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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:

HƠN 300 NHÂN SỰ
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 nhận quyết định tăng lương
giữa mùa dịch

Tháng 9, cả nước tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, 75 năm ngày 
khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 
02/09/2019). Nhưng người Apec hân hoan hơn khi vừa được nghỉ Lễ vừa 
được nhận thưởng mùng 02/09/2020. Đây là niềm động viên to lớn, sự quan 
tâm mà Ban lãnh đạo dành cho CBCNV.

Cùng với niềm vui đó, trong 

tháng 9 chúng ta đón thêm 25 

nhân sự mới ở tất cả các vị trí, 

hy vọng rằng các anh chị sẽ 

nhanh chóng hòa nhập với 

môi trường mới, bắt tay ngay 

vào công việc và sớm khẳng 

định được giá trị bản thân, 

góp phần vào thành công của 

công ty. 

Thêm vào đó, nhân sự - con người tài năng được xem là yếu tố quan trọng 

trong mỗi tổ chức, giúp tăng cường hiệu quả và thế mạnh cạnh tranh của tổ 

chức cũng như quyết định sự thành công trong tổ chức đó. Chính vì vậy, một 

trong những định hướng chiến lược của tập đoàn Apec trong giai đoạn 2020 

– 2030 chính là con người. Lấy con người làm trung tâm để tạo ra sự đột phá. 
Mỗi thành viên trong đại gia đình Apec cần quyết tâm nỗ lực đổi mới, sáng 

tạo, quyết liệt trong hành động, cùng nhau phấn đấu thực hiện các mục tiêu 

của Tập đoàn, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.
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nhân sự

NHÂN SỰ MỚI

25
apec đón thêm

THÁNG 9,  HẠ ĐÃ LÙI VÀO CUỐI ĐƯỜNG ĐỂ 
NHƯỜNG BƯỚC CHO THU VỀ. THU MANG THEO 

GIÓ HEO MAY  ÙA VỀ TRÊN NHỮNG CON PHỐ 
NHỎ, THU CÓ VỊ NGỌT NGÀO CỦA HƯƠNG HOA 
SỮA, CÓ SẮC VÀNG CỦA NHỮNG ĐÓA HOA CÚC 

ĐANG THÌ NỞ RỘ, CÓ ÂM THANH XÀO XẠC LÁ 
BAY. NGHĨ VỀ THU BỖNG THẤY LÒNG BÂNG 

KHUÂNG ĐẾN LẠ . THU KHÔNG CHỈ  MANG ĐẾN 
CÁI SE SE LẠNH MÀ CÒN MANG ĐẾN NHỮNG 

KHỞI ĐẦU MỚI.  GIỮA KHÔNG KHÍ DỊU MÁT ẤY, 
ĐẠI GIA ĐÌNH APEC ĐÃ CÓ MỘT BUỔI TIỆC NHỎ 

ẤM CÚNG ĐỂ CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI 
THUYỀN TRƯỞNG .

Mùa thu dường như có quá nhiều sự kiện đặc biệt khiến người ta phải háo hức 

đón chờ. Đó là ngày khai trường bắt đầu năm học mới, là lễ kỷ niệm Tết độc 

lập khai sinh ra nước Việt Nam dấu yêu, là khoảnh khắc chào đón những người 

con đặc biệt. Ngày 22/9, anh Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám 

đốc Apec Group đã đến với thế giới giữa không khí mùa thu đặc biệt như vậy.

Theo chiêm tinh học, người sinh tháng 9 luôn trở thành cảm hứng để dẫn cuộc 

sống đến chân trời mới, thử thách mới, thi vị hơn. Sinh vào tháng 9, họ dễ nảy 

sinh tham vọng trong mọi việc, thích tìm tòi và khám phá, tỉ mỉ trong công 

việc. Tính cách của người sinh tháng 9 dễ hiểu và khá vui tính. Họ thích du lịch 

và tham gia vào các hoạt động. Năng nổ là vậy nhưng đôi khi họ lại có xu 

hướng giấu đi mọi cảm xúc.

Có lẽ những dự đoán đó phần nào đúng với người thuyền trưởng của đại gia 

đình Apec. Trong mắt của các Apecer, anh là người sếp giản dị, giàu năng 

lượng và luôn mong muốn những điều tốt nhất cho nhân viên của mình. Với 

các hoạt động thể thao, đọc sách, thiện nguyện… người Apec dưới sự dẫn dắt 

của anh đã làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội và nỗ lực phấn đấu hoàn thiện 

bản thân mỗi ngày.

Ngày 22/9 đến gần, cũng như những buổi sáng thường ngày khác, các Apecer 

chào nhau với nụ cười tươi và khởi đầu ngày mới bằng bài tập bài thể dục 

khỏe khoắn. Nhưng buổi morning talk đã không còn là “diễn đàn” chia sẻ của 

một cá nhân mà đã trở thành sân khấu để mọi người cùng tham gia các hoạt 

động trong chủ đề “Hoán đổi”. Đó là nơi để các nhân viên có cơ hội để trở 

thành “sếp” và sếp trở thành nhân viên.

Khi nhân viên là sếp, họ sẽ có phong thái ra sao và sẽ ứng xử trước các tình 

huống “khó đỡ” của nhân viên mình như thế nào. Để rồi khi sếp là nhân viên, 

sếp sẽ lóng ngóng và bối rối trước những công việc “bình thường như cân 
đường hộp sữa” mà nhân viên thường làm hàng ngày. Các chủ điểm diễn ra 

trong sự reo hò cổ vũ của toàn thể CBNV, để rồi có những tràng cười nghiêng 

ngả giúp cho mọi người tạm quên đi những lo toan, bận rộn và có thể thấu 

hiểu những khó khăn vất vả trong công việc của nhau hơn.

Sau khi trải qua nhiều hoạt động gắn kết, những bó hoa tươi thắm và những 

lời chúc độc đáo của CBNV đã được gửi đến người anh cả - Nguyễn Đỗ Lăng. 

Niềm vui xen lẫn sự bất ngờ, anh đã bồi hồi chia sẻ cảm xúc của mình. Kết 

thúc buổi sáng morning talk, anh đã hát tặng toàn thể CBNV một bài rap cực 

chất “Anh đếch cần gì nhiều ngoài các em” và chia sẻ câu chuyện “Con cáo 
và chùm nho xanh”. Sự “chất như nước cất” của sếp đã khiến các Apecer “mắt 

chữ A mồm chữ O” và thấy thật vui khi có một người sếp tâm lý đến như vậy.

