
Doanh nghiệp cũng như một quốc gia thu nhỏ, việc thu hút, phát triển và giữ chân 

nhân tài luôn là chiến lược quan trọng trong sự phát triển của tất cả các doanh 

nghiệp. Bởi chỉ có những con người tài năng, tâm huyết, tử tế và phù hợp mới là 

chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển, thành công và trường tồn.  

Hiểu rõ điều đó, Apec Group chủ trương xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo 

hướng bền vững dựa trên tri thức, trí tuệ, lấy yếu tố con người làm trọng tâm của 

sự phát triển, không ngừng cải tiến, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn 

minh để công ty thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của mọi người.

Trong tháng 7 này, Tập đoàn chúng ta đã đón thêm 37 nhân sự mới trên toàn hệ 

thống ở tất cả các vị trí. Tập đoàn cũng chú trọng công tác đào tạo nội bộ, đưa cán 

bộ nhân viên tại chi nhánh ra Hội sở để học hỏi và hiểu cách làm, văn hóa của công 

ty, từ đó quay về phát triển từng chi nhánh, cùng Tập đoàn hợp sức chèo lái con 

thuyền Apec tiến lên. Các bạn chính là những nhân tố quan trọng trong việc đưa 

làn gió mới và biến những ý tưởng, kế hoạch của Apec Group thành hiện thực, 

đồng thời cũng là những đại sứ truyền thông văn hóa đến từng những nhân sự 

trong cả Tập đoàn.

Cũng trong tháng 7 này, chương trình CEO trainee ver2 cũng đã được tổ chức với 

hơn 500 hồ sơ được gửi về và gần 50 bạn tham gia. Thật hạnh phúc khi sau mỗi 

chương trình, những giá trị triết lý đầy nhân văn của Apec đã được lan tỏa. Đọc 

những chia sẻ đầy tâm huyết từ các bạn trẻ tham gia chương trình càng làm chúng 

ta thêm thêm vững tin, kiên định vào con đường Apec đang đi.

Tin nhân sự
B Ả N  T I N  X Ó M

“… Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh 

mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc 

đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén 

chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết…” 
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CHÀO ĐÓN

NHÂN SỰ MỚI

TALKSOULtalk from our soul

HAPPITOPIA
TALKSOUL

Được phát hành vào thứ 6 hàng tuần, Happitopia Talksoul đã ra mắt 4 số với bốn 

chủ đề: “Bí quyết đầu tư của Triệu phú đô la Mr. Tùng Jack”; “Giải mã thành 
công của những bậc thầy kinh doanh”; “Tư duy bán hàng đột phá” và “Niềm 
tự hào Việt Nam” và nhận được rất nhiều phản hổi tích cực từ khán giả về các chia 

sẻ chân thực của khách mời cũng như format gần gũi.

Họ - các vị khách mời có thể là các doanh nhân thành đạt, những người thành công 

trong lĩnh vực họ theo đuổi, hoặc đơn giản là người truyền cảm hứng với những 

câu chuyện riêng để kể…Happitopia Talksoul sẽ là buổi chia sẻ thân tình về trải 

nghiệm bản thân, kinh nghiệm sống, các bài học quý giá qua các chủ đề xoay 

quanh đời sống, kinh tế, xã hội, nghệ thuật, văn hóa,…với hi vọng người nghe sẽ có 

cảm nhận riêng đồng thời là các bài học rút ra được cho bản thân sau mỗi số phát 

sóng.

Không nằm ngoài văn hóa chia sẻ, đây cũng chính là một hoạt động giúp những 

người đi trước có cơ hội chia sẻ, truyền đạt lại kinh nghiệm cho lớp trẻ, đồng thời 

các bạn trẻ có niềm yêu thích ở các lĩnh vực cũng có thể nói lên quan điểm, tiếng 

nói riêng của bản thân mình để chúng ta cùng hoàn thiện. Những kiến thức này có 

thể chia sẻ với cộng đồng nhưng gần gũi hơn cả, nhóm đào tạo muốn tạo ra những 

giá trị dành cho những người Apec trước tiên. Đây là động lực để Happitopia 

Talksoul tiếp tục hoàn thiện và phát triển bởi giá trị thực mà Talksoul muốn đem tới 

là những góc nhìn đa chiều và ý nghĩa tốt đẹp của nó về cuộc sống. Hơn nữa chính 

là khát khao mãnh liệt trong việc tôn vinh và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam, thôi 

thúc thế hệ trẻ Việt bứt phá vươn mình ra biển lớn, đưa cái hai chữ Việt Nam phủ 

rộng khắp bản đồ thế giới. 

Bạn hoàn toàn có thể trở thành một trong những người truyền cảm hứng tại 

Happitopia Talksoul, biết đâu câu chuyện của bạn sẽ là sự khởi đầu của những điều 

to lớn vĩ đại sau này. Hãy chia sẻ cùng nhóm đào tạo chủ đề mà bạn muốn chia sẻ 

nhé.

Đa phần tại Việt Nam, những người làm kinh doanh chưa hiểu rõ về sứ mệnh của 

mình. Họ chỉ dừng ở cấp độ “người bán hàng”, thường tìm mọi cách để bán được 

hàng, chạy theo những con số thay vì để những con số phải chạy theo mình. Bởi 

vậy, không phải ai cũng theo được nghề này và đây cũng là ngành nghề có tỷ lệ 

“thanh lọc máu” cao nhất. Với mục đích định hình lại cách nghĩ về kinh doanh của 

những người làm trong nghề và đại bộ phận người dân nói chung, hội thảo “Tư 
Duy Bán Hàng Đột Phá” được Happitopia Academy tổ chức vào ngày 19/07/2020 

với mong muốn có thể lan tỏa góc nhìn mới, chia sẻ cách tư duy làm giàu đồng thời 

tạo hướng đi đột phá trong giới kinh doanh.

Hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả 

gồm: ông Lục Thanh Tùng – Giám đốc Chiến 

lược tại Apec Group, ông Nguyễn Quang 

Huy – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu 

tư IDJ và ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch 

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PMAX đã 

mang đến những câu chuyện đầy thú ví 

nhưng cũng đồng thời là bài học kinh 

doanh quý báu.

