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MỤC LỤC

Chịu trách nhiệm nội dung: Anh Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc SPT
Thực hiện: Kim Tuyến 

Thiết kế, dàn trang: Giang Sơn

Thư từ, bài vở xin gửi về:
Ban Biên tập SPT Ngày Nay - Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
Email: bantinnoibo@spt.vn

Hoặc: tuyenltk@spt.vn
ĐT: 08 54040841

Thư ngỏ
Kính gửi các Anh/Chị và các bạn,
Tiếp nối tháng 10, 11 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng 20 năm hình 
thành và phát triển của SPT, tháng 12 với ngày đặc biệt của Công ty chúng ta đã đến: 
27/12/1995 - 27/12/2015.

20 năm, một chặng đường đủ dài để SPT khẳng định thương hiệu của mình trong 
lĩnh vực bưu chính viễn thông tại Việt Nam. Đồng thời, cũng đủ để SPT ghi nhận, tri 
ân những gắn bó, cống hiến của các anh chị SPT. 

Hơn lúc nào hết, SPT Ngày Nay hy vọng rằng, sinh nhật tuổi 20 sẽ là một cột mốc 
đáng nhớ với từng thành viên chúng ta. Xa hơn nữa, đây cũng sẽ là một bước ngoặt, 
một bệ phóng để đưa SPT ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. 

Hòa vào không khí sôi động, gấp rút của những ngày cuối cùng trong năm 2015, SPT 
Ngày Nay kính chúc các Anh/Chị và các bạn sớm hoàn thành những mục tiêu đã để 
ra trong năm và cùng chào đón một năm mới, một tuổi mới nhiều thành công, hạnh 
phúc.

Trân trọng,
Ban Biên tập

TIN SPT

SPT chào mừng 20 năm hình thành và phát triển

S-wifi phối hợp tổ chức Digital Activation

SPT tổ chức Hội thao kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty

Công đoàn viên SPT tham gia lớp học chăm sóc sức khỏe

SPT phát động phong trào hiến máu nhân đạo

“Mùa thu Sài Gòn” đoạt giải nhất cuộc thi ảnh SPT - Chào tuổi 20

Gương sáng điển hình SPT tháng 11

Thông tin nhân sự tháng 11

SPT & THỊ TRƯỜNG

10 thông tin bưu chính viễn thông - CNTT đáng chú ý 

tháng 11/2015

QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO

Những lý do khiến Digital marketing vô cùng quan trọng 

đối với doanh nghiệp

Kiểm soát - “Tin, nhưng tin vào cái gì”

GÓC CÔNG SỞ

4 cách đánh tan áp lực công việc

SPT & TÔI

SPT có đồng phục mới

Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn khẳng định vai trò hàng đầu 

tại đô thị mới Phú Mỹ Hưng

VĂN HÓA & GIẢI TRÍ

Chuyện về bốn người vợ

Mưa chăng tơ

Mưa chiều đông

Ngày mùa đông…

Tản mạn tháng 12…

Vui cười

TIN SPT TIN SPT
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SPT 
CHÀO MỪNG 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

S-WIFI 
PHỐI HỢP TỔ CHỨC 
DIGITAL 
ACTIVATION

Chiều tối ngày 25/12/2015, chương trình chào mừng sinh nhật lần thứ 20 của 
Công ty SPT sẽ được diễn ra tại Nhà hàng Kỳ Hòa 2, TP. HCM, với nhiều hoạt 
động sôi nổi, hấp dẫn. 

Ban Lãnh đạo Công ty trao bằng khen cho các CB-VC thâm niên 15 năm công tác tại Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập Công ty

Toàn cảnh Hội thảo

Anh Nguyễn Bảo Toàn trình bày 
tại Hội thảo

Ban Lãnh đạo SPT khui rượu chúc mừng 19 năm thành lập Công ty

Theo Ban Lãnh đạo Công ty, ngày hội là dịp để 
trao đổi, giao lưu giữa toàn thể CB-CNV SPT, 
đồng thời cũng là dịp tuyên dương và tri ân các 
CB-CNV đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành 
và phát triển của SPT.

Theo đó, từ 16h30 đến 21h sẽ diễn ra chương 
trình Lễ mừng sinh nhật Công ty với các nội 
dung: Công ty vinh danh và khen thưởng các CB-
CNV có thâm niên công tác 10 năm và 15 năm 
tại SPT; Công đoàn báo cáo và khen thưởng các 
hoạt động phong trào; Tiệc giao lưu chúc mừng…

Linh Duyên

Sáng 26/11/2015, tại GEM Center, 
số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, 
TP.HCM đã diễn ra sự kiện Digital 
Activation do S-wifi phối hợp với 
các đối tác tổ chức nhằm giới thiệu 
về các ứng dụng mới trên nền wifi 
trong lĩnh vực Wifi Marketing.

Được biết, Digital Activation là 
cách thức truyền thông mới, sử 
dụng sức mạnh của công nghệ wifi 
để tạo ra những giá trị vượt bậc 
trong công tác đưa người dùng 
tiếp cận các nhãn hàng, đồng thời 
ứng dụng mang tính kết nối thực 
sự cho quảng cáo online lẫn cách 
thức truyền thống hiện nay. 

Tại Hội thảo, ngoài việc được 
nghe giới thiệu về các nội dung về 
Digital Activation như: Kế hoạch 
chiến lược với sức mạnh công 
nghệ; Phát hiện mới về hành vi sử 
dụng của khách hàng; MPACT wifi 
và Location Base service; Cách 
quảng cáo mới trong lĩnh vực số 

thông qua giải pháp wifi…, khách 
tham dự còn được tiếp xúc và trải 
nghiệm với các ứng dụng mới trên 
nền wifi như chụp ảnh selfie, chơi 
các trò chơi có thưởng… 

Trình bày tại Hội thảo, anh Nguyễn 
Bảo Toàn, đại diện S-wifi, cho biết, 
S-wifi được thành lập vào ngày 
13/07/2014, là một giải pháp 
truyền thông tiếp thị toàn diện trên 
nền tảng mạng không dây băng 
thông rộng tại Việt Nam, có khả 
năng tiếp cận hơn 1 triệu người 
dùng hàng tháng trên cả nước. 
Hiện nay, S-wifi đã phủ sóng khắp 
12 tỉnh thành lớn trên toàn quốc 
với 2.000 điểm phát, chủ yếu ở các 
trường học, bệnh viện lớn, sân bay, 
nhà ga và khu công cộng. 

Cũng theo anh Nguyễn Bảo Toàn, 
trong tương lai, với sự gia tăng 
nhanh chóng của số lượng người 
dùng di động và nhu cầu lớn về 
băng thông, wifi marketing sẽ ngày 
càng phát triển hơn nữa. Song song 
đó, các ứng dụng trên nền wifi sẽ 
không ngừng tăng thêm, giúp các 
nhãn hàng tương tác với khách 
hàng được sâu hơn và tích cực hơn. 
Ngược lại, khách hàng cũng sẽ hào 
hứng, chủ động tương tác và yêu 
thích nhãn hàng một cách tự nhiên, 
hài hòa hơn. Hiện S-wifi đang có các 
giải pháp hiệu quả dành riêng cho 
từng đối tượng khách hàng như: giải 
pháp cho nhãn hàng, giải pháp cho 
event, giải pháp cho khách hàng 
bán lẻ… Các ứng dụng trên nền wifi 
mà S-wifi đã và đang thực hiện hiệu 
quả cho các khách hàng, đối tác là: 
quay số trúng thưởng, chơi game 
trúng thưởng, chụp ảnh selfie, nhận 
giọng, video tương tác… 

Dự kiến, các ứng dụng này sẽ được 
S-wifi phát triển thêm trong thời 
gian tới. 

Linh Duyên

TIN SPT TIN SPT
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TỔ CHỨC HỘI THAO 
KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 

Vào 7h30 sáng thứ Bảy, 19/12/2015 tại Câu lạc bộ 
bóng đá Khánh Hội, quận 4, TP.HCM đã diễn ra chương 
trình Hội thao SPT nhằm chào mừng 20 năm thành lập 
Công ty (27/12/1995 - 27/12/2015) và tạo không khí 
vui tươi, xây dựng tình đoàn kết gắn bó, phát triển bền 
vững trong toàn thể CB-CNV SPT.

Được biết, số CB-CNV SPT tham dự Hội thao hơn 300 
người, chia làm 7 đội, bao gồm: Khối Văn phòng Công 
ty, Trung tâm Viễn thông IP (IPT), Trung tâm Dịch vụ 
Viễn thông SPT (STS), Trung tâm Bưu chính Sài Gòn 
(SGP), Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST) và 
Trung tâm Điện thoại SPT (STC, 2 đội). 

Tại Hội thao, ngoài trận chung kết bóng đá và tennis 
truyền thống, các đội được tham gia các trò chơi vận 
động mang tính đồng đội, phối hợp nhóm, dự tiệc giao 
lưu và chương trình rút thăm trúng thưởng với nhiều 
phần quà giá trị.

Trước đó, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức nhiều 
hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm 
thành lập Công ty như: “Tôi là Người SPT Tuổi 20”, Hội 
thi “Khéo tay làm chả giò” và thi cắm hoa, “Giải bóng 
đá mini truyền thống SPT”, “Giải tennis truyền thống 
SPT”… 

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội:

SPT
Linh Duyên - Đức Thịnh - Duy Phong

Trận chung kết giải bóng đá truyền thống SPT

Trận chung kết giải bóng đá truyền thống SPT

Trận chung kết giải bóng đá truyền thống SPT

Giải tennis truyền thống SPT

Giải tennis truyền thống SPTGiải tennis truyền thống SPT

TIN SPT TIN SPT
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Các trò chơi đồng đội

Các trò chơi đồng đội

Các trò chơi đồng đội

Anh Đặng Cao Tường - Giám đốc SST, trao giải vua phá lưới 
và thủ môn xuất sắc nhất

Anh Mai Hồng Sơn - Giám đốc STC, trao giải phong cách cho 
đội bóng đá STS

Anh Trần Tấn Đức - Chủ tịch CĐCS, trao giải cho hai đội đồng 
hạng ba: SGP và KVP 

Anh Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc trao giải nhất bóng đá 
cho đội vô địch SST

Hai đội đồng hạng ba giải tennis

Đội á quân giải tennis

Đội quán quân giải tennis

Anh Hoàng Sĩ Hóa trao giải trò chơi vận động cho các đội

Ban Lãnh đạo SPT trao các giải thưởng bốc thăm may mắn

Ban Lãnh đạo SPT trao các giải thưởng bốc thăm may mắn Ban Lãnh đạo SPT trao các giải thưởng bốc thăm may mắnAnh Lê Quang Triệu - Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy - trao giải nhì 
cho đội bóng đá STC

TIN SPT TIN SPT
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Ban Lãnh đạo SPT trao các giải thưởng bốc thăm may mắn

Chụp hình lưu niệm tại ngày hội

Chụp hình lưu niệm tại ngày hội

Chụp hình lưu niệm tại ngày hội

Ban Lãnh đạo SPT trao các giải thưởng bốc thăm may mắn

Hiến máu nhân đạo 2014

CÔNG ĐOÀN VIÊN SPT THAM GIA 
LỚP HỌC CHĂM SÓC SỨC KHỎE

SPT phát động phong trào
hiến máu nhân đạo

18h ngày 01/12/2015 vừa qua, đông đảo công 
đoàn viên SPT đã tham gia khai giảng lớp học 
“Nâng cao sức khỏe và phòng trị bệnh dành cho 
cán bộ công nhân viên chức lao động” do Liên 
đoàn Lao động Quận 1 tổ chức tại số 37 Hàn 
Thuyên, Q. 1, TP.HCM.

