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B Ả N  T I N  X Ó M

Hương hoa sữa ngào ngạt báo hiệu mùa thu đã về, giữa một ngã 

tư đèn đỏ, câu chuyện ngắn của 2 người bạn không khỏi khiến mọi 

người lưu tâm:
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YÊU THƯƠNG

 nhận quyết định tăng lương
giữa mùa dịch

Mai đi đâu không?

May quá, đợt này công ty tao đang xây 
dựng xưởng mới nên được đi làm full, 

nghỉ thứ 7 thôi.

Mai tao ở nhà, công ty đang nghỉ luân 
phiên, các phòng ban đều nghỉ hết, đi làm 
3 ngày, nghỉ 3 ngày.

Ừ, dịch bệnh mà còn được đi làm là vui rồi

Năm “Covid thứ nhất”, gần 31 triệu người Việt Nam mất việc, giảm thu nhập, hàng 

ngàn doanh nghiệp phải nộp đơn xin phá sản. Câu chuyện đáng buồn ấy may thay, 

người Apec chỉ là độc giả.

Tháng 8 vừa qua, hơn 300 quyết định điều chỉnh tăng lương được gửi đến tay từng 

CBNV, được áp dụng tăng từ kỳ lương tháng 7. Theo lời chị Phạm Hoài Phương – 

Giám đốc nội chính: 

Trao đi quyết định tăng lương, P.HCNS cũng nhận được về nhiều lời gửi gắm, bày 

tỏ sự cảm kích đến Ban lãnh đạo của các CBNV. 

Chị Huỳnh Ngọc Yến Nhi: “Thay mặt Ban Phú Yên em xin gửi lời cảm ơn đến Ban 
lãnh đạo, các anh chị đã gửi đến các thành viên trong ban những đánh giá công 
tâm cũng như những đề xuất tốt nhất để mỗi CBNV ngày càng hoàn thiện hơn. 
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ!”. 

Hay một lời cảm thán gửi riêng: “Thật bất ngờ, mình không nghĩ sẽ nhận được 

quyết định tăng lương trong bối cảnh kinh tế chung đi xuống như thế này, tự nhận 

thấy cần cố gắng hơn nữa.”

Cùng với niềm vui mỗi kỳ tăng lương, mỗi CBNV lại được tiếp thêm động lực để tiếp 

tục cố gắng cống hiến cho công việc, cùng gây dựng một Apec phát triển bền vững, 

hạnh phúc.

Mức tăng không phải là cao nhưng thể hiện 
sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty muốn 
mang triết lý hạnh phúc đến cho CBNV, hạnh 
phúc không chỉ đến từ những giá trị tinh 
thần, từ sự thay đổi bên trong mà còn từ 

những giá trị về vật chất”. 

chị Phạm Hoài Phương – Giám đốc nội chính

CHƯƠNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG 

NHÂN SỰ MỚI
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apec đón thêmCÙNG VỚI QUYẾT ĐỊNH TĂNG 

LƯƠNG, TRONG THÁNG 8, TẬP 

ĐOÀN APEC CŨNG TIẾP TỤC 

CHÀO ĐÓN THÊM 16 THÀNH 

VIÊN MỚI VÀO LÀM VIỆC TẠI 

CÁC PHÒNG BAN. HY VỌNG 

NHỮNG NHÂN TỐ MỚI NÀY SẼ 

ĐỒNG HÀNH CÙNG APEC 

TRÊN CON ĐƯỜNG HẠNH 

PHÚC, PHỤNG SỰ XÃ HỘI. 

Sự đổi mới trong cách thức tuyển dụng sẽ giúp Apec có thể tìm kiếm thêm nhân tài 

phù hợp với triết lý, văn hóa công ty. Sự đổi mới về tuyển dụng trong tháng 8 chính 

là triển khai chương trình tuyển dụng Apec Project Manager và bước đầu gặt hái 

được những thành quả nhất định. Chương trình đã nhận được hơn 300 hồ sơ từ 

các ứng viên. 

Ngày 21/08, phòng Nhân sự đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức 

buổi chia sẻ và teamwork với sự tham gia của 16 gương mặt ưu tú. Sự nhiệt huyết, 

thú vị của các bạn ứng viên cũng đã truyền lửa cho ban tổ chức. Và đâu đó, chúng 

tôi cảm nhận được sự đồng âm và niềm tin về con đường Apec đang đi. 

Sinh nhật

8
Chúc mừng 27 thành 

viên trong đại gia đình 

Apec có sinh nhật trong 

tháng 8 này luôn thật 

nhiều sức khỏe, bình an. 

Lấy con người là trung tâm sự phát triển, Tập đoàn luôn dành sự quan tâm sâu sắc 

tới từng thành viên trong đại gia đình. 27 Apecers đã nhận được những món quà 

là các cuốn sách vô cùng ý nghĩa, bánh sinh nhật và cả những bó hoa tươi thắm. 

Phỏng vấn trực tiếp những CBNV có sinh nhật trong tháng 8, chị Hoàng Thị Lan 

chia sẻ: “Thực sự rất bất ngờ khi được P. HCNS đại diện công ty tặng bánh sinh 
nhật và cả sách nữa. Mọi người đều khen bánh nhà mình rất ngon và mình rất vui. 
Cảm ơn sự quan tâm của công ty đến với nhân viên trong ngày đặc biệt này”. 

Chị Bích Đỗ, cô gái vàng trong làng nhiều người theo đuổi cũng xúc động chia sẻ: 

“Được nhận quà sinh nhật từ công ty chị rất vui, bánh ngon, tặng bánh hợp lý hơn, 
đặc biệt hơn năm đầu tiên đón sinh nhật tại Apec, nhận được nhiều lời chúc từ 
đồng nghiệp, ăn uống tưng bừng chị vô cùng hạnh phúc”. 

Chị Khánh Linh - Phòng HCNS chia sẻ: “Khi đi tặng quà cho mọi người chị cảm thấy 
rất vui bởi mình đang đem lại niềm vui cho mọi người, nụ cười hạnh phúc, sự hài 
lòng của CBNV trong ngày đặc biệt là động lực để phòng HCNS càng thêm đổi mới 
nhiều hơn nữa”. 

Một lần nữa, chúc mừng 27 thành viên trong đại gia đình Apec có sinh nhật trong 

tháng 8 này luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và ngày nào cũng hạnh phúc như 

ngày sinh nhật. 

Những quyết sách của ban lãnh đạo cũng là tiền đề để tháng 8 vừa qua, trung tâm 

kinh doanh Apec có sự bứt phá ngoạn mục cả về doanh số lẫn đội ngũ nhân sự. 

Vượt qua những khó khăn, thử thách, thái độ làm việc nghiêm túc cùng sự nhiệt 

huyết và đam mê, các chiến binh kinh doanh của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ 

một cách xuất sắc.

Dẫn đầu đội ngũ là team kinh doanh trái phiếu Abond. Với 287.439 trái phiếu bán 
ra, tổng doanh số team kinh doanh trái phiếu mang về cho công ty là 28,744 tỷ 

đồng. Với tinh thần làm hết sức, chơi hết mình và niềm tin, sự tự hào vào những giá 

trị công ty đem lại cho khách hàng, team trái phiếu đã và đang ngày một lớn mạnh 

và hứa hẹn một sự bứt tốc thần kỳ nửa cuối năm 2020.

Xếp thứ 2 là team kinh doanh HO. Giữa thời điểm thị trường bất động sản gặp khó, 

team kinh doanh HO vẫn nỗ lực chăm sóc khách hàng và đã bán thành công 2 căn 

hộ dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, đem về doanh thu 2,276 tỷ đồng cho 

công ty.

Để tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các chiến binh kinh doanh, chương 

trình Vinh danh nhân viên kinh doanh xuất sắc sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 

8/2020 đến tháng 12/2020, áp dụng cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn. Theo 

đó, nhân viên có kết quả doanh số cao nhất tập đoàn và đạt mức doanh số tối thiểu 

là 5 tỷ đồng/tháng sẽ nhận được quà tặng vinh danh từ ban lãnh đạo.

Quà tặng bao gồm 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 triệu đồng.

