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TỦ SÁCH VTD

SỨC MẠNH CỦA VIỆC ĐẶT CÂU HỎI TẠI SAO

C. RICHARD WEYLMAN & GREG OSTERGREN

Họ đặt câu hỏi bất cứ khi nào, tại bất kỳ đâu, với tất 
cả mọi người! Họ làm thế, bởi câu hỏi có sức mạnh 
đặc biệt trong việc khơi gợi các tiềm năng và ý 
tưởng. Nó là một trong những công cụ thúc đẩy 
chúng ta hiệu quả nhất. Đôi khi, chỉ một câu hỏi 
thật-sự-hấp-dẫn sẽ có khả năng thay đổi cả cuộc 
đời bạn.

TỰ TIN SÁNG TẠO

TOM KELLEY & DAVID KELLEY

Cuốn sách cho chúng ta thấy giá trị và tác động 
đáng ngạc nhiên mà sáng tạo mang lại cho cuộc 
sống thường ngày. Trên thực tế, khả năng tư duy 
sáng tạo có thể làm bạn hạnh phúc và thành 
công hơn trong công việc cũng như trong đời 
sống.

MỖI NGÀY TIẾT KIỆM MỘT GIỜ

MICHAEL HEPPELL

Mỗi chương sách là một tập hợp nhiều ý tưởng 
và công cụ hữu dụng để tiết kiệm tối đa thời 
gian, được tác giả chia theo các chủ đề gần gũi 
với đời sống thường ngày của bất cứ ai trong 
chúng ta.

NÓI CHUYỆN VỀ VĂN HÓA LÀM VIỆC CỦA CON NGƯỜI VTD
Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Hiệu quả 

Đâu năm`

Khoảnh khắc VTD
CUỘC THI ẢNH TEAM W&B

xông đất đầu nămVÀ NHỮNG CHUYẾN GIAO HÀNG



Tản mạn: Nhặt bình an

 Tháng Giêng đầy, tháng Hai vơi. Tháng Hai đầy mưa, vơi nắng,…

 Tháng 2, tháng của mùa xuân, tháng của những mầm xanh, tháng của những cơn 

mưa phùn lất phất, trời nồm và ẩm ướt, tháng của những hơi thở gấp gáp đón mùa xuân 

trên từng mầm non tràn đầy nhựa sống.

 Và tháng 2, với những ước mơ được nhen nhóm, có những yêu thương được ươm 

mầm và có những đôi chân trong tư thế sẵn sàng ở vạch xuất phát. Chúng ta ai cũng cần đặt 

một điểm xuất phát mới để lần lượt thực hiện với tất cả niềm tin và hi vọng gặt hái thành 

công trong năm mới.

 Còn với người VTD, năm 2023 sẽ là một năm sôi động với nhiều sự kiện quan trọng, 

chào mừng 20 năm ngày thành lập VTD, và tháng 2 này sẽ là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt 

động sôi động đó. 

 Và Bulletin số tháng 2 này sẽ truyền tải, phản ánh đầy đủ các hoạt động và tinh thần 

của người VTD trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh các thông tin tổng hợp chung, những 

chia sẻ tâm huyết của Ban lãnh đạo về văn hóa doanh nghiệp, về thái độ làm việc chuyên 

nghiệp trong chuyên mục Câu chuyện đầu xuân, cùng công tác bàn giao các đơn hàng máy 

chế biến gỗ của khối W&B, hay hành trình du xuân của người VTD và thông tin phát động 

cuộc thi “Khoảnh khắc VTD”,… sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý của Bulletin số này. 

 Cùng đón đọc nhé!
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 Sáng ngày 27/1/2023 (tức Mùng 6 
Tết Quý Mão), Ban Lãnh Đạo và CBNV Công 
ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam (VTD) đã 
cùng nhau khai xuân với thật nhiều tiếng 
cười cùng những lời chúc bình an, hứng 
khởi và tràn đầy năng lượng, mong một 
năm mới phát triển và thành công. CBNV 
các văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, TP. 
HCM và Bình Dương tham gia bằng hình 
thức trực tuyến.

 Thay mặt Ban Lãnh đạo công ty, 
Tổng Giám đốc Trần Tiến Đạt đã gửi những 
lời chúc tốt đẹp, ấm áp tình cảm và đầy 
khích lệ tới toàn thể CBNV VTD. 