Nội dung khóa học bao gồm: Nguyên lý rèn luyện 
sức khỏe, Bài tập Thái cực khí công cơ bản, Các 
huyệt và các bệnh thông dụng, Các phương 
pháp giữ gìn sức khỏe truyền thống (đánh gừng, 

xoa thuốc rượu…), do Lương y Phan Cao Bình - 
Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đào tạo & Hỗ trợ 
Việc làm, Chủ nhiệm sáng lập trường phái Thái 
cực Khí công Thập nhị Liên hoa và Day ấn huyệt 
Trảo chỉ pháp - phụ trách.

Được biết, khóa học gồm 4 buổi, mỗi buổi 90 
phút và toàn bộ chi phí học do Công đoàn Công 
ty hỗ trợ.

Tử Phương

Với phương châm “Hiến máu nhân đạo là nghĩa 
cử cao đẹp” và nhằm phát huy truyền thống tốt 
đẹp của SPT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thường 
vụ Công đoàn Cơ sở SPT kêu gọi toàn thể cán 
bộ, viên chức Công ty tham gia hiến máu nhân 
đạo lần 11/2015. 

Thời gian thực hiện dự kiến vào 7h30 sáng thứ  
Bảy ngày 26/12/2015 tại Nhà hát Bến Thành, 
TP.HCM.

Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu 
tình nguyện thu hút được sự quan tâm, hưởng 
ứng nhiệt tình của Công đoàn viên SPT và đã 
trở thành một trong những nét đẹp truyền thống 
của toàn thể CB -CNV SPT. Năm 2014, phong 
trào thu hút được hơn 70 anh chị tham gia. 

P. V

TIN SPT TIN SPT
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“Mùa thu Sài Gòn”
đoạt giải nhất cuộc thi ảnh SPT - Chào tuổi 20

Vừa qua, nhân chương trình teambuiliding - training 
“Nâng cao tinh thần và trách nhiệm làm việc”, với 
mục đích chào mừng 20 năm thành lập Công ty, tạo 
sân chơi cho tất cả các thành viên SPT và phục vụ 
công tác truyền thông, kết nối nội bộ, Ban Tổng Giám 
đốc đã cho phép phát động cuộc thi ảnh SPT - Chào 
tuổi 20.

Xuất sắc vượt qua gần 70 tác phẩm tham dự được 
gởi về từ các phòng ban, trung tâm, chi nhánh trong 
toàn Công ty, ảnh Mùa thu Sài Gòn của anh Hoàng 
Trọng Khoa, SGP Hà Nội đã đoạt giải nhất với số 
điểm cao nhất từ các thành viên Ban Giám khảo. 

Các giải thưởng còn lại thuộc về:

02 Giải nhì: 
- Hòa nhịp của anh Võ Văn Lợi, SGP Hà Nội
- Vòng nguyệt quế của anh Thế Hùng, SGP Hà Nội

03 Giải ba:
- Chúng ta là một của anh Duy Phong, P. DAĐT
- Kết nối - Vươn xa của anh Đình Thức, P. TCKT
- Đại gia đình STC của chị Thu Hà, STC

Giải nhất - Mùa thu Sài Gòn của anh Hoàng Trọng Khoa, SGP Hà Nội

Giải nhì - Vòng nguyệt quế của anh Thế Hùng, SGP Hà Nội

Giải ba - Chúng ta là một của anh Duy Phong, P. DAĐT Giải ba - Kết nối - Vươn xa của anh Đình Thức, P. TCKT

Giải ba - Đại gia đình STC của chị Thu Hà, STC

TIN SPT TIN SPT

10 giải khuyến khích:
- Các bạn ơi, chúng mình ở đây của chị Huyền Linh, 
SGP Hà Nội
- Khoảnh khắc đẹp của anh Đình Thức, P. TCKT
- Có bóng rồi của anh Duy Phong, P. DAĐT
- Ai ngắn nhất của anh Duy Phong, P. DAĐT
- Bóng đá nữ của anh Công Thi, Ban PTDA
- Chung sức - Chung lòng của chị Thu Hà, STC
- Đoàn kết của anh Duy Phong, P. DAĐT
- Bay lên nào của chị Thu Hà, STC
- Tinh thần đồng đội của chị Huyền Linh, SGP Hà Nội
- Kết đoàn của anh Thế Mạnh, STC

Giải nhì - Hòa nhịp của anh Võ Văn Lợi,  Trung tâm SGP 
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Giải khuyến khích - Các bạn ơi, chúng mình ở đây của chị 
Huyền Linh, SGP Hà Nội

Giải khuyến khích - Khoảnh khắc đẹp của anh Đình Thức, P. 
TCKT

Giải khuyến khích - Chung sức - Chung lòng của chị Thu Hà, 
STC

Giải khuyến khích - Bay lên nào của chị Thu Hà, STC

Giải khuyến khích - Đoàn kết của anh Duy Phong, P. DAĐT

Giải khuyến khích - Tinh thần đồng đội của chị Huyền Linh, 
SGP Hà Nội

Giải khuyến khích - Có bóng rồi của anh Duy Phong, P. DAĐT Giải khuyến khích - Ai ngắn nhất của anh Duy Phong, P. DAĐT

Giải khuyến khích - Bóng đá nữ của anh Công Thi, Ban PTDA Giải khuyến khích - Kết đoàn của anh Thế Mạnh, STC

TIN SPT TIN SPT
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GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH SPT 
THÁNG 11/2015 

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu 
dương và nêu gương sáng điển hình tháng 11/2015. 
Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và 
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi 
nhà chung SPT.

Anh LÊ HOÀI NAM 
Nhân viên Phòng Công nghệ 
Thông tin, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, 
trực tiếp tham gia lập trình nâng cấp 
ứng dụng quản lý file hồi báo và ứng 
dụng PDA barcode để quản lý chuyến 
thư; cập nhật lại ứng dụng hỗ trợ 
khách hàng trên điện thoại…

Chị NGUYỄN THỊ THANH THỦY 
Nhân viên Kinh doanh Quốc tế, 
Phòng Kinh doanh, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, 
liên hệ và tìm kiếm khách hàng mới 
đạt chỉ tiêu lưu lượng gọi quốc tế về 
Việt Nam trên 1 triệu phút.

Chị HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
Nhân viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp, 
Trung tâm IPT 

Thành tích: Tích cực trong công tác, 
hoàn thành tốt công tác hỗ trợ kỹ thuật, 
tư vấn và chăm sóc khách hàng IP-PBX.

Anh  LÊ QUỐC DŨNG  
Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, 
Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác 
xử lý sự cố giữa SPT - VTTP - VMS; 
hoàn thành việc cung cấp 1 Kênh FE 
10M và 6 Kênh E1 cho VMS theo đúng 
tiến độ.

Chị TRẦN THỊ KIM THANH 
Điện thoại viên, Phòng Dịch vụ 
Khách hàng, Trung tâm STC

Thành tích: Nhiệt tình trong công 
tác chăm sóc, hỗ trợ khách hàng; 
tiếp nhận và trả lời các cuộc gọi đến 
của khách hàng đạt mức 135%.

Anh TRẦN QUANG THÁI 
Nhân viên Kỹ thuật, Phòng Hạ tầng 
Mạng,  Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, 
trực tiếp tham gia và hỗ trợ VTVcab 
xử lý sự cố; thiết lập các tuyến cáp 
quang phục vụ SW6700, VOD, CMTS.

Công tác biểu dương và nêu gương sáng điển hình hàng tháng được phát động nhằm phát huy hơn 
nữa tinh thần thi đua công tác trong toàn thể CB-CNV SPT; đồng thời động viên, khuyến khích và khen 
thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có những hoạt động và thành tích tốt trong tháng, đóng 
góp hiệu quả vào thành quả và hình ảnh Công ty. 

Chị LÂM LƯ NỮ BÍCH CHI 
Nhân viên Kế toán, Phòng Kế toán - Tài 
vụ, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, 
tham gia và hoàn thành tốt việc rà 
soát, đối chiếu, kiểm tra các số liệu, 
chứng từ trong chi phí tại Đơn vị.

Anh NGUYỄN VĂN THÂU  
Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, 
Bưu cục Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm 
SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, 
tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh NGUYỄN KHOA HUÂN
Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, 
Bưu cục Cần Thơ, Trung tâm 
SGP 

Thành tích: Tích cực trong công 
tác, tham gia và hỗ trợ đồng ng-
hiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Chị PHAN THỊ THANH THẢO 
Nhân viên Phòng Kỹ thuật 
Nghiệp vụ, Chi nhánh SPT KV3

Thành tích: Tích cực trong công 
tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp 
hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu doanh 
số được giao.

Chị TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, 
Bưu cục Thủ Đức, Trung tâm 
SGP 

Thành tích: Tích cực trong công 
tác, tham gia và hỗ trợ đồng ng-
hiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Anh LỮ HOÀNG LAM 
Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, 
Bưu cục Chợ Lớn, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công 
tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh KIM VĂN TRƯỜNG  
Nhân viên Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật 
, Chi nhánh SPT KV1

Thành tích: Tích cực tham gia triển 
khai phát triển cung cấp các dịch vụ 
Internet của Chi nhánh tại các dự án 
lớn; thực hiện tốt việc triển khai lắp 
đặt các thuê bao mới tại khu vực.