Tuy rằng tháng 8 chưa có chiến binh nào đạt danh hiệu này nhưng cuộc đua mới 

chỉ bắt đầu. Giải thưởng Nhân viên kinh doanh xuất sắc sẽ là nguồn động lực to lớn 

để tất cả chiến binh kinh doanh Apec cố gắng phấn đấu và tiến xa hơn nữa. Mong 

rằng, các bạn sẽ chuẩn bị hành trang vững chắc để có thể đạt được nhiều thành 

tựu tiêu biểu hơn trong tháng 9.

Vậy còn các thiên thần hành chính 
đem niềm vui đến cho mọi người 
thì có cảm xúc như thế nào? 

Vinh danh
chiến binh

kinh doanh

Nhằm tôn vinh cũng như ghi 

nhận những cống hiến của 

các chiến binh kinh doanh 

Apec, Ban lãnh đạo tập đoàn 

đã thông qua chương trình 

vinh danh nhân viên có kết 

quả kinh doanh xuất sắc 

nhất trong tháng, áp dụng 

cho tất cả các nhân viên làm 

việc trong tập đoàn. 

Thể dục thể thao không chỉ mang lại sức khỏe 

cho bản thân mà còn góp phần làm xã hội văn 

minh, lành mạnh, gắn kết tinh thần cộng đồng 

nhiều hơn. Với ý nghĩa đó, bắt đầu từ tháng 7, 

người Apec đã có sự thay đổi mạnh mẽ về 

nhận thức bằng việc tham gia tích cực vào các 

câu lạc bộ thể thao tại Công ty.

Năm 2020 sẽ là một năm đáng nhớ trong 

lịch sử phát triển của tập đoàn khi con tàu 

Apec phải đương đầu với cơn bão Covid-19. 

Bất chấp những khó khăn từ đại dịch, ban 

lãnh đạo và CBNV Apec vẫn đồng lòng nỗ 

lực triển khai các dự án, đảm bảo hoàn 

thành đúng tiến độ, các sản phẩm mới, các 

chính sách mang tính sáng tạo, đột phá 

cũng được tung ra thị trường giúp tập đoàn 

đứng vững trước cơn sóng gió.

Tháng 8/2020 cũng đánh dấu 

bước tiến mới của Trung tâm 

kinh doanh Apec khi trung tâm 

kinh doanh tại TP. HCM chính 

thức đi vào hoạt động, bước 

đầu đã gặt hái những kết quả 

ấn tượng. Đáng chú ý, bạn Lực 

Nguyễn – Chàng trai sinh năm 

99 của cơ sở Sài Gòn đã đạt 

doanh số 1,6 tỷ đồng chỉ sau 

hơn 1 tháng gia nhập đại gia 

đình Apec, chứng minh sức hút 

của các sản phẩm của Apec tại 

thị trường TP. HCM.

287.439
trái phiếu bán ra

tổng doanh số

28,744
tỷ đồng

KHEN THƯỞNG

bằng khen01
cuốn sách01
voucher
nghỉ dưỡng

01
tổng giá trị

hơn 2 triệu đồng

Thể dục thể thao 

khỏe thể chất, 
đẹp tâm hồn”

“

Theo các chuyên gia, tập luyện thể dục thể 
thao giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, tấn 
công nhanh hơn các loại vi rút xâm nhập. Miễn 

dịch là hệ thống bảo vệ và phát hiện của cơ 
thể chống lại tác nhân gây bệnh ngoại lai như 

virus, vi khuẩn…

Một trong những yếu tố giúp đẩy lùi bệnh dịch đó là luyện tập thể dục thể thao để 

nâng cao sức khỏe và tăng sức đề kháng. Nhận thức rõ điều đó, tại Việt Nam và 

trên toàn thế giới đã diễn ra không ít các thử thách tập luyện thể thao online tại 

nhà, việc này giúp mọi người duy trì thói quen luyện tập mà vẫn đảm bảo an toàn.

Tại Apec phong trào thể thao cũng rất sôi nổi. Sau mỗi giờ làm, các cán bộ nhân 

viên đều tham gia các môn thể thao như: chạy bộ, đá bóng, yoga, zumba, 

fitness…Đặc quyền dành cho những ai tham gia thể thao là có thể kết thúc giờ làm 

lúc 17h30 thay vì 17h50 như thường lệ.  

Chạy bộ đúng cách không chỉ giúp bạn có được một sức khỏe bền bỉ mà còn hỗ trợ 

giảm cân, giữ dáng và có được tinh thần thoải mái. Từ những ngày đầu tháng 7, các 

trung tâm kinh doanh của Apec như: Hội sở, Huế, Phú Yên… đã bắt đầu cùng nhau 

chạy hằng ngày. Bạn Hoàng Tuấn Hải – Nhân viên kinh doanh HO chia sẻ: “Em thấy 
việc Công ty cho nhân viên có thời gian tập thể dục sau giờ làm rất tốt, điển hình 
là bộ môn chạy bộ. Em chọn bộ môn này là vì chạy bộ giúp em cảm thấy thoải mái, 
tăng tính tương tác, đoàn kết với đồng nghiệp, rèn luyện tính kiên nhẫn, dẻo dai 
và kiên trì của bản thân để vận dụng vào trong công việc.”

Anh Đoàn Hải Lâm - chuyên viên thiết kế đồ họa, phòng Marketing cũng chia sẻ, 

sau khi tham gia rất nhiều bộ môn thể thao thì anh cảm thấy mình thích môn chạy 

bộ nhất, vì “ngoài thời gian dành cho công việc, mình được ra ngoài tận hưởng 
thiên nhiên trên cung đường mà mình chạy. Dần dần, chạy bộ trở thành một thói 
quen, là cách mình đối diện với chính bản thân mình, giúp mình kiên cường vượt 
qua giới hạn của bản thân và hơn thế nữa là tâm niệm “thiền” trong lúc chạy.”

Ngoài chạy bộ Hải Lâm còn rất đam mê 

fitness, với những kiến thức và kĩ năng được 

trau dồi trong nhiều năm, anh đã quyết tâm 

mở lớp Apec Soul Fitness. Khi nói về động 

lực mở ra lớp cho Apecer cùng luyện tập, 

anh chia sẻ, thời điểm mở lớp hội tụ đầy dủ 

4 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. “Thiên 
thời” là trong thời gian nghỉ dịch dài, mọi 

người ko có nhiều hoạt động thể chất, chỉ có 

ăn uống nghỉ ngơi ở nhà dễ tích tụ mỡ; 

“Địa” là cơ sở vật chất của công ty, “Nhân” 

chính là yếu tố con người, nhờ sự luyện tập 

trong thời gian dài, anh rất tự tin về kiến 

thức và kĩ năng để hướng dẫn mọi người. “Phương pháp luyện tập của mình là yêu 
cầu mọi người vận động hết tiềm năng của mình, bên cạnh đó mình luôn cố gắng 
làm cho các bài tập thật đa dạng phong phú thay đổi theo từng hôm để mọi người 
không có sự nhàm chán. Vì vậy, lớp đã có những khoảng thời gian vui vẻ sau giờ 
làm khi được vận động, hò hét, cười đùa”, anh tự hào nói. Mặc dù là thầy giáo, người 

truyền cảm hứng trong lớp, Hải Lâm không có một chút áp lực nào cả vì anh rất yêu 

thích thể thao và đam mê hơn cả khi đã “phát ra” năng lượng tích cực. Từ 5-6 “học 

viên” ít ỏi, giờ đây Apec Soul Fitness đã lên tới hơn 20 người tham gia tập luyện, anh 

khiêm tốn nhận thành công này không có bí quyết gì cả mà chỉ là “hữu xạ tự nhiên 
hương”. Với triết lí "Khỏe thể chất, đẹp tâm hồn" mình nghĩ Apec Soul Fitness đã 

chạm đến "insight" của mỗi con người”.

Nói về những kế hoạch duy trì lớp trong tương lai, anh mong muốn có thêm những 

trang thiết bị “xịn sò” hơn để đa dạng hóa chương trình luyện tập hơn nữa. 