 Năm 2023 được đánh giá là một 
năm quan trọng trong hành trình phát 
triển của VTD khi kỷ niệm 20 năm thành 
lập công ty. Do đó, bên cạnh những kỳ 
vọng và chia sẻ về việc đổi mới tư duy, xây 
dựng thói quen làm việc chuyên nghiệp 
để hướng tới sự phát triển vượt bậc, Tổng 
Giám đốc mong muốn toàn Tổng Công ty 
cùng quyết tâm hoàn thành vượt mức mục 
tiêu kinh doanh đã đặt ra cho năm 2023 ở 
tất cả các lĩnh vực.

 Với việc được bổ sung đội ngũ 
nhân sự chất lượng ngay từ đầu năm, song 
song với đổi mới, kiện toàn hệ thống quy 
trình vận hành, năm 2023, toàn thể Ban 
lãnh đạo và CBNV VTD đồng lòng thể hiện 
quyết tâm lớn, đưa các mục tiêu kinh 
doanh về đích.

Tại buổi khai xuân, các đơn vị thành viên đã 
gửi lời chúc tới Ban lãnh đạo và CBNV toàn 
công ty, đồng thời chia sẻ quyết tâm và tin 
tưởng vào định hướng, chiến lược của Ban 
lãnh đạo.

Những ly rượu vang, những phong bao lì xì 
cùng niềm vui và những tiếng cười rộn ràng 
đã mở đầu cho một năm mới tràn đầy năng 
lượng tích cực.

Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023!

VTD  Khai xuân
ĐỔI MỚI TƯ DUY – PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
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Lễ chùa đầu năm chính là một nét văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa của người dân 
Việt Nam nói chung cũng như của đại gia đình công ty VTD nói riêng. Và đầu 
xuân Quý Mão 2023, đại gia đình VTD phía Bắc đã có một chuyến du xuân, 
thăm di tích Chùa Tam Thanh và Đền Mẫu Lạng Sơn. Còn gia đình VTD phía 
nam đã ghé thăm Chùa Bà – một di tích văn hóa nổi tiếng, cũng là địa điểm du 
lịch tâm linh thu hút nhiều người đến tham quan tại Bình Dương.

NGƯỜI VTD 

Du xuân
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Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm 
không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là 
thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm 
linh sau những năm tháng vất vả trong cuộc 
mưu sinh. Hòa vào dòng người đi lễ đầu 
xuân, trong tiết trời se se lạnh, lất phất giọt 
mưa xuân, ta như cảm nhận được sự giao hòa 
của đất trời khi vào Xuân.

Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân 
vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ 
luôn làm cho tâm hồn con người thanh bình 
đến lạ. Họ đến chùa không chỉ để cầu may 
hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về 

với cội nguồn dân tộc. Tất cả những điều đó 
như một gam màu lấp lánh, tạo nên nét đa sắc 
trong bức tranh văn hóa Việt Nam.

Đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những 
điều tốt đẹp cho gia đình, người thân bạn bè, 
mà còn là dịp để thưởng lãm cảnh đẹp, nét 
thanh tịnh tại chốn linh thiêng trong tiết xuân 
và là dịp để hiểu thêm về nét văn hóa truyền 
thống của dân tộc, bổ sung thêm kiến thức lịch 
sử của bản thân.

Mỗi người đến chùa đều có những mong ước 
riêng, nhưng bên cạnh cái riêng là cái chung 

mà tất cả CBNV VTD đều nguyện ước – đó là cầu 
chúc cho công ty ngày càng vững mạnh, phát triển 
và đạt được nhiều thành công mới. Ai cũng tin 
tưởng vào một năm mới nhiều thành công sẽ đến 
với VTD cùng những lời khấn nguyện thành tâm sẽ 
đến được với đấng linh thiêng.

Chuyến du xuân ý nghĩa không chỉ đem đến cho 
CBNV VTD niềm hứng khởi với mong muốn khởi 
đầu một năm mới may mắn, thuận lợi, mà đây cũng 
là dịp để các thành viên của VTD có thể hiểu nhau 
hơn, tăng thêm tình đoàn kết, sự gắn bó, tạo động 
lực làm việc và cống hiến hết mình trong năm mới 
2023 đầy cơ hội và thách thức.
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VINH DANH CBNV XUẤT SẮC NHẤT 
THÁNG 1/2023

Tháng 1/2023, tháng đầu tiên khởi đầu cho 
năm 2023 sôi động với nhiều sự kiện, hoạt 
động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập VTD. Và đây cũng là dịp để BLĐ và đội 
ngũ CBNV VTD đặt ra những mục tiêu cao hơn, 
tạo động lực bứt phá trên bảng vàng thành 
tích, trở thành món quà ý nghĩa nhất, mừng 
sinh nhật VTD .

