
ĐOÀN CƠ SỞ
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
TRONG SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHATOCO

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TCT KHÁNH VIỆT NHIỆM KỲ XI (2017-2022)

 Sáng ngày 27/5/2017, tại Công ty TNHH �ương mại KHATOCO, Đoàn Cơ sở Tổng công ty Khánh Việt đã tổ 
chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ XI (2017 - 2022) Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Quang Minh - Phó 
bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt, �ành viên Hội đồng thành viên; Đồng chí Phạm Tiến - Bí thư Đoàn khối 
Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng chí đại diện các Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị, các Đoàn bạn và 150 đoàn 
viên ưu tú tiêu biểu của 18 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Khánh Việt. Đại hội làm việc nghiêm túc, 
thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ X và thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm kỳ XI. Đại hội cũng bầu 11 đồng 
chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới.
 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT NHIỆM KỲ XI
 Căn cứ Quyết định số 167-QĐ/ĐDN ngày 30/5/2017 của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa 
đã phê chuẩn.
 1.      Trần Mạnh Cường - Văn phòng TCT - Bí thư
 2.      Nguyễn �ị �anh Hà - Văn phòng TCT - Phó Bí �ư
 3.      Đỗ �ị Khánh Hòa - Văn phòng TCT - UV Ban thường vụ
 4.      Nguyễn Trung Kiên - Công ty CP Đông Á - UV Ban thường vụ 
 5.      Nguyễn Xuân Nam - Công ty TNHH �ương mại Khatoco - UV Ban thường vụ
 6.      Nguyễn Khánh Hà - Công ty TNHH Việt Khánh Phú - UV BCH
 7.      Nguyễn Duy Nghiêm - Công ty KD DDCS Khatoco - UV BCH
 8.      Nguyễn Phương Đài - Xí nghiệp May Khatoco - UV BCH
 9.      Nguyễn Tùng Lâm - Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco - UV BCH
 10.  Lê �iều Tú - Công ty CP In bao bì Khatoco - UV BCH
11. Ngô Huỳnh Minh �ông - Trung tâm giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa - UV BCH
 CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
 • Trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 02 chương trình “Kết 
nối doanh nghiệp” với các đơn vị đoàn bạn. 
 • Phát động triển khai hiệu quả chương trình 
“Đại sứ du lịch Khatoco” và chương trình “Người 
Khatoco dùng hàng Khatoco”. 
 •   �ành lập Câu lạc bộ �anh niên 
Khatoco, duy trì ít nhất 01 hoạt động/quý. 
 • 100% Chi đoàn tổ chức ít nhất 01 khóa đào 
tạo hoặc 01 buổi tọa đàm cho đoàn viên thanh niên.
 • Trong nhiệm kỳ có ít nhất 180 sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất được 
công nhận. Có ít nhất 150 ĐVTN đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua. 
 • 100% Chi đoàn hưởng ứng triển khai phong 
trào thi đua trong việc tuân thủ nội quy lao động; thực 
hiện phong trào 5S, ngày môi trường thanh niên Khatoco; 
phong trào nâng cao năng suất, giảm hao hụt trong sản xuất

   Ban biên tập Bản tin nội bộ
xin trân trọng cảm ơn Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt,
 các Chi đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên Khatoco
 đã nhiệt tình hưởng ứng , gửi nhiều tin, bài tham gia số
 Chuyên trang về Đoàn thanh niên này. Do khuôn khổ của
    Bản tin nội bộ nên Ban biên tập chưa thể đăng tải hết
      các tin, bài đã gửi, Ban biên tập sẽ sử dụng các tin,
         bài phù hợp trong các số tiếp theo./.

Lời cảm ơn

Một lần nữa
xin trân trọng cảm ơn!

In 2.000 bản, KT (190x270)mm tại Cty Cổ phần In bao bì Khatoco

118Võ Hoàng Anh Thư

 Ban biên tập: Đại hội Đoàn cơ sở Tổng 
công ty Khánh Việt nhiệm kỳ XI (2017-2022) 
tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2017, đồng 
chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, 
thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt đã 
đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong số 
Chuyên trang về Đoàn thanh niên này, Ban 
biên tập Bản tin nội bộ xin giới thiệu Bài phát 
biểu đến Bạn đọc.
 Trước tiên, thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo 
Tổng công ty Khánh Việt tôi xin gửi tới toàn thể các 
đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Tổng công 
ty Khánh Việt, nhiệm kỳ XI (2017-2022) hôm nay 
lời chào mừng nhiệt liệt, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo 
Tổng công ty Khánh Việt xin gửi tới Đại hội Lẵng 
hoa tươi thắm chúc mừng, chúc Đại hội thành công 
tốt đẹp.
 �ưa các đồng chí !
 Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Một 
năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ 
Tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội", đời người 
kiến tạo sự nghiệp phát triển của mình từ những 
tháng năm tuổi trẻ là những tháng năm mạnh mẽ 

Trương Quang Minh
Trương Quang Minh

nhất, hào hùng nhất, năng động nhất, như mùa 
Xuân của đất trời. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh là tổ chức của Tuổi trẻ, nơi tập hợp, sinh 
hoạt của những thanh niên tiên tiến, ưu tú và được 
ví như là "Cánh tay chủ lực của Đảng" trong sự 
nghiệp Cách mạng của Đảng ta. 
 Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) được 
thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1983, đến nay 
đã được 34 năm; các thế hệ người Khatoco như 
dòng chảy nối tiếp nhau trong sự nghiệp xây dựng 
và phát triển Khatoco; trong đó, Đoàn viên �anh 
niên luôn chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong lực 
lượng lao động của Khatoco và đã có nhiều đóng 
góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Khatoco.
 Nhiệm kỳ X (2014-2017) vừa qua, Đoàn cơ sở 
Tổng công ty Khánh Việt thông qua những hoạt 
động phong trào như "5 xung kích", "3 đồng hành" 
đã góp phần khơi dậy niềm hứng khởi thi đua trong 
thanh niên về "sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuất", về "thực hành tiết kiệm chống lãng phí", về 
"5S, Xanh - Sạch - Đẹp"; đồng hành cùng doanh 
nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. Ngoài ra, Đoàn thanh niên luôn là lực 
lượng xung kích cùng với Công đoàn tổ chức thực 
hiện tốt, kịp thời các công tác xã hội từ thiện, đền ơn 
đáp nghĩa, cứu trợ nhân đạo...  của Khatoco.
 Về công tác tham gia xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 
qua Đoàn đã giới thiệu được 172 đồng chí Đoàn 
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, vượt 32 đồng 
chí so với Nghị quyết đề ra là 140 đồng chí.
 Về các mặt công tác khác, Ban �ường vụ 
Đảng ủy thống nhất với Báo cáo tổng kết, đánh giá 
do đồng chí Phó Bí thư Nguyễn �ị �anh Hà đã 
trình bày; với những thành tích đã đạt được trong 
những năm qua, Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh 
Việt đã được Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh 
Hòa xếp loại "Vững mạnh xuất sắc toàn diện" và 