Thể thao không chỉ giúp cho các thành viên có một sức khỏe tốt, thể thao còn là sợi 

dây liên kết chặt chẽ kết nối, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa 

toàn bộ Apecer. Các buổi tập luôn là thời gian gặp gỡ, giao lưu sau giờ làm của tất 

cả mọi người, vì Apec mình là một gia đình!
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Với triết lí "Khỏe thể 

chất, đẹp tâm hồn" mình 

nghĩ Apec Soul Fitness 

đã chạm đến "insight" 

của mỗi con người”.
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Vạn dặm hành trình bắt đầu từ một 
bước chân, bắt đầu từ cầu Tràng Tiền nhé

Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình, 
nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau 

Tinh thần thể thao hừng hực của 
Phú Yên team

Trên con đường thành công không có 
dấu chân của kẻ lười biếng

Nếu không tiến lên phía trước thì bạn luôn dậm chân tại chỗ. 
Tiến lên Bắc Giang team!

Muốn khỏe mạnh thì hãy tập thể thao, 
ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao 

 Apec Soul Fitness - Khỏe thể chất, đẹp tâm hồn

NGÀY 10/08/2020, CUỘC THI TÔI LÀ NGƯỜI 
APEC ĐÃ CHÍNH THỨC NGỪNG NHẬN BÀI DỰ 

THI,  KHÉP LẠI GẦN 2 THÁNG THI ĐUA SÔI 
NỔI CỦA CBNV TẬP ĐOÀN. TỪ HƠN 40 TÁC 

PHẨM ĐƯỢC GỬI VỀ, BAN TỔ CHỨC ĐÃ BÌNH 
CHỌN RA 20 TÁC PHẨM XUẤT SẮC NHẤT TIẾP 

TỤC TRANH TÀI TẠI VÒNG CHUNG KẾT.

Được khởi động từ 18/6/2020, đến nay Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 tác phẩm 
của hơn 40 tác giả từ các chi nhánh và các phòng ban. Mỗi tác phẩm là một câu 
chuyện khác nhau xoay quanh cuộc sống của các tác giả gắn liền với Apec Group, 
chứa đựng những tâm tư, tình cảm vô cùng xúc động. Đặc biệt các tác phẩm đều 
rất đa dạng hình thức trình bày, từ tự truyện đến thơ ca, âm nhạc, thể hiện khả 
năng nghệ thuật phong phú của người Apec. 

Không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ suy nghĩ, chiêm nghiệm của mỗi người về cuộc đời 
mà mỗi thông điệp được gửi gắm trong các bài viết còn là sợi dây tình cảm bền chặt 
gắn kết các thành viên trong công ty. Những tác phẩm gửi tới từ các anh chị trong 
Ban lãnh đạo - thế hệ đi tiên phong mở lối trên con đường của người Apec như: 
“Hát về người Apec và câu chuyện nhỏ của tôi” tác giả Hồ Xuân Vinh, “Đền đáp 
tiếp nối” tác giả Đặng Thị Kiều Nga, “Con đường người Apec” tác giả Cao Anh 
Chiến,…là những lời tâm sự về hành trình gian nan mà người Apec đã vượt qua để 
đi tới thành công ngày hôm nay. Đó cũng là những bài học để lại cho thế hệ đi sau 
tiếp bước học tập và noi theo. Hay những lời tâm sự của những bạn trẻ: “Đi theo 
bóng mặt trời” tác giả Lê Thùy Trang, “Trăn trở tuổi 22” tác giả Phạm Hoàng Cẩm 
Uyên… bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn tới công ty, tới đàn anh đi trước đã chỉ dạy và 
đồng hành trên quá trình trưởng thành của các bạn. 

Các bài dự thi được đăng tải trên website apecgroup.net và fanpage tuyển dụng 
của tập đoàn cũng đã góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp được người Apec 
trân trọng và hướng đến: Sống là cống hiến, là yêu thương… tới tất cả mọi người.
Từ 40 bài dự thi ban đầu, ban tổ chức đã chọn lọc được 20 tác phẩm xuất sắc nhất 
cạnh tranh giải thưởng. Hiện ban tổ chức đang gấp rút hoàn thành những công tác 
chấm thi cuối cùng để tìm ra 6 tác phẩm ấn tượng nhất. Các tác giả còn lại trong 
top 20  đều sẽ nhận được một phần quà vô cùng ý nghĩa của BTC là những cuốn 
sách kỉ niệm chương trình. Dự kiến thời gian công bố kết quả cuộc thi là ngày 
01/09/2020. 

Hãy cùng chờ đón những bất ngờ các bạn nhé!

Top

20
bài viết vào chung kết 

cuộc thi 
Tôi là người Apec

1. Khúc hát người Apec và câu chuyện nhỏ của tôi – Tác giả Hồ Xuân Vinh – Apec Land Huế

2. Huế, hành trình của tôi  – Tác giả Trần Thị Mỹ Lan – Apec Land Huế

3. Trăn trở tuổi 22 – Tác giả Phạm Hoàng Cẩm Uyên – Apec Land Huế

4. Cảm xúc về Apec (Thơ) – Tác giả Nguyễn Bá Tuấn – Phòng QS

5. Mơ lại giấc mơ thời niên thiếu – Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phòng KSNB

6. Văn hóa doanh nghiệp và sự gắn kết gia đình  – Tác giả Lê Ngọc Hiền – Phòng QS

7. Tôi thương anh, người sếp của tôi – Tác giả Phạm Viết Đàm – Phòng Mua hàng

8. Tôi đi tìm tôi – Tác giả Vũ Hồng Nhung – Phòng Marketing

9. Bước tiếp con đường phụng sự tại Công ty Hạnh phúc – Tác giả Lê Thị Tâm – Phòng QS

10. Hãy sống là chính mình – Tác giả Trần Nhân - Ban Quản lý Dự án Huế

11. Apec - Bước ngoặt tuổi thanh xuân – Tác giả Trần Thị Thiện  – Phòng IT

12. Apec là cuộc sống màu hồng đất – Tác giả Nguyễn Thị Phương Thanh – Phòng Marketing

13. Hành trình xanh  – Tác giả Hoàng Văn Tuyền – Phòng Nông nghiệp

14. Bốn mùa đều vui  – Tác giả Võ Lê Thủy Tiên – Apec Land Huế

15. Các bạn có tin vào định mệnh không? – Tác giả Nguyễn Phương Ngân – Phòng Mua hàng

16. Apec, nơi tôi được là chính mình  – Tác giả Trần Thị Thùy Nhi – Apec Land Huế

17. Và tôi cũng yêu em  – Tác giả Hoàng Minh Sơn – Phòng Marketing

18. Con đường người Apec  – Tác giả Cao Anh Chiến – Phòng IT

19. Mong muốn lớn nhất của bạn là gì? – Tác giả Nguyễn Thảo Uyên

20. Tôi là người Apec – Tác giả Dương Thị Mận – Apec Land Huế

THÁNG 8/2020

CẬP NHẬT
TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN

Thuộc phân khúc shophouse hạng sang, Apec 
Diamond Park Lạng Sơn đang được xem là một 
dự án bất động sản đắt giá bậc nhất tại Lạng 
Sơn. Bên cạnh vị trí đắc địa, thiết kế kiến trúc 
độc đáo, hiện đại, dự án cũng được khách hàng 
đánh giá cao về tiến độ dự án cũng như chất 
lượng thi công của nhà thầu.

Dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn đang dần đi vào hoàn thiện tạo nên một diện mạo mới, 
một sức sống mới, sức nóng dự án cũng ngày một tăng. Toàn bộ 229 căn hộ sẽ được hoàn 
thành trong tháng 9, ngoài ra, hệ thống cảnh quan, cây xanh, cơ sở hạ tầng đường xá, tiện 
ích… cũng đang dần hoàn thiện. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nữa, nơi đây sẽ hình thành 
một khu dân cư mới văn minh, hiện đại, đầy đủ tiện ích nhất và tài sản bất động sản có giá trị 
gia tăng bền vững.

Sáng ngày 11/8/2020 dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương đã được cất nóc sau 
khi chính thức khởi công vào đầu tháng 12 năm 2019, sau gần 8 tháng thi công. Hiện 
tại, dự án đã hoàn thành xây tường từ tầng 1 đến tầng 7, đổ bê tông cầu thang bộ 
đạt 13/17 tầng, hoàn thiện trát ngoài từ tầng 4 đến tầng 7; trát trong từ tầng 2 – 4; 
Thi công cột vách tầng tum, bể bơi đạt 50%...