SPT Ngày Nay

TIN SPT TIN SPT
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Anh Lê Thanh Quyền được phân công nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Quản lý và Giám sát chất lượng, 
Ban KTNB, kể từ ngày 16/11/2015. 

Anh Trương Văn Trí được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Bắc, Trung tâm STC, kể từ ngày 
26/11/2015. 

Anh Trịnh Lương Dũng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Chi nhánh Nam, Trung tâm STC, 
kể từ ngày 26/11/2015. 

Anh Nguyễn Tiến Trung, được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, 
Trung tâm STC, kể từ ngày 27/11/2015. 

Anh Trần Bảo Dinh, được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Trung 
tâm STC, kể từ ngày 27/11/2015. 

Thành lập Ban Điều hành mạng truyền dẫn quốc tế, kể từ ngày 01/12/2015. 

Anh Trần Phúc Lợi thôi phụ trách công tác kế toán tại Trung tâm STS, kể từ ngày 01/12/2015. 

Anh Bùi Xuân Quang, Trưởng Bộ phận Kiểm toán, Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty, được điều động 
và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trung tâm STS, kể từ ngày 01/12/2015. 

Chị Huỳnh Thị Hiền được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm STC, kể từ ngày 
01/12/2015. 

Anh Cao Hoàng Phúc được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Trung 
tâm STC, kể từ ngày 01/12/2015. 

Chị Phạm Thị Thu Hà được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Trung 
tâm STC, kể từ ngày 01/12/2015. 

Anh Hồ Văn Lành được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Vận hành Khai thác, Trung tâm Viễn 
thông IP (IPT), kể từ ngày 08/12/2015. 

Anh Đinh Mạnh Cường được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Vận hành Khai thác, Trung 
tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 08/12/2015. 

Anh Nguyễn Thanh Xuân được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Vận hành Khai thác, 
Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 08/12/2015. 

Anh Nguyễn Thanh Bình được tái bổ nhiệm chức vụ Đội phó Đội công trình, Trung tâm STS, kể 
từ ngày 21/12/2015. 

Anh Nguyễn Thành Long được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Khai thác Vận chuyển, 
Trung tâm SGP, kể từ ngày 26/12/2015.

SPT Ngày Nay

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 11/2015 như sau: 
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Thông tin nhân sự tháng 11/2015

1. THANH NIÊN: DOCOMO VÀ NOKIA 
THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG MẠNG 5G 
TẠI NHẬT BẢN

Theo Neowin, nhà mạng Docomo 
(Nhật Bản) đã tiến hành các bài kiểm 
tra với nhà sản xuất thiết bị mạng khác 
nhau như Nokia Networks, Ericsson, 
Fujitsu và Samsung Electronics.

Trong các thử nghiệm trước đó, 
Docomo phải đối mặt với những vấn 
đề trong việc truyền dữ liệu bên trong 
tòa nhà thương mại. Tuy nhiên, với hai 
công nghệ mới gọi là beamforming và 
beam tracking, tốc độ truyền tải mạng 
5G đã thành công ở một trung tâm 
thương mại Roppongi Hills tại Tokyo, 
đây là công nghệ được hợp tác với 
Nokia Networks.

Tốc độ truyền tải của mạng 5G lên tới 
2 GB/giây, như vậy người dùng có thể 
tải nhanh một bộ phim Full-HD chỉ 
trong một cái chớp mắt.

Docomo cho biết, hãng sẽ thực hiện 
nhiều bài kiểm tra kết nối 5G ở nhiều 
khu vực khác nhau, trước khi thương 

mại hóa công nghệ 5G tại Nhật Bản 
vào năm 2020 tới.

2. THANH NIÊN: NOKIA SẮP QUAY 
LẠI THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG

Theo GSMArena, Nokia hiện đã bắt 
đầu phát triển mẫu smartphone Nokia 
C1, sản phẩm này cũng sẽ không còn 
chạy Symbian hay Windows Phone 
mà là dùng Android. Thiết kế của máy 
cũng được làm theo dạng vỏ nguyên 
khối, các góc cạnh máy được bo tròn.
Nguồn tin ban đầu cho biết, Nokia C1 
có thể sẽ có tới hai phiên bản gồm: 
bản dùng màn hình 5 inch, 2 GB RAM, 
32 GB bộ nhớ trong và một bản khác 
dùng màn hình 5,5 inch, 3 GB RAM, 
64 GB bộ nhớ trong. Bên cạnh đó, 
cảm biến camera sau của máy cũng 
sẽ dùng loại 13 MP và camera trước 
8 MP hỗ trợ góc chụp ảnh rộng để tự 
sướng.

Hiện tại, Nokia đang ấp ủ phát triển 
mẫu smartphone Nokia C1 với phần 
cứng có thể mạnh mẽ hơn trong thời 
điểm ra mắt. Bởi lẽ, thời gian sau quý 
4/2016 rất có thể sự phát triển của 

công nghệ sẽ giúp cấu hình máy tăng 
lên.

3. TUỔI TRẺ: ĐIỆN THOẠI TRUNG 
QUỐC CÀI MÃ ĐỘC ĐỂ TRỘM CƯỚC

Hãng bảo mật toàn cầu Cheetah 
Mobile (CM) vừa công bố phát hiện 
khiến nhiều người dùng phải giật mình. 
Ít nhất hơn 17.200 thiết bị Android giá 
rẻ, xuất xứ từ Trung Quốc đã được cài 
sẵn mã độc vô cùng nguy hiểm, ảnh 
hưởng đến người dùng tại hơn 153 
quốc gia, trong đó có Việt Nam.

CM cho biết họ phát hiện mã độc được 
cài sẵn trong khoảng 30 thương hiệu 
khác nhau, trong đó những chiếc máy 
không thương hiệu chiếm đa số.

Theo phát hiện của các chuyên gia CM, 
mã độc này có thể cài đặt phần mềm 
quảng cáo (adware) và phần mềm độc 
hại (malware) lên điện thoại hay máy 
tính bảng bị lây nhiễm. Thậm chí nó 
có thể chủ động gỡ bỏ phần mềm diệt 
virút do người dùng cài trên máy.

Từ đó, thiết bị di động của người dùng 

thông tin bưu chính viễn thông - CNTT
đáng chú ý tháng 11/2015

TIN SPT SPT &  THỊ TRƯỜNG
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Phân tích của 
VietnamWorks cho 
thấy trong 3 năm 
vừa qua, số lượng 
công việc ngành 
CNTT - phần mềm 
đã tăng trung bình 
47% mỗi năm.

sẽ liên tục bị xuất hiện các trang quảng 
cáo thay thế hình nền mặc định trên 
màn hình, hay lúc người dùng khởi động 
lại máy, thậm chí cả khi họ vừa mở trình 
duyệt Internet.

4. THANH NIÊN: DỰ BÁO THIẾU HỤT 
NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

Công ty tuyển dụng trực tuyến 
VietnamWorks vừa công bố báo cáo 
về nguồn nhân lực ngành công nghệ 
thông tin (CNTT) ở VN.

Theo đó, dự báo đến năm 2020, VN sẽ 
thiếu hụt hơn 500.000 nhân sự ngành 
này.

Phân tích của VietnamWorks cho thấy 
trong 3 năm vừa qua, số lượng công 
việc ngành CNTT - phần mềm đã tăng 
trung bình 47% mỗi năm.

Tuy nhiên, số lượng nhân sự ngành này 
chỉ tăng ở mức trung bình 8%. Cụ thể, 
từ đây đến năm 2020, nếu tiếp tục tăng 
trưởng nhân lực ở mức 8%, VN sẽ thiếu 
hụt khoảng 78.000 nhân lực IT mỗi 

năm.

Số lượng công ty phần mềm đã tăng 
đến 124% chỉ trong vòng 4 năm, chưa 
kể theo bảng xếp hạng của Công ty tư 
vấn Tholons, TP.HCM và Hà Nội nằm 
trong top 20 thành phố có dịch vụ 
outsourcing tốt nhất. Điều này giải thích 
lý do vì sao số lượng việc làm ngành IT 
tăng nhanh, nhưng tập trung vào mảng 
phần mềm là nhiều nhất.

5. VIETNAMPLUS: VIỆT NAM GIÀNH 
NHIỀU GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN ASEAN 2015

Trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN 
TELMIN 2015 đang diễn ra tại thành 
phố Đà Nẵng, chiều 26/11, các nước 
ASEAN và Liên minh Viễn thông quốc 
tế ITU đã tiến hành ký kết Biên bản ghi 
nhớ hợp tác về công nghệ thông tin và 
truyền thông cho giai đoạn 2016-2018.
Biên bản ghi nhớ này góp phần tăng 
cường hợp tác giữa các bên trong lĩnh 
vực phát triển công nghệ thông tin và 
truyền thông; khuyến khích, tạo điều 
kiện thuận lợi, thúc đẩy thực hiện các 
hoạt động chung, góp phần hiện thực 

hóa tầm nhìn của các Bộ trưởng viễn 
thông và công nghệ thông tin ASEAN 
(TELMIN) cũng như mục tiêu kết nối 
công nghệ đến tất cả người dân trên 
thế giới.

Tối 26/11, đã diễn ra lễ trao Giải thưởng 
Công nghệ thông tin-Truyền thông 
ASEAN 2015 (ASEAN ICT AWARDS-
AICTA 2015). Việt Nam giành được 
nhiều giải cao, trong đó 2 giải Nhất thuộc 
về sản phẩm “Da Nang e-Government 
Platform “ của Sở Thông tin và Truyền 
thông Đà Nẵng thuộc hạng mục Khu 
vực công; sản phẩm TiengAnh123.com 
của Công ty BeOnline thuộc hạng mục 
Nội dung số.

Một giải Nhì thuộc về sản phẩm WONAV 
CT của Công ty WONAV thuộc hạng 
mục Nghiên cứu và Phát triển; một giải 
Ba thuộc về sản phẩm iTeleM của Công 
ty iNext Technology JSC thuộc hạng 
mục Khu vực tư nhân.