 

Các vị khách tham dự từ CLB Doanh Nhân 

Trẻ Khởi Nghiệp - hơn 50 bạn trẻ đam mê 

kinh doanh đã cùng đến bày tỏ các góc nhìn 

riêng để tìm ra các hướng đi mới cho nghề 

sales. Phần đặc biệt nhất của hội thảo là sự 

xuất hiện bất ngờ của ông Nguyễn Đỗ Lăng 

– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Apec và Ảo thuật 

gia J – Việt Hoàng làm cho không khí buổi 

hội thảo càng thêm hào hứng với những 

chia sẻ ngẫu hứng mà ý nghĩa.

Hội thảo đã để lại rất nhiều ấn tượng cho 

những người tham gia và truyền động lực 

cho những người trẻ đam mê kinh doanh và 

đang có khát vọng làm giàu.

Trong tháng 7 này, Ban Đào tạo tập đoàn Apec cũng cho ra mắt chương 
trình Talksoul với những chia sẻ thú vị về các chủ đề đang được nhiều người 

quan tâm. Đây cũng là nơi những người thành công, có kinh nghiệm và 
chuyên môn sâu ở các lĩnh vực gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ kiến thức.
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TƯ DUY BÁN HÀNG
HỘI THẢO

Ngày 19/07/2020, hội thảo 
“Tư duy bán hàng đột phá” 
đã được Happitopia 
Academy tổ chức với sự 
tham gia của hơn 50 khách 
mời từ CLB Doanh nhân trẻ 
khởi nghiệp, đem đến cho 
các bạn trẻ những góc nhìn 
đa chiều về tư duy làm giàu 
và tạo hướng đột phá trong 
kinh doanh.

Hoạt động kí kết
với các trường 
đại học

Trong tháng 7, Apec Group đã thúc đẩy 

ký kết hợp tác với 15 trường tại 3 miền 

Bắc - Trung - Nam, nâng tổng số trường 

hợp tác đào tạo từ đầu năm đến nay 

lên gần 30 trường trung cấp, cao đẳng, 

đại học, từng bước chuẩn bị cho nguồn 

nhân lực của Tập đoàn sau này.

APEC  GROUP

HAPP ITOP IA

MỞ RA  CƠ  HỘ I  ĐÀO  TẠO ,  THỰC  
HÀNH CÁC  KHỐI  NGÀNH DU  
L ỊCH ,  NHÀ  HÀNG,  KHÁCH SẠN 
VÀ  QUẢN TR Ị  K INH  DOANH 

Nhằm hỗ trợ và tiếp nhận đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn, vừa 

có kiến thức thực tế, đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói 

chung trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai, Apec Group đã trao đổi và đi 

đến ký kết với các trường đại học cùng hợp tác trong công tác đào tạo, bố trí nơi 

thực tập, việc làm cho sinh viên.

Ngày 28/02/2020 tại trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, lễ ký kết biên bản hợp 

tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực giữa Apec Group và trường Cao đẳng Công 

thương Hà Nội đã diễn ra nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và cung 

ứng nguồn nhân lực sau đào tạo.

Trong buổi ký kết, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty Apec 

Group chia sẻ yếu tố quan trọng nhất để phát triển Tập đoàn Apec là con người. 

Tập đoàn luôn đặt niềm tin và giao nhiệm vụ cho các bạn trẻ vì ông nghĩ rằng 

nguồn nhân lực trẻ luôn sáng tạo và không sợ thất bại. Đồng thời ông cũng mong 

muốn tập đoàn dược tham gia sâu các buổi đào tạo để trang bị các kiến thức và 

triết lý làm nghề và mong muốn được cấp học bổng cho các bạn sinh viên nghèo 

vượt khó.

Song song với các hoạt động này, Apec Group cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng sinh viên 

tốt nghiệp tại Đại học Tôn Đức Thắng, tiếp nhận sinh viên thực tập và thành lập các 

quỹ học bổng dành cho các sinh viên có thành tích hoạt động xuất sắc, sinh viên 

vượt khó, …

Mới đây nhất, ngày 22/7 lễ ký kết hợp tác với trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Hòa Bình được diễn ra với sự có mặt của ông Hán Công Khanh, Phó tổng giám đốc 

Apec Group và bà Nguyễn Minh Trang, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Sau phần 

phát biểu của đại diện hai bên, phần hai của buổi lễ tiếp tục với chủ đề đối thoại với 

doanh nhân mang tên “Niềm tự hào Việt Nam” với các chủ đề bàn luận thực tiễn 

như định vị bản thân, ý nghĩa của việc học tập và làm việc. Bên cạnh đó, ông Hán 

Công Khanh cũng chia sẻ về những thương hiệu thành công và thất bại Việt Nam, 

lý do thất bại của những thương hiệu đó và sứ mệnh của sinh viên Việt Nam.

Như vậy, tính đến tháng 7/2020, Apec Group đã triển khai hợp tác đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực với 30 trường đại học, cao đẳng, tài chính trên cả nước. Hàng 

trăm cơ hội việc làm tại một môi trường lý tưởng để phát triển sự nghiệp đã và 

đang được lan tỏa rộng rãi như chương trình Siêu chiến binh, Thực tập sinh tài 

năng luôn rộng mở chào đón và đào tạo lớp trẻ để tiếp bước trên con đường cống 

hiến và phụng sự xã hội. Chắc chắn trong tương lai, những hoạt động kí kết sẽ còn 

tiếp tục được tổ chức nhiều hơn nữa để liên kết tuyển dụng sinh viên thực tập, 

đồng thời, thành lập các quỹ học bổng dành cho các sinh viên có thành tích hoạt 

động xuất sắc, sinh viên vượt khó,…  

Bùi Thanh Quý: Em là Bùi Thanh Quý, sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên tại xã Đú 

Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình – một vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình. 

Hiện tại em đang làm lớp trưởng của lớp nhà hàng K21A của trường Cao Đẳng Kinh 

tế - Kĩ thuật Hòa Bình.

Vũ Đức Trọng: Em tên là Trọng, em sinh năm 1998. Hiện tại em đang học kế toán của 

trường Cao Đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Hòa Bình và là chủ tịch của CLB CEO Millenium.

Chào các em, ngày 22/07/2020, các anh chị có lên trường để chia sẻ với các em 
có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?