Với tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao độ của Apec Group và các nhà thầu thi 
công, dự án đã hoàn thành công tác kết cấu đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra và đáp 
ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành toàn bộ 
các hạng mục thi công vào ngày 30/04/2021.

Là dự án chung cư cao cấp và hiện 
đại bậc nhất tại Bắc Giang, chắc 
chắn các chủ nhân tương lai không 
khỏi nóng lòng chờ đến ngày nhận 
bàn giao căn hộ. Hiện tại, từ tầng 5 
đến tầng 22 đã hoàn thiện xong, 
đang tiến hành các thủ tục cần thiết 
để nghiệm thu căn hộ, dự kiến bàn 
giao cho cư dân trong tháng 
10/2020. Không chỉ riêng phần căn 
hộ, tiến độ xây dựng về phần hạ 
tầng, tiện ích bên trong và bên 

ngoài như: khuôn viên xung quanh, hệ thống 
bể bơi trên mái, vườn trên mái, nhà trẻ…cũng 
đang được tiến hành thi công thần tốc để cư 
dân có thể sử dụng dịch vụ ngay khi vào sinh 
sống tại căn hộ của mình.
Các tầng khách sạn từ tầng 23 đến tầng 27 
cũng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục, 
bàn giao phần xây dựng dự kiến kết thúc 
10/10/2020, sau đó sẽ tiến hành thi công nội 
thất và chính thức đi vào vận hành dự kiến cuối 
tháng 12/2020.

APEC 
aqua park

bắc giang

Apec Center Point Điềm Thụy dường như nói không với những ảnh hưởng từ dịch 
bệnh và thị trường bất động sản chung nửa đầu năm 2020 và trở thành một trong 
những dự án có tốc độ bán hàng ấn tượng trong tháng 6 và tháng 7/2020 của 

Apec Group.

Theo đó, tiến độ thi công cũng được các phòng ban tại Apec kết hợp với nhà thầu 
triển khai một cách tích cực. Hiện tại, các nhà thầu thi công các hạng mục như giao 
thông, chiếu sáng, san nền, dịch vụ… đã bắt đầu triển khai thi công từ tháng 7 và 

đang đảm bảo tiến độ đề ra.

Là dự án được quan tâm nhất tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Yên, Apec 
Mandala Wyndham Phú Yên hiện đang được rất nhiều khách hàng và các nhà đầu 
tư quan tâm, trong đó, tiến độ thi công dự án là một trong những yếu tố được chú 
trọng hàng đầu.

Theo thông tin cập nhật từ ban quản lý dự án Phú Yên, hiện tại Apec Mandala 
Wyndham Phú Yên đã hoàn thiện đổ dầm sàn tầng 27, đến ngày 30/08 sẽ đổ xong 
dầm sàn tầng 28, hoàn thành thi công kết cấu. Dự án sẽ được làm lễ cất nóc vào 
ngày 07/09/2020. Việc hoàn thiện xây và trát trong nhà dự kiến hoàn thiện vào ngày 
07/10/2020 và hoàn thiện trát ngoài vào ngày 11/10/2020.

Nhìn từ trên cao xuống, khách hàng dễ dàng hình dung được một dự án căn hộ 
khách sạn đẳng cấp bậc nhất tại Phú Yên đang chuyển mình vươn lên từng ngày và 
nhanh chóng bàn giao tới tay khách hàng vào Q2/2021. 

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.

PHÚ YÊN

Hơn cả một lời tuyên bố, đó là cả một tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương 
bao la của người anh cả Nguyễn Đỗ Lăng. Tình cảm ấy cộng hưởng với tinh 
thần đoàn kết, đồng lòng nhất chí của hàng trăm cán bộ nhân viên Apec đã 
giúp cho dự án Siêu thị Hạnh Phúc tiếp tục hoạt động phục vụ bà con trong 
gần bốn tháng vừa qua.

4 tháng, 120 ngày, lịch trực siêu thị vẫn được phân chia đều đặn cho các 
phòng ban. Bất kể mưa nắng, đội trực siêu thị luôn có mặt đúng giờ, phối 
hợp trơn tru, nhịp nhàng để đưa tình yêu thương đến với những đồng bào 
cơ khổ. Siêu thị Hạnh Phúc đã trở thành biểu tượng cho tấm lòng tương thân 
tương ái của người Việt.

Bên cạnh tinh thần phụng sự của người Apec, thành công của Siêu thị Hạnh 
Phúc không thể thiếu đến sự đóng góp của những nhà hảo tâm, những tình 
nguyện viên trên khắp mọi miền tổ quốc. Suốt giai đoạn 1 của dịch bệnh, 
Siêu thị Hạnh Phúc đã nhận được sự ủng hộ to lớn cả về tiền bạc và vật chất 
từ hàng ngàn Mạnh Thường Quân. Dù là chút rau củ vườn nhà hay là cả tấn 
gạo, thùng dầu,… tất cả tấm lòng của các nhà hảo tâm đều rất đáng trân 
trọng, bởi ẩn sâu trong đó là những giá trị đầy tính nhân văn, là tình yêu 
thương đồng bào, tinh thần giúp đỡ nhau khi hoạn nạn của người Việt.

Tình yêu ấy lại một lần nữa trỗi dậy khi cuối tháng 7, Việt Nam bùng phát 
dịch giai đoạn 2. Từ ổ dịch Đà Nẵng, dịch bệnh đã lan ra 15 tỉnh thành trên 
cả nước. Đà Nẵng, Hải Dương đã phát lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố, 
các tỉnh thành khác cũng trong tâm thế sẵn sàng cho mọi tình huống ứng 
phó với dịch bệnh.

Tại Hà Nội, dù chưa có lệnh phong tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ Siêu thị 
Hạnh Phúc để tiếp tục ủng hộ. Khi nhận được những tin nhắn, những cuộc 
điện thoại ấy, Apecer thực sự vô cùng xúc động và biết ơn. Bởi tình yêu 
thương của người Việt tồn tại ở khắp mọi nơi, nó luôn thường trực trong trái 
tim mỗi người dân Việt, chỉ cần một lời hiệu triệu là bùng cháy. Trong cuộc 
chiến nhiều khó khăn này, chúng ta biết rằng mình không hề đơn độc.

Tinh thần "nhường cơm xẻ áo", đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn 
năng lượng quý giá để toàn dân ta cùng chung sức chiến đấu và chiến thắng 
dịch bệnh. Siêu thị Hạnh phúc cũng như người Apec đã, đang và sẽ luôn là 
cầu nối để đưa tình yêu thương đến với những đồng bào khó khăn cần giúp 
đỡ, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh phụng sự xã hội.

Dẫu con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, 
đồng lòng, tình yêu thương, sự sẻ chia đùm bọc của người dân cả nước, chắc 
chắn Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.

biểu tượng cho tình yêu, nghĩa đồng bào của

người dân Việt

siêu thị
hạnh phúc

“Chúng ta sẽ mở Siêu thị Hạnh Phúc cho 
đến khi nào hết người nghèo thì thôi...” 

“Tình yêu thương giúp chúng ta trong 
lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối từ 

trái tim đến trái tim, là hành trang sát 
cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường đời. 
Tình yêu thương cho đi là hạnh phúc của 

mỗi người”.

NHỮNG NGÀY
GIÔNG BÃO

KIÊN CƯỜNG
VƯỢT QUA THỬ THÁCH

CÚ SỐC
chưa từng có
nghị lực kiên cường

và

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến 
thị trường du lịch và khách sạn 
gần như rơi vào trạng thái ngủ 
đông trong suốt nửa đầu năm 
2020, Mandala Hotela & Spa Bắc 
Ninh cũng không ngoại lệ. Thế 
nhưng, vượt lên trên tất cả, đội 
ngũ vận hành khách sạn đã 
được tôi luyện để trở thành một 
tập thể kiên cường, sẵn sàng 
đương đầu với sóng gió.