Cảm ơn mùa thu đã cho chúng ta được “sống chậm” lại một chút. Cảm ơn 

mùa thu đã mang đến người thuyền trưởng Nguyễn Đỗ Lăng cho đại gia đình 

Apec. Nhân dịp sinh nhật anh, toàn thể CBNV Apec xin chúc anh có một sức 

khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc và bình an để đưa con thuyền Apec vượt trùng 

khơi, tiến ra biển lớn. Dù đã trải qua sóng gió chông chênh trong cuộc sống 

nhưng đứng trước mùa thu dường như ta thấy anh đang trẻ lại. Và phút giao 

mùa tới để chúng ta lại thêm yêu và gần nhau hơn.

giải chạy
mùa thu

Háo hức đón chờ

Sau hơn 3 tuần mở link đăng ký, ban tổ chức đã nhận 

được đơn đăng ký của 67 Apec-ers và 13 người thân 

tham gia giải chạy mùa thu. Số VĐV tham gia tranh 

tài vẫn đang tăng lên từng ngày, hứa hẹn một cuộc 

đua vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

Tố chất thể lực, sức 
bền và sức mạnh của 
thanh niên Việt Nam 

cũng được xếp vào mức 
kém so với chuẩn và 

chỉ khoảng 1/7 số người 
dân tập thể dục nhiều 
hơn 30 phút mỗi ngày. 

Luôn nhớ chạy để cho mình, để 
phá vỡ giới hạn, thúc đẩy bản 

thân và khám phá ra tiềm 
năng chính mình chứ không phải 

chạy để làm hài lòng ai khác.

Hôm nay bạn đã 
vận động chưa?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có đến ¼ người trưởng thành trên thế giới đang 

mắc bệnh lười vận động. Và đương nhiên, người Việt chúng ta thuộc top đầu 
trong bảng xếp hạng những nước lười vận động với 30% người trưởng thành 
thiếu vận động thể lực. Tố chất thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên 

Việt Nam cũng được xếp vào mức kém so với chuẩn và chỉ khoảng 1/7 số 

người dân tập thể dục nhiều hơn 30 phút mỗi ngày. 

Tại Apec, khi kim đồng hồ nhích dần về 6h chiều, đèn văn phòng của chúng 

ta vẫn sáng và tiếng gõ bàn phím lạch cạch vẫn vang lên. Ngày nào cũng thế, 

tuần nào cũng vậy, gương mặt các đồng nghiệp ngày một lờ đờ, cơ thể ngày 

càng uể oải và đôi chân ngày một rệu rã hơn. Bạn có thể lấy lý do công việc 

quá bận rộn, gia đình, con cái chiếm hết quỹ thời gian. Nhưng giả như có xong 

việc sớm, hẳn chúng ta cũng có 1001 lý do để bỏ qua việc vận động.

Không nhất thiết phải là những buổi tập gym nặng nhọc đòi hỏi chế độ ăn 

uống khắt khe hay các lớp học yoga yêu cầu sức bền và sự kiên nhẫn, bạn 

hoàn toàn có thể bắt đầu vận động một cách đơn giản và nhẹ nhàng bằng 

việc đi bộ hay chạy bộ.

Không phải ngẫu nhiên, cộng đồng người chạy bộ phát triển ngày càng mạnh 

tại Việt Nam, các cuộc thi marathon được tổ chức ngày càng nhiều và ngày 

càng đông người tham gia hơn. Bởi có lẽ không có môn thể thao nào dễ như 

chạy bộ và thách thức giới hạn như chạy bộ.

Và giải chạy mùa thu Happy Mile – Happy Life dự kiến tổ chức ngày 

03/10/2020 chính là cơ hội để Apec-er cùng hội tụ và sẻ chia niềm đam mê 

với môn thể thao này, đồng thời cũng là hoạt động teambuilding giúp tăng 

tính gắn kết cho mỗi CBNV, vừa góp phần lan tỏa tinh thần thể dục thể thao 

trong mỗi người Apec.

Sau hơn 3 tuần mở link đăng ký, đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận 

được đơn đăng ký của 67 Apec-ers và 13 người thân tham gia. Số VĐV tham 

gia tranh tài vẫn đang tăng lên từng ngày, hứa hẹn một cuộc đua vô cùng gay 

cấn và hấp dẫn.

Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, các tuyển thủ đừng quên bổ sung dinh 

dưỡng và tập luyện đều đặn. Luôn nhớ chạy để cho mình, để phá vỡ giới hạn, 

thúc đẩy bản thân và khám phá ra tiềm năng chính mình chứ không phải chạy 

để làm hài lòng ai khác.

Không so sánh thành tích với người khác mà chỉ nhìn vào chính mình – chỉ cần 
mình của hôm nay, của chặng đua này này tốt hơn chính mình của ngày hôm 
qua, của lần chạy trước – đó là thành công. 

Hành trang bạn cần chỉ là một quyết 

tâm dậy sớm mỗi sáng, chống lại sự 

lười biếng buổi chiều và một đôi 

giày thoải mái, phù hợp. 

Đứng dậy đi, trút bỏ bộ đồ công sở, 

xỏ giày và chạy, để cảm nhận không 

khí căng tràn trong lồng ngực, để 

đôi chân được bật tung và cơ thể 

phá vỡ giới hạn, để thấy rằng mình 

đang sống thực sự, sống trọn vẹn 

chứ không phải sống dật dờ như 

zombie.

Khởi động

giải chạy
mùa thu
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THEO TRUYỀN THỐNG CỦA APEC GROUP, DIÊN HỒNG LÀ 

MỘT HỘI NGHỊ QUAN TRỌNG ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỊNH KỲ 

HÀNG NĂM. TẠI HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG, BAN LÃNH ĐẠO 

TẬP ĐOÀN CÙNG CÁC NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ NHÂN SỰ 

TRẺ TIỀM NĂNG THẢO LUẬN ĐỂ ĐƯA RA NHỮNG VẤN ĐỀ 

CẦN THÁO GỠ, CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KẾ 

HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỘT PHÁ CHO CÔNG TY. 

TRONG HAI NGÀY 22 VÀ 23/09/2020, DIÊN HỒNG LẦN 2 CỦA NĂM 

2020 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN MANDALA BẮC NINH VỚI 

CHỦ ĐỀ DIÊN HỒNG 20 – 30. HƠN 30 NHÂN SỰ CHỦ CHỐT THAM 

GIA CÙNG TẬP TRUNG BÀN LUẬN VỀ TẦM NHÌN VÀ KẾ HOẠCH 

CHO GIAI ĐOẠN 5 NĂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO GIAI 

ĐOẠN 10 NĂM (ĐẾN NĂM 2030). 

“ G I Á C  N G Ộ ”

“ T Ừ  G I Á C  N G Ộ  

Đ Ế N  H À N H  Đ Ộ N G ”

“ M U Ố N  Đ I  N H A N H  H ÃY  Đ I  M Ộ T  M Ì N H ,  

M U Ố N  Đ I  XA  H ÃY  Đ I  C Ù N G  N H A U ’ ’

T R I Ế T  LÝ  

T Ử  T Ế  -  P H Ụ N G  S Ự  -  H Ạ N H  P H Ú C

M A N D A L A  B Ắ C  N I N H

Trong Diên Hồng năm 2019 với chủ đề “Giác Ngộ”, BLĐ lựa 

chọn triết lý Tử tế - Phụng sự - Hạnh phúc là kim chỉ nam cho 

mọi hoạt động của công ty. Con đường phát triển của Apec 

Group chính là con đường tạo ra giá trị cho cộng đồng xã hội đã 

được khai sáng và đã đạt được rất nhiều thành công sau đó. 