(Xem tiếp trang 2)

tặng "Cờ thi đua" nhiều năm liền; 
 Đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương thành 
tích Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua.
 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, nhiệm kỳ qua Đoàn cơ sở Tổng công ty 
Khánh Việt còn một số mặt tồn tại, hạn chế đã được 
nêu ra và chỉ rõ nguyên nhân cùng bài học kinh 
nghiệm trong Báo cáo tổng kết; đây cũng là những 
nhiệm vụ giao lại cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm 
kỳ sau giải quyết.
 �ưa Đại hội !
 Ban �ường vụ Đảng ủy thống nhất với Báo 
cáo phương hướng, mục tiêu, nội dung và các biện 
pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên Tổng công ty Khánh Việt, nhiệm kỳ XI 
(2017-2022) do đồng chí Trần Mạnh Cường đã 
trình bày; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung 
trọng tâm nhằm thực hiện khẩu hiệu hành động: 
"Tuổi trẻ Khánh Việt đoàn kết, xung kích hành 
động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
thương hiệu KHATOCO", như sau:
 Một là, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên 
thanh niên trong việc đảm bảo và nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, phát triển thương hiệu, 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của đơn vị và Tổng công ty;
 Hai là, quan tâm đến công tác phát triển, đào 
tạo, nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên; 

nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; tạo các sân 
chơi vui, trẻ, các sinh hoạt lành mạnh, lý thú để tập 
hợp và tạo sự gắn kết đoàn viên, thanh niên;
 Ba là, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi 
trẻ trong việc thực hiện các phong trào thi đua; xây 
dựng các chương trình hoạt động mang dấu ấn của 
Tuổi trẻ gắn liền với những hoạt động của đơn vị; là 
lực lượng chủ lực trong việc tổ chức thực hiện các sự 
kiện của đơn vị và Tổng công ty (nhân đây, Tôi xin 
thông báo với Đại hội một nhiệm vụ rất vinh dự và vẻ 
vang: Lãnh đạo Tổng công ty đã thống nhất giao cho 
Đoàn thanh niên chủ trì tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 
35 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt vào năm 
2018).
 Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham 
gia xây dựng Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ giới 
thiệu ít nhất là 180 đồng chí Đoàn viên ưu tú cho 
Đảng xem xét kết nạp.
 Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 
nhiệm kỳ XI (2017-2022), Ban chấp hành Đoàn 
thanh niên các đồng chí cần phải đổi mới nhân sự, 
tăng cường sức trẻ; Ban �ường vụ Đảng ủy tin 
tưởng rằng, với Đề án nhân sự các đồng chí đã 
chuẩn bị, Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành mới trẻ 
trung, đầy nhiệt huyết và khí thế để lãnh đạo Đoàn 
cơ sở Tổng công ty Khánh Việt bước sang một trang 
sử mới đạt được nhiều thành công.
 Xin chúc các đồng chí sức khỏe, chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp

Kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt

Ban biên tập 

KHATOCOKHATOCO

Số
 0

2:
  �

án
g 

06
 n

ăm
 2

01
7

 Bản Tin Nội Bộ  |  1112  |  Bản Tin Nội Bộ  Bản Tin Nội Bộ  |  1



 Ban biên tập: Đại hội Đoàn cơ sở Tổng 
công ty Khánh Việt nhiệm kỳ XI (2017-2022) 
tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2017, đồng 
chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, 
thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt đã 
đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong số 
Chuyên trang về Đoàn thanh niên này, Ban 
biên tập Bản tin nội bộ xin giới thiệu Bài phát 
biểu đến Bạn đọc.
 Trước tiên, thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo 
Tổng công ty Khánh Việt tôi xin gửi tới toàn thể các 
đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Tổng công 
ty Khánh Việt, nhiệm kỳ XI (2017-2022) hôm nay 
lời chào mừng nhiệt liệt, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo 
Tổng công ty Khánh Việt xin gửi tới Đại hội Lẵng 
hoa tươi thắm chúc mừng, chúc Đại hội thành công 
tốt đẹp.
 �ưa các đồng chí !
 Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Một 
năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ 
Tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội", đời người 
kiến tạo sự nghiệp phát triển của mình từ những 
tháng năm tuổi trẻ là những tháng năm mạnh mẽ 

(Tiếp theo bài: “Đoàn cơ sở Tổng công ty ....”)

Trường Minh
Văn phòng Tổng công ty

nhất, hào hùng nhất, năng động nhất, như mùa 
Xuân của đất trời. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh là tổ chức của Tuổi trẻ, nơi tập hợp, sinh 
hoạt của những thanh niên tiên tiến, ưu tú và được 
ví như là "Cánh tay chủ lực của Đảng" trong sự 
nghiệp Cách mạng của Đảng ta. 
 Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) được 
thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1983, đến nay 
đã được 34 năm; các thế hệ người Khatoco như 
dòng chảy nối tiếp nhau trong sự nghiệp xây dựng 
và phát triển Khatoco; trong đó, Đoàn viên �anh 
niên luôn chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong lực 
lượng lao động của Khatoco và đã có nhiều đóng 
góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Khatoco.
 Nhiệm kỳ X (2014-2017) vừa qua, Đoàn cơ sở 
Tổng công ty Khánh Việt thông qua những hoạt 
động phong trào như "5 xung kích", "3 đồng hành" 
đã góp phần khơi dậy niềm hứng khởi thi đua trong 
thanh niên về "sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuất", về "thực hành tiết kiệm chống lãng phí", về 
"5S, Xanh - Sạch - Đẹp"; đồng hành cùng doanh 
nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. Ngoài ra, Đoàn thanh niên luôn là lực 
lượng xung kích cùng với Công đoàn tổ chức thực 
hiện tốt, kịp thời các công tác xã hội từ thiện, đền ơn 
đáp nghĩa, cứu trợ nhân đạo...  của Khatoco.
 Về công tác tham gia xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 
qua Đoàn đã giới thiệu được 172 đồng chí Đoàn 
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, vượt 32 đồng 
chí so với Nghị quyết đề ra là 140 đồng chí.
 Về các mặt công tác khác, Ban �ường vụ 
Đảng ủy thống nhất với Báo cáo tổng kết, đánh giá 
do đồng chí Phó Bí thư Nguyễn �ị �anh Hà đã 
trình bày; với những thành tích đã đạt được trong 
những năm qua, Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh 
Việt đã được Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh 
Hòa xếp loại "Vững mạnh xuất sắc toàn diện" và 