Năm 2019 là một năm khởi sắc với Mandala khi khách sạn này lọt top những điểm lưu trú yêu 
thích tại Bắc Ninh với 95% lượng khách là chuyên gia nước ngoài đến Bắc Ninh làm việc. Điều 
này vốn dĩ không có gì khó hiểu khi khách sạn nằm ở vị trí đắc địa với những tiện ích, dịch vụ 
đẳng cấp bậc nhất xứ sở công nghiệp phát triển này. 

Một khách sạn non trẻ khai trương vào tháng 10/2018, sau 1 năm hoạt động đã đạt doanh thu 
gần 40 tỷ. "Ngựa ô" Mandala được ban lãnh đạo đặt rất nhiều kỳ vọng vào năm 2020 khi đề ra 
doanh số 70 tỷ/năm.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi cơn bão Covid 19 ập đến.

Cú sốc đại dịch Covid-19 đã “đóng băng” nhu cầu du lịch khi Chính phủ buộc phải thực hiện 
hạn chế tụ tập đông người, hủy bỏ các lễ hội, hội nghị và cao điểm nhất là giãn cách toàn xã 
hội. Hầu hết các hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành, vận tải, ăn uống và đón tiếp, phục vụ 
du khách đều tạm thời đóng cửa để chờ “bão” Covid-19 đi qua. 

Chỉ tính riêng trong quý I-2020, lượng khách nội địa đến Việt Nam đã giảm gần 50% so với cùng 
kỳ 2019, xuống còn khoảng 13 triệu lượt với con số thiệt hại khoảng 1,6 tỷ USD. Khách quốc 
tế cũng giảm gần 20%, xuống còn gần 3,7 triệu lượt. Những con số nêu trên là sự phản ánh 
của cơn “đại suy thoái” chưa từng có trong ngành du lịch nhiều năm trở lại đây. 

Anh Nguyễn Trọng Thành -  Phòng kinh doanh chuỗi khách sạn Mandala chia sẻ, trong suốt 6 
năm làm khách sạn, anh chưa từng thấy cuộc khủng hoảng nào tàn khốc và nghiêm trọng như 
lần này. Kể cả các khách sạn lớn trên thế giới hay tại Việt Nam như FLC, Vingroup, Mường 
Thanh... cũng đang phải thực hiện cắt giảm biên chế, thậm chí Vingroup phải đóng cửa 8 cơ sở 
lưu trú từ Bắc tới Nam nhằm chống chọi qua cơn bão. 

Trong xu thế chung đó, doanh thu, lượng khách của khách sạn Mandala cũng sụt giảm nghiêm 
trọng. Cụ thể, công suất phòng từ 60% giảm còn 3%, doanh thu từ tháng 1 đến tháng 5 
chưa đạt 1 tỷ đồng, tháng 6 - 7 chỉ đạt 7,2 tỷ đồng, so với năm 2019 doanh thu sụt giảm tới 
90%. Toàn bộ kế hoạch kinh doanh năm 2020 đổ bể. 

Anh Thành chia sẻ, thật sự đội ngũ kinh doanh không biết phải nghĩ ra phương án, chiến lược 
gì cho thời điểm đó. Với 5% thị trường nội địa, team đã nghiên cứu và đưa ra đủ chiến lược kích 
cầu, thậm chí là “Mua 1 tặng 1”, giảm giá kịch sàn,… trong lịch sử Mandala chưa bao giờ giảm 
giá sâu đến như vậy. Tuy nhiên, khi tìm đến tất cả khách hàng cũ, khách du lịch, phòng vé đều 
từ chối.

Chi phí vận hành quá lớn, Mandala phải đứng trước lựa chọn đề xuất ban lãnh đạo cắt giảm 
50% chi phí nhân sự theo các khách sạn khác hay sẽ tạm dừng kinh doanh đến khi nào Covid 
đi qua. May mắn cho Mandala là Ban lãnh đạo không đồng ý tạm dừng kinh doanh mà chỉ 
duyệt cho nhân viên nghỉ luân phiên với mức lương 70% trên tổng thu nhập.

“Mọi người cảm thấy rất biết ơn nhưng lại càng áp lực hơn, bởi không biết tìm lối đi nào để 
tăng doanh thu, đủ chi phí vận hành cho khách sạn cả” – Anh Thành cho biết.

Trải qua 3 tháng vô cùng khó khăn, gần như sống dựa vào công ty “mẹ”, cơ hội mở ra cho 
Mandala Bắc Ninh khi Việt Nam kiểm soát dịch tốt, Chính phủ đã đồng ý cho các chuyên gia 
nước ngoài quay trở lại Việt Nam với điều kiện phải cách ly 14 ngày. 

Đầu tháng 5, khách sạn nhận được công văn của Sở Y tế Bắc Ninh thông báo khách sạn 
Mandala nằm trong danh sách 4 khách sạn tại TP. Bắc Ninh được phép nhận khách cách ly là 
các chuyên gia nước ngoài. Lúc này, đại diện khách sạn Mandala cùng với 6 sở, ban ngành và 
hơn 200 doanh nghiệp khác cùng tham gia buổi tọa đàm về công tác chuẩn bị.

Những con người làm thuần dịch vụ khách sạn lần đầu tiên phải chạy ngược xuôi làm các thủ 
tục, giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan ban ngành, tập thích nghi với cách 
làm việc thay đổi nhanh, liên tục, giải quyết những vướng mắc từ quốc gia của khách, đau đầu 
nghĩ phương án đón khách cách ly sao cho phù hợp với CBNV của khách sạn và nhu cầu của 
khách hàng…  

Ngày 31/05/2020, Mandala chính thức đón cùng lúc 2 đoàn khách Trung và Hàn với tổng cộng 
120 khách. 

Từ đây, hàng loạt những khó khăn, thử thách cũng mới bắt đầu. Phòng Mua và F&B phải xây 
dựng menu riêng cho khách Hàn, khách Trung Quốc, tính toán chi phí đầu vào của 2 nhóm 
khách này. Chỉ trong 2 ngày, team kinh doanh phải hoàn thành 75 bộ hợp đồng, nhân sự 
phải tăng ca đến 20h30 tối để sáng hôm sau trao đổi với các doanh nghiệp, đồng thời phải 
lên được phương án cách ly như thế nào tại cơ sở lưu trú, trao đổi với khách như thế nào để 
khách hiểu về quy định cách ly, cách thức phục vụ 3 bữa/ngày sẽ như thế nào,… trong khi đó 
phía Công an, Y tế cũng không có một hướng dẫn cụ thể, chi tiết phải làm những gì.

Ở vòng ngoài, do chính sách cắt giảm nhân sự, nghỉ luân phiên nên nhóm vận hành bị thiếu 
người. Đội ngũ phải huy động toàn bộ, kể cả các anh chị phòng kế toán, FO…lên hỗ trợ để 
chuẩn bị kịp thời 120 suất ăn mỗi bữa cho khách.

Bên trong, có 14 nhân viên của khách sạn cách ly đi theo cơ quan Y tế và Công an. Các bạn gần 
như phải làm việc 24/24 để hỗ trợ khách, vô cùng căng thẳng và vất vả. Đặc biệt là thời điểm 
cuối cách ly của đoàn hai, khi Mandala tiếp tục thử thách bản thân, đón tiếp 190 khách của 
đoàn ba và đoàn bốn. Cùng với 20 CBNV của khách sạn và Y tế, Công an, tổng cộng một ngày 
khách sạn phải phục vụ 210 suất ăn mỗi bữa, full công suất cả 4 tầng. 

Nhớ lại cảm giác khi mặc bộ đồ bảo hộ kín mít từ trên xuống dưới, anh Thành vẫn thấy ám ảnh: 
“Khi bước cởi bỏ bộ đồ bảo hộ tôi cảm thấy bị sốc nhiệt vì cả thân mình toát mồ hôi dù chỉ hoạt 
động nhẹ nhàng. Thế mới biết, các bạn bên trong quá vất vả, bên ngoài làm 1 thì bên trong 
phải làm gấp 3, gấp 5 lần. Thực sự rất cảm ơn họ!”