Đầu năm 2020, với chủ đề “Từ giác ngộ đến hành động”, Diên 

Hồng đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ. Toàn thể CBNV trong 

công ty cùng quyết tâm hành động theo lý tưởng mà chúng ta 

lựa chọn. Từng công việc, từng hoạt động cụ thể dựa trên triết lý 

Tử tế - Phụng sự - Hạnh phúc được vạch rõ cho từng cá nhân và 

phòng ban. 

Trong đó, những kế hoạch cụ thể gồm: Chỉ rõ giá trị cốt lõi của 

người Apec và kế hoạch chuyển đổi lĩnh vực hoạt động cốt lõi từ 

bất động sản sang các lĩnh vực dịch vụ bền vững, đúng với triết 

lý phụng sự của chúng ta gồm: giáo dục, y tế - chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ, du lịch, nông nghiệp hữu cơ…; Chiến lược số 

hóa, ứng dụng các xu hướng công nghệ mới vào hoạt động kinh 

doanh và vận hành của công ty; Chiến lược phát triển và đào tạo 

nguồn nhân lực xuất sắc vào các mảng, cũng như làm sao để cấy 

gene sáng tạo, đổi mới vào từng bộ phận, phòng ban một cách 

mạnh mẽ hơn; Nâng cao năng lực thực thi của mỗi cá nhân và 

phòng ban (chuẩn xây dựng, dịch vụ khách hàng...). 

Trong hội nghị Diên Hồng, chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng một lần nữa 

nhấn mạnh về việc: “Con người luôn là trung tâm của sự phát 
triển”. Qua đó, chủ tịch đã đưa ra những trăn trở làm thế nào để 

đào tạo và thu hút nhân tài: “Để tạo ra sự phát triển đột phá, cần 
những nhân tài – những con người có tâm sáng và tài năng. Một 
người giỏi chỉ có kiến thức là chưa đủ, mà cần có trí tuệ để đưa 
ra những quyết định sáng suốt. Để làm được điều đó, mỗi người 
cần phải bỏ đi những tạp niệm, những tư lợi cá nhân và có một 
niềm tin sâu sắc vào con đường mà Apec Group đã lựa chọn. 
Tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội chính là đạo lý trong 
cuộc sống. Thuận theo trời đất, chắc chắn chúng ta sẽ thành 
công”. Ngoài ra, trong việc phát triển con người, chủ tịch nhấn 

mạnh về việc: “Từng cá nhân, từng phòng ban cần đưa ra công 
thức thành công cho chính mình để chuẩn hóa từng hành động. 
Đồng thời, phát triển đội ngũ lãnh đạo bậc trung để thực thi 

những quyết sách mà Công ty đưa ra là cấp thiết”.

Trong Hội nghị, các nhân sự tham gia cũng đã đưa ra báo cáo kết 

quả của kì trước và những ý kiến đóng góp cụ thể. Nguyễn 

Phương Thắng – Giám đốc trẻ của MStudio chia sẻ: “Khi bắt đầu 
nhận trách nhiệm quản lý MStudio, em cũng gặp rất nhiều khó 
khăn và hoang mang khi kỳ vọng về công việc khác xa với thực 
tế. Dần dần, quan sát và học hỏi, phòng Concept và Thiết kế đã 
tìm được hướng đi đúng đắn. Mỗi cá nhân đều có những thế 
mạnh riêng. Khi mỗi người được phân chức năng nhiệm vụ rõ 
ràng và đặt đúng người đúng việc, họ sẽ phát huy được khả 
năng của bản thân. Hiện nay, khi đã chuyên môn hóa rõ ràng, 
hoạt động teamwork của phòng cũng được cải thiện hơn rất 
nhiều. Khi có tư duy đúng, hướng đi rõ ràng thì công việc sẽ 

triển khai tốt hơn”. 

Bên cạnh đó khối xây dựng đã đặt ra mục tiêu xây dựng bộ quy 

chuẩn mang tinh tính kỷ luật cao trong ba tháng cuối năm 2020. 

Một trong những nội dung quan trọng khác của cuộc họp là việc 

đưa CNTT vào quản lý. Nổi bật trong đó là số hóa các nội dung 

đào tạo cho nhân sự: Quy định, quy chế, quy trình, triết lý và kĩ 

năng cho nhân sự… Ban đào tạo xây dựng chương trình học trực 

tuyến và kiểm tra chất lượng nhân sự định kỳ hàng năm. Về nhân 

sự, bộ phận tuyển dụng cũng đưa ra ý tưởng về việc giảm thiểu 

khó khăn trong công tác tuyển dụng bằng hệ thống phần mềm. 

Sau hội nghị Diên Hồng 20 – 30, mỗi phòng ban và bộ phận đều 

đã đưa ra được những kế hoạch và hướng đi rõ ràng.

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng 

nhau’’. Giấc mơ sẽ thành hiện thực nếu như chúng ta 

đoàn kết và quyết tâm theo đuổi. 

Giấc mơ một Việt Nam vĩ đại và một Apec trường tồn.

một 

20 03

Để doanh nghiệp trường tồn, 

chúng ta hiểu rằng: điều quan 

trọng nhất phải làm đó là tập 

trung xây dựng đội ngũ kế 

thừa đủ mạnh, có tâm – tầm – 

tài để thực hiện sứ mệnh 

phụng sự xã hội với những 

định hướng, giá trị cốt lõi, 

hành vi ứng xử để duy trì sự 

phát triển của doanh nghiệp. 

Cuối chương trình, tất cả mọi 

người trong khán phòng đã 

hát vang bài hát “Một rừng 
cây một đời người” và đồng 

thanh hô to khẩu hiệu: “Apec 
quyết tâm” để khẳng định 

tinh thần và ý chí mạnh mẽ 

theo đuổi mục tiêu tới cùng. 

con người
luôn là trung tâm
của sự phát triển

LẮP KÍNH MẶT NGOÀI

THÁNG 9/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ
CÁC DỰ ÁN

TRONG THÁNG 9, DỰ ÁN APEC MANDALA 
WYNDHAM ĐÃ CẤT NÓC, DỰ ÁN APEC DIAMOND 

PARK LẠNG SƠN VÀ BẮC GIANG ĐANG TIẾN HÀNH 
BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG.

APEC MANDALA
WYNDHAM

CHÍNH THỨC CẤT NÓC
Sau thời gian gấp rút thi công, ngày 18/09, dự án 

Apec Mandala Wyndham Phú Yên tọa lạc trên đại 

lộ Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa chính thức 

được cất nóc. Hiện tại, dự án đã hoàn thành phần 

xây và  tô tường đến tầng 26. Dự kiến hoàn thiện 

và đi vào vận hành quý 2/2021. Trong tương lai, 

sau khi đi vào hoạt động, Apec Mandala 

Wyndham Phú Yên sẽ cung cấp ra thị trường 

1055 căn hộ khách sạn, đồng thời giải bài toán về 

địa điểm lưu trú, giải trí cao cấp tại Phú Yên, làm 

thay đổi diện mạo thị trường bất động sản nghỉ 

dưỡng tại thị trường này.

