế giới, lắng nghe những tâm nguyện 
nhảm nhí của lũ trẻ chúng tôi và hơn hết chúng tôi trăn trở về một đất nước Việt 
Nam tự tôn, tự hào, phát triển. Người thuyền trưởng có cùng một đích đến với 
bạn, thì không còn gì may mắn hơn nữa. Và tôi cũng một lần nữa chắc nịch rằng, 
khi bạn phát nguyện, cả vũ trụ sẽ mỉm cười với bạn như cái cách mà những đồng 
nghiệp - những người bạn đã từng ngày từng giờ chia sẻ cuộc sống tại APEC, văn 
phòng chưa bao giờ chỉ là văn phòng với chúng tôi, APEC là một mái nhà, sáng thứ 
7 có lặng lẽ đi làm, cũng sẽ gặp những người bạn rộn ràng sát cánh. Thế đấy, bạn 
chỉ cần phát nguyện rất rõ ràng thôi, việc còn lại hãy kiên nhẫn để vũ trụ trả lời.

Con thuyền APEC vẫn tiến về phía trước, vẫn ca vang lời ca tiếng hát giữa muôn 
vàn sóng gió biển khơi. Nhưng tôi biết rằng, với cùng một đích đến, với niềm tin, 
với tinh thần dấn thân và sự đồng lòng, chúng ta chắc chắn sẽ cập bến của riêng 
mình và còn sẵn sàng cho những hành trình vỹ đại khác.

“Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn 
mong muốn nhìn thấy trên thế giới này”

Tôi yêu công 
việc đó, dù chỉ 1 
phần nhỏ đóng 

góp thôi, tôi 
cũng mong 

muốn những 
công trình hiện 

diện sau này 
thực sự vị nhân 
sinh, thực sự vị 

nghệ thuật. 

Tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì ở đây, người 
APEC nói về thiền, về cuộc sống, về những 
cuộc hành trình cá nhân đi tìm bản ngã 

và lẽ sống cuộc đời.

- Mahatma Gandhi -
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NGUYỄN PHƯƠNG THẮNG, SINH NĂM 1995, TỐT 
NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOTTINGHAM (ANH), TRỞ 
VỀ VIỆT NAM VỚI ƯỚC MƠ "GIẢI CỨU THẾ GIỚI". 

ĐÓ LÀ CHIA SẺ CỦA HAI BẠN TRẺ ANH THƯ VÀ HẢI ANH, NHỮNG 
NGƯỜI “ĐƯỢC CHỌN” TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “SIÊU CHIẾN 
BINH” CỦA TẬP ĐOÀN APEC. ĐIỀU GÌ LÀM NÊN SỰ ĐẶC BIỆT CỦA 

NHỮNG “SIÊU CHIẾN BINH”,  HÃY CÙNG LẮNG NGHE CHIA SẺ CỦA HAI 
BẠN TRẺ ĐANG LÀ THỰC TẬP SINH CỦA BAN TRỢ LÝ NÀY.

nguyễn phương thắng