Những ngày đón khách cách ly cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho đội ngũ Mandala. Là 
cảm giác hoang mang, lo lắng, sợ hãi khi có người bị ốm, sốt, là gần 12h đêm vẫn phải tất tả 
lên phòng khách hỗ trợ… “đập gián”, hay cảm giác ngậm ngùi, đau xót khi có bạn có người thân 
mất nhưng không được về thăm thân lần cuối…

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, anh Thành cảm thấy đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. 
Suy cho cùng, không phải khách sạn nào cũng được lựa chọn làm địa điểm cho các chuyên gia 
nước ngoài cách ly. Được lựa chọn đứng trong đội ngũ chống dịch cùng đất nước là thử thách 
nhưng cũng là niềm tự hào và vinh dự không cách nào so sánh được. 

Điều hạnh phúc hơn là 60% khách 
cách ly tại khách sạn đã bày tỏ 
mong muốn hết thời gian cách 
ly sẽ quay lại khách sạn ký hợp 
đồng, minh chứng cho những nỗ 
lực của đội ngũ Mandala đã đem 
đến những trải nghiệm thực sự 
tuyệt vời và đáng nhớ cho khách 
hàng.

Chị Huỳnh Mai Dung, Phó Tổng 
giám đốc nội chính, người trực 
tiếp chỉ đạo, theo sát Mandala 
ngay từ đầu xúc động chia sẻ: 
“Thực ra thời điểm này, 2 tháng 
mà doanh thu 7 tỷ không phải là 
con số tệ. Đáng nói là dù không có 
nhiều kinh nghiệm, đội ngũ trẻ 
nhưng các bạn Mandala đã làm 
việc rất chủ động, độc lập, tự mình 
tìm phương án giải quyết, ban 
lãnh đạo không phải mất nhiều 
tâm trí vào việc vận hành của 
khách sạn. Mong các phòng ban 
khác học hỏi tinh thần của 
Mandala. Nếu các bạn đủ trưởng 
thành, có thể tự lo, tự chịu trách 
nhiệm, ban lãnh đạo sẵn sàng trao 
quyền cho các bạn”.

Tính đến thời điểm hiện tại, khách 
sạn Mandala đã đón hơn 600 
khách cách ly là các chuyên gia 
Hàn Quốc, Trung Quốc qua Việt 
Nam làm việc. Dự kiến trong giai 
đoạn cuối năm khách hàng Ấn Độ, 
Nhật Bản sẽ được chính phủ cấp 
phép sang. Khách sạn Mandala với 
tinh thần thép và nghị lực kiên 
cường đã sẵn sàng đón nhận 
những thử thách mới, trở thành 
biểu tượng cho sự chu đáo, hiếu 
khách, ân cần của người Việt Nam 
và là niềm tự hào của người Apec.

“Lúc đó em cảm thấy rất sốc, cảm thấy 
thực sự toát mồ hôi khi những gì mình 

làm ra, tâm huyết của phòng kinh 
doanh “follow” theo “case” đều bỏ đi, 

cảm thấy tuyệt vọng.”

KHÁCH HÀN & TRUNG

BỘ HỢP ĐỒNG

TÚC TRỰC HỖ TRỢ

SUẤT ĂN MỖI BỮA

ĐOÀN KHÁCH CÁCH LY

120

“THỰC RA THỜI ĐIỂM NÀY, 2 
THÁNG MÀ DOANH THU 7 TỶ 
KHÔNG PHẢI LÀ CON SỐ TỆ. 
ĐÁNG NÓI LÀ DÙ KHÔNG CÓ 
NHIỀU KINH NGHIỆM, ĐỘI NGŨ 
TRẺ NHƯNG CÁC BẠN 
MANDALA ĐÃ LÀM VIỆC RẤT 
CHỦ ĐỘNG, ĐỘC LẬP, TỰ MÌNH 
TÌM PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT, 
BAN LÃNH ĐẠO KHÔNG PHẢI 
MẤT NHIỀU TÂM TRÍ VÀO VIỆC 
VẬN HÀNH CỦA KHÁCH SẠN. 
MONG CÁC PHÒNG BAN KHÁC 
HỌC HỎI TINH THẦN CỦA 
MANDALA. NẾU CÁC BẠN ĐỦ 
TRƯỞNG THÀNH, CÓ THỂ TỰ LO, 
TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM, BAN 
LÃNH ĐẠO SẴN SÀNG TRAO 

QUYỀN CHO CÁC BẠN”.

Chị Huỳnh Mai Dung,
Phó Tổng giám đốc nội chính

hãy
Biết ơn
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thương

Tỉnh thức
mỗi ngày

tìm kiếm bên trong chính mình

“Cảm ơn và yêu thương nhiều lắm”

Covid – 19 xuất hiện đã để lại cho chúng ta nhiều bài học. Covid khiến con người phải 
hạn chế đi lại, hạn chế ăn uống bên ngoài, hạn chế tiếp xúc với người lạ và bắt đầu sống 
chậm lại, quay về với gia đình, và với chính mình. Có phải bấy lâu nay, ta đã sống quá 
vội vàng, mải miết hướng ra ngoài đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm thành công 
và yêu thương người khác mà ta quên mất rằng bản thân mình cũng cần được 
yêu thương?

Không có một vị Phật nào hoặc bất kỳ ai có thể đem tới cho ta hạnh phúc và thành 
công, bởi vì hạnh phúc và thành công đều do chính bản thân mình tạo ra. Hạnh phúc 
đến từ trong tâm mỗi người. Ta cả thấy vui vẻ vì cái tâm được thỏa mãn những mong 
cầu. Ta tức giận vì những điều bất như ý khiến tâm không hài lòng. Tâm điều khiển cảm 
xúc của chính bản thân chúng ta. Thành công có được từ những giá trị được tạo ra 
bằng bằng trí tuệ, sức lao động, đôi khi phải đánh đổi cả sức khỏe của bản thân mình. 
Có những lúc biến cố xảy ra khiến lòng ta chao đảo. Ta thấy cô đơn, trống rỗng, và chỉ 
còn biết nương tựa vào chính mình. Vậy mà chúng ta đã quên mất dành thời gian để 
trò chuyện, để yêu thương, để thấu hiểu thân và tâm của mình. 

Chúng ta vẫn thường mong muốn nhận được nhiều yêu thương từ người khác nhưng 
chính mình lại không biết cách yêu thương bản thân, bởi vì vậy mà ta cũng không thể cảm 
nhận trọn vẹn tình yêu từ người khác. Khi đứng trước những người thành công, ta thường 
tự ti về những gì mình đang có. Ta nghĩ bản thân chưa đủ xinh đẹp, bản thân không nhiều 
tài năng, bản thân không giàu có từ đó khi những vấp ngã xảy ra, ta rất dễ rơi vào trạng 
thái lo lắng, dằn vặt, trách cứ bản thân và làm tổn thương chính mình. Bởi vì thiếu tình yêu 
với “thân” và “tâm” mà dường như luôn có một sự bất ổn xảy ra trong nội tâm mỗi người. 
Một mặt, chúng ta luôn cố gắng hết sức để tạo ra một vỏ bọc đẹp đẽ ở bên ngoài mặt khác 
thì luôn lo lắng về sự phán xét của người khác và trách móc bản thân vì những việc mình 
đã làm. 

Đã bao giờ bạn dành thời gian để lắng nghe tâm 
hồn và lắng nghe cơ thể mình. Cuộc sống diễn ra 
quá vội vàng và con người cũng phải vội vàng đưa 
ra những quyết định dựa vào cách đánh giá của 
người khác vì ta nghĩ rằng nếu chậm trễ vài giây 
cơ hội sẽ vuột mất. Để rồi ta tự hỏi quyết định đó 
có phải là tiếng nói tâm hồn, điều đó có phải là 
điều mà ta thực sự mong ước. Có bao giờ dành 
thời gian để lắng nghe nhịp đập của con tim, lắng 
nghe từng tiếng thở của chính mình. Trong lúc ta 
đang dành thời gian nghĩ về những điều bên 
ngoài kia, thì trái tim vẫn đang đập, từng dòng 
máu đang chạy trong từng tế bào. Đã bao giờ 
bạn tự hỏi cơ thể có đang mệt mỏi không? Đôi 
mắt này phải hoạt động liên tục, có những lúc 
phải chứng kiến những cảnh tượng gây tổn 
thương; đôi tai này phải lắng nghe những âm 
thanh gây ức chế. Bạn có biết khi ngủ, bộ não của 
chúng ta vẫn đang hoạt động. Vì vậy hãy dành 
thời gian yêu thương chính mình, lắng nghe 

tâm hồn và lắng nghe cơ thể mình. 