Vũ Đức Trọng: : Em muốn năng cao kĩ năng của bản thân và khả năng giao tiếp của 

mình. Em nhận thấy, phần đội nhóm của em rất là kém, và em muốn thay đổi mình. 

Bởi vì dù làm việc bất cứ việc gì thì mình cũng phải làm việc theo nhóm, không thể đi 

một mình được. Khi em có khả năng quản trị nhân lực thì em đã có một thành công 

rất lớn trên con đường của mình. 

Trọng thân mến, động lực gì khiến em quyết định trở thành chủ tịch của CLB 
CEO Millenium?

Bùi Thanh Quý: Sứ mệnh của CLB là giúp các thành viên nâng cao kĩ năng của bản 

thân và tạo một sân chơi cho các học sinh – sinh viên trong trường có thể giao lưu kết 

bạn và học tập. Ví dụ như: chơi thể thao, game sports, đọc sách, chạy bộ,…để cùng 

hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Các em có thể giới thiệu qua một chút về CLB về tầm nhìn, sứ mệnh,…và các hoạt 
động trong CLB của mình không?

Vũ Đức Trọng: Nhóm em tạo ra các CLB 

có cùng sở thích như: Cầu lông, bóng 

chuyền, FIFA…, thu hút các bạn vào nhóm 

chung của mình và chia sẻ tới các bạn 

những giá trị như: giá trị cuộc đời, quản lý 

tài chính cá nhân... để phát triển bản thân. 

Ví dụ như sáng nay, em dẫn Phương đi 

thuyết phục mọi người. Lúc đầu, Phương 

rất sợ khi giao tiếp với người lạ nhưng em 

động viên bạn ấy: Cứ làm đi, trải nghiệm 

đi và sau một vài lần thì Phương cũng đã 

vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. 

Định hướng của nhóm em sẽ vừa học và 

thực hành luôn. 

Việc thu hút các bạn vào CLB cũng 
không phải dễ dàng đối với các bạn học 
sinh – sinh viên ở tỉnh. Các em có kế 

hoạch gì chưa?

Vũ Đức Trọng: Em nghĩ rằng bây giờ, các bạn nên bắt đầu thay đổi. Thời đại 5.0 đang 

đến và từng giây từng phút đang trôi qua một cách nhanh chóng. Nếu chúng ta 

không thay đổi, sớm muộn các bạn cũng sẽ bị đào thải. 

Bạch Thị Diễm Phương: Bản thân em hôm nay đã dám đứng trước lớp để thuyết 

phục các bạn vào CLB, với em đó là là một thành công rất lớn. Em muốn nhắn nhủ các 

bạn hãy mạnh dạn giao tiếp và tự tin hơn.

Bùi Thanh Quý: Em luôn tự nhủ: không có chuyện gì là mình không thể vượt qua cả. 

Miễn sao bản thân luôn luôn cố gắng bước về phía trước. Sau mỗi khó khăn, các bạn 

sẽ nhận ra giá trị của bản thân mình và trưởng thành hơn rất nhiều. 

Chị nghĩ là việc các em dám dũng cảm đứng lên để thực hiện khát khao và ước 
mơ của bản thân cũng là một thành công rất lớn, thành công trong việc vượt lên 
chính mình. Các em có muốn chia sẻ tới các bạn trẻ nói riêng và các mọi người 
nói chung không?

PV: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của các em !

Bùi Thanh Quý: Sáng nay, anh Trọng và chị 

Phương đi thuyết phục đã có hơn 10 bạn tham 

gia. Em nghĩ bọn em sẽ thành công. Không 

thành công thì nhất định sẽ thành nhân (Cười).

Vũ Đức Trọng: Chắc chắn thành công ạ. Em 

luôn mong muốn tạo ra một cộng đồng các bạn 

trẻ có khát khao kinh doanh và khởi nghiệp, tuy 

nhiên vẫn thiếu một cơ hội. Việc Apec Group về 

đây truyền cảm hứng đã tạo cho em cơ hội đó.

Các em nghĩ là năm nay CLB của mình sẽ 
thành công không? 

Sáng ngày 16/3, Tập đoàn Apec và trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tổ 

chức Lễ ký kết hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Tham dự Lễ ký kết có 

Ông Vũ Văn Chinh – Giám đốc Apec Phú Yên. 

 Tại buổi lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất cùng tổ chức đánh giá và xác định nhu 

cầu, quy mô đào tạo thuộc lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn và Quản trị kinh 

doanh, đồng thời phối hợp xây dựng, phát triển chương trình và lập kế hoạch theo 

ngành nghề, trình độ đào tạo. Việc hợp tác giữa hai đơn vị sẽ mở ra cơ hội được đào 

tạo, thực hành trong môi trường chuyên nghiệp cho HSSV các khối ngành Du lịch, 

nhà hàng, khách sạn và Quản trị kinh doanh của Nhà trường, góp phần cung cấp 

nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu của 

doanh nghiệp và xã hội.

Sáng ngày 17/07/2020, Tập đoàn APEC đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 

với trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tham gia 

lễ ký kết, về phía Tập đoàn APEC có ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT và ông 

Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc chi nhánh TP. HCM. 

 

Tại lễ ký kết, đại diện hai bên đã trao đổi và đi đến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 

giữa trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Tập toàn APEC trong công tác đào tạo, bố trí 

nơi thực tập, việc làm cho sinh viên. Cụ thể, hai bên đã thỏa thuận các nội dung hợp 

tác và phát triển các lĩnh vực như du lịch, khách sạn, bất động sản, tài chính, chứng 

khoán, xử lý môi trường, nông nghiệp hữu cơ.

Ngoài ký kết hợp tác với nhà trường trong công tác đào tạo, Tập đoàn APEC đã ký 

kết biên bản tài trợ cho Cuộc thi NTTU Start-up 2020. Cụ thể, trong cuộc thi NTTU 

Start-up 2020, Tập đoàn APEC tài trợ 40.000.000 đồng. Với gói tài trợ trên, các 

start-up trẻ sẽ thêm phần tự tin, đưa dự án của mình vào thực tiễn, góp phần xây 

dựng TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, sinh viên trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành đã được lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Đỗ Lăng với 

nhiều vấn đề như: định vị bản thân, ý nghĩ của việc học, sứ mệnh của sinh viên Việt 

Nam… 

Sáng 18/7/2020, chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng tiếp tục đến thăm và làm việc với Đại học 

Tôn Đức Thắng. Theo nội dung Thỏa thuận, Tập đoàn Apec và trường sẽ phối hợp 

triển khai một số chương trình đào tạo ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực bậc trung và bậc cao như mở Trung tâm khởi nghiệp hạnh phúc Happitopia Ton 

Duc Thang để tổ chức các hoạt động huấn luyện, hỗ trợ và góp vốn đầu tư cho các 

dự án khởi nghiệp triển vọng của giảng viên và sinh viên.