tặng "Cờ thi đua" nhiều năm liền; 
 Đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương thành 
tích Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua.
 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, nhiệm kỳ qua Đoàn cơ sở Tổng công ty 
Khánh Việt còn một số mặt tồn tại, hạn chế đã được 
nêu ra và chỉ rõ nguyên nhân cùng bài học kinh 
nghiệm trong Báo cáo tổng kết; đây cũng là những 
nhiệm vụ giao lại cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm 
kỳ sau giải quyết.
 �ưa Đại hội !
 Ban �ường vụ Đảng ủy thống nhất với Báo 
cáo phương hướng, mục tiêu, nội dung và các biện 
pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên Tổng công ty Khánh Việt, nhiệm kỳ XI 
(2017-2022) do đồng chí Trần Mạnh Cường đã 
trình bày; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung 
trọng tâm nhằm thực hiện khẩu hiệu hành động: 
"Tuổi trẻ Khánh Việt đoàn kết, xung kích hành 
động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
thương hiệu KHATOCO", như sau:
 Một là, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên 
thanh niên trong việc đảm bảo và nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, phát triển thương hiệu, 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của đơn vị và Tổng công ty;
 Hai là, quan tâm đến công tác phát triển, đào 
tạo, nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên; 

nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; tạo các sân 
chơi vui, trẻ, các sinh hoạt lành mạnh, lý thú để tập 
hợp và tạo sự gắn kết đoàn viên, thanh niên;
 Ba là, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi 
trẻ trong việc thực hiện các phong trào thi đua; xây 
dựng các chương trình hoạt động mang dấu ấn của 
Tuổi trẻ gắn liền với những hoạt động của đơn vị; là 
lực lượng chủ lực trong việc tổ chức thực hiện các sự 
kiện của đơn vị và Tổng công ty (nhân đây, Tôi xin 
thông báo với Đại hội một nhiệm vụ rất vinh dự và vẻ 
vang: Lãnh đạo Tổng công ty đã thống nhất giao cho 
Đoàn thanh niên chủ trì tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 
35 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt vào năm 
2018).
 Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham 
gia xây dựng Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ giới 
thiệu ít nhất là 180 đồng chí Đoàn viên ưu tú cho 
Đảng xem xét kết nạp.
 Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 
nhiệm kỳ XI (2017-2022), Ban chấp hành Đoàn 
thanh niên các đồng chí cần phải đổi mới nhân sự, 
tăng cường sức trẻ; Ban �ường vụ Đảng ủy tin 
tưởng rằng, với Đề án nhân sự các đồng chí đã 
chuẩn bị, Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành mới trẻ 
trung, đầy nhiệt huyết và khí thế để lãnh đạo Đoàn 
cơ sở Tổng công ty Khánh Việt bước sang một trang 
sử mới đạt được nhiều thành công.
 Xin chúc các đồng chí sức khỏe, chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp

Thanh niên Khatoco
tự hào một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Thanh niên Khatoco
tự hào một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Ban biên tập 

 Phát huy vai trò tiên phong 
xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 
2014-2017 Đoàn thanh niên 
Khatoco đã tích cực tham gia các 
hoạt động phong trào bằng 

những việc làm 
rất cụ thể, thiết 
thực. Vai trò xung 
kích, sáng tạo của 
đoàn viên, thanh 
niên tiếp tục 
được khẳng định, 
góp phần hoàn 
thành các nhiệm 
vụ chính trị, cũng 
như trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, xứng 
đáng là lực lượng dự bị tin cậy 
của Đảng ủy Tổng công ty 
Khánh Việt. 
 Trong nhiệm kỳ 2014-2017, 

Đoàn thanh niên Khatoco đẩy 
mạnh và thực hiện hiệu quả các 
phong trào “05 xung kích và 04 
đồng hành”, trong đó chú trọng 
đến vai trò xung kích trong phát 
triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc như:
 Đối với phong trào “Lao 
động sáng tạo và Người thợ trẻ 
giỏi” trong nhiệm kỳ qua, có 152 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất (SK HLHSX) từ 
đoàn viên, thanh niên được các 
cấp công nhận với tổng giá trị làm 
lợi hơn 3.300 triệu đồng. Các SK 
HLHSX được đưa vào áp dụng 
thực tế đã góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
tiết kiệm chi phí sản xuất và mang 
lại hiệu quả cao trong sản xuất 

kinh doanh cho các đơn vị và 
Tổng công ty.
 Vai trò xung kích, tiên 
phong của thanh niên trong hoạt 
động kinh doanh cùng các đơn 
vị của Tổng công ty đã được thể 
hiện rõ nét hơn qua phong trào 
thi đua “�ực hành tiết kiệm 
chống lãng phí” và “5S, Xanh - 
Sạch - Đẹp” đã góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công 
nhân viên (CBCNV) trong việc 
sắp xếp, bố trí khu vực làm việc 
gọn gàng, sạch sẽ, khoa học, 
nâng cao năng suất, hiệu quả 
công việc. Bên cạnh đó, cũng có 
nhiều hoạt động đồng hành 
khác của thanh niên Khatoco với 
các đơn vị Du lịch trong công tác 
tổ chức các Lễ hội đã thu hút 
được nhiều du khách tham quan 
thích thú như cuộc thi “�ời 
trang Khatoco vì môi trường”, 
gian hàng ẩm thực “�anh niên 
Khatoco”.
 Đặc biệt, 02 phong trào 
“Đại sứ Du lịch Khatoco” và “Kết 
nối doanh nghiệp” đã thật sự 
mang dấu ấn riêng của thanh 
niên Khatoco, không những thu 
hút được đông đảo thanh niên 
hưởng ứng tham gia, góp phần 
không nhỏ trong việc quảng bá, 
giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ 
của Khatoco đến với người tiêu 
dùng, mà nguồn quỹ được trích 
từ hiệu quả của các phong trào 
này đã được thanh niên Khatoco 
thực hiện các công trình an sinh 
xã hội hết sức có ý nghĩa trong 

tỉnh Khánh 
Hòa.
 Song song với 
các hoạt động 
phát triển kinh 
tế, tuổi trẻ 
Khatoco đã thể 
hiện nhiệt 
huyết, sức trẻ 
của mình thông 
qua các hoạt 
động xung kích 

vì cuộc sống cộng đồng. Ngoài 
các chương trình thăm hỏi, tặng 
quà, khám chữa bệnh cho các trẻ 
em khuyết tật, các gia đình 
chính sách, những người có 
công với cách mạng có hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn,... �anh 
niên Khatoco còn phát động, 
thực hiện thành công chương 
trình “Giúp trẻ đến trường”, “Lớp 
khang trang - Trường sạch sẽ” và 
nhận được sự hưởng ứng của 
toàn bộ CBCNV trong Tổng 
công ty tham gia, với hơn 1.400 
suất học bổng được trao cho các 
cháu học sinh nghèo vượt khó 
vươn lên và 05 lớp học được 
quét vôi, lắp đặt hoàn chỉnh hệ 
thống điện tại 14 trường Tiểu 
học trong và ngoài tỉnh Khánh 
Hòa; vận động thanh niên có tay 
nghề thực hiện sửa chữa, xây 
mới 02 căn nhà tình nghĩa cho 
mẹ Nguyễn �ị Lầu huyện Diên 
Khánh và chị Cao �ị Anh 
huyện Khánh Vĩnh; phát động, 
hoàn thành “Vườn cây �anh 
niên” với hơn 300 cây ăn trái các 
loại được trồng tại Công viên 
Du lịch Yang Bay. 
Đặc biệt là 03 
công trình thanh 
niên “�ắp sáng 
đường quê” với 
hơn 06 km 
đường được lắp 
đặt hệ thống 
chiếu sáng tại 
huyện Cam Lâm 
và huyện Ninh 