Phát biểu tại buổi lễ cất nóc dự án, ông Nguyễn 

Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Apec, 

đại diện chủ đầu tư cho biết, tiến độ là một trong 

những thước đo đầu tiên để khách hàng đánh giá 

và lựa chọn sản phẩm bất động sản. “Apec 
Mandala Wyndham Phú Yên đã ‘về đích’ đúng 
thời gian dự kiến và chính thức bước vào giai 
đoạn hoàn thiện. Song song với việc đảm bảo 
chất lượng thi công công trình, chủ đầu tư và nhà 
thầu thi công Ricons cũng đã đặt thêm một mốc 
son trên bản đồ hình chữ S đồng thời khẳng định 
uy tín và đẳng cấp của dự án Apec Mandala 
Wyndham Phú Yên tại Phú Yên, mang lại giá trị 
đầu tư cho các nhà đầu tư đã tin tưởng dự án”, 
ông Huy cho biết. 

Trong không khí khẩn trương, sục 

sôi, Apec Diamond Park đang dần 

thành hình và mang bóng dáng của 

một biểu tượng phồn vinh mới của 

thành phố vùng biên. Hoa đã nở rực 

rỡ ở khuôn viên Apec Diamond 

Park Lạng Sơn, hứa hẹn một khởi 

đầu mới ngập tràn sức sống.

Hiện tại, khối shophouse 4 tầng đã hoàn 

thành và đang bàn giao nhà cho khách hàng, 

lũy kế đã bàn giao được 19/180 căn. Dãy 
shophouse 5 tầng đã hoàn thành việc xây 
dựng và trát ngoài đạt 90%, dãy 7 tầng cũng 
đã hoàn thành việc xây dựng, xây tường tầng 
7, mái đạt 80%. Phần hạ tầng, đường xá, vỉa 

hè, nhà thầu đang thi công lát đá vỉa hè khu 

shophouse 4 tầng, dự kiến cuối tháng 9 sẽ 

hoàn thành.

Từ những bức ảnh flycam, ai cũng phải thốt lên trầm 

trồ bởi dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né quá 

sức hùng vĩ giữa một bên là biển xanh, một bên là bãi 

cát vàng mênh mông vô tận, hứa hẹn sẽ trở thành 

một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng sau khi dự án đi 

vào khai thác. 

Theo báo cáo mới đây từ ban quản lý, dự án đang đẩy 

mạnh thi công để đảm bảo tiến độ. Cụ thể, 4 tòa tại 

dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né đã hoàn 
thành đổ bê tông sàn tầng 14, đang gia công lắp đặt 
cốp pha, cốt thép sàn tầng 15. Song song, việc xây 

tường bên trong cũng được đẩy mạnh, hiện tại đã xây 

tường đến tầng 7. 

MŨI NÉ

Theo thông tin mới nhất từ ban quản lý dự án, cập nhật đến ngày 

24/09/2020, dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương đang trong quá 

trình xây tường, lắp đặt hệ thống thoát nước tầng 15. Đặc biệt, đội ngũ 

thi công công trình đã tiến hành thi công kết cấu mái tum thang, seno 

mái và cột mái bể bơi rooftop. Vậy là khách hàng đã tiến một bước xa 

hơn để nhìn ngắm trọn vẹn thành phố Hải Dương với tầm nhìn “vô cực”.

Dự án Apec Aqua Park Bắc Giang 

đang hoàn thiện hạ tầng, hệ thống 

căn hộ chung cư và shophouse đã 

xong. Theo kế hoạch, tầng 28-29 
đầu tháng 10 xong, dự kiến sẽ 
nghiệm thu và chờ bàn giao ngày 
15/10. Đối với cảnh quan ngoài 

nhà, trục đường Nguyễn Văn Cừ 

đã đổ bê tông nền, lát đá sân đến 

95%.

Không lâu nữa các căn hộ tại dự án Aqua 

Park Bắc Giang sẽ được bàn giao tới tay 

khách hàng. Với mong muốn mang đến cho 

cư dân, khách hàng một tổ ấm hạnh phúc, 

Apec Group đang nỗ lực từng ngày để hoàn 

thiện căn hộ với tiêu chuẩn cao nhất. Khách 

hàng có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm 

khi dọn về sống tại nơi ở mới.bắc giang

apec
aqua park

chiến binh
kinh doanh
xuất sắc

tháng 9

Bước vào những tháng nước rút của năm 2020, giữa tình 
hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, 
Apec Group vẫn tiếp tục thể hiện là một trong những tập 
đoàn có mức tăng trưởng ổn định nhờ sự quyết tâm đồng 
lòng của toàn bộ tập thể CBNV, đặc biệt là đội ngũ kinh 
doanh đầy nhiệt huyết. 

Bên cạnh các dự án đang triển khai vẫn được đảm bảo 
tiến độ xây dựng và tốc độ bán hàng, các sản phẩm mới 
dẫn đầu xu hướng thị trường với sự sáng tạo đổi mới 
không ngừng trong chính sách cũng được ra đời và góp 
phần không nhỏ vào doanh thu của tập đoàn. 

Tháng 9, chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của team kinh 
doanh bất động sản với doanh số đạt hơn 43 tỷ tại các 
dự án như: Apec Aqua Park Bắc Giang, Apec Mandala 
Wyndham Huế,…Điều này cho thấy thị trường bất động 
sản dường như đang dần được “hồi sinh” trở lại nửa cuối 
2020 khi tình hình dịch bệnh đã được khống chế trong 
tầm kiểm soát và nhu cầu ở thực của người mua nhà vẫn 
là thị trường đầy tiềm năng để khai thác. Đáng khen ngợi, 
team kinh doanh bất động sản tại Bắc Giang chỉ trong 2 
ngày đã bán thành công được 6 căn hộ, trong khi đó, 
team kinh doanh Apec Land Huế lại tỏ rõ sự hiệu quả 
trong hoạt động bán hàng khi dẫn đầu về doanh số 
mảng bất động sản – hơn 28 tỷ đồng. Điều này, không 
chỉ thể hiện rõ sự quyết tâm của các chiến binh mà còn 
minh chứng về tầm nhìn chiến lược và tiềm năng phát 
triển lâu dài tại các tỉnh thành mà Apec đặt chân tới. 