6. THANH NIÊN: GOOGLE CÓ Ý ĐỊNH 
TỰ SẢN XUẤT SMARTPHONE

Theo The Information, Google đang lên 

kế hoạch tự mình phát triển một dòng 
smartphone hoàn chỉnh mang thương 
hiệu của chính mình.

Thông tin nói trên được hé lộ thông qua 
ông Hiroshi Lockheimer - Phó chủ tịch 
cấp cao phụ trách mảng Android của 
Google. Đây được xem là một kế hoạch 
mang tính chất lâu dài của Google.

Hiện tại, Google đã có thương hiệu 
smartphone Nexus, nhưng thực tế các 
dòng smartphone Nexus không phải do 
Google sản xuất, mà đều được nhờ qua 
các hãng khác gia công như: LG, Asus, 
Samsung, Huawei...

Các báo gần đây cho biết Google đang 
lên kế hoạch tự mình sản xuất chipset 
di động riêng, đây được xem là một 
khâu rất quan trọng trong việc tự xây 
dựng một dòng smartphone mới.

7. VIETNAMPLUS: CHEETAL MOBILE 
“THAM CHIẾN” THỊ TRƯỜNG QUẢNG 
CÁO DI ĐỘNG VIỆT

Công ty công nghệ Cheetah Mobile vừa 
chính thức tuyên bố tham gia thị trường 
quảng cáo di động Việt Nam bằng việc 
hợp tác với đơn vị cung cấp quảng cáo 
trực tuyến Admatic (thành viên của 
Công ty MOG Việt Nam).

Được thành lập vào năm 2010, Cheetah 
Mobile được biết đến với các ứng dụng 
nổi tiếng như Clean Master, Battery 
Doctor, Photo-Grid, CM-Security, CM 
Browser… Tính đến cuối tháng 6/2015, 
tổng lượt download các ứng dụng của 
Cheetah Mobile trên toàn cầu đạt tới 
con số 1,6 tỷ lượt, lượng người dùng 
kích hoạt hàng tháng lên tới 494 triệu 
người, trong đó tại Việt Nam là hơn 6 
triệu người.

Với việc hợp tác lần này, Cheetah cho 
phép các nhà quảng cáo Việt Nam 
thông qua Admatic có thể hiển thị nội 
dung quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của 
họ tới người dùng sản phẩm Cheetah 
tại Việt Nam và các thị trường khác trên 
toàn cầu.

8. VIETNAMPLUS: TỪ 15/12, CẤM 
NHẬP KHẨU LAPTOP, ĐIỆN THOẠI DI 

ĐỘNG, LOA THÙNG CŨ

Thông tin trên trang điện tử của Bộ 
Thông tin và Truyền thông này cho biết, 
từ ngày 15/12, cấm nhập khẩu các sản 
phẩm công nghệ thông tin đã qua sử 
dụng như máy tính xách tay, notebook, 
tablet PC; điện thoại di động hoặc điện 
thoại dùng cho mạng không dây khác.

Ngoài ra, các sản phẩm như loa thùng; 
tai nghe có khung choàng đầu; bộ 
micro/loa kết hợp; camera truyền hình, 
camera kỹ thuật số khác; radio cassette 
loại bỏ túi; ổ đĩa mềm, ổ đĩa quang, kể 
cả ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi 
được; màn hình LCD, LED và kiểu màn 
hình dẹt khác… cũng chịu chế tài trên.

Đối với máy photocopy đen trắng có kết 
hợp tính năng in hoặc tính năng khác 
đã qua sử dụng, việc nhập khẩu sẽ thực 
hiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ đối 
với trường hợp nhập khẩu sản phẩm 
thuộc danh mục cấm nói trên để nghiên 
cứu khoa học, làm mẫu phục vụ hoạt 
động thiết kế, nghiên cứu, phát triển 
sản phẩm và kiểm thử trong hoạt động 
sản xuất, các tổ chức cần có hồ sơ đề 
nghị theo quy định.

9. ICTNEWS: NĂM 2016, SẼ TRÌNH 
QUỐC HỘI LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ MỚI

Theo dự kiến, dự thảo Luật chuyển 
giao công nghệ được hoàn thiện và 
trình Quốc hội vào cuối năm 2016 và 
có thể sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu 
2017 nhằm chuẩn bị tốt hơn nữa tiến 
trình hội nhập của Việt Nam khi hàng 
loạt các hiệp định thương mại vừa được 
ký kết.

Qua thảo luận, những vấn đề kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung của Luật chuyển giao 
công nghệ 2006 cụ thể gồm:

Bổ sung quy định về chuyển giao công 
nghệ trong nước, trong đó, nghiên 
cứu kỹ quyền sở hữu và quyền sử 
dụng đối với kết quả nghiên cứu có sử 
dụng nguồn vốn Nhà nước; Quy định 
về chuyển giao công nghệ từ kết quả 

nghiên cứu sử dụng vốn ngân sách Nhà 
nước; Bổ sung quy định về chuyển giao 
công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài 
và sửa đổi một số quy định về chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt 
Nam.

Bổ sung quy định về cơ chế phối hợp 
trong quá trình quản lý công nghệ và 
chuyển giao công nghệ; Sửa đổi quy 
định về phân cấp quản lý hoạt động 
chuyển giao công nghệ; Sửa đổi quy 
định về thẩm quyền ban hành 3 danh 
mục công nghệ; Quy định về việc vay 
vốn từ Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ để 
tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thể tiếp 
cận với các nguồn vốn hỗ trợ đổi mới 
công nghệ; Đồng thời bổ sung thêm 
quy định về tổ chức dịch vụ chuyển giao 
công nghệ.

10. ICTNEWS: XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI 
10 THÁNG LÊN TỚI 25,8 TỶ USD

Theo Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT, 
tính chung 10 tháng năm nay, kim 
ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 
134,6 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ 
năm trước.

Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu 
có kim ngạch tăng cao so với cùng 
kỳ năm 2014 gồm có điện thoại các 
loại và linh kiện đạt 25,8 tỷ USD, tăng 
32,7% (với đóng góp lớn nhất thuộc về 
Samsung Việt Nam); điện tử, máy tính 
và linh kiện đạt 12,7 tỷ USD, tăng 44%.

Đối với kim ngạch hàng hoá nhập khẩu, 
ước tính qua 10 tháng đạt 138,7 tỷ USD, 
tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. 
Cùng với một số ngành hàng như máy 
móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, vải, 
nguyên phụ liệu dệt may…, thì điện thoại, 
điện tử, máy tính… cũng nằm trong số 
những ngành hàng có kim ngạch nhập 
khẩu 10 tháng tăng mạnh so với cùng 
kỳ năm 2014.

Cụ thể, điện tử, máy tính và linh kiện 
đạt 19,5 tỷ USD, tăng 29,7%; điện thoại 
các loại và linh kiện đạt 9,1 tỷ USD, tăng 
31,8%.

SPT Ngày Nay

SPT &  THỊ TRƯỜNGSPT &  THỊ TRƯỜNG
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NHỮNG LÝ DO KHIẾN D IG ITAL  MARKET ING
VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐỐI  VỚI  DOANH NGHIỆP

Phương pháp tiếp thị số không chỉ giúp các công ty 
được PR một cách miễn phí mà còn tạo nên hiệu ứng 
đám đông “social proof” khiến những người không 
tham gia cũng biết đến tên tuổi doanh nghiệp hay ít 
nhiều dành chút thiện cảm cho thương hiệu.

Trong thế giới hiện đại, việc luôn đảm bảo sự kết nối 
liên tục giữa các mối quan hệ đối tác là vô cùng quan 
trọng. Hơn nữa, những sản phẩm công nghệ với kích 
thước nhỏ gọn hiện nay là các công cụ đắc lực giúp 

cho tất cả chúng ta có thể liên lạc với nhau thông qua 
mạng xã hội, email, hay thậm chí là các ứng dụng.

Điều này không chỉ giúp cho nhà tổ chức sự kiện có 
thể kết nối với người tham dự mà còn cho thấy tầm 
quan trọng của digital marketing trong đời sống hiện 
nay, đặc biệt trong các cơ hội quảng bá, hợp tác hay 
lên kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay chưa nhận 
thức đúng mức vai trò của truyền thông kĩ thuật số 
và vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công cụ này.

Dưới đây là các lý do digital marketing là một phương 
tiện thiết yếu cho các sự kiện của doanh nghiệp mà 
sau khi tham khảo, chắc hẳn bộ phận truyền thông 
của các công ty sẽ đầu tư nhiều hơn vào phương 
thức marketing trên.

1. Trải nghiệm

Tiếp thị kỹ thuật số là những công cụ có khả năng 
kết nối tức thời với những người tham dự. Không 
chỉ giúp đăng tải những thông tin lên các phương 
tiện truyền thông xã hội để thu hút được nhiều người 
tham gia, nhằm đảm bảo mục đích của sự kiện mà 
thậm chí trong quá trình tổ chức, digital marketing 

còn được sử dụng để gây bất ngờ.

Thử tưởng tượng, những quan khách tham gia đang 
ngồi tại sự kiện nhưng vẫn có thể cập nhật những tin 
tức mới nhất xảy ra xung quanh họ, và người mang 
đến những thông tin thú vị ấy chính là bạn tổ chức.

Những tin tức bên lề sẽ được lan truyền một cách 
nhanh chóng trên các video phát trực tiếp, những 
dòng quảng cáo, đặc biệt nếu liên quan đến chính sự 
kiện đang diễn ra sẽ tạo ra những hiệu ứng khác biệt 
và cộng hưởng.

2. Yếu tố vui vẻ

Tiếp thị kỹ thuật số còn có thể được sử dụng để tạo 
nên niềm vui cho những khách tham dự. Thực tế, 
các thông điệp được truyền đạt bằng các video có 
hình ảnh biến tấu hay cách điệu ngộ nghĩnh, sẽ thu 
hút hơn nhiều những văn bản nhàm chán mà quan 
khách được phát.

Ngoài ra, những trò chơi tương tác hoặc sự kiện thú 
vị trên mạng xã hội có thể khiến khán giả hứng thú 
muốn tham dự hơn là những bài diễn thuyết kinh 
doanh dài dòng và khô khan. Hãy tự tạo cho mình 
các hashtags liên quan đến sự kiện, tweet chúng 

nhiều lần để thu hút sự chú ý của cộng đồng người 
sử dụng.