Hòa, làm thay đổi bộ mặt, diện 
mạo nông thôn hôm nay, công 
trình không những làm đẹp 
đường làng, ngõ xóm, phục vụ 
việc đi lại thuận tiện, đảm bảo an 
ninh, trật tự, an toàn giao thông 
cho nhân dân, mà còn góp phần 
vào việc xây dựng nông thôn ngày 
càng đổi mới, văn minh.
 Với vai trò là đội ngũ kế thừa 
tin cậy của Đảng, thanh niên 
Khatoco luôn xác định nhân tố 
con người là yếu tố cơ bản của sự 
phát triển, do đó vai trò đồng 
hành với thanh niên trong việc 
rèn luyện bản lĩnh, tư tưởng phẩm 
chất, đạo đức chính trị luôn được 
đặt lên hàng đầu. Các hoạt động, 
nội dung tuyên truyền, giáo dục 
được thanh niên Khatoco linh 
hoạt lồng ghép thông qua các 
hoạt động “Uống nước nhớ 
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Về 
nguồn - thắp nến tri ân”. Đồng 
thời triển khai thêm nhiều buổi 
tọa đàm, các lớp học “5S-Kaizen”, 
lớp “Nâng cao kỹ năng soạn thảo 
văn bản”,... đã góp phần nâng cao 
kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên 
nhằm phục vụ tốt công tác đoàn, 
cũng như công tác chuyên môn.
 Ghi nhận những thành tích 
đã đạt được trong nhiệm kỳ 
2014-2017, Đoàn thanh niên 
Khatoco đã được Đoàn khối 
Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa 
xếp loại "Vững mạnh xuất sắc 
toàn diện" và tặng "Cờ thi đua" 
nhiều năm liền
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Nguyễn Dạ Ngọc 
Công ty TNHH TM Khatoco

Đặng Xuân Hạo
Công ty CP Đông Á

Chúng tôi là Đoàn viên
Khánh Việt

Khoác lên mình chữ “K” Khánh Việt
Là đoàn viên tha thiết tôi yêu

Trong tôi mơ ước bao điều
Tuổi trẻ phấn đấu với nhiều khát khao

Các hoạt động phong trào tiêu biểu
Có thanh niên lo liệu trước sau

Với 05 xung kích đi đầu
Chung tay góp sức cùng nhau hoàn thành

Trong sản xuất làm nhanh sáng tạo
Nhiều sáng kiến được báo lên trên

Và nhiều giải pháp làm nên
Phát triển kinh tế vững bền tương lai

Đôi điều cảm nhận về Đại hội Đoàn cơ sở
Nhiệm kỳ XI (2017-2022)
Đôi điều cảm nhận về Đại hội Đoàn cơ sở
Nhiệm kỳ XI (2017-2022)

Các chi đoàn triển khai thực hiện
Việc thực hành tiết kiệm vật tư

Sản xuất không để dôi dư
Từ khâu thành phẩm cũng như đầu vào

Việc 5S nâng cao hiệu quả
Xanh - sạch - đẹp cũng đã góp phần

Tạo vui trong khối công nhân
Giao lưu toàn Tổng tạo sân chơi cùng

Lại gánh vác việc chung xã hội
Và tổ chức thăm hỏi ốm đau
Khó khăn chia sẻ cùng nhau

�iên tai lũ lụt dãi dầu nắng mưa

Và không kể sớm trưa chiều tối
Những đoàn viên lặn lội đó đây

Giao lưu học hỏi từng ngày
Đúc kết kinh nghiệm dựng xây nước nhà

�ật xứng đáng chữ “K” Khánh Việt
Với tấm lòng nhiệt huyết trung kiên

Như lời thúc giục thiêng liêng
Đâu cần đâu khó thanh niên sẵn sàng!

 Ngày 27/5/2017 vừa qua, 
Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh 
Việt đã tổ chức thành công Đại 
hội nhiệm kỳ XI (2017-2022). 
Nếu bạn hỏi tôi Đại hội lần này có 
gì HOT? �ì tôi sẽ trả lời rằng có 
rất nhiều điểm mới mẻ, hứa hẹn 
nhiệm kỳ mới sẽ là một nhiệm kỳ 
năng động và sôi động. Tại Đại 
hội lần này, tôi có 3 điều tâm đắc 
xin chia sẻ với mọi người:
 1. Hình thức tổ chức đại hội 
đã đi sâu vào chất hơn lượng, đổi 
mới trong cách trình bày các báo 
cáo, tạo nên sự mới lạ, không đi 
sâu quá nhiều vào chữ nghĩa 
nặng nề mà thể hiện bằng những 
hình ảnh trực quan sinh động, 
tạo ấn tượng mạnh cho người 
nghe và thu hút sự quan tâm, chú 
ý của đoàn viên.
 2. Về phương hướng hoạt 
động đề ra cho nhiệm kỳ mới, 
Đoàn cơ sở đã đưa những mục 
tiêu và biện pháp cụ thể và thiết 
thực, sát với tình hình hoạt động 
thực tế hiện nay. Trong đó có 02 
nội dung quan trọng đó là: Tập 
trung vào công tác phát triển 
thương hiệu sản phẩm, dịch vụ 
của Tổng công ty và công tác 
phát triển, đào tạo, nâng cao kỹ 
năng cho đoàn viên, thanh niên. 
Những nội dung trên đã được 
thực hiện trong những nhiệm kỳ 
trước, tuy nhiên tại đại hội này đã 