SP BẤT ĐỘNG SẢN

SP TRÁI PHIẾU

SP GÓI KỲ NGHỈ

tỷ trọng
doanh số
các mảng

THÁNG 9, PHÒNG KINH DOANH TẬP ĐOÀN APEC 

GHI NHẬN SỰ “BẬT DẬY” NGOẠN MỤC VÀ ĐẦY 

BẤT NGỜ CỦA TEAM KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN BẮC GIANG, HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HIỆU 

QUẢ ĐÁNG HỌC HỎI TỪ TEAM KINH DOANH 

APEC LAND HUẾ VÀ SỰ BỀN BỈ ĐÁNG NGƯỠNG 

MỘ TỪ TEAM KINH DOANH TRÁI PHIẾU…

62%

38%

Mặc dù lùi xuống vị trí thứ 2 nhưng team kinh doanh trái 
phiếu vẫn thể hiện phong độ ổn định với 266.139 trái 
phiếu được bán ra với tổng doanh thu là gần 26,6 tỷ 
đồng. Những con số một lần nữa là minh chứng rằng, trái 
phiếu vẫn là kênh đầu tư được ưa chuộng nhất tại thời 
điểm hiện tại. Chiến binh kinh doanh trái phiếu suất sắc 
nhất tháng vừa rồi thuộc về bạn Nguyễn Đỗ Hoàng Lan 
với con số 7.3 tỷ, doanh số không hề nhỏ đối với một cô 
gái chưa tròn 20 tuổi tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Bạn 
cũng đồng thời trở thành chiến binh kinh doanh đầu tiên 
nhận về phần quà tặng là 1 bằng khen, 1 cuốn sách và 1 
voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại khách sạn Mandala Bắc 
Ninh dành cho 2 người với tổng giá trị quà tặng lên đến 
hơn 2 triệu đồng.  

Chương trình vinh danh nhân viên kinh doanh xuất sắc 
vẫn sẽ tiếp tục được triển khai đến hết tháng 12/2020 
dành cho những ai có kết quả doanh thu cao nhất tập 
đoàn và đạt mức tối thiểu là 5 tỷ VNĐ. 

Chỉ còn 3 tháng nữa là 2020 sẽ khép lại, hi vọng rằng, các 
chiến binh kinh doanh trong tập đoàn quyết tâm, dồn 
toàn lực để biến những tháng cuối cùng của năm nở 
“hoa” (hồng) thật rực rỡ nhé.. 

tỷ trọng doanh số
apec group & đại lý pp

DOANH SỐ BÁN HÀNG CỦA PHÒNG KINH DOANH APEC 

CÒN KHÁ “KHIÊM TỐN” SO VỚI CÁC ĐẠI LÝ

APEC GROUP ĐẠI LÝ BÁN HÀNG
TẠI DA

28% 72%

VUI TẾT TRUNG THUsum vầy hạnh phúc

TRUNG THU LÀ TẾT ĐOÀN VIÊN, 

LÀ CƠ HỘI HIẾM HOI CẢ GIA ĐÌNH 

CÓ CƠ HỘI ĐOÀN TỤ VÀ QUÂY 

QUẦN BÊN NHAU. VÀO MỖI ĐÊM 

TRUNG THU, TRĂNG SÁNG TỎ 

KHẮP TRẦN GIAN, TRẺ EM LẠI 

NÁO NỨC RƯỚC ĐÈN PHÁ CỖ. 

"Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương Nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung"
(BỨC THƯ CỦA BÁC HỒ 

GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

NHÂN NGÀY TẾT TRUNG THU).

Đến hẹn lại lên, với mong muốn mang lại không khí vui tươi, ấm áp và tạo 
ra sân chơi cho các bé nhân dịp Tết Trung thu, Ban quản lý Royal Park Bắc 
Ninh đã tổ chức đêm hội trăng rằm “Vui Tết Trung thu, sum vầy hạnh phúc” 
với rất nhiều những hoạt động thú vị và vui nhộn dành cho cả gia đình để 
cùng lưu giữ lại kỉ niệm ấm áp và ngọt ngào. Chương trình được tổ chức 
tại sảnh chính chung cư Royal Park vào ngày 30/09/2020.

Trong đêm hội trăng rằm, các bé được thỏa thích chơi đùa, rước đèn 
cùng bạn bè, bé được nhận rất nhiều món quà ý nghĩa từ chị Hằng, chú 
Cuội và mãn nhãn với tiết mục múa lân ấn tượng. Bữa tiệc hứa hẹn sẽ 
mang lại nhiều tiếng cười cho các em nhỏ và bố mẹ với các phần thi tăng 
tính tương tác và sự hiểu biết về ngày Tết đoàn viên. Bên cạnh đó, các bé 
còn có cơ hội được trổ tài trình diễn những tài năng văn nghệ trước bạn 
bè và bố mẹ. Đây chắc chắn sẽ là những sân khấu đáng nhớ cho những 
tài năng nhí tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. 

Quan trọng hơn cả, chương trình đã thực sự là một sân chơi để kết nối 
các bạn nhỏ, tăng tinh thần đoàn kết của cư dân. Đây cũng là cách Royal 
Park Bắc Ninh nói riêng và Apec nói chung thể hiện sự quan tâm tới các 
em nhỏ và gia đình, hình thành nên một môi trường sống lý tưởng, kéo 
dài sợ dây gắn kết không chỉ giữa các thành viên trong gia đình mà còn 
là “tình làng nghĩa xóm”, từ đó lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.

APECER
đón Tết Trung thu
như thế nào?

NHỮNG CƠN GIÓ ĐẦU MÙA BÁO HIỆU MỘT MÙA TRUNG THU 
NỮA ĐANG ĐẾN RẤT GẦN RỒI. TRONG KHÔNG KHÍ NÁO NỨC 

CHỜ ĐÓN CÁI TẾT ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI APEC CŨNG ĐANG LÊN 
CHO MÌNH NHỮNG DỰ ĐỊNH, KẾ HOẠCH RIÊNG ĐỂ TẬN HƯỞNG 

NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT NÀY. CÙNG LẮNG NGHE CHIA SẺ CỦA 
CÁC APECER VÀ THAM KHẢO CÁC ĐIỂM VUI CHƠI HẤP DẪN 

MÙA TRUNG THU NĂM NAY NHÉ!

“MONG MỖI CHÚNG TA DÙ 
CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN HAY 
SANG GIÀU, ĐẦY ĐỦ SUNG 
TÚC HAY THIẾU THỐN CHẬT 
VẬT THÌ AI CŨNG CÓ MỘT 
MÙA TRĂNG ĐONG ĐẦY 
HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH, 
DÙ CHỈ LÀ NHỮNG HẠNH 
PHÚC GIẢN ĐƠN, BÌNH DỊ”

TRƯỚC ĐÂY MÌNH NGHĨ TRUNG THU 
LÀ TẾT CỦA TRẺ CON, NHƯNG GIỜ 
MÌNH NGHĨ LÀ TẾT ĐOÀN VIÊN, LÀ 

NGÀY DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Trăng rằm tháng Tám
Sáng tỏ như gương

Tròn như chiếc bánh
Treo trên đỉnh trời

Nhìn trăng như muốn
Cùng em đi chơi

Rước đèn, phá cỗ
Xem lân hội rằm

Khi nắng tháng 8 rám trái bòng, thoảng trong không khí hương cốm mới, 
khi những gian hàng bánh trung thu đỏ vàng bắt mắt hòa cùng sắc đỏ 
của đèn ông sao lấp lánh; khi chiếc bánh nướng Trung thu, bánh dẻo đủ 
hình thù xinh xắn bắt đầu được trưng trong các tủ kính dọc phố phường, 
thì Tết Trung thu 2020 dường như đã chạm ngõ, và lòng người hẳn đã rất 
nôn nao, cho một mùa lễ hội đoàn viên lại về. 