3. Khả năng chia sẻ

Đây là ưu điểm lớn nhất của phương thức marketing 
dựa vào những phương tiện kĩ thuật số. Một số sự 
kiện thậm chí còn khuyến khích người tham dự không 
chỉ chia sẻ trước khi sự kiện được diễn ra, mà ngay 
tại sự kiện cũng có thể post những trạng thái, hình 
ảnh và cảm xúc của mình, để tăng tính chân thật.

Phương pháp tiếp thị số không chỉ giúp các công ty 
được PR một cách miễn phí mà còn tạo nên hiệu ứng 
đám đông “social proof” khiến những người không 
tham gia cũng biết đến tên tuổi doanh nghiệp hay ít 
nhiều dành chút thiện cảm cho thương hiệu này.

4. Quản lý người tham dự

Không chỉ kiểm tra được số người tham gia sự kiện 
vào ngày diễn ra, thực chất digital marketing còn 
giúp ban tổ chức nhiều hơn thế từ trước đó. Với các 
công cụ hỗ trợ, lời mời khi được gửi đến khách hàng 
sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tuần có sự 
kiện đó khiến họ không thể bị lãng quên do những 
bận tộn trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra, phương tiện kỹ thuật số còn giúp khách 
hàng đăng ký tham gia và bản thân ban tổ chức quản 
lý thông tin của họ dễ dàng hơn, phục vụ cho thủ 
tục check-in và check-out được nhanh chóng. Đồng 
thời, công ty sẽ nắm được một lượng khách hàng 
tiềm năng nhờ vào những profile đăng kí ngay cả khi 
chưa hề tiếp xúc với họ.

5. Nối dài ảnh hưởng của sự kiện

Sau một sự kiện dài đằng đẵng với quá nhiều thông 
tin, những người tham gia sẽ không thể nào nhớ được 
hết tất cả các chi tiết quan trọng giúp ích cho những 
kế hoạch của ban tổ chức. Việc gửi một email tóm 
tắt lại những tin tức quan trọng sẽ giúp cho khách 
hàng nhớ được sự kiện một lâu dài hơn, đồng thời 
tăng sức ảnh hưởng trong tâm trí họ.

Tầm quan trọng của tiếp thị kỹ thuật số không hề 
được phóng đại. Việc các thương hiệu hay công ty 
đang ngày càng sử dụng digital marketing nhiều hơn 
trong các sự kiện của mình đang trở nên vô cùng 
phổ biến.

Với những lợi ích đã được chứng minh ở trên, bạn có 
còn muốn tiếp tục từ chối một chiến lược tiếp thị kỹ 
thuật số cho doanh nghiệp của mình?

Theo CafeBiz

QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠOQUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO
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KIỂM SOÁT 
“TIN, NHƯNG TIN VÀO CÁI GÌ”

Rất nhiều khi, ta ôm và lắc mạnh vai ai đó, siết 
thật chặt tay và nói rất dứt khoát: “Tớ tin cậu!”. 
Xong rồi thì cả hai cùng ngẩn ngơ, bên này thì 
không biết tại sao người ta tin mình, bên kia thì 
lẩm nhẩm: “Nói thì nói vậy…” Rất nhiều khi khác, 
ta nói rất mạnh mẽ với ai đấy: “Anh phải tin em!”. 
Đó là lúc ta biết rõ hơn ai hết niềm tin đang ở 
chỗ nào.

Để tin và được tin là khó lắm, cho nên, tốt hơn 
hết, và lại dễ dàng nữa, là… đừng tin ai cả. Nhưng 
như thế thì lại kẹt! Tin thì khó mà không tin thì 
kẹt. Không tin thì chỉ có một cách là đừng làm 

gì với ai.

Con người sinh ra đã là một lưỡng nan và lúc 
nào cũng ở vào cảnh lưỡng nan, toàn những 
chuyện mà “đi thì cũng dở, ở không xong”. Niềm 
tin tự nó là phù phiếm. Cho dù rất ít khi chúng 
ta nói với người khác rằng ta không tin họ thì 
sự thật niềm tin vẫn cứ là phù phiếm, chiến lược 
hay chiến thuật gì thì cũng thế mà thôi.

Lấy gì để thay thế cho thứ phù phiếm nhưng 
lại không thể thiếu đấy bây giờ? Bởi, biết rằng 
không tin được nhưng vẫn cứ muốn tin, hơn nữa 

thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Lưỡng nan 
là vậy.

Để nghĩ cách, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: “Giả 
sử anh tin tôi, thì là anh tin vào cái gì?”. Nôm na 
hơn, có thể hỏi: “Tại sao “mày” tin “nó”?”. “Nó 
rất giữ lời, không dối trá, nói gì làm đó, không 
bội ước…”. Có thể rất nhiều và chi tiết nhưng vẫn 
chưa… cụ thể.

Ngắn gọn, tin là tin vào hai thứ. Thứ nhất, có 
thông suốt, có minh bạch hay không, anh làm 
tôi có biết hay không, khi cần biết thì tôi có biết 
hay không, tóm lại, anh có ý muốn “qua mặt” tôi 
hay không, hoặc là phát biểu cách khác: có vì 
suy nghĩ hay ý định nào của anh mà tôi sẽ không 
biết việc anh làm hay không. Thứ hai, anh có khả 
năng giữ được điều thứ nhất hay không.

Thứ nhất là thiện chí, thứ hai là năng lực; hai thứ 
đấy là cơ sở của niềm tin. Để cho niềm tin bớt phù 
phiếm, cần phải củng cố hai cơ sở đó; không còn 
lựa chọn nào khác. Sự thực là chúng không thể 
tách rời nhau, bằng chứng là có rất nhiều người 
có ý chí vững vàng, kiên trung nhưng bỗng dưng 
trở thành kẻ phản bội bởi vì thiếu năng lực… chịu 
đựng (“Bị tra tấn quá thì thôi khai cho rồi, chứ 
đâu có muốn thế!”).

Trở lại với câu chuyện quản lý. Trong các bài học 
dạy làm sếp, người ta vẫn hay dạy rằng, để trở 
thành sếp giỏi thì phải tin cấp dưới; trong bài 
học dạy làm nhân viên thì người ta cũng dạy 
là để trở thành nhân viên giỏi thì phải tin sếp. 
Dưới tin lên, trên tin xuống, tóm lại phải tin nhau. 
Tuyệt hay, nhưng nếu chỉ dạy đến đấy thì không 
ổn, mà nếu chỉ học đến đấy thì sẽ bất ổn.

Bởi như đã nói, niềm tin là phù phiếm; còn nếu 
thực sự muốn tin thì phải có cơ sở, mà muốn có 
cơ sở thì phải xây dựng (y như đi làm cách mạng 
vậy)! Cơ sở ở đây chính là cơ chế kiểm soát, là 
hệ thống quản lý, là công cụ để đảm bảo niềm 
tin. Dứt khoát phải có công cụ mới được, làm gì 
cũng vậy; công cụ mới là cái thể hiện được trình 
độ, chứ không phải là ý chí.

Mọi thứ bắt đầu bằng việc xác lập một thói quen, 
đó là thói quen minh bạch: lưu vết, khai trình, 
báo cáo, xác nhận. Nói vậy chứ làm được là khó 
lắm, bởi người ta ai cũng muốn tự do, không 
muốn người khác nhòm ngó đến việc mình làm. 

Khó nhất là phải đương đầu với câu hỏi: “Cái này 
có gì mà phải phức tạp thế! Anh không tin em 
à?”. Câu trả lời đúng nhất: “Không phải là tin hay 
không tin, mà ở đây là phải làm như thế”. Đừng 
giải thích gì thêm; với những thứ liên quan đến 
niềm tin thì đều nên làm như vậy, bởi càng giải 
thích càng dở.

Sự xuề xòa, dễ dãi dưới bất cứ hình thức nào và 
vin vào bất cứ lý do gì đều làm hỏng cơ sở của 
sự tin cậy. Ngược lại, chính sự chặt chẽ, nghiêm 
cẩn sẽ tạo nên môi trường tốt để niềm tin đơm 
hoa kết trái. Nguyên tắc rất đơn giản: đừng tin 
vào con người bởi anh ta rất dễ… sa ngã, mà 
hãy thiết lập hệ thống sao cho những người ở 
trong đó dù có muốn sa ngã cũng không được. 
Hệ thống - tức là cái cách mà chúng ta tương 
tác với nhau - giúp tăng độ minh bạch đồng thời 
bù đắp các khiếm khuyết của con người, vốn rất 
nhiều “bệnh tật”.

Đây là một lưỡng nan mà nếu không biết về nó 
và không hiểu nó tường tận thì chúng ta sẽ làm 
khó chính mình: ai trong chúng ta cũng muốn 
có sự minh bạch khi nhìn ra bên ngoài, nhìn vào 
người khác, trong khi đó thì lại luôn tìm cách che 
đậy để khi người khác nhìn vào chúng ta thì họ… 
chẳng thấy gì! Quá đáng nhưng thật. Vẫn giống 
như chuyện Vũ Trọng Phụng đã kể, rằng phụ nữ 
là phải thật “Âu hóa”, thật “tân thời”, nhưng đấy 
là đang nói về phụ nữ nhà… hàng xóm, chứ nhà 
mình thì không, dứt khoát không!

Một lần nữa, chỉ bằng cách thiết lập tốt các qui 
tắc và điều kiện làm cơ sở cho niềm tin thì chúng 
ta mới có thể yên tâm mà làm việc với nhau. 
Thiếu các cơ sở đó thì chẳng còn cách nào khác 
ngoài cách là phải… thề, mà thề thì khó tin lắm, 
bằng chứng là đã bao lần thề sẽ không xỉn nữa 
nhưng cứ hễ nhậu là lại xỉn, đơn giản là do… thiếu 
năng lực, chứ có ai muốn thế đâu!

B. K. H

QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠOQUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO
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Stress công việc là cụm từ phổ biến của dân văn 
phòng, để giảm bớt áp lực tâm lý do công việc 
mang lại 4 cách dưới đây sẽ cho bạn lời khuyên 
hữu dụng:

Tự điều hòa và duy trì trạng thái cân bằng

Đối phó với tình trạng căng thẳng kéo dài, bạn 
cần học cách tự điều chỉnh kịp thời thả lỏng và 
thư giãn tinh thần bằng cách tham gia vào các 
hoạt động tập thể, các lớp tập thể duc, luyện 
tập thẩm mỹ, yoga sau giời làm; trò truyện tâm 
sự với bạn bè, người thân; đi du lịch… Hoặc thư 
giãn ngay khi làm việc như vừa nghe nhạc vừa 
làm việc, nói chuyện với đồng nghiệp; hoạt động 
thường xuyên tránh ngồi nhiều giờ liên tục. 