đưa thành nhiệm vụ trọng tâm 
cần phải chú trọng thực hiện. �ể 
hiện vai trò xung kích của thanh 
niên trong việc đồng hành, góp 
sức vào sự phát triển hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Ý tưởng thành lập CLB 
�anh niên Khatoco để tạo môi 
trường giao lưu, chia sẻ, học tập 
các kỹ năng, kiến thức cho đoàn 
viên cũng là một ý tưởng hay giúp 
đoàn viên thanh niên có thể trao 
đổi, học hỏi giúp đỡ nhau cùng 
tiến bộ trong công việc chuyên 
môn và kỹ năng sống.
 3. Đối với danh sách ứng cử 
vào BCH nhiệm kỳ mới, Đại hội 
đã đưa vào đa phần là những 
nhân tố mới với tuổi đời còn rất 
trẻ, đầy tính sáng tạo và nhiệt 
huyết với công tác đoàn, tuy 
nhiên vẫn đảm bảo tính kế thừa 
và ổn định tổ chức bằng những 
nhân tố cũ giàu kinh nghiệm. 
�êm một điểm mới của đại hội 
lần này là việc giới thiệu về bản 
thân các ứng viên bằng 1 đoạn 
clip thú vị, đoàn viên có cơ hội 
được trực tiếp nhìn thấy “dung 
nhan”, lắng nghe quan điểm và 
cách trình bày của ứng viên để 
cân nhắc “chọn mặt gửi vàng”. 
Như vậy sẽ tránh được việc bầu 
cử mang tính chất hình thức, dựa 
vào việc yêu thích chủ quan hoặc 
không biết chọn ai, bỏ ai, đôi lúc 

chọn người đó chỉ vì... tên đẹp.
 Từ những nội dung đã được 
thể hiện trong đại hội, tôi cũng có 
ý kiến chia sẻ với mong muốn góp 
phần làm cho tổ chức đoàn hoạt 
động hiệu quả hơn. Hiện nay, 
Đoàn cơ sở có 18 Chi đoàn, tuy 
nhiên một số chi đoàn gặp phải 
những khó khăn trong hoạt động 
do những nguyên nhân chủ quan 
và khách quan như: chi phí hoạt 
động eo hẹp, số lượng đoàn viên 
ít, do tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh nên không thể dành 
nhiều thời gian cho hoạt động 
đoàn... 
 Về cơ bản, hoạt động đoàn 
chủ yếu vẫn tập trung ở Chi đoàn 
do đó Chi đoàn hoạt động tốt sẽ 
góp phần vào việc hoàn thành 
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng 
như thành tích chung của Đoàn 
cơ sở. Vì vậy vấn đề hỗ trợ cho các 
Chi đoàn hoạt động hiệu quả 
cũng nên được chú trọng. Ngoài 
việc hỗ trợ chi phí từ Đoàn cơ sở 
thì các chi đoàn bạn hoạt động 
hiệu quả trên một số lĩnh vực cần 
tăng cường hơn nữa sự kết hợp, 
phối hợp với các chi đoàn chưa 
mạnh về lĩnh vực trên để có thể 
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, 
mở rộng quy mô tổ chức, tiết 
kiệm chi phí...
 Chắc rằng bạn sẽ có nhiều 
điểm tâm đắc hơn tôi liên quan 
đến đại hội lần này. Với cảm nhận 
của riêng mình, tôi tin tưởng rằng 
Đại hội lần này sẽ thổi một luồng 
gió mới vào công tác đoàn trong 
những năm tới. Nào hãy cùng 
chào đón nhiệm kỳ mới nhé!
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Hoàng �ị Kim Hòa
Công ty CP Đông Á

 Kỷ niệm xảy ra đã hai năm rồi nhưng sao vẫn thấy 
như ngày hôm qua ...
 Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày 
mà chúng tôi trông ngóng: "26/3 - ngày hội của thanh 
niên".
 Ngay từ sáng sớm, ở cổng công ty chúng tôi, mọi 
người tay xách nách mang, toàn những đồ nặng trịch. Vì 
chúng tôi chuẩn bị được đi khu du lịch Yang Bay cắm trại, 
niềm vui nở rạng trên khuôn mặt của từng đoàn viên, sắc 
màu của “thanh niên” - màu xanh hy vọng, màu của nhiệt 
huyết ngập tràn cả một góc công ty.
 Đúng 8h, các chiếc xe bắt đầu lăn bánh chở bao niềm 
vui, hồi hộp với bao cảm xúc hỗn độn. Có những người đi 
lần đầu tiên, có những người đi lần thứ 2, thứ 3 nhưng đều 
chung một cảm giác hứng thú. Trong những chiếc xe, từng 
bài hát được cất lên - những bài hát mà đa số chúng tôi ai 
cũng thuộc lòng.
 Đến Yang Bay ai cũng thích cái vẻ hoang sơ, hùng vĩ 
của núi rừng nơi đây, chúng tôi sửa soạn đồ đạc để trang trí 
trại theo phong cách riêng của từng đội. Chúng tôi vừa 
làm vừa cười đùa la hét í ới, có lẽ chưa bao giờ được gần 
nhau và vui vẻ như thế này. Cùng nhau trang trí trại, buộc 
những sợi dây giăng trại như buộc chặt thêm tình cảm gắn 
bó của chúng tôi. 
 Một nhóm khác tham gia các trò chơi vận động - các 
trò chơi thú vị đòi hỏi sự thông minh lanh trí và tinh thần 
tập thể của cả đội để về đích một cách nhanh nhất.
 Buổi chiều tổ chức thi nấu ăn giữa các chi đoàn với 
nhau, các anh em thanh niên hào hứng lắm, mỗi người 
một tay, người nấu ăn, người trang trí món ăn, người dọn 
dẹp gọn gàng, một  nhóm khác đi hái rau rừng để tăng 
thêm phần đặc sắc cho món ăn.
 Chờ đợi nhất có lẽ là phần thi văn nghệ vào buổi tối, 
mỗi chúng tôi ai cũng muốn “tan” mình vào đêm đầy sôi 
động ngọt ngào và hạnh phúc với những kỷ niệm thật khó 
quên. Lần đầu tiên chúng tôi được hòa mình vào không 
khí “sung” đến như vậy. Các tiết mục đều rất hay và đặc sắc, 
đội chúng tôi được sắp xếp ngồi ngay hàng đầu, mỗi khi 
tiết mục trình diễn là cả đội chúng tôi đều reo to để cổ vũ, 
cả hội trường vỗ tay hòa vang. 
 Khi đốt lên ngọn lửa trại, ngọn lửa của đam mê, hạnh 
phúc, chúng tôi cùng nắm tay nhau thành vòng tròn từng 
lớp chạy xung quanh. Những bài hát, những tiếng cười, 