“Với sứ mệnh phụng sự xã hội, Apec Group mong 
muốn khẳng định vị thế Việt Nam bằng hành động 
thiết thực trong việc đào tạo thế hệ trẻ trong 
doanh nghiệp lên hàng đầu. Chúng tôi muốn ‘gieo’ 
những hạt giống vĩ đại sẽ nảy mầm trong tâm 
những thế hệ mới để hiện thực hóa ‘Giấc mơ Việt 

Nam’, đưa niềm tự hào Việt Nam ra thế giới”

- Chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng -

Ngày 22/07/2020, trong buổi lễ ký kết hợp tác đào 
tạo giữa Apec và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 
thuật Hòa Bình, có bốn bạn sinh viên đã dũng cảm 
đứng lên đăng kí làm thành viên Ban chủ nhiệm 
CLB CEO Millenium. BTT nội bộ đã có buổi trò 

chuyện cùng các bạn trẻ. 

Bởi vì dù làm việc bất cứ việc 
gì thì mình cũng phải làm việc 
theo nhóm, không thể đi một 
mình được

Nếu chúng ta không 
thay đổi, sớm muộn các 
bạn cũng sẽ bị đào thải. 

Thành công vẻ vang nhất

chiến thắng
chính mình

chính là

Khởi nguồn từ khát vọng tạo nên một thế hệ lãnh đạo trẻ năng động, sáng tạo, tử 
tế và sẵn sàng dấn thân vì sứ mệnh phụng sự xã hội, Happitopia Academy đồng 
hành cùng các học sinh – sinh viên thành lập CLB CEO Millenium tại mỗi trường 
CĐ-ĐH mà Happitopia Academy liên kết đào tạo. Đây vừa là một nơi để các bạn trẻ 
rèn luyện học tập vừa là một sân chơi bổ ích với rất nhiều các hoạt động: Văn hóa 
– nghệ thuật, thể thao, khởi nghiệp, trách nhiệm cộng đồng… Các thành viên trong 
CLB sẽ được Happitopia Academy đồng hành bằng việc hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ tài 
chính thông qua các suất học bổng tài năng. Có thể nói CLB CEO Millenium sẽ là 
một vườn ươm “gieo trồng” những hạt giống tiềm năng của đất nước.

CUỘC THI TÔI LÀ NGƯỜI APEC KHỞI ĐỘNG TỪ NGÀY 18/06/2020 ĐÃ 
THU HÚT ĐƯỢC RẤT NHIỀU SỰ QUAN TÂM CỦA CBNV TRONG CÔNG TY 

VỚI GẦN 30 BÀI DỰ THI ĐÃ ĐƯỢC GỬI VỀ CHO BTC.

Mỗi bài viết là một câu chuyện khác nhau về những tâm tư tình cảm trong công 

việc và cuộc sống hàng ngày của từng tác giả.

Bài viết đầu tiên - “Tôi thương anh người sếp của tôi” viết về vị chủ tịch đáng kính 

của Apec Group đã truyền rất nhiều cảm xúc tới bạn đọc cũng như động lực tới các 

tác giả gửi bài dự thi. Bức thư tình “Và tôi cũng yêu em” của tác giả Hoàng Minh 

Sơn đã nhận được hơn 500 lượt yêu thích của các độc giả được ví như một bản tình 

ca mùa thu đầy ngọt ngào và lãng mạn dành cho “cô gái Apec”. Lời tâm sự trong 

các bài viết: “Con đường người Apec”, “Khúc hát người Apec và câu chuyện nhỏ 
của tôi” của thế hệ “những người đi tiên phong” - những người đầu tiên chèo lái 

con tàu Apec ra khơi chinh phục biển lớn đầy gian nan sóng gió khiến chúng ta cảm 

thấy thật tự hào và hạnh phúc biết bao. Qua những lời thơ, lời văn đầy chân thành 

của những kĩ sư trên công trường, anh chị em làm kĩ thuật tại các công trình, ta 

càng thấy tình đồng nghiệp, tình yêu quê hương đất nước thật đáng trân quý. 

Dường như việc đón đọc mỗi ngày một bài viết Tôi là người Apec đã trở thành thói 

quen thường nhật của Apecer. Không chỉ giới hạn là một cuộc thi trong nội bộ, 

cuộc thi “Tôi là người Apec” đã trở thành kênh truyền thông vô cùng chân thực về 

những những giá trị tốt đẹp mà Apec Group đang hướng tới tới các khách hàng, 

bạn bè, đối tác, để mọi người thấu hiểu hơn về Công ty Hạnh phúc mà chúng ta 

đang xây dựng. 

Cuộc thi vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi, Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận bài của 

các anh chị tham gia dự thi đến hết ngày 10/08. Hãy chia sẻ những câu chuyện 

đáng nhớ, những cảm nhận và tâm sự về công việc, đồng nghiệp,... của bạn tới 

hòm thư bantruyenthong@apec.com.vn. 

Tất cả các bài dự thi hợp lệ sẽ được đăng tải lên fanpage Tuyển dụng Apec, website 

apecgroup.net và tính điểm theo lượt like và share của khán giả bình chọn.

Các bài viết xuất sắc sẽ được chọn lọc để trở thành một phần của cuốn sách đầu 

tiên viết về Apec.

MỘT ĐỜI NHƯ KẺ TÌM ĐƯỜNG

SERIES

01 giải “Tác phẩm xuất sắc nhất” do Ban tổ chức bình chọn, trị giá 3.000.000 VNĐ 
tiền mặt

01 giải “Tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất” do bạn đọc bình chọn: Tác phẩm 
được mọi người Like và Share nhiều nhất (thông qua mạng xã hội Facebook, 
Youtube), trị giá 2.000.000 VNĐ tiền mặt.