Nên suy trì trạng thái tâm lý thăng bằng và tĩnh 
tại trong quá trình làm việc dồn dập, căng thẳng 

và phức tạp. Rèn luyện cho bản thân đức tính lạc 
quan, phóng khoáng, thoái mái, giữ sự bình tĩnh rộng 
lượng, biết cách chấp nhận và linh động trong xử lý 
công việc. 

Sắp xếp công việc và cuộc sống hợp lý, có kế hoạch

Sự căng thẳng của dân văn phòng chủ yếu liên quan 
đến lượng công việc đồ sộ, phương pháp xử lý và thái 
độ giải quyết vấn đề. Phần lớn cho rằng chỉ có làm 
việc cật lực mới có được sự trọng dụng và tin tưởng 
từ cấp trên, từ đó cơ hội thăng tiến nâng lương mới 
mở ra; có người lại thiếu tự tin khi làm việc, lo lắng 
đồng nghiệp vượt trội hơn và bị cho nghỉ việc… Hoặc 
các vấn đề đến từ công việc như không phân biệt 
được công việc nào quan trọng hơn, làm việc quá 
mức cẩn thận, hiệu quả thấp. Vì vậy, để nâng cao 

hiệu suất công việc, dân văn phòng cần học cách áp 
dụng phương pháp linh hoạt, khoa học, có giới hạn 
rõ ràng giữa công việc và cuộc sống, cần có thời gian 
nghỉ ngơi hợp lý sau giờ làm, kết hợp lao động trí óc 
và thể lực một cách hợp lý tránh ảnh hưởng đến sức 
khỏe. 

Nếu tâm trạng mệt mỏi chán ghét công việc kéo dài, 
nên đánh giá lại năng lực bản thân và mục tiêu giá trị 
công việc hiện tại, tiến hành xác định lại vị trí đang 
có, cần điều chỉnh kế hoạch khi mục tiêu quá cao. 
Với người quá ham mê công việc, thường xuyên nhắc 
nhở và truy vấn bản thân bạn làm việc vì cuộc sống 
hay sống để làm việc; sức khỏe quan trọng hơn hay 
sự nghiệp là trên hết. Để sức khỏe và tính mạng trả 
giá cho sự phát triển của sự nghiệp là không đáng, 
cố gắng nhìn nhận lại tính nghiêm trọng của vấn đề 

4 CÁCH 
ĐÁNH TAN 
ÁP LỰC 
CÔNG VIỆC

và sắp xếp lại công việc, cuộc sống của mình. 
Người có quan hệ rộng và phức tạp là yếu tố gây 
ra áp lực mệt mỏi về tinh thần và tâm lý, tích cực 
hài hòa các mới quan hệ để bản thân, đồng nghiệp, 
khách hàng, đơn vị đều trong trạng thái cân bằng. 

Nâng cao chất lượng tinh thần, sở thích, tích cực 
chuyển sự tập trung

Do nhiều nguyên nhân khách quan, đa số dân văn 
phòng đều trong trạng thái áp lực công việc to lớn, 
điều này yêu cầu họ cần đưa ra sự điều chỉnh và tích 
cực thả lỏng nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh 
thần làm việc từ đó giải tỏa mọi căng thẳng. Bạn có 
thể di chuyển sự tập trung sang các hoạt động ngoại 
khóa, nuôi dưỡng nhiều sở thích cá nhân khác như 

leo núi, đánh bóng, xem phim, bơi lội… 
Tìm kiếm sự thông cảm và giúp đỡ 

Khi gặp các vấn đề tâm lý, chúng ta thường có được 
sự tư vấn an ủi từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. 
Ngoài ra, tham gia các lớp bồi dưỡng, tư vấn tâm 
lý chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hiểu và cải thiện tình 
trạng hiện tại. Ở Mỹ, Canada cùng một số nước phát 
triển các doanh nghiệp công ty đều yêu cầu nhân 
viên tham gia các khóa học bồi dưỡng về quản lý và 
giải tỏa áp lực trong công việc, đồng thời tạo mọi cơ 
hội để nhân viên có thể đăng ký học tập.

Theo Dân Trí

GÓC CÔNG SỞGÓC CÔNG SỞ
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SPT CÓ ĐỒNG PHỤC MỚI
Từ đầu tháng 12/2015, đồng phục mới chính thức được áp dụng trong toàn Công ty SPT. Với logo 
màu trắng cùng tông màu với áo, đồng phục mới góp phần thể hiện được sự năng động, lịch lãm 
của từng thành viên SPT.

P. V

Ban Phát triển Dự án

P. Dự án Đầu tư P. Hành chính Quản trị

P. Kế hoạch Kinh doanh P. Tài chính Kế toán

Trung tâm STS

Trung tâm IPT

P. Hạ tầng mạng STC

P. Dịch vụ Khách hàng STC

Ban Lãnh đạo STC

Mời cộng tác với số báo
Xuân Bính Thân 2016

Thưa quý Anh/Chị,

Theo quy luật tuần hoàn của đất trời, một mùa xuân nữa lại đến với muôn nhà, mang theo bao nhiêu cơ hội 
và ước vọng. 

Với  mong  muốn  đem  lại  cho  các anh chị em SPT  một  món  quà  Xuân  ý  nghĩa  -  số  báo  Xuân  Bính 
Thân 2016,  với  nội  dung  phong  phú  và  hấp  dẫn,  SPT  Ngày  Nay  kêu  gọi  sự  cộng  tác  tin,  bài,  hình 
ảnh…  từ  các  đơn  vị,  phòng  ban,  chi  nhánh…  trong  toàn  Công  ty  SPT. Rất mong sớm nhận  được  sự  
hưởng  ứng  tích  cực,  nhiệt  tình  của  quý  Anh/Chị. Thời gian nhận tin, bài: chậm nhất là ngày 10/01/2015.
Kính chúc các Anh/Chị một năm mới an khang, thịnh vượng.

SPT & TÔISPT & TÔI
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Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn 
(SST) là đơn vị chuyên cung cấp dịch 
vụ viễn thông của các nhà mạng trên 
thị trường Việt Nam cho khu đô thị mới 
Phú Mỹ Hưng. Trung tâm được thành 
lập theo QĐ số 76/QĐ-HĐQT ngày 
11/11/2002 theo thỏa thuận hợp tác 
giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính 
Viễn thông Sài Gòn (SPT) và Công ty 
TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Trung 
tâm SST có những đặc điểm như sau: 

• Tên tiếng Anh: Saigon South Tele-
phone Center 
• Tên viết tắt: SST 
• Trụ sở: 009 Khu phố Mỹ Hưng, Đại lộ 
Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, 
TP.HCM 
• ĐT: (84.8) 54 111 222   
Fax: (84.8) 54 125 974
• Website:  www.sst.com.vn hoặc www.
sst.vn  
 Email: info@sst.com.vn
• Phạm vi hoạt động: Cung cấp dịch 

vụ điện thoại cố định hữu tuyến và các 
dịch vụ viễn thông trên nền băng thông 
rộng tại đô thị mới Phú Mỹ Hưng. 

Các dịch vụ cung cấp bao gồm:

• Điện thoại nội hạt, gọi đường dài trong 
nước, gọi quốc tế;
• Dịch vụ gọi quốc tế VoIP 1778;
• Dịch vụ ISDN 2B+D, ISDN 30B+D;
• Các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng 
điện thoại cố định như: hiển thị số, tín 
hiệu đảo cực, nhóm liên tụ…

Hơn nữa, SST đã hợp tác với các đơn 
vị của Công ty SPT, VDC2, Viễn thông 
TP.HCM, FPT, Viettel cung cấp các dịch 
vụ:

• Kênh thuê kênh nội hạt (STC, VDC2, 
Viễn thông TP.HCM);
• FTTH (STC, VDC2, VIETTEL, FPT);
• ADSL (STC, VDC2, FPT). 
• IPTV (STC);

2010
Otat dolupti ab idi ad moluptat aut 
et aciis molorep ercipiatem aut 
omnitin ullacid maxim quatis idit qui 
quas es verit, 

2011
Otat dolupti ab idi ad moluptat aut 
et aciis molorep ercipiatem aut 
omnitin ullacid maxim quatis idit qui 
quas es verit, 

2012
Otat dolupti ab idi ad moluptat aut 
et aciis molorep ercipiatem aut 
omnitin ullacid maxim quatis idit qui 
quas es verit, 

SST vô địch cuộc thi “Tôi là Người SPT tuổi 20” và SPT Năng động 
TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI NAM SÀI GÒN 
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ HÀNG ĐẦU
TẠI ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ HƯNG

• Dịch vụ 1800/ 1900 (STC)…

Từ khi thành lập, Trung tâm SST có định hướng tầm 
nhìn và phát triển lâu dài như sau:

• Cung cấp dịch vụ truyền thông đa phương tiện của 
SPT và là đầu mối cung cấp dịch vụ băng rộng của các 
nhà mạng hàng đầu Việt Nam tại Phú Mỹ Hưng; Góp 
phần vào việc xây dựng Đô thị Mới Phú Mỹ Hưng thành 
một môi trường văn minh, hiện đại; hoàn thành trách 
nhiệm kinh tế - xã hội vì sự phát triển chung của hai 
bên SPT và PMH hiện tại và các năm về sau.
• Đem đến sự thỏa mãn cao nhất cho khách hàng 
bằng chất lượng phục vụ và sự đa dạng dịch vụ trên 
cơ sở ứng dụng những công nghệ hiện đại, liên tục cải 
tiến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và 
thúc đẩy sự hợp tác với các nhà mạng viễn thông với 
phương châm đôi bên cùng có lợi. 