những ánh mắt và những tâm hồn giờ hòa làm một. Ngọn 
lửa cháy lên, niềm mơ ước bay lên, tiếng vỗ tay dòn dã 
không còn khoảng cách giữa không gian và thời gian - tất 
cả như phá tan đi bóng đêm rừng núi... Lâu lắm rồi chúng 
tôi mới được cháy hết mình đến như thế. 
 Yêu làm sao giây phút ấy!!! Nhớ mãi hình ảnh của các 
chi đoàn qua giao lưu với nhau, cùng ngồi lại bên nhau, kể 
chuyện, hát hò, đặc biệt có một chị được tổ chức sinh nhật 
bất ngờ, cảm động đến bật khóc, làm ai cũng bùi ngùi.
 Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy tuy còn khá 
bơ phờ nhưng chẳng lâu sau thì lại rạng rỡ hẳn lên vì chúng 
tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng hành động trồng cây gây 
rừng. Bầu không khí lại nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên khi tất cả 
đoàn viên cùng tham gia hết mình.
 Chia tay hội trại, chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối. 
Những kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai nhòa, nó sẽ mãi 
ở trong tim mỗi chúng tôi. Tạm biệt Yang Bay, chúng tôi 
trở về với công việc thường ngày. Ngồi trên xe, ai cũng đã 
thấm mệt nhưng trao cho nhau những nụ cười mãn 
nguyện và chúng tôi muốn viết lên trang nhật kí của mình: 
“ĐÔNG Á - LÀM HẾT SỨC - CHƠI HẾT MÌNH!”
 Tôi cảm nhận chúng tôi thực sự liên kết được với 
nhau, gắn bó với nhau như một gia đình, một gia đình đầy 
ắp niềm vui, sự ấm áp, quan tâm và chia sẻ. Chuyến đi đã 
khép lại nhưng còn đó trong mỗi người những nỗi nhớ. 
Nhớ lắm những ngày bận rộn cho buổi cắm trại, nhớ lắm 
những tiếng cười rộn rã, nhớ lắm những cố gắng vì tập thể 
của các anh chị em, nhớ lắm những đêm không ngủ để suy 
nghĩ đưa ra những ý tưởng, nhớ lắm những bàn tay xiết 
chặt đoàn kết trong mỗi trò chơi dù lớn hay nhỏ, thương 
lắm những bạn nam bò xước cả đầu gối cùng những bạn 
gái chẳng sợ đen, sợ đau mà chơi hết mình ngoài nắng 
chang chang. Nhớ lắm đêm lửa trại thật ý nghĩa, thật vui, 
quẩy hết mình. Rồi như muốn vỡ òa khi mỗi tiết mục trình 
diễn. Đội nào thắng thua chẳng còn quan trọng nữa thay 
vào đó là niềm tự hào, các bạn thật giỏi, trên cả những gì tôi 
tưởng tượng. 
 Với tôi hội trại là nơi giao lưu  giữa thanh niên chúng 
tôi với nhau, khiến trái tim của chúng tôi ấm áp hơn, vui 
tươi hơn, cởi mở hơn, và luôn sẵn sàng kết nối yêu thương 
với tất cả mọi người

Cẩm Vân
Công ty CP Du lịch Long Phú

 Với hơn 100 đoàn viên, chiếm gần 40% nguồn nhân lực của công ty Cổ 
phần Du lịch Long Phú, tuổi trẻ Long Phú đã trở thành lực lượng nòng cốt, 
đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty về dịch vụ 
du lịch lữ hành quốc tế-nội địa, điểm tham quan du lịch nghỉ dưỡng.
 Với sức trẻ, với sự năng động, sức sáng tạo vô hạn, nhiệt huyết và tinh 
thần trách nhiệm cao là những điểm quan trọng góp phần vào sự đổi mới 
và phát triển của công ty Du lịch Long Phú trong những năm gần đây.
 Chính bởi vậy, ban lãnh đạo Long Phú luôn hiểu và tạo nhiều cơ hội 
hơn cho các bạn trẻ được thử sức qua các lĩnh vực khác nhau trong công ty. 
Từ đó có những định hướng đào tạo phù hợp nhằm nâng cao tay nghề, 
khả năng quản lý để đảm nhận những vị trí quan trọng. Tại các khu du lịch 
Đảo Hoa Lan, Đảo Khỉ nhiều đoàn viên được ban lãnh đạo tin tưởng giao 
nhiệm vụ đảm trách những vị trí trong ban quản lý, điều hành tổng thể. Đó 
cũng là động lực để các bạn đoàn viên luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thành 
tốt công việc được giao cũng như sáng tạo tạo hơn, làm việc hết mình hơn, 
đưa ra nhiều hơn các chương trình, dịch vụ mới, không gian mới trên đảo, 
đem đến sự hài lòng cho du khách.
 Dù nhiều đoàn viên đang là lao động chân tay, các bạn cũng đã có 
nhiều những đề xuất đổi mới rất thiết thực trong công việc. Tại Đảo Hoa 
Lan với khuôn viên vườn rau nhỏ nhắn, các bạn đã tìm hiểu học hỏi để có 
những luống rau luân canh phù hợp, để vườn rau luôn xanh tươi, luôn có 
hoa, có quả; hay những cánh đồng hoa rực rỡ khoe đủ sắc màu theo từng 
mùa, để mỗi mùa đến đảo đều là một mùa hoa.

Nguồn nhân lực trẻ
tại Du lịch Long Phú

 Những kết quả Đoàn thanh 
niên đã đạt trong năm 2016 về 
phong trào xung kích lao động 
sáng tạo, phát triển kinh tế như khỉ 
cưỡi chó đua, ban nhạc khỉ, khỉ đua 
mô tô, ba động tác liên hoàn trên xà 
kép đã góp phần làm lợi về mặt 
kinh doanh, cũng như làm phong 
phú chương trình biểu diễn trên 
Đảo Khỉ. Những nổ lực, sự vất vả 
của các đoàn viên trong việc huấn 
luyện các “tay đua” mô tô, vận động 
viên bơi lội là những chú khỉ thật 
không hề dễ dàng. Nhưng các bạn 
ấy cũng đã hoàn thành tốt để có 
những “sô diễn” thành công, thu 
hút hàng trăm ngàn lượt khách đến 
với đảo.
 Đổi mới tích cực, hoàn thiện 
nâng cao năng lực bản thân nhằm 
nâng cao năng suất lao động đã trở 
thành mục tiêu của từng bạn trẻ 
của công ty. Rất nhiều ý kiến đóng 
góp thay đổi trong quy trình điều 
hành tour, cách thức vận hành 
kiểm soát, thống kê khách, phương 
thức truyền thông mới,... đều được 
các bạn trẻ cập nhật và đề xuất triển 
khai, áp dụng. Giúp rút ngắn thời 
gian hơn cách làm cũ, hiệu quả 
hơn, chính xác hơn và thuận tiện 
hơn cho nhiều bộ phận liên quan. 
Tạo điều kiện thuận lợi để các bạn 
trẻ có thời gian trau dồi, học hỏi và 
sáng tạo thêm làm hài lòng hơn du 
khách trong từng khâu nhỏ.
 Chính từ nguồn nhân lực trẻ 
sáng tạo, dám nghĩ, dám trình bày 
và dám chịu trách nhiệm đã đưa 
Long Phú có những bước tiến vượt 
bậc trong hầu hết các hoạt động từ 
sản phẩm dịch vụ đến quy trình 
công việc. Tạo tiền đề cho Du lịch 
Long Phú ngày càng phát triển 
hơn, trở thành một trong những 
đơn vị du lịch uy tín hàng đầu, 
điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam

Hội trại đoàn kết
yêu thương
Hội trại đoàn kết
yêu thương

Tuổi trẻ Long Phú
Chân thành, thẳng thắn, sáng tạo, văn minh

Không ngại gian khó
Vững vàng bước chân
Vững vàng tay nghề
Bước về phía trước,
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Minh �ông
Trung tâm Giống đà điểu KTC Ninh Hòa

�ảo Quyên
Văn phòng Tổng công ty

3 lý do phải và nên
cân nhắc khi tham gia
Đoàn thanh niên nhé ???