4 giải khuyến khích, trong đó có 2 giải do BBT bình chọn, 2 giải có số lượng 
like/share cao. Mỗi giải 1.000.000 VNĐ

Ngoài ra, các tác giả có bài viết hay được đăng trên fanpage Tuyển dụng Apec và ghi âm 
thành radio hoặc dựng phim cũng sẽ được tặng một phần quà ý nghĩa của Ban tổ chức.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Tổng giá trị giải thưởng: 10.000.000 đồng

MỘT ĐỜI THƯƠNG THUYẾT
MỘT ĐỜI QUẢN TRỊ

Đọc sách có khả năng định hình 
tính cách và trí tuệ của con người.

Một đời thương thuyết là cuốn sách mà tác giả kể lại những tình huống khác nhau 

trong thương thuyết tại nhiều nước trên thế giới, trải dài trên nhiều bối cảnh văn 

hóa và những đối tác có tính cách khác nhau. Thông qua những phân tích sắc bén 

về những điểm khác biệt trong tính cách từng dân tộc, cuốn sách khéo léo đưa ra 

những cách giải quyết tài tình, đôi lúc vô cùng phá cách để kết quả cuối cùng là 

những lợi ích tối đa nhất và mối quan hệ tốt đẹp nhất cho cả đôi bên.

Bên cạnh đó, Một đời thương thuyết còn đưa ra những lời khuyên hữu ích và rất 

thực tế cho những người muốn làm đàm phán, dù cho họ là những doanh nhân đã 

già dặn hay những người trẻ mới bước vào nghề như: biết cách đi chơi golf với 

người Thái, vui vẻ thanh toán món tiệc khi làm việc với người Trung Quốc, đếm số 

lần đối tác rung đùi để đoán thái độ của đối tác… Hay nếu bạn chưa biết rõ đối thủ 

thì hãy sử dụng người trung gian, gặp vụ khó cần mời thêm luật sư, ngân hàng 

cung cấp dịch vụ cùng tham gia. Phải hiểu rõ tất cả những người trên bàn thương 

thuyết đều là kỵ sỹ, ai cũng phải diễn cho tròn vai của mình. 

Giáo sư Phan Văn Trường nhận định, để sử dụng tốt các nguồn lực, người lãnh đạo 

phải chạm đến mỗi cá nhân và tạo nên sự cộng hưởng của một tập thể. Phải lãnh 

đạo từ TÂM, từ sự yêu thương, quan tâm và tin tưởng, gần gũi nhân viên của mình. 

Có vậy nhân viên mới tận tâm, hết mình và cống hiến cho tập thể và giúp các doanh 

nghiệp tiến xa trên thị trường. 

Anh Khanh đặc biệt tâm đắc một chương trong cuốn sách này, đó là hiếm ai làm 

việc cho một tổ chức một đời, việc đến và đi trong một tổ chức là bình thường. Do 

vậy, khi đón nhân sự mới cần chu đáo bao nhiêu thì khi nhân sự nghỉ cần trân 

trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho những nhân sự sắp đi bấy nhiêu. Để người ra đi vẫn 

coi tổ chức từng cống hiến như một gia đình, luôn nhớ về những hình ảnh và kỷ 

niệm đẹp, người ở lại nhìn vào sự trân trọng đó, càng nỗ lực, cố gắng hơn. Đặc biệt, 

người lãnh đạo không nên quá dựa vào đội ngũ trợ lý, thư ký, cần có hệ thống kiểm 

soát để tránh nhân viên lạm quyền.

Có thể nói, quản trị là một nghệ thuật và người quản trị là một nghệ sĩ, cần được 

tôi luyện để đưa tổ chức trường tồn.

Nếu Một đời thương thuyết là sách kỹ năng, tiết lộ bí quyết biết tạo ra sự hòa 

nhịp giữa người với người nhằm đi tới những thỏa thuận có lợi cho đôi bên; Một 
đời quản trị viết về những nguyên lý, đề cập yếu tố quyết định tạo nên một tập thể 

hùng mạnh với động lực đoàn kết và phát triển thì Một đời như kẻ tìm đường lại 

là một cuốn sách về triết lý sống. Cuốn sách như một lăng kính phản ánh những 

cảm nhận chân thực về cuộc sống của tác giả đã trải qua hơn 60 năm làm việc, từ 

lúc còn trẻ đến khi đã xế chiều. 

Như trong trang cuối Một đời như kẻ tìm đường, GS Phan Văn Trường đã viết: 

“Người ta cứ tưởng rằng phải biết lựa chọn hướng đi, rồi phải thành công, thì sau đó 
mới tìm ra hạnh phúc. Nào ngờ phải nghĩ ngược hẳn lại, cứ đi theo những ý thích thầm 
kín nhất của mình, cứ hướng theo ánh sáng của sự thèm khát nhất từ bên trong, và 
bám chặt lấy cái ám ảnh tích cực đó rồi mới tìm ra hướng đi. Nói nôm na, có sướng thì 
mới đi chứ đừng đi để mần mò tìm cái sướng. Thành thử lộ trình đúng không phải là 
thành công tạo ra hạnh phúc, mà chính hạnh phúc mới tạo ra thành công. Hướng đi 
không nhất thiết đưa tới hạnh phúc mà chính niềm hạnh phúc mới mở đường cho 
chúng ta đi”.

Sách hay hành trình của cuộc đời mỗi người sẽ luôn là sự kiếm tìm, và sự kiếm tìm 

quan trọng nhất chính là tìm được chính mình.

Giáo sư cũng đưa cho bạn đọc lời khuyên: cuộc sống có nhiều tình huống buộc ta 

phải chọn lựa. Dù có đúng có sai nhưng đã chọn rồi thì cần gắng sức đi hết con 

đường mình đã chọn.

Theo anh Khanh, đây là 3 cuốn sách hay không chỉ với các manager của các tập 

đoàn mà với tất cả chúng ta bởi đây là 3 cuốn sách kết tinh một đời doanh nhân, 

một đời làm việc, không ngừng phấn đấu của giáo sư. Đặc biệt, phong cách viết 

không phải sách giáo khoa mà đan xen giữa tự truyện và các học thuyết, triết lý 

được tích lũy trong cả quá trình làm việc của bác, có tính hấp dẫn và thực tiễn cao.