Chính từ những định hướng đó, Trung tâm SST không 
ngừng xây dựng, nâng cấp và mở rộng hạ tầng kỹ thuật 
với:

• Hệ thống chuyển mạch và thiết bị mạng hiện đại và là 

một phần của mạng SPT hòa vào máng lưới viễn thông 
quốc gia.
• Hệ thống mạng cáp quang, cáp đồng với chất lượng 
tốt, ổn định và đã được ngầm hóa 99% làm tăng độ tin 
cậy của dịch vụ cung cấp.
• Hệ thống tính cước cho Điện thoại cố định chính xác, 
an toàn và bảo mật.
Và phương châm phục vụ, chăm sóc khách hàng: 
• Thủ tục cho việc đăng ký lắp đặt dịch vụ đơn giản, linh 
hoạt. Thời gian lắp đặt dịch vụ: nhanh chóng, không 
quá 03 ngày làm việc (trong điều kiện bình thường).  
• Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng:  Hỗ trợ tại nhà thuê bao 
trong giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật và hỗ trợ qua điện 
thoại  24/7 
• Với Phương châm phục vụ:  
-  Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.
-  Phong cách phục vụ tận tình, chu đáo.
-  Lắng nghe và phục vụ khách hàng với thái độ trân 
trọng.
-  Cố gắng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng nhằm đáp 
ứng hơn những mong đợi của khách hàng.
-  Cung cấp thông tin đúng về tất cả các dịch vụ cung 
cấp.
-  Trung thực, giữ lời hứa, tạo niềm tin nơi khách hàng.

-  Cảm ơn và khuyến khích khách hàng đóng góp ý 
kiến về việc cung cấp dịch vụ (chất lượng dịch vụ, cung 
cách phục vụ,…).

Có thể nói, qua thời gian hơn 12 năm hoạt động cung 
cấp dịch vụ viễn thông tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, 
SST đã tạo dựng được niềm tin tốt đối với Công ty TNHH 
Phát triển Phú Mỹ Hưng, các đối tác hợp tác cung cấp 
dịch vụ với SST và các khách hàng tại đây, trong đó 
có một số khách hàng lớn như:  Bệnh viện Pháp-Việt 
(FVH), Công ty TNHH Manulife Việt Nam, Công ty TNHH 
Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty TNHH Southern 
Cross Việt Nam, Công ty TNHH Ford Việt Nam, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng 
TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng ANZ... SST cũng đã 
khẳng định vai trò hàng đầu và là đầu mối duy nhất 
trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại đô thị mới 
Phú Mỹ Hưng.

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Điện thoại Nam 
Sài Gòn cũng luôn là Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao.

CB-CNV Trung tâm SST

SPT & TÔISPT & TÔI
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Chuyện kể về một thương gia giàu có và bốn người vợ. Ông 
yêu người vợ thứ tư nhiều nhất, chính vì vậy ông thường 
sắm nhiều đồ đạc đắt tiền, những món ăn ngon và đối xử, 
chăm sóc cô rất tuyệt vời.

Ông cũng yêu người vợ thứ ba. Bởi cô luôn khiến ông tự 
hào và luôn muốn dẫn cô ra mắt bạn bè trong các bữa 
tiệc. Tuy nhiên, người thương gia luôn trong nỗi sợ hãi vì 
có thể cô sẽ bỏ ông để theo một người khác.
Người vợ thứ hai cũng được ông dành tình cảm đặc biệt. 
Cô là một người rất chu đáo, luôn kiên nhẫn và là người 
thân tín của ông trong mọi lĩnh vực. Bất cứ khi nào thương 
gia phải đối mặt với các rắc rối, ông thường tìm đến cô 
chia sẻ và nhờ giúp đỡ.

Và cuối cùng là người vợ cả của ông, bà là một người rất 
trung thành, có nhiều đóng góp trong công việc kinh do-
anh của cả gia đình. Không những vậy, bà cũng rất tháo 
vát khi chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, người 
thương gia không yêu người vợ đầu tiên, mặc dù bà yêu 
ông sâu sắc, quan tâm tới ông nhưng hầu như ông không 
để ý.

Một ngày nọ, người thương gia bị ốm nặng, ông biết rằng 

mình sẽ trở về với Chúa sớm. Ông nghĩ về cuộc sống xa 
hoa và tự nhủ, “Bây giờ tôi có bốn người vợ. Nhưng khi 
chết, tôi chỉ có một mình. Tôi sẽ cô đơn lắm đây”.

Ông cất lời hỏi người vợ thứ tư, “Tôi yêu bà nhất. Luôn 
mang cho bà những bộ quần áo đẹp, những món ăn ngon 
và quan tâm tới bà hết mình. Bây giờ tôi sắp chết, bà hãy 
làm người bạn đồng hành với tôi chứ?”. “Không đời nào!”, 
người vợ thứ tư trả lời rồi bỏ đi. Câu trả lời của vợ giống 
như một con dao nhọn đâm vào trái tim người chồng.

Người thương gia quay sang hỏi người vợ thứ ba, “Tôi đã 
yêu bà rất nhiều. Bây giờ tôi sắp chết, bà sẽ theo tôi chứ?” 
Người vợ thứ ba trả lời, “Không. Cuộc sống ở đây tốt hơn. 
Tôi sẽ tái hôn khi ông ra đi”. Trái tim của ông như đóng 
thành băng.
Chỉ còn duy nhất người vợ thứ hai mà ông yêu thương. 
“Tôi đã luôn nhờ sự giúp đỡ của bà khi cần và bà luôn sẵn 
sàng giúp tôi. Và bây giờ tôi còn sự giúp đỡ của bà một 
lần nữa. Khi tôi chết, bà sẽ theo tôi chứ?”. “Tôi xin lỗi, tôi 
không thể giúp ông lần này được. Tôi chỉ có thể đến thăm 
mộ ông chủ nhật hàng tuần”, câu trả lời của người vợ như 

một tia sét đánh tan trái tim người thương gia.

Người vợ cả đã nghe hết câu chuyện, và bà nói với ông, 
“Tôi sẽ đi cùng ông, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu”.

Người thương gia gần như không nói được lời nào. Lần 
đầu tiên ông nhìn người vợ cả kỹ như vậy. Bà khá gầy và 
tiều tụy. Ông nói trong nước mắt, “Cám ơn bà, người vợ 
đầu tiên của tôi. Tôi sẽ phải chăm sóc bà nhiều hơn đến 
chừng nào tôi còn có thể”.

Trên thực tế, tất cả chúng ta đều có bốn người vợ cho 
riêng mình.

- Người vợ thứ tư là cơ thể của chúng ta. Cho dù chúng ta 
dành nhiều thời gian và công sức chăm sóc tới đâu thì nó 
cũng sẽ nằm lại khi chúng ta qua đời.
- Người vợ thứ ba, chính là tài sản và sự giàu có. “Cô ấy” 
sẽ đi theo người khác khi chúng ta không còn tồn tại trên 
đời này.

- Người vợ thứ hai là gia đình và bạn bè. Mặc dù mọi người 
rất thương yêu chúng ta nhưng họ chỉ có thể đến thăm mộ 
khi người thân qua đời.

- Người vợ thứ nhất là linh hồn của chúng ta. “Cô ấy” 
thường bị lãng quên khi chúng ta theo đuổi sự nghiệp, vật 
chất và dục vọng.

Đây là chính là điều duy nhất mà chúng ta cần trân trọng 
và nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng 
không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta 
thường lãng quên điều này. Chúng ta bỏ mặc cho tâm hồn 
khô cằn và mọc đầy cỏ dại. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng 
“người vợ đầu tiên” ngay ngày hôm nay. Nhưng hạt giống 
tốt lành mà bạn gieo trồng, chắc chắn sẽ giúp bạn có một 
cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn.

Theo Sống đẹp

Chuyện về 
bốn người vợ

Gió mùa về.

Hà Nội chìm trong một màu trắng đục và lạnh 
run mình. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có những cơn 
mưa như cơn mưa sáng nay, đi bộ thì ngỡ như 
không có mưa, đi bộ dài thì mưa chăng trên tóc 
những hạt nhỏ li ti vấn vít, đi xe thì bối rối không 
biết có nên mặc áo mưa hay không, đi một 
chặng dài thì chiếc khăn choàng lụa của nàng 
đã ngả sang màu cam sậm vì ướt ẩm. Mưa 
chăng cả trên mi mắt, trên lông mày, những hạt 
rất nhỏ, rất nhỏ.

Nàng đã từng có những đêm đông đi dưới ánh 
đèn vàng sóng sánh bên Nhuệ Giang, “Đố anh, 
mưa này gọi là mưa gì? - Mưa bụi! - Bậy, sai rồi! 
- Mưa phùn! - Phùn gì mà phùn, đã mùa xuân 
đâu mà phùn với phụt. - Thế mưa gì em? - Năn 

Mưa chăng tơ

nỉ đi rồi nói - Năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ - Hí hí, mưa 
này gọi là mưa chăng tơ”. 

Ánh đèn vàng rũ xuống bóng hai đứa đổ dài trên 
những con đường quen, dưới hàng hoa sữa, xà 
cừ, dâu da xoan và bằng lăng, rũ xuống lấp lóa 
trên những hạt mưa chăng như tơ trên mái tóc 
dài quá chiếc eo ong và mái tóc dài lãng tử của 
anh. Những ngón tay dài đan chặt vào nhau tìm 
hơi ấm. Nàng không biết, những hạt tơ trời ấy, 
với mắt hai đứa, cái gì lấp lánh hơn. 

… Giờ, tơ vẫn chăng trên mái tóc ngắn quá vai 
thành từng lọn của nàng, những hạt tơ vẫn nhỏ 
li ti. Nhuệ Giang gần như cạn đáy, gió luồn từng 
cơn lạnh run rẩy.

Nàng tự đan tay mình vào với nhau, cho đỡ từng 
cơn run mình vì lạnh.

Phù Vân

VĂN HÓA & GIẢI TRÍVĂN HÓA & GIẢI TRÍ
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MƯA
chiều đông

Đi bên nhau vời vợi
Mưa chăng tơ chơi vơi
Đường phố ồn ào thế
Lặng thầm em và tôi

Tựa vai tôi ấm nóng
Trời chiều Đông gió lộng

Em bé bỏng hao gầy
Xót đau người trong mộng

Ơi mùa Đông heo may
Thổi suốt mặt sông gầy

Cuốn lòng tôi da diết
Vào em một bông may

Mỵ

ngày mùa đông...
Anh bước một mình trên phố. Hơi lạnh của trời vào 
đêm khiến anh hơi co người lại, thọc sâu hai tay vào 
túi áo. Hôm nay là Giáng sinh. Phố đông đúc quá, mà 
sao anh cứ thấy mọi thứ như thênh thang, tan chảy 
xung quanh mình…

Anh quen cô vào một ngày mùa đông, đôi bàn tay 
cô nhỏ nhắn, lành lạnh, nằm ngoan ngoãn trong tay 
anh. Chúng khẽ run lên khi anh ngân nga câu hát: 
“Tay em lạnh, để cho tình mình ấm…”. Anh yêu biết 
bao giây phút ấy, khi cô đón nhận tình yêu và sự chân 
thành của anh. Đêm mùa đông thật lạnh nhưng anh 
nghe lòng mình sao ấm áp đến lạ. 