3 lý do phải và nên
cân nhắc khi tham gia
Đoàn thanh niên nhé ???

Ngọn
lửa

thanh
niên

Ngọn
lửa

thanh
niên

 1. �ức khuya, dậy sớm, ăn bờ, ngủ bụi
 �ức khuya? Nghe qua có vẻ nhiều bạn có thói 
quen thức khuya chắc vui ra mặt, nhưng khoan, nó 
còn đi đôi với dậy sớm nữa nhé. �am gia vào 
Đoàn, khi đến các chương trình các bạn tham gia, 
các bạn sẽ phải thức đêm hàng ngày trước khi 
chương trình diễn ra để họp online, lên ý tưởng, 
chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, đã vậy sáng hôm sau 
phải dậy sớm đi làm, đi học,... rất cực đấy nhé.
 �ời gian này là ít khi được ngồi vào bàn ăn 
đàng hoàng lắm đấy, sẽ ở nhà ít hơn và ở ngoài 
đường nhiều hơn, chưa kể đi làm tình nguyện là 
“bán mặt vào chén cơm và bán lưng ngoài sương 
sớm”. Khổ trăm bề.
 Ấy thế mà bạn nào đã từng trải qua cái cảm giác 
ngày đêm tất bật chuẩn bị cho chương trình, ăn ngủ 
lê lết với đồng đội thì chắc chắn sẽ không bao giờ 
quên và có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và bình 

yên nhất trong mỗi chặng đường mà các bạn sẽ ít 
lần được gặp lại.
 Vậy thì, cứ suy nghĩ thiệt kỹ xem mình có chịu 
đựng nổi không nhé?
 2. “Bị” tỏ tình
 Tỏ tình thì ai cũng muốn được tỏ tỉnh mà nhỉ?! 
Nhưng mà đối với mấy “chế” vẫn muốn độc thân 
vui tính thì hơi bị rầu đấy nhé. �am gia Đoàn là 
môi trường để cho các bạn thoải mái bung lụa, 
thậm chí những bạn trước đây tưởng mình chỉ toàn 
sở đoản thì lại bộc lộ những sở trường tiềm ẩn, 
khiến cho ai ai cũng nể phục. �ế là các bạn lại được 
nhiều phen đau đầu bằng những lời mời kết bạn 
facebook, mời đi cà phê, trà sữa, bánh tráng trộn, rồi 
còn nhận thư tình, ngưỡng mộ tới tấp.
 �ấy chưa, nếu không muốn “khổ” như vậy thì 
nên suy nghĩ lại trước khi tham gia Đoàn nhé!
 3. Cái “Tôi” to bự bị giảm đáng kể
 Những bạn có cá tính hơi “over” thì đặc biệt 
cẩn trọng khi quyết định tham gia Đoàn nhé. Đoàn 
là nơi dung hòa của tất cả cái ‘tôi”, là sự phối hợp của 
mọi cá tính, để cùng thống nhất và làm việc trên 
tinh thần hợp tác, gắn kết và thúc đẩy lẫn nhau cùng 
hoàn thành mục tiêu chung.
 Từ những lý do trên có thể thấy, tham gia Đoàn 
sẽ gặp rất nhiều trở ngại và rắc rối, nhưng một khi 
đã gắn kết với hoạt động Đoàn thì chắc chắn các 
bạn sẽ không bao giờ “dứt” nổi nó đâu!

 Ngọn lửa  thanh niên ấy đã bùng cháy trở 
lại, nhưng chưa bao giờ bùng cháy mãnh liệt và 
lan tỏa mạnh mẽ đến thế!
 Văn phòng Tổng công ty, là nơi khơi nguồn 
của biết bao hoạt động, phong trào thanh niên sôi 
nổi như phong trào xã hội từ thiện đền ơn đáp 
nghĩa, lá lành đùm lá rách, giúp trẻ em đến trường, 
các phong trào thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ... 
nơi đã từng đốt cháy biết bao trái tim của các bạn 
trẻ. Ở nơi ấy, tinh thần nhiệt huyết như những ngọn 
lửa bất diệt, nung nấu trong trái tim tuổi trẻ. Mỗi khi 
các hoạt động thanh niên được phát động, nó 
không khác nào như là cơn gió ùa đến, thổi bùng 
lên ngọn lửa, nhiệt huyết của thanh niên, và khi 
những cơn gió qua đi, ngọn lửa thanh niên ấy dịu 
dần, dịu dần rồi âm ỉ, len lỏi trong trái tim mỗi bạn 
trẻ... nó không bao giờ tắt mà vẫn ở đấy, chờ đợi 
những khoảnh khắc để có thể cháy nữa, cháy mãi...
 Và khoảnh khắc đó lại đến, khi Đại hội �anh 
niên Văn phòng Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2019 
được tổ chức thành công, �anh niên Văn phòng 
đã giới thiệu ban chấp hành mới với những gương 
mặt trẻ trung. Với cách nghĩ và cách làm hoàn toàn 
mới của họ như một làn gió mới, đầy tươi mát và 
thổi bùng trở lại ngọn lửa nhiệt huyết trong các bạn 
đoàn viên chúng tôi. Nhưng lần này ngọn lửa lại 
bùng cháy mãnh liệt và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn 
hết! Vì sao? Vì chưa bao giờ, tất cả các bạn trẻ lại 
cảm thấy hào hứng được tham gia vào các hoạt 
động đoàn thanh niên đến thế. Phải chăng các hoạt 
động này đã tạo nguồn cảm hứng mới, đáp ứng tâm 
tư tình cảm, nhu cầu của đông đảo các bạn đoàn 
viên. Đó là nhu cầu, mong muốn được học tập, 
trao đổi và làm những điều mình thích, muốn 
được thể hiện bản thân của các bạn trẻ.