Theo GS. Phan Văn Trường, hầu hết lãnh 

đạo của các công ty ở Việt Nam đều chỉ 

biết quản lý mà không biết quản trị. Quản 

lý thì có thể áp dụng những mô hình 

doanh nghiệp đã được thử nghiệm trên 

thế giới, phân bổ công việc hiệu quả 

nhưng quản trị thì đòi hỏi phải đi sâu vào 

lòng người, nắm bắt năng lực thật sự của 

những người công sự sát cánh với mình, 

gắn kết giữa người với người. 

"Anh hãy cứ luôn luôn nói thật 
trong cuộc đời, dù sẽ có lúc bị 
vấp, nhưng phần lớn anh sẽ 
đơn giản hóa cuộc đời của anh 
vô cùng. Và làm như vậy, anh 
sẽ đơn giản hóa luôn công việc 
của người đối thoại."

“Đố ai đếm được vì sao
Một đời quản trị biết bao nhiêu tình”

lộ trình đúng không 
phải là thành công 
tạo ra hạnh phúc, mà 
chính hạnh phúc mới 

tạo ra thành công

MỘT ĐỜI
NHƯ KẺ TÌM ĐƯỜNG

MỘT ĐỜI
QUẢN TRỊ

MỘT ĐỜI
THƯƠNG THUYẾT

Đi tìm
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TRONG MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI THÁNG 7 
TẠI APEC, ANH LĂNG – CHỦ TỊCH HĐQT TẬP 

ĐOÀN ĐẶT RA CÂU HỎI CHO MỌI NGƯỜI: 
CÔNG THỨC CỦA THÀNH CÔNG LÀ GÌ?

Đây là một câu hỏi khó, bởi dù thành công là mục tiêu mọi người đều hướng tới 

nhưng công thức thành công của mỗi người thành công trên thế giới lại không hề 

giống nhau, bởi thành công cũng là một khái niệm hết sức mơ hồ và đa nghĩa.

Thành công có thể là đạt được những thành tích mới, vươn tới những chức vị cao 

trong công việc, là trở thành triệu phú đô la, được tự do về tài chính,... nhưng cũng 

có những định nghĩa thành công rất giản đơn, như chỉ là được làm công việc mình 

yêu thích, được sống đúng với chính bản thân mình, phấn đấu cả đời làm người tốt.

Có nhiều người, đi hết cả một đời, nếm trải đủ vinh quang nhưng không còn cảm 

thấy hạnh phúc bởi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Không được hồi hộp chờ đợi khoảnh 

khắc con ra đời, chứng kiến hành trình con lớn lên, mải miết kiếm tiền và chết trong 

cô độc... khi ấy, thành công có lẽ chỉ là được sống trọn vẹn bên gia đình, bên người 

mình yêu mà thôi.

Chính bởi thành công có muôn vàn định nghĩa nên công thức thành công của mỗi 

người cũng là muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, liệu có hay không một điểm chung 

trong công thức của những người thành công?

Bạn có thể dành 2 tiếng/ ngày cho tập luyện thể thao bởi vì bạn yêu bản thân bạn 

sâu sắc. Bạn có thể đi chơi cả tuần với người yêu mà không biết mệt vì bạn yêu họ. 

Nếu tình yêu đó được đặt vào công việc, chắc chắn bạn sẽ làm việc hết mình mà 

không biết mệt mỏi là gì.

Anh tâm sự, những năm 2007, Apec bước vào thời kỳ đỉnh cao của chứng khoán, 

kiếm được rất nhiều tiền nhưng cứ đến 3-4h chiều là anh đã bắt đầu oải, không 

muốn làm, chỉ muốn về nhà hoặc đi đâu đó, “bởi mình làm không phải vì tình yêu 
mà vì tiền”. Và khi kiếm được nhiều tiền rồi, động lực làm việc cũng không hề đi lên, 

kết quả công việc đương nhiên cũng tuột dốc không phanh.

Bởi vậy, chỉ có yêu công việc mới giúp bạn sẵn sàng ở lại công sở đến 8-9h tối làm 

việc, sáng bước chân đến công ty lòng hân hoan phấn khởi, bởi bạn làm việc vì tình 

yêu, bạn tìm thấy niềm vui trong công việc.

Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng quyết định đến thành công là tư duy đúng. Bất 

cứ việc gì cũng cần có tư duy. Tư duy đúng giúp công việc vận hành được trơn tru, 

bài bản, giúp tránh những sai lầm không đáng có và đạt được những đột phá trong 

thời gian ngắn nhất.

Đồng tình với anh Lăng, chị Lã Thị Quy - Kế toán trưởng IDJ, người đã có hơn chục 

năm gắn bó cùng Apec cho rằng, muốn trở thành “key person” của công ty, làm 

một người thành công, nhất định phải có 4 yếu tố.

Chị cũng chia sẻ, thời điểm chị mới ra trường đã từng làm việc trong một môi 

trường rất áp lực với rất nhiều người giỏi. Tuy nhỏ tuổi nhưng chị luôn chủ động 

xin thêm việc và chủ động học hỏi từ những điều nhỏ nhất để tích lũy kinh nghiệm. 

Đến bây giờ, những bài học của những năm tháng đó vẫn giúp ích rất nhiều cho chị 

và chị cũng truyền lại tinh thần và những kinh nghiệm đó cho thế hệ sau. 

Anh Hán Kông Khanh - Phó tổng Apec Group lại có một công thức khác cho sự 

thành công, đó là thành công được tạo ra từ sự chăm chỉ, cống hiến, kiên định và 

một chút may mắn. Theo anh không có ai lười mà thành công cả nên anh đánh giá 

chăm chỉ luôn là yếu tố hàng đầu để thành công. Bên cạnh đó, cần có sự cống hiến, 

dám dấn thân, dám đóng góp, đam mê với công việc, cần có sự kiên định để đi đến 

đích cuối cùng và để tới đích nhanh hơn, bạn cần thêm một chút may mắn nữa.

Tháng 3/2019, dư luận xôn xao về chuyện bản đồ quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt, 

trong đó nổi bật nhất là chuyện phá bỏ Rạp chiếu phim Hòa Bình - một trong 

những “trung tâm bản địa đầu tiên” của Đà Lạt và “xóa sổ” luôn cả ngọn đồi và 

Dinh Tỉnh trưởng - một di sản kiến trúc - cảnh quan điển hình nhất theo phong cách 

quy hoạch Hébrard (Ernest Hébrard, đồ án quy hoạch năm 1923).