Có thể bạn nghĩ rằng mình đã rất yêu thương bản 
thân mình. Nhưng thực chất nó là một quá trình 
thực hành không ngừng nghỉ và bạn cần nắm 
vững nghệ thuật yêu thương bản thân mình. Trái 
tim của chúng ta giống như một bình nước và tình 
yêu là dòng nước mát. Hãy mở rộng tấm lòng 
mình và thanh lọc nó để ta có thể sẵn sàng đón 
nhận được tình yêu. Yêu thương bản thân 
cũng chính là cách để bản thân chúng ta hoàn 
thiện hơn mỗi ngày. Điều đó không có nghĩa là 
bạn phải đặt mình vào một khuân khổ tập luyện 
khắc nghiệt. Đôi khi những điều bạn cần làm chỉ là 
ngồi xuống, quan sát tư tưởng, cảm xúc đang 
dâng trào bên trong nội tâm bạn. Hãy bắt đầu yêu 

thương bản thân từ những điều nhỏ bé

Cuộc sống là một hành trình trải nghiệm với một chuỗi các sự kiện, biến cố 
và thử thách xảy đến. Tất cả những con người, những sự kiến xảy đến đều là 
một lời nhắn gửi của vũ trụ được gửi đến để bạn hoàn thiện bản thân mình mỗi 
ngày. Nếu bạn đón nhận và biết ơn những gì xảy đến trong cuộc đời cuộc sống 
của bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Đó cũng là cách để chúng ta trân trọng 
những gì mình đang có thay vì việc tập trung vào những điều mình không có. Hãy 
dành 10 phút mỗi ngày để nói lời biết ơn với cuộc đời. Bạn có thể đọc theo những 

lời sau: 

Sự bất ổn
xảy ra trong tâm mỗi người

tâm hồn

cơ thể
mình

hãy

và

lắng nghe

lắng nghe

Tâm trí của chúng ta thường đi lang thang từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. 
Nếu không đủ nhận thức, tâm trí của chúng ta sẽ quay cuồng trong một ma trận 
mà không có lối ra. Bằng cách thực tập tỉnh thức trong từng phút giây, chúng ta 
có thể quan sát được những điều đang xảy ra xung quanh và trong thân tâm của 
mình. Bạn có thể thực hành bằng cách ngồi thiền 15 phút mỗi ngày hoặc luyện 
tập việc chú tâm vào cơ thể của mình, có thể là hơi thở, có thể là các ngón tay 

đang ngọ nguậy.

Trong lúc thở vào bạn biết mình đang thở vào, lúc thở ra bạn biết mình đang thở 
ra. Khi bạn thở vào, không chỉ lá phổi của bạn được thanh lọc mà từng tế bào trên 
cơ thể bạn được nạp thêm một nguồn năng lượng. Khi thở ra, miệng bạn mỉm 
cười buông xả những muộn phiền, những lo toan và sự giận dữ đang chất chứa 

trong lòng. Hãy để cho thân và tâm bạn được an lạc. 

Mỗi ngày, thỉnh thoảng, nếu ta biết sống trong tĩnh lặng và quay vào bên trong, chúng 
ta sẽ tiếp xúc được với những gì chân thật và đáng tin cậy trong ta. Những giá trị bên 
trong của mỗi người rất dễ dàng bị bỏ sót và thiếu phát triển. Khi ta có thể an trú nơi ta, 
dù chỉ trong phút chốc giữa cơn lốc xoáy của cuộc đời, không phải đi tìm kiếm một cái 
gì khác để được đầy đủ, được hạnh phúc, thì ta sẽ có an lạc ở bất cứ nơi nào mình đến, 
chấp nhận được thực tại trong từng giây phút một. 

“�ở vào tâm tĩnh lặng
�ở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời”

“Ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc đời mới. 
Mọi thứ đến với tôi chính là một món quà. Tôi biết ơn 
và xin đón nhận tất cả bằng một tình yêu thương vô 
tận. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên và 
hôm nay tôi sẽ sống trọn vẹn từng phút giây như đây là 
ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi nguyện dùng 
nguồn năng lượng bên trong và giá trị của chính mình 
để phụng sự cho hòa bình và hạnh phúc, để cuộc sống ý 
nghĩa hơn mỗi ngày. Tôi biết ơn chính bản thân mình vì 
đã luôn sống mạnh mẽ và quyết tâm để khám phá vẻ đẹp 
của thế giới này. Cảm ơn và yêu thương nhiều lắm”

bên trong chính bản thân

Luyện tập thể thao cũng là một cách để bạn thể hiện tình yêu với bản thân mình. Thân 
an thì tâm mới an. Khi bạn có một thân thể khỏe mạnh, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và 
lạc quan để làm mọi việc trong cuộc sống. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để luyện 
tập thể thao bằng các hoạt động: Chạy bộ, yoga, dance sport,…bạn sẽ luôn có được 
nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. 

Mỗi chúng ta đến với cuộc đời đều có lý do và sứ mệnh riêng. Ai cũng có những khiếm 
khuyết và mắc sai lầm. Đừng sự quan tâm về những lời phán xét của người khác mà hãy 
tập trung quay về kết nối với chính bản thân mình để học cách yêu thương bản thân. Khi 
bạn hạnh phúc, bạn sẽ lan tỏa được những năng lượng tích cực tới những người xung 
quanh. Hãy là một thiên sứ lan tỏa yêu thương và sẽ chia sẻ hạnh phúc tới tất cả mọi 
người. 

thể thao

tỉnh thức mỗi ngày

lan tỏa yêu thương
và sẻ chia hạnh phúc

- Thích Nhất Hạnh -

hành trình của tôi
Tôi, người con gái xứ Huế chân chất, hiền lành và rụt rè. Ở vùng quê tôi sinh ra và lớn 
lên trên vùng đất ngọt, cây trái đầy mùa. Mỗi tối, góc sân chan chứa tình làng, nghĩa 
xóm, ngồi kể nhau nghe những niềm vui ngày thường, những điều được mất trong 
cuộc sống. Những con gió nhẹ len vào những khuôn mặt nhọc nhằn, những mái tóc hai 
màu của người dân nơi đây, như muốn sẻ chia sự khó khăn của người nông dân cần cù, 
chất phác. Lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, trên vai, mọi người cũng hay nhìn về nơi 
xa xăm để nhìn lại những thành quả hàng ngày mình chăm sóc. Những vườn cây trái 
xen lẫn vào những nóc nhà nhỏ với ánh đèn vừa đủ chiếu sáng khoảnh sân nhỏ mờ ảo. 
Những tiếng ếch, tiếng nhái thay cho nhịp đồng hồ rồi mọi người chìm dần cùng với 
bóng đêm. Tôi, người con gái bé nhỏ lớn lên trên vòng tay mẹ, trưởng thành bên cạnh 
cha và tình yêu thương của mọi người. Dòng sông quê yên bình đó cũng chính là con 
đường theo tôi đi học hàng ngày. Từ nhỏ đến lớn và đến trưởng thành, dần dần, tình 
yêu quê hương ảnh hưởng quá lớn đến tính cách một người con gái ít nói, cẩn thận, cần 
cù và vị tha.

Từ đó, tôi bắt đầu lựa chọn con đường học tập làm đẹp cho đời, với quyết tâm tạo ra 
những sắc màu tô điểm cho cuộc sống tươi đẹp này, tôi bước vào giảng đường đại học 
với niềm tin đơn giản rằng: “Sau này tôi sẽ có thể sống được với nghề tôi lựa chọn”. 
Tôi học tập, tiếp nhận tri thức từ nhà trường và từ thầy cô, bạn bè cùng với kinh nghiệm 
miền quê tôi ở, tôi trở thành một “chuyên gia” lúc nào không hay. Vâng “chuyên gia” ở 
đây là tự tôi phong tặng cho nỗ lực học hành, bồi dưỡng kiến thức với mong muốn sau 
này là một chuyên gia về nông nghiệp thực thụ.