Học, học nữa, học mãi

 Tuổi trẻ luôn khao khát được trao đổi, học hỏi, 
trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng 
trong cuộc sống để giúp ích cho công việc, hoàn 
thiện bản thân, sống có ích hơn và đóng góp nhiều 
hơn cho xã hội. Học ngay từ gia đình, thầy cô, bạn 
bè và gần nhất là học từ đồng nghiệp... Tại buổi học 
đầu tiên được tổ chức ở Văn phòng Tổng công ty, 
đơn giản chỉ là buổi trao đổi chia sẻ thông tin, 
hướng dẫn các bạn đoàn viên những phương pháp 
tìm kiếm tài liệu trên Internet một cách nhanh nhất 
và truyền tải tình hình hoạt động kinh doanh của 
Tổng công ty cho các bạn nắm bắt, được thực hiện 
bởi chính các bạn đoàn viên thuộc bộ phận Công 
nghệ thông tin - truyền thông và phòng Kế hoạch; 
tất cả các bạn đoàn viên tham gia đã cảm thấy rất 
hào hứng, phấn khởi khi được tiếp thu thêm những 
kiến thức, thông tin, kỹ năng mới qua cách trình bày 
sáng tạo, mới lạ... điều đó hiện diện trong ánh mắt 
rạng ngời, háo hức của các bạn.
 Trao đổi để học
 Bên cạnh đó các bạn thanh niên được thoải mái 
trao đổi, chia sẻ thông tin, ý kiến, ý tưởng bản thân... 
qua các trang Fanpage, Skype và hơn hết là không 
khí trao đổi sôi nổi, trực tiếp ngay tại các khóa học, 
thảo luận... giúp các bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp, 
thuyết trình và bản thân cảm thấy tự tin hơn.
 Suy nghĩ và hành động theo cách của bạn
 Một điều vô cùng quan trọng đó là được thể 
hiện mình và nhận được sự tôn trọng từ mọi người, 
các bạn trẻ tự do đóng góp ý tưởng, sáng tạo về 
những cách làm hay để các hoạt động phong trào 
thanh niên đa dạng, lôi cuốn hơn. Vâng, Tuổi trẻ là 
tuổi của sự sáng tạo, BCH thanh niên Văn phòng 
không gò bó các bạn ấy làm theo khuôn mẫu nào 
đó, mà luôn tạo môi trường để các bạn tự đề xuất và 
thực hiện theo cách của bạn, miễn là đạt mục tiêu 
và hiệu quả cao nhất.
 Muốn được khẳng định bản thân 
 Hầu hết các bạn thanh niên luôn muốn được 
chứng tỏ năng lực của mình không những qua công 
việc, mà còn qua khả năng thực hiện, truyền tải các 
kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, tìm kiếm 
văn bản, lãnh đạo, làm việc nhóm, đào tạo... Điển 
hình trong các khóa học, chính bạn đoàn viên sẽ là 
người truyền đạt, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng 
lợi thế của mình cho các bạn khác; giúp các bạn tự 
học hỏi, bổ sung, hoàn thiện những kỹ năng mà 
mình còn khiếm khuyết; Bên cạnh đó các dự án của 

thanh niên Văn phòng được ban chấp hành giao 
cho các bạn đoàn viên tự lên ý tưởng và thực hiện 
như dự án tổ chức đêm hội trăng rằm hay dự án tổ 
chức nhảy �ashmode sắp tới nhằm chào mừng 
ngày thành lập Tổng công ty... cũng là một cách làm 
hay, mới lạ. Qua đó, giúp các bạn thể hiện khả năng 
lên kế hoạch, lãnh đạo, làm việc nhóm và rèn luyện 
thêm bản lĩnh cho chính mình, luôn mạnh mẽ, 
xung kích, đi đầu trong việc thực hiện tất cả các 
nhiệm vụ được giao.
 Sẽ còn quá sớm để có thể nói liệu chúng ta có 
đạt các mục tiêu của nhiệm kỳ đại hội đề ra hay 
không, nhưng hiện tại chúng tôi rất lạc quan và hào 
hứng với những hoạt động, dự án mà mình đang và 
sẽ thực hiện. Chúng tôi thầm cám ơn các bạn ban 

chấp hành mới rất nhiều, chính các bạn đã giúp 
chúng tôi, chỉ cho chúng tôi cách thổi bùng lên ngọn 
lửa thanh niên của mình, cái chúng tôi tưởng đã để 
quên lại sau những bận bịu, lo toan cho cuộc sống 
mà không biết đến khi nào mới có thể tìm lại được. 
 Và giờ đây những ngọn lửa chúng tôi rất sẵn 
sàng hòa quyện cùng các bạn để thực hiện những 
dự án tiếp theo...

Hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim của ta. 
Và hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim bạn bè.

Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em, ngời sáng 
những ước mơ lâu dài, và anh ơi, những ngọt ngào 

hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta
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Thanh niên với sáng tạo

Võ Hoàng Anh �ư
Nhà máy �uốc lá Khatoco KH

“Đâu cần thanh niên có
Việc gì khó có thanh niên”

 Lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh  dành cho 
thanh niên bao thế hệ vẫn còn mang đầy tính thời sự.
 Như trong bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 
Hội LHTN Việt Nam (15/10/2016): "�anh niên là 
rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất 
nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành 
bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
�anh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược 
bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người". 
 Trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, thanh niên 
Khatoco được thừa hưởng những thành tựu, được học 
hỏi những kinh nghiệm quý báu của của thế hệ đi trước. 
Vậy chúng ta cần phải làm gì để góp sức giữ gìn và phát 
triển tổ chức?
 Sẽ có nhiều điều "phải làm", nhưng điều mà tôi 
muốn gởi đến thế hệ thanh niên Khatoco hiện tại đó là 
cần phát huy tính sáng tạo, tự chủ trong công việc. 
 Sáng tạo không hẳn là phải phát minh ra những 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những hợp lý hóa mang lại giá 
trị lớn. 
 Sáng tạo có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, là 
thay đổi cách thức làm việc, tạo ra những cách làm mới 
đơn giản hơn nhưng hiệu quả hơn, hợp lý hơn...
 Để làm được điều này, thanh niên cần phải không 

ngừng học tập, rèn luyện trau dồi năng lực cá nhân; tận 
tâm với công việc, làm việc với tinh thần nhiệt huyết 
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm; không ngừng 
đặt ra các câu hỏi và không ngại thử nghiệm nhiều 
phương pháp khác nhau để mang lại hiệu quả tốt hơn.  
 Sáng tạo trong công việc không chỉ mang lại lợi ích 
cho doanh nghiệp, mà còn giúp chúng ta cải thiện, nâng 
cao các kỹ năng chuyên môn, trưởng thành hơn và tạo ra 
nhiều cơ hội thăng tiến, đồng thời, giúp xóa tan đi 
những nhàm chán trong công việc hàng ngày, nâng cao 
năng suất làm việc. 
 Trong  tình hình kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh 
gay gắt giữa các doanh nghiệp, thì sự sáng tạo trong công 
việc sẽ góp phần quyết định sự thành bại của một doanh 
nghiệp. Vì vậy, thanh niên Khatoco cần phát huy hết khả 
năng, trí tuệ của mình để góp phần vào sự phát triển của 
đơn vị mình và của Tổng công ty Khánh Việt
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