Bản quy hoạch này đã biến Đà Lạt - “một tiểu Paris” của Đông Dương những năm 

30 thế kỷ 20 vốn được định dạng là “thành phố trong cây cỏ và cỏ cây trong 
thành phố”, một Đà Lạt “mê hoặc lòng người trở thành một thành phố phi 
danh tính - không thể nhận dạng”. 

Trong quá khứ, quê lúa Thái Bình của chàng KTS trẻ Nguyễn Việt Hoàng cũng là 1 

vùng quê rất thanh bình, yên ả với mùi lúa ngai ngái trên những cánh đồng thẳng 

tắp, mùi rơm rạ thoang thoảng trong làn gió se lạnh của mỗi độ giao mùa bên 

những nếp nhà bình yên. Quê hương là một phần ký ức rất quan trọng góp phần 

định hình nên con người cũng như ảnh hưởng lớn tới tư tưởng kiến trúc của anh. 

Tuy nhiên, trong một dịp về quê gần đây, Hoàng chợt nhận ra gần như tất cả 

những kỷ niệm, ký ức kết nối các thế hệ ông bà bố mẹ với mình đang dần biến mất. 

Tự dưng thấy Thái Bình thân thuộc trở nên xa lạ. Những ngôi nhà cao tầng kiến 

trúc hiện đại, tiện nghi mọc lên thay thế ngôi nhà ba gian lợp ngói cũ kỹ. Nhiều con 

đường làng nhỏ hẹp lát gạch nghiêng xưa trở thành những con đường bằng bê 

tông rộng rãi với hệ thống tiêu thoát nước để thuận tiện cho hoạt động sản xuất và 

cuộc sống của một nông thôn mới. Cây đa, bến nước, mái đình cong cong với 

những bức tường đá ong trong ký ức đang biến mất dần theo năm tháng. 

Nói về thành công, anh Thắng 

phòng QLTK lại có một định nghĩa 

khác. Theo anh, tất cả thành công 

trong cuộc đời đều là sự lựa chọn. 

Không quan trọng xuất phát điểm 

như thế nào, điều quan trọng là 

bạn cần nhận thức đúng, suy nghĩ 

kỹ càng trước khi đưa ra lựa chọn, 

bởi nếu nhận thức sai thì sẽ đi sai 

đường, không đạt được gì cả. Một 

người tỉ phú vốn có chứng sợ độ 

cao vì sao lại chọn ở căn hộ trên 

tầng cao nhất của tòa nhà? Bởi vì 

trong tư duy và nhận thức của anh 

ta, đó là cái tốt nhất.

PHẢI LUÔN TRĂN TRỞ NHỮNG ĐIỀU MÌNH LÀM LÀ 
ĐÚNG HAY SAI VÀ SUY LUẬN MỘT VẤN ĐỀ ĐẾN CUỐI 

CÙNG ĐỂ TÌM RA CÂU TRẢ LỜI TỐT NHẤT.

Từ góc độ của một người quản lý khối kế hoạch kỹ thuật, anh Mai Đức Mai lại cho 

rằng, công thức thành công đến từ giác quan nghề nghiệp, sự trách nhiệm và làm 

chủ được cái nghề của mình.

Còn với anh Nguyễn Văn Ly - Phó tổng tập đoàn, thành công đến từ tư duy tốt, suy 

nghĩ có chiều sâu, phải luôn trăn trở những điều mình làm là đúng hay sai và suy 

luận một vấn đề đến cuối cùng để tìm ra câu trả lời tốt nhất.

Trên thế giới có 7,5 tỷ người, đồng nghĩa có hàng tỷ định nghĩa khác nhau về thành 

công. Dù công thức để đi đến thành công có muôn hình vạn trạng đến đâu chăng 

nữa, điểm chung có lẽ thành công vẫn phải đến từ tình yêu với những điều mình 

làm và sự nỗ lực, kiên trì đến cùng để đi đến đích. 

THEO ANH LĂNG, 
MUỐN CÓ ĐƯỢC THÀNH CÔNG PHẢI DỰA TRÊN

tình yêu và tư duy đúng

LÀ TÌNH YÊU CÔNG VIỆC, BỞI CHỈ CÓ TÌNH 
YÊU MỚI GIÚP CHÚNG TA GIÚP VƯỢT QUA 
TẤT CẢ NHỮNG KHÓ KHĂN, MỆT NHỌC.

LÀ TƯ DUY ĐÚNG BỞI TƯ DUY GIÚP CÔNG 
VIỆC CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC MỚI MẺ HƠN, 

NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU VỚI CÔNG VIỆC 
HÀNG NGÀY.

LÀ TẠO LẬP NIỀM TIN VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ.

LÀ CHĂM CHỈ, KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, 
CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH.

chuyện
củaLàng

“ĐÔ THỊ CŨNG ẢNH 

HƯỞNG LÊN CON 

NGƯỜI. MỘT ĐÔ THỊ 

HẠNH PHÚC LÀ MỘT ĐÔ 

THỊ LUÔN KHIẾN CHÚNG 

TA CẢM THẤY ĐƯỢC 

CHE CHỞ, BAO BỌC.”

“TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BẠN 

TRẺ LÀ LÀM LẠI, SỬA SAI CỦA 

THẾ HỆ TRƯỚC.“

Chợt nhận ra những kỷ niệm, ký 
ức kết nối các thế hệ ông bà bố 
mẹ với mình đang dần biến mất

Những ngôi nhà cao tầng kiến 
trúc hiện đại, mọc lên thay thế 
ngôi nhà ba gian lợp ngói cũ kỹ

- KTS. NGUYỄN VIỆT HOÀNG -

Trong cơn lốc đô thị hóa, không chỉ riêng Đà Lạt hay làng của Hoàng, rất nhiều di 

sản ký ức đã bị phung phí như việc phá bỏ gần như toàn bộ nhà tù Hỏa Lò, chỉ giữ 

một phần nhỏ làm “chỉ dấu di tích” (một di tích lịch sử); phá bỏ công trình Thủy Ba 

Son (phá ụ tàu và nhà xưởng Ba Son - Sài Gòn); phá bỏ các kiến trúc phong cách 

Pháp ở Huế hay phá vỡ cảnh quan truyền thống “cây đa, bến nước, sân đình” ở 

các làng xã cổ truyền. Thậm chí, những ngôi làng nổi tiếng như Nhật Tân, Ngọc Hà, 

Ngũ Xá, Láng, Bưởi đã biến mất, thay vào đó là phường, là phố. Các di sản kiến trúc, 

di sản cảnh quan của các địa phương đang nghèo đi như thế.