Rồi những ngày mùa đông cũng dần qua. Có cô bên 
cạnh, anh cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. 
Được sự cổ vũ, khích lệ của cô, anh làm việc nhiều 
hơn, hăng say với những dự án, công trình… và miệt 
mài với ý nghĩ, tất cả là để vun đắp cho tương lai của 
anh và cô. Anh cũng không để ý rằng, hình như thời 
gian anh dành cho cô ngày càng ít lại, vì cô vẫn im 
lặng, nhẫn nhịn và hết lòng yêu anh…

Rồi cũng một ngày mùa đông, khi anh đang dở dang 
với một kế hoạch quan trọng thì cô gọi. Anh đã quên 
mất cuộc hẹn - từ rất lâu - với cô, và cô đã đợi anh 
suốt một buổi tối nơi quán vắng. Thoáng chút ái ngại, 

anh ngập ngừng xin lỗi cô rồi quyết định rất nhanh 
như mọi lần: “Anh phải hoàn thành cho xong công 
việc trước ngày mai…”. Lần đầu tiên cô im lặng. Đột 
nhiên, như linh cảm, anh thấy tim mình thắt lại, rồi vỡ 
ra khi nghe cô nghẹn ngào cất tiếng: “Mình chia tay 
nghe anh!”. Cúp máy rồi, anh mới ngỡ ngàng nhận ra 
rằng: Hôm nay là sinh nhật của cô!

Đã mấy mùa đông đi qua anh không còn gặp cô nữa. 
Cô đã chuyển đến một nơi thật xa và cắt đứt mọi liên 
lạc với anh. Lúc này, anh mới nhận ra khi không còn 
cô, mọi thứ đối với anh chẳng còn gì quan trọng nữa. 
Có lẽ anh đã quá đam mê với nghề nghiệp, với sự 
thăng tiến, giàu sang mà quên mất rằng sự chia sẻ, 
quan tâm và yêu thương thật sự mới là điều cô cần 
nhất. 

Giáng sinh về, chỉ mình anh cô đơn trên phố vắng… 

Thụy Vân

VĂN HÓA & GIẢI TRÍVĂN HÓA & GIẢI TRÍ

Trời vẫn chăng tơ mưa
Thơ viết mấy cho vừa

Em còn rung thổn thức
Cái vỡ đổ xa xưa?
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Tản mạn tháng 12…
(Đọc Bây giờ là tháng 12 của Nguyễn Phong Việt)

Những ngày tháng 12 trôi qua thật nhanh với bao 
bộn bề, dồn đuổi. Nhìn những tờ lịch trên tường cứ 
mỏng dần, mỏng dần mà thảng thốt. Hình như, cái 
thảng thốt luôn thường trực khi ta ngoảnh nhìn lại 
phía sau…

Bây giờ là tháng 12
chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường dài?

Ừ nhỉ, “chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường 
dài”, những dặm đường mà có lẽ ta cứ miệt mài 
bước, chỉ khi tháng 12 đến và nhắc nhở, ta mới chợt 

giật mình tự hỏi, mình đang ở đâu và sẽ về đâu. 
Không biết!

Một năm của buồn vui cuối cùng cũng đến lúc phải 
buông tay
như những cơn gió mùa đông về đúng hẹn
đã từng nghĩ mình có thể chết đi nhưng cuộc đời 
bận rộn
biết bao lần tin rằng sẽ chạy trốn
mà vẫn cứ thức dậy với bình minh…

Ngày tháng nào mình còn vững tin nắm giữ được 

hành trình
nhưng càng đi càng thấy lòng ngơ ngác
ảo tưởng bản thân mình từng là thứ gì đó vĩ đại hơn 
hạt cát
mà ngoài kia đơn giản
chỉ một cơn gió thổi qua…

Những dặm đường - những ngày tháng mình đã đi 
qua đó, dù vui dù buồn, vinh quang hay khổ ải… rồi 
cũng đều “đến lúc phải buông tay”. Điều còn lại, 
may thay, là sự sống, là sau những nước mắt, đớn 
đau, chạy trốn, ngơ ngác, chông chênh…, ta vẫn sẽ 

trở dậy, với ngày mới, với những việc cần làm 
trong đời. Thật khó khăn, nhưng ngày tháng 
qua cũng giúp ta hiểu, cuối cùng “ngoài kia đơn 
giản, chỉ một cơn gió thổi qua…”

Một năm đã lấy đi của mình quá nhiều xót xa
có những ngày vui sao trong lòng vẫn gợn sóng
nghĩ là vì bản thân không cần ai kỳ vọng
nên dù đôi lần bật khóc
nước mắt cũng chưa hề chảy ra…

Đây là năm tháng mình đứng giữa lạnh lùng và 
thiết tha
những sớm mai cuộn tròn trong hơi thở
mình rồi sẽ ra sao nếu trái tim thôi không còn 
nhớ
như một giọt mưa thêm vào tháng ngày đổ vỡ
có đáng gì nữa đâu?

Một năm của bao nhiêu cơn mưa bao nhiêu 
ngày nắng ở trên đầu
mình trôi đi trên từng bước chân mờ dấu vết
lần nào cũng giật mình vì sợ một ai đó đến
lúc đáy lòng chỉ toàn là hoang vắng
đến linh cảm cũng bất an…

Cảm ơn nhé tháng 12, đã nhắc ta về những điều 
đáng nhớ, về những ngày tháng ta đã đi qua, và 
về cả những trải nghiệm đớn đau đủ để ta biết 
mình đã/cần trưởng thành hơn, vững vàng hơn 
cho những chặng hành trình trước mặt…

Yên Thảo

Bây giờ là tháng 12
chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường 
buồn?

Tháng 12 rồi, dặm đường buồn đó, ta sẽ bước 
qua nhanh…
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CHUẨN BỊ TINH THẦN

- Thế nào, cậu đã tìm được việc làm rồi đấy à?
- Ừ, nhưng đó là một công việc rất khủng khiếp. Phải đến 
công trường từ 7h sáng, đến trễ năm phút là bị đuổi. Buổi 
trưa chỉ được nghỉ 15 phút để ăn, rồi lại làm hùng hục đến 
7h tối. Thật quá khổ sai, phải vác những cái bao nặng 
năm chục cân, chạy nhanh, hễ đi chậm là bị quát tháo. Về 
đến nhà chỉ còn cách ngã vật ra, khó nhọc lắm mới vặn 
được đồng hồ báo thức 5h sáng hôm sau.
- Chà, thế thì vô nhân đạo, khủng khiếp quá. Cậu phải chịu 
cảnh ấy từ bao giờ?
- Mai.
- Thế mà cậu lại biết việc khó khăn như vậy.
- Thì mọi người bảo tớ hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó 
với tình huống gây áp lực nhất.

LÝ DO SINH VIÊN Y PHẢI HỌC VẬT LÝ

Một ngày tại trường Y, giáo sư đang giảng cho các sinh 
viên về một số khái niệm phức tạp. Đột nhiên, một sinh 
viên năm nhất thốt lên một cách đầy tức giận:
- Thưa thầy, em thật không hiểu tại sao chúng ta phải học 
những thứ này chứ?
Giáo sư đáp:
- Để cứu lấy sự sống của bệnh nhân.
- Cứu lấy sự sống bệnh nhân với mớ lý thuyết vật lý khó 
nhằn này thưa thầy?
Vị giáo sư từ tốn đáp:
- Không, nó giúp chúng ta loại những người không đủ 
thông minh ra khỏi chương trình học thôi.
- !!!

CỐ TÌNH ĐÃNG TRÍ

Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc 
thư cho viên luật sư:
- …Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một 
chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa 
triệu USD…

Luật sư ngạc nhiên: Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành 
lập có 15 năm thôi mà?
Vị thương gia thở hắt: Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng 
cáo chứ!

BÍ QUYẾT GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Một người đàn ông chia sẻ với bạn mình về bí quyết giúp 
hôn nhân bền vững:
- Chúng tôi phân công rất rõ ràng. Vợ tôi sẽ lo những việc 
nhỏ, còn những việc lớn tôi sẽ lo. Chúng tôi không ai can 
dự vào công việc của nhau. Vì thế vợ chồng tôi chưa bao 
giờ có tranh chấp, chưa bao giờ khó chịu về nhau cả.
Người bạn nhìn bạn mình đầy thán phục:
- Ồ, điều đó nghe thật tuyệt vời! Vậy vợ anh được quyền 
sắp xếp những chuyện gì trong nhà?
- Vâng, vợ tôi quyết định nơi chúng tôi ở, quản lý tài sản 
trong nhà, con chúng tôi học trường nào…
Người bạn ngạc nhiên:
- Những chuyện đó anh cho là nhỏ ư? Vậy chuyện gì mới 
lớn chứ?
- Là những chuyện tôi lo, ví dụ như ai sẽ là Tổng thống 
nhiệm kỳ tới, chúng ta nên làm gì để xóa bỏ đói nghèo, 
làm thế nào để bảo vệ nền hòa bình thế giới…

BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG TRƯỜNG THỌ

Trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 100 của mình, ông Jones 
được rất nhiều người vây quanh ngưỡng mộ.
- Thưa ông, ông có thể chia sẻ bí quyết để có thể trường 
thọ và khỏe mạnh như ông không?
Ông Jones tự hào đáp:
- Do tôi luôn duy trì tập luyện chạy bộ mỗi ngày trong 
suốt 75 năm qua.
Mọi người kinh ngạc, làm thế nào ông có thể duy trì thói 
quen tập luyện trong một khoảng thời gian lâu như vậy. 
Ông Jones đáp:
- Cách đây 75 năm, tôi gặp và kết hôn với vợ của mình. 
Ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất với nhau, nếu xảy ra 
cãi vã, người nào sai thì phải ra ngoài chạy bộ.

VĂN HÓA & GIẢI TRÍ
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