Ngày Tết Trung thu được tổ chức vào đúng ngày 15/08 âm lịch, khi vầng 
trăng tròn và sáng đẹp nhất trong năm. Có nhiều truyền thuyết và điển 
tích về sự ra đời của ngày Tết này. Riêng tại Việt Nam, ngày xưa Trung thu 
là dịp để những người nông dân tạ ơn rồng mang mưa tới cho mùa màng 
bội thu. Tuy nhiên, theo thời gian, Tết Trung thu dần trở thành dịp lễ từng 
bừng cho trẻ em nô đùa vui chơi và cũng là dịp để những thành viên 
trong gia đình quây quần. Cũng chính vì ý nghĩa đó, Tết Trung thu còn 
được gọi là “Tết đoàn viên”.

Chuẩn bị cho Trung thu từ cả tháng nay, bạn Nguyễn Phương Dung – P. 
IB hào hứng chia sẻ: “Từ đầu tháng em đã mua dần cho con từ đồ chơi 
nấu ăn, gậy công chúa cho đến gậy phát sáng… Nhà em thì không bao 
giờ đi chơi trung thu đúng ngày, chỉ đi trước ngày thôi. Ngày Trung thu 
cả nhà em ở nhà phá cỗ với ông bà và các cháu. Trung thu là ngày đoàn 
tụ gia đình mà”.

Dù đã quá tuổi rước đèn trông trăng nhưng anh Trần Thanh Toàn, phòng 
Mua hàng vẫn rất nhiệt tình với Tết Trung thu. Anh chia sẻ: “Mình dự định 
rủ nhóm bạn đi ăn buffet hải sản sau giờ tập cardio. Trung thu cũng là 
dịp người lớn tụ tập vui chơi mà”.

Có thể thấy, dù ở lứa tuổi nào, Trung thu vẫn là dịp rất được mong chờ. 
Trẻ em mong có đồ chơi mới, được rước đèn, phá cỗ, người lớn mong chờ 
đoàn tụ, sum vầy với người thân, bạn bè. Trung thu là Tết của cả gia đình, 
của những đứa trẻ háo hức được theo đoàn múa lân rước đèn khắp phố 
và cả những đứa trẻ trong dáng hình người lớn vẫn thổn thức nhớ về tuổi 
thơ.

Bên mâm cỗ rằm tháng 8, các Apecers hãy tạm gác lại những lo toan, để 
cùng đoàn viên với gia đình, cùng nhau thưởng trà, ăn bánh và ôn chuyện 
dưới ánh trăng, để lòng bình yên cho một ngày mới và để được sưởi ấm bằng 
những tiếng cười, những chân tình gửi trao. 

Nói về dự định cho ngày Trung 
thu, chị Nguyễn Súy – P. Kế toán 
IDJ cho biết: “Trung thu năm 
nào nhà mình cũng mua lễ bánh 
đến thắp hương nội ngoại rồi tụ 
tập ở nhà anh cả liên hoan, phá 
cỗ. Đây là dịp cả đại gia đình 
mình sum họp, gắn kết tình 
thân”.

Chị Nguyễn Thơm, chuyên viên 
HCNS chia sẻ: “Trước đây mình 
nghĩ Trung thu là Tết của trẻ 
con, nhưng giờ mình nghĩ là Tết 
đoàn viên, là ngày dành cho gia 
đình. Vì Trung thu năm nay đúng 
ngày đi làm nên tối đó nhà mình 
chỉ cho bé đi rước đèn và xem 
múa lân ở khu phố thôi, chủ 
nhật cả nhà sẽ đi ăn chơi bù.”

YÊU  “Đố ai  định nghĩa được chữ yêu ?”
Bạn có biết cách để yêu một ai  đó?
Bạn có yêu công việc của mình không ? 
Bạn có đang yêu cuộc sống của mình không ? 
Những gì bạn theo đuổi có khiến bạn hạnh phúc mỗi ngày ?

YÊU  “Đố ai  định nghĩa được chữ yêu ?”
Bạn có biết cách để yêu một ai  đó?

Bạn có yêu công việc của mình không ? 
Bạn có đang yêu cuộc sống của mình không ? 

Những gì bạn theo đuổi có khiến bạn hạnh phúc mỗi ngày ?

CHẮC HẲN MỖI CHÚNG TA TẠI MỘT THỜI ĐIỂM 
ĐỀU BĂN KHOĂN VÀ TRĂN TRỞ TÌNH YÊU LÀ 
GÌ? GUỒNG QUAY CỦA CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI 
KHIẾN CHÚNG TA CHẲNG KỊP CHẬM LẠI ĐỂ 
PHẢN CHIẾU BẢN THÂN RẰNG CÁI GÌ TRÊN 
CUỘC ĐỜI KHIẾN TA YÊU NHẤT, NHỮNG THỨ 
TA ĐANG LÀM, ĐANG THEO ĐUỔI CÓ XUẤT 
PHÁT TỪ TÌNH YÊU KHÔNG?  NẾU NHƯ CÂU 
TRẢ LỜI LÀ “CÓ”, HÃY TỰ HÀO HÔ VANG TIẾNG 
YÊU BỞI BẠN LÀ NGƯỜI RẤT MAY MẮN. CÒN 
NẾU LÀ “KHÔNG”, HÃY BÌNH TĨNH VÀ LẮNG 
NGHE LẠI BẢN THÂN NHÉ. ĐỪNG KẾT LUẬN 
VỘI VÀNG, CÓ LẼ BẠN “CHƯA” YÊU HOẶC BẠN 
YÊU CHƯA ĐỦ NHIỀU THÔI. 

Khi có một

chúng ta có thể 
vượt qua mọi 
gian nan, khó khăn, 
thử thách mà ta 
gặp phải. 

tình yêu
mãnh liệt

Để
 t

ìn
h 

y
êu

dẫ
n 

lố
i

Mọi thứ
thật dễ dàng

khi có

tình yêu

Thực tế chứng minh rằng, tất cả những 
người thành công và nổi tiếng trong lĩnh vực 
của mình đều là những người có tình yêu 
mãnh liệt, có quyết tâm theo đuổi đến cùng 
con đường mình đã chọn, có thể kể đến: Hồ 
Chí Minh, Nobel, Edison Bill Gates, Steve 
Jobs,…Niềm đam mê đã giúp họ vượt qua 
được những rào cản tưởng chừng như 
không thể vượt qua. Hãy nhớ rằng, thành 
công không bao giờ đến với những con 
người nửa vời và hời hợt. 