Một đô thị thực ra cũng là một sinh thể sống động, với phần xác và phần hồn, nếu 

chỉ có những tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại mà hoàn toàn quên đi 

quá khứ thì sẽ trở thành một đô thị vô hồn, trơ cứng. 

Những di sản cổ xưa đem lại cho thành phố chiều sâu thăm thẳm, đem lại vẻ đẹp 

nên thơ, sự sâu lắng níu chân người đến, kẻ đi. Người ta không thể rũ bỏ quá khứ 

nhân danh sự phát triển, cũng không thể đi về tương lai nếu không có sự nâng 

bước từ quá khứ. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không thể dung hòa giữa sự 

phát triển đô thị và bảo tồn văn hóa? Điều mà mọi quốc gia trên thế giới đều làm?

 

Ý là một đất nước được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi phong cảnh đẹp mà 

còn bởi những di sản ký ức ở nơi đây được giữ gìn rất tốt. Ngồi ở một quán café tại 

Ý, chợt nhận ra mình đang ngồi trong một ngôi làng cổ 500 năm tuổi với những 

món đồ nội thất tuổi đời cũng lên tới 200 năm là một trải nghiệm rất tuyệt. Hay như 

Mỹ, Singapore có những bảo tàng văn hóa rất thú vị dù họ không có nền tảng văn 

hóa vững chắc.

Việt Nam với hơn 4000 năm văn minh lúa nước, mỗi một làng nghề, phố cổ mang 

dấu ấn thời gian hàng trăm năm tuổi với nét kiến trúc cổ xưa chính là một bảo tàng 

văn hóa chân chính cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Đáng tiếc, những mảnh hồn này 

cũng đang dần biến mất. 

Bây giờ thật khó khăn để tìm lại được những chiếc cổng làng, cổng nhà cổ kính, 

những mái nhà tranh, những “mái ngói xô nghiêng” của ngôi nhà xứ Bắc, các kiểu 

nhà rội, nhà rường của miền Trung, các ngôi nhà sàn, nhà dài, nhà rông cộng đồng 

của các dân tộc miền núi… Những vật liệu mẫu, ghi ghép từ thời cha ông cũng 

không được truyền lại, giữa các thế hệ thiếu đi một chất kết nối. 

Những trăn trở đó khiến Nguyễn Việt Hoàng ấp ủ một đồ án kiến tạo lại làng nghề 

theo dòng chảy thời gian mới, mang bản chất ngôi làng của thời đại, không phải 

ngôi làng Việt Nam thời xưa.

Hoàng chia sẻ, sứ mệnh của những người kiến trúc sư đơn giản là những người thợ 

hàn, hàn gắn lại những điểm đứt gãy của cả quá trình hình thành nên xã hội. Con 

người có kinh nghiệm nhất trong việc kiến tạo xã hội, kiến tạo đô thị. Kiến trúc sư 

là một mối nối như vậy. Hoàng hy vọng sẽ có nhiều hơn những đồ án như thế, sẽ 

là một điểm không bị đứt gãy trong cả quá trình đi lên và tiến hóa của loài người.

- KTS. NGUYỄN VIỆT HOÀNG -

- CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỖ LĂNG  -

“CÔNG THỨC THÀNH CÔNG CHÍNH LÀ NGHĨ CHO ĐẤT 

NƯỚC NHIỀU, KHÔNG CHỈ NGHĨ SẼ LÀM CHO APEC 

CÁI GÌ MÀ SẼ LÀM CHO VIỆT NAM CÁI GÌ, 

LÀM CHO NHÂN LOẠI CÁI GÌ.”

Phụ trách nội dung
N G U Y Ễ N  T H Ị  L Ệ

Biên tập viên
H O À N G  T H Ị  L A N

N G U Y Ễ N  T H Ị  P H Ư Ơ N G  T H A N H
P H Ạ M  T H Ị  T Ư Ơ I

N G U Y Ễ N  P H Ư Ơ N G  L I N H

Thiết kế mỹ thuật
V Ũ  H Ồ N G  N H U N G

Đi tìm
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B Ả N  T I N  X Ó M

B Ả N  T I N  X Ó M

B Ả N  T I N  X Ó M

B Ả N  T I N  X Ó M

B Ả N  T I N  X Ó M

G Ó C  C H I A  S Ẻ

A P E C  L U Ậ N

N G Ẫ M  Đ Ể  N G Ấ M

Nhiều người trong số chúng ta luôn lấy lý do bận rộn để thoái thác việc theo đuổi 

những thói quen lành mạnh. Trong khi đó, những người thực sự bận rộn - các tỷ 

phú, doanh nhân hàng đầu trên thế giới - lại vẫn cố gắng dành đủ thời gian để đọc 

sách mỗi ngày.

Warren Buffett bắt đầu đọc sách ngay sau khi ăn sáng, trong khi Mark Zuckerberg 

và Bill Gates hay chia sẻ trên blog những cuốn sách ưa thích của mình. Bởi lẽ 

những người giàu luôn đặt ưu tiên vào những thứ mang lại thành công. Và một 

phần của những thứ mang lại thành công chính là đọc sách để nâng cao kiến thức.

Là một người rất yêu sách, anh Hán Kông Khanh - Phó tổng giám đốc tập đoàn 

cũng duy trì thói quen đọc hàng ngày và thường xuyên chắt lọc những điều bổ ích 

và thú vị từ các cuốn sách. Dưới đây là 3 cuốn sách đáng đọc trong tháng 7 được 

anh giới thiệu tới người Apec – Bộ 3 cuốn sách nổi tiếng của GS Phan Văn Trường 

có tên gọi: 

Một đời thương thuyết - Một đời quản trị - Một đời như kẻ tìm đường.