Miệt mài học hành, tốt nghiệp chuyên môn, tôi bắt đầu kiếm tìm một công việc phù hợp 
với con người và sở thích. Tôi muốn vượt ra khỏi cuộc sống yên bình xóm nhỏ, trải 
nghiệm môi trường khác thú vị hơn và xa quê hơn. Mục đích chính là tích lũy thêm kinh 
nghiệm quý giá ở nơi phố thị, nơi có khoa học phát triển nhanh hơn sông quê êm đềm 
của tôi. Nơi đó, những công nghệ về cây – hoa - giống lúc nào cũng được đẩy mạnh áp 
dụng, điều mà quê tôi khó có thể thực hiện một cách hoàn hảo được. Tôi cứ sống, cứ 
làm việc, cứ tích lũy và cống hiến, và dần dần tôi đã làm chủ được một phần kiến 
thức nhỏ, đủ để về quê hương cống hiến. 

Những ngày đầu khi tôi chuyển về Huế làm việc, tôi thấy bản thân mình thật dũng cảm. 
Vùng đất ngọt mà tôi đã từng nghĩ ngày đó, đâu dễ dàng đến thế! Ngày đó, chỉ là một 
sinh viên mới ra trường, nhưng tôi nghĩ tôi dũng cảm đi xa quê để làm việc. Nhưng giờ 
tôi hiểu rằng, việc quay về với quê hương thực sự còn dũng cảm hơn thế. Nhưng tôi tự 
hỏi, liệu rằng động lực nào khiến tôi quay về đây? Tất cả cũng chính vì mong muốn 
quay về với mái nhà yêu thương, với gia đình quen thuộc. Với nỗ lực sống, làm việc và 
tình yêu công việc,…tôi tin rằng tôi sống tốt nơi đây, vững tin tìm đến những công ty, 
doanh nghiệp tiềm năng. Cuối cùng, tôi đến với Apec và dừng chân lại nơi đây. Cùng 
gắn bó sau một khoảng thời gian không quá dài, và cũng không gọi là quá ngắn, nhưng 
tôi đã tin vào một sự thật rằng, quyết định đó của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng hơn tất cả ai khác, tôi như hụt hẫng giữa vùng trời khác, sự khó khăn hiện ra 
trước mắt khiến tôi nghẹn ngào. Những đầu tư lớn của công ty được “Ông trời” ban tặng 
cho những đợt nắng nóng rực lửa, những đợt lũ lụt thối rễ, những đợt giông xoáy gió 
lốc. Tôi dặn lòng rằng, tôi phải làm thật tốt để những đầu tư làm đẹp của công ty 
tôi phải được đền bù xứng đáng hơn thế, phải xứng đáng với cái tên Royal Park 
chứ! 

Lớn dần, tôi tự nghĩ rằng: vùng quê tôi là nơi tôi sinh ra, 
lớn lên, trưởng thành, học tập và làm việc thật yên 
bình. Khi trong vòng tay cha mẹ, tôi như đứa con nhỏ 
nhận được chở che, đâu biết cuộc đời có nhiều khó 
khăn đến vậy. Trái tim tôi yếu mềm chỉ biết đón nhận 
được tiếng cười, nhưng sau lưng là những giọt mồ hôi 
mặn gồng gánh gia đình, nụ cười khắc khổ chỉ che giấu 
được mắt tôi ngày ấy, chứ đâu che giấu được tôi cả đời. 
Và, tôi hiểu rằng cha mẹ rồi dần già đi, tôi trưởng 
thành hơn và cũng đã đến lúc tôi phải lựa chọn một 

con đường cho học tập, làm việc…
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CUỘC SỐNG.

Tôi nhớ lại, những ngày đầu tôi đến điểm làm việc, quãng đường đi thật khó khăn, tôi 
mất khá nhiều thời gian để có thể đến đấy. Giờ đây, nơi này gần như không còn xa lạ với 
mọi người. Con đường đó hàng ngày tôi đi từ khó khăn giờ đã trở nên dễ dàng hơn rất 
nhiều. Những con đường rộng mở, những hàng cây thẳng tắp che bóng cho tôi một 
cách hiền hòa. Đường tôi đi như ngắn lại, nơi tôi làm việc thay đổi từng ngày từng giờ, 
từ những mảnh đất khô cằn, những mãnh ruộng hoang sơ đã xây dựng lên những ngôi 
đáng yêu, đáng sống và đáng tự hào. Sự thay đổi thanh sắc không gian quá nhiều khiến 
tôi không tin được vào chính mắt mình. Những thành quả của tôi đã được đền đáp 
một cách xứng đáng.

Miệt mài làm việc, tôi quên mất rằng mình cũng nên nghĩ về những điều tốt đẹp, những 
gì mình đã đóng góp và rút ra những bài học lớn. Và kỳ lạ thay, khi tôi nghĩ về điều đó 
thì tôi lại có những tình cảm nhất định tại nơi đây. Vì sao vậy? Đơn giản rằng tôi đã quen 
thuộc đường đi chốn về, những góc sân khoảnh cỏ, những cây hoa tươi mới, tô điểm 
cảnh sắc cho đời. Và vì ở nơi đây tôi được sống và làm việc gần như đúng chuyên ngành 
mà tôi đã học, được thỏa sức làm việc. Bên cạnh đó tôi đã nhận được nhiều sự giúp 
đỡ, cùng với tình yêu và kiến thức chuyên môn, tôi được tìm thấy sự đam mê, 
niềm tin của mình nơi đây, muốn gắn bó lâu dài, muốn được vui cùng với niềm vui 
của mọi người trong từng khoảng xanh đẹp màu mắt.

Sự cống hiến, nỗ lực của bản thân là chưa đủ để làm nên một con người tốt. Theo tôi, 
muốn trở thành một con người “vừa đủ tốt” là người phải chấp nhận được những 
khó khăn để phát triển. Nhưng để thực sự trở thành con người tốt thì bạn phải thực 
sự biết sẻ chia. Tôi bắt đầu hiểu rằng, sẻ chia quan trọng như thế nào trong cuộc sống 
này. Sẻ chia kinh nghiệm, sẻ chia tình yêu thương, sẻ chia với mảnh đời khó khăn cũng 
chính là điều mà tôi cũng mong muốn. Tôi thấy mình yêu đời, yêu người và có niềm 
tin lớn vào cuộc đời này. Nhưng điều này thực sự đáng để tự hào rằng, tôi đang là một 
thành viên của một công ty, một đại gia đình biết sẻ chia trong cuộc sống.

Apec-er, cái tên lúc đầu tôi nghĩ là xa lạ giờ lại quá đỗi thân thương. Cùng được 
đóng góp sức mình và cống hiến bằng công việc. Nhận được những thành quả ban đầu 
thực sự vui biết bao. Hơn tất cả, vượt qua những khó khăn mới thấy được thành quả 
mình tạo ra tự hào như thế nào. Nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, tôi không 
được ngủ quên trên thành công nhỏ nhoi mà mình tạo ra được, tôi phải làm tốt hơn thế, 
nhiều hơn thế nữa.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn khá rung động khi sắp xếp được một chút thời gian để nhìn lại 
bản thân, nhìn lại cuộc sống và ghi ra những dòng tâm tình của tôi vào một bài viết 
ngắn gọn như thế này, và trước đây tôi chưa bao giờ từng nghĩ là tôi lại có thể hòa mình 
vào bức tâm thư đầy cảm xúc mà tôi nghĩ chưa bao giờ tôi có thể thực hiện được. Lẽ 
nào, làm người Apec khiến tôi có những thay đổi lớn như vậy hay sao? Câu hỏi lửng 
và lửng câu trả lời…

Trong đêm tối tĩnh mịch, âm nhạc nhẹ nhàng bên tai, “Hát về người Apec” vẫn còn đó 
những nốt nhạc vui, khát vọng và vị tha,…Tôi tin rằng cuộc sống của tôi ở đây cũng 
giống như được sống trong vòng tay gia đình vậy. Và tôi thực sự nói rằng, nơi đây với 
tôi là ngôi nhà thực sự, ngôi nhà của “Hạnh phúc”, là nơi tôi đến, là nơi tôi trưởng 
thành, và là nơi tôi gửi những niềm tin vào cuộc sống một cách trọn vẹn.
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