Giống như thông điệp trong bài phát biểu khiến hàng triệu 
người nổi da gà của Steve Jobs trong lễ ra trường tại Đại 
học Stanford năm 2005: “Đôi khi cuộc sống dường như 
muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng 
tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp 
tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi 
đã làm…cách duy nhất để thành công một cách thực sự là 
hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc 
tuyệt vời. Và cách duy nhất để tạo ra những công việc 
tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm”

Có tình yêu là có lí do tiến về phía trước. Sống với công việc chỉ vì 
tiền sẽ làm thỏa mãn ở một vài thời điểm nào đó, còn sau đó là hụt 
hẫng khi chẳng thấy một chút động lực nào dành cho những ngày 
tiếp theo. Khi có tình yêu và đam mê, sẽ không bao giờ thấy đủ vì 
tâm trí luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Đó là lúc ta luôn thấy 
muốn làm việc, muốn cống hiến, muốn đạt được những thành tựu 
để chinh phục chính mình. Bên cạnh đó, khi bạn có động lực thúc 
đẩy và đam mê về công việc của mình thì bạn sẽ thu hút được 
những người có cùng nhiệt huyết như mình, điều này giúp bạn xây 
dựng một đội ngũ mạnh mẽ, giúp đạt được các mục tiêu chung 
nhanh hơn. Nó còn giúp bạn kết nối cùng với người có cùng giá trị 
đạo đức và nghề nghiệp giống như bạn. Rất đơn giản, bạn càng kết 
nối với những người làm việc hết mình, có thành tích cao thì bạn sẽ 
càng tiến xa hơn.

Trong bài morning talk, chị Trần Thị Đạt – Ban trợ lý đã chia 
sẻ về chủ đề “Tâm tư phân biệt và sự tự do”. Câu chuyện 
được gợi mở từ họa sĩ Nguyễn Gia Trí – người đã đưa sơn 
mài của Việt Nam lên tầm quốc tế. Một trong những triết lý 
để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ của ông với chị là: “Cuộc 
sống bản chất là đơn giản, chỉ có chúng ta chia nhỏ chúng 
ra để làm cho nó phức tạp mà đau khổ, mệt mỏi mà thôi”. 
Chị không ngần ngại chia sẻ giai đoạn ba năm về trước, 
“vừa vào làm việc tại Apec 3 tháng thì em biết mình mang 
thai đứa con thứ hai, đó là một thời gian dài trong khủng 
hoảng bởi khi ấy nhà chưa có phải đi thuê và bản thân 
mình cũng vừa mới quay trở lại làm việc sau một thời kỳ 
nghỉ sinh dài, mọi thứ rất bấp bênh, không ổn định. Khi 
sinh con ra mình lại phải dành thời gian cho con, không 
còn thời gian phấn đấu cho sự nghiệp, mình sẽ không đạt 
được những thành tựu trong công việc như mình mong 
muốn. Em sợ sinh bạn ý ra sẽ không đủ tài chính và thời 
gian cho những đam mê hoặc dự định học hành. Tuy nhiên, 
bây giờ nghĩ lại mới biết là do em phân biệt và chẻ nhỏ 
cuộc đời của mình quá vụn vặt. Và em nghĩ là em không 
khác với mọi người, chúng ta chia cuộc sống thành sự 
nghiệp, gia đình, bạn bè, tình yêu, đam mê và sức khỏe. 
Tại sao chúng ta không coi đấy là một. Mọi thứ đều là cuộc 

sống, là hơi thở của mình thôi…”.

Tựu chung lại, do cách mình lựa chọn, khi mình ở công ty 
thì mình coi đó là trọn vẹn của mình và khi trở về với gia 
đình mình cũng coi đấy là trọn vẹn của mình. Khi ấy, 
chúng ta coi những đồng nghiệp như những người bạn, 
những người cùng chí hướng, cùng nhau làm việc cống 
hiến, cùng nhau luyện tập thể thao. Từ đấy công ty là 
nhà, các sếp là anh chị, ta không buồn khi sếp mắng bởi 
chỉ có anh chị mới dạy bảo mình, góp ý cho mình, mong 
muốn mình hoàn thiện kĩ năng và bản thân. 

nghĩ ít đi

nhiều hơn
yêu

Yêu công việc của mình là khi bạn biết hài 
lòng với vị trí mình đang có, công việc mình 
đang làm, mức lương mình được hưởng và 

những mối quan hệ xung quanh mình. 

Điều
chúng ta
cần là

tình yêu
Một ngày rất ngắn ngủi, ngắn tới mức bạn không kịp ngẩng mặt lên 
để nhìn thấy mặt trời, cũng không kịp nhìn thấy mặt trăng; một 
năm rất ngắn, ngắn tới mức không kịp thưởng thức sự rực rỡ của 
ánh nắng thì gió lạnh lại về; một đời rất ngắn, ngắn tới mức không 
kịp trân trọng thanh xuân, lông mày đã trĩu xuống...

Đáng tiếc, khi còn trẻ, có những chuyện chúng ta không hiểu, đợi 
tới khi hiểu ra rồi thì đã không còn trẻ nữa. Cùng với gia đình, công 
việc chính là điều sẽ đi cùng bạn đến suốt cuộc đời, nếu ví gia đình 
là cánh tay phải, thì công việc chính là cánh tay trái, không có đủ 
hai bàn tay, bạn sẽ không thể tạo nên những tiếng vỗ đầy nhịp điệu. 
Vậy tại sao bạn không yêu công việc như yêu chính bản thân và gia 
đình mình?

Đường đời, có người nói, những người có thể khiến đường cong đi 
thành đường thẳng là người thông minh, họ tìm thấy được đường 
tắt; cũng có người nói, người khiến đường thẳng đi thành đường 
cong mới có thể ngắm nhìn được nhiều phong cảnh. Thực ra, bất 
luận là con đường nào, có con đường dựa vào chân để đi, nhưng có 
những con đường phải dựa vào cái tâm để đi. 

Khi đó, tình yêu và sự đam mê chính là yếu tố đầu tiên để bạn tìm 
thấy con đường của mình. Nhưng để có được tình yêu, chắc chắn 
đó không phải là điều dễ dàng, vì tình yêu sẽ không đến với những 
kẻ hời hợt, nó có thể là một “tiếng sét ái tình” nhưng để sâu sắc, 
tình yêu sẽ chỉ thực sự đến sau một thời gian dài tìm hiểu, dành tâm 
sức trăn trở suy nghĩ. 

tư duy kiến tạo tổ chức

từ đếntính hợp trội

NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ TẠO NÊN NHỮNG THỨ PHI THƯỜNG, 

CHÚNG TA CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CÁ NHÂN GIỎI 

GIANG NHẤT NHƯNG CÙNG NHAU, CHÚNG TA ĐÃ, ĐANG  VÀ SẼ 

TẠO NÊN NHỮNG TỔ CHỨC HÙNG MẠNH, XUẤT SẮC NHẤT.

“Gặp em từ thể đơn bào, rồi tiến hoá

Xa em từ khi thềm lục địa đầy biến hoá

Muốn được ôm em qua kỷ Ju-ra

Hoá thạch cùng nhau trên những phiến đá

Rồi loài người tìm thấy lửa, anh lại tìm thấy em…”

Như vậy, những điều vĩ đại không 
nhất thiết phải tạo ra từ những điều 
vĩ đại mà có thể từ những con người 
bình thường hợp tác vô cùng 

chặt chẽ với nhau. 

Có lẽ hai triệu năm trước, có lẽ chúng ta đều giống nhau, chỉ là 
những thể đơn bào vô tri vô giác. Nhưng thiên nhiên diệu kỳ với 
những điều không thể lý giải bằng cách nào đó đã kết nối chúng ta 
lại với nhau, để tạo nên những cá thể kỳ diệu và những cộng đồng 
kỳ diệu. 

Người ta từng nói đến sự phi thường trong thế giới loài kiến. Một 
loài vật bị xem là khá ngốc nghếch nhưng tập hợp lại, chúng tạo ra 
những tập thể hùng mạnh và vô cùng có kỷ luật, tổ chức. Kiến có 
thể xây dựng nên những tuyệt tác kiến trúc với kết cấu hết sức 
phức tạp và khoa học, tiến hành các cuộc chiến, đi săn với chiến 
thuật như quân đội thực sự, chăn nuôi để tạo ra thức ăn… Làm thế 
nào mà những con kiến nhỏ bé, ngốc nghếch có thể tạo nên một 
tập thể thông minh vói những điều tài tình như thế?

Câu trả lời chính là tính hợp trội. Không chỉ riêng loài kiến, trong tự 
nhiên không thiếu những ví dụ về những điều nhỏ bé phi thường 
như vậy. Như tập hợp các nguyên tử tạo thành phân tử, các phân tử 
liên kết tạo thành protein, protein sắp xếp với nhau tạo thành tế 
bào, các tế bào tập hợp thành một bộ phận quan trọng trong cơ 
thể. Nhiều cá thể hợp lại thành xã hội. Tính hợp trội giúp những 
điều nhỏ bé kết hợp với nhau có thể tạo ra những thứ mới hơn, 
khác hoàn toàn với thứ tạo nên nó. 

Lấy ví dụ cách hoạt động của đàn kiến. Một đàn kiến có sự phân 
chia vai trò rất rõ ràng như kiến chúa, kiến thợ, kiến quân y, kiến chỉ 
huy mai táng, kiến thầy giáo… và thông tin về công việc chúng luôn 
được lưu trữ hàng ngày bởi các con khác đã gặp. Nếu tình huống 
bất lợi xảy đến với đàn kiến, những vị trí thiếu hụt sẽ được các con 
khác trong đàn hoán đổi, bù đắp ngay lập tức khi phát hiện điều 
bất thường để đảm bảo sinh tồn cho cả đàn. Chỉ bằng những quy 
luật rất đơn giản, không theo bất kỳ sự điều khiển nào nhưng đàn 
kiến đã xử lý vấn đề của mình rất hiệu quả, khoa học và tạo ra 
những thứ kỳ diệu không tưởng tượng nổi. 

Như vậy, những điều vĩ đại không nhất thiết phải tạo ra từ những 
điều vĩ đại mà có thể từ những con người bình thường hợp tác vô 
cùng chặt chẽ với nhau. 

Người Apec cũng như kiến, có thể không có những cá nhân quá 
xuất sắc nhưng xét trên cả một tập thể thì chúng ta lại là một tập 
thể “thú vị”. Tên tuổi của Apec trên thị trường, người Apec đều 
nhận được sự tôn trọng và bắt đầu có sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, để 
tạo ra một tập thể vượt trội hơn nữa, chúng ta cần khách quan xem 
lại bản thân mình.

Bỏ bớt cái tôi cá nhân, biết lắng nghe, biết phản biện trên tinh thần 
cầu thị, hợp tác làm việc nhóm, nỗ lực vì công việc chung… Mỗi 
người chỉ cần làm tốt công việc của mình, đồng thời giữ quan hệ 
tương trợ chặt chẽ với các thành viên khác thì cùng nhau, chúng ta 
sẽ tạo ra thứ tương tự sự hợp trội, tạo ra sự hiệu quả vượt trên sức 
tưởng tượng. 

Thủ tướng Lý Quang Diệu từng khuyên và yêu cầu người trẻ của 
Singapore học ít nhất 2 nghề, bởi “trong 20 năm cuối của cuộc đời 
mình, tôi thấy xuất hiện quá nhiều công việc mà 60-70 năm trước 
không hề tồn tại. Đó là lý do Singapore tiến lên. Nếu ví Singapore 
như một đàn kiến thì tính chuyển đổi của cả một đất nước, một 
dân tộc vô cùng cao”.

Cuộc sống có rất nhiều cơ hội, hãy sẵn sàng chuyển đổi. Khi cả đàn 
kiến cần thì những con kiến khác cũng sẵn sàng chuyển đổi. Trong 
một gia đình, một dòng họ, một công ty hay một đất nước, chúng 
ta cũng cần có tư duy như vậy. 

Mỗi cá nhân cũng cần trang bị cho 
mình sự cơ động, tính đa năng để sẵn 
sàng thay đổi, thích ứng với những biến 
động của thị trường, dù là ở hậu 
phương hay tiền tuyến. 

Như anh Lục Thanh Tùng ở ban Trợ lý 
đã trở thành người bán hàng tốt nhất 
của Apec năm 2020 với doanh số gần 
100 tỷ trái phiếu, gấp cả chục lần so với 
những người làm nhân viên kinh doanh 
chuyên nghiệp. Cớ gì bạn không thể?

“Mọi niềm tin đều là

ngu ngốc”

Nhận ra tình yêu vừa dễ mà cũng khó, hãy thử nhìn 
công việc của bạn theo nhiều khía cạnh khác nhau, 
hài lòng trước những mặt tích cực mà nó mang lại 
hoặc công nhận rằng về tương lai, công việc này 
mang lại cho bạn nhiều hơn những gì bạn mong đợi. 
Biết đâu sau khi ngẫm nghĩ lại, bạn lại nhận ra bạn đã 
yêu nó từ bao giờ mà không biết thì sao? Bên cạnh 
đó, hãy tạo tình yêu cho công việc cả bằng những 
mối quan hệ tốt đẹp, bạn sẽ có thêm một sự ủng hộ 
về tinh thần, sự thoải mái giúp công việc trở nên 
thuận lợi hơn. Hãy quan tâm đến đồng nghiệp và 
những người xung quanh, giúp đỡ mọi người khi họ 
cần và cùng chia sẻ với họ những công việc chung. 
Và điều quan trọng nhất chính là luôn giữ tinh thần 
học hỏi, cầu tiến, sáng tạo và cố gắng trong mọi 
hoàn cảnh, bạn sẽ biết đó là cách để yêu công việc 
của mình hơn. 

Cho dù bạn đang làm công việc nào, ở cương vị nào, 
hãy hiểu rằng thành công chỉ đến với những người 
nỗ lực làm việc và suy nghĩ tích cực. Hãy yêu công 
việc của bạn, bạn sẽ được cuộc sống đền đáp xứng 
đáng.