Tổng kết năm 2022, VTD ghi nhận sự xuất sắc 
của các cá nhân, tập thể phòng Thiết bị điện 
Công nghiệp, và với vai trò là người anh cả của 
VTD, tháng 1/2023, mảng Thiết bị điện Công 
nghiệp đã một lần nữa khẳng định vị trí dẫn 
đầu trong hoạt động kinh doanh khi đưa về 
cho công ty hợp đồng cung cấp thiết bị điện có 
quy mô lớn cả về giá trị kinh tế cũng như khẳng 
định năng lực của VTD, tạo động lực cho toàn 
Tổng công ty. 

Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Tùng – Phó TGĐ 
cùng nhóm dự án phòng Thiết bị điện Công 
nghiệp đã trở thành những cá nhân xuất sắc 
nhất được ghi nhận trên bảng thành tích tháng 
1/2023 của VTD. 

Nhân dịp này, VTD cũng trao giấy chứng nhận 
cho chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và nhóm dự án 
sân bay Điện Biên - là các CBNV xuất sắc nhất 
tháng 11.2022.

Việc vinh danh nhân viên xuất sắc này chính là lời 
chúc mừng, đồng thời cũng là sự ghi nhận và 
trân trọng của BLĐ cùng toàn thể CBNV VTD đối 
với những đóng góp vượt bậc của họ. 

Hi vọng rằng, đây sẽ là nguồn động lực tiếp thêm 
sức mạnh để các thành viên của VTD không 
ngừng phấn đấu hơn nữa, nâng cao hiệu suất, 
hiệu quả công việc để hàng tháng, Ban lãnh đạo 
sẽ phải đau đầu để chọn ra người xuất sắc nhất 
tháng để vinh danh. 

Một lần nữa, xin gửi lời chúc mừng đến những 
thành viên đã có thành tích xuất sắc trong các 
tháng vừa qua!

Khoảnh khắc VTDCUỘC THI ẢNH

Thời gian:

Từ 20/2 - 30/3/3023

K hoảnh khắc nào đã chạm vào trái tim bạn 

 trong suốt thời gian sống dưới mái nhà V T D?

TỔNG TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG

20 triệu đồng
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BLĐ trao chứng nhận CBNV xuất sắc cho 
anh Nguyễn Ngọc Tùng

BLĐ trao chứng nhận CBNV xuất sắc cho 
chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.



KHOẢNH KHẮC
CUỘC THI ẢNH

20/02 - 30/03/2023

05 YÊU CẦU

* Ảnh dự thi có nội dung liên quan đến quá trình làm việc 
của nhân viên, công trình của VTD.

* Ảnh dự thi phải được đặt tiêu đề hoặc chú thích đầy đủ 
thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang 
tham gia hoạt động gì,…)

* Ảnh dự thi phải thuộc sở hữu của người dự thi (người 
chụp và nhân vật trong ảnh có thể không phải là 1 
người), không được sao chép bản quyền từ bất kỳ nguồn 
nào dưới mọi hình thức. Trường hợp sử dụng ảnh của 
người khác cần có sự đồng ý của chủ nhân bức ảnh trước 
khi gửi dự thi.

* Ảnh dự thi là ảnh nguyên bản, không chỉnh sửa bằng 
các phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Hotline:
Ms. Trung Chinh – 
0243 7555 282/ 102

06 CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI

Ban tổ chức (BTC) tiến hành chấm điểm và xếp giải theo 2 hình thức:
* Kênh online – tỷ lệ 30% điểm: BTC sẽ đăng tải hình ảnh + thông tin ảnh lên fanpage 
Công ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam. Điểm được tính theo lượt bình chọn trên fanpage, 
mỗi người được bình chọn 01 ảnh bằng cách comment dưới ảnh mình bình chọn.
* Ban Giám Khảo (BGK) chấm – tỷ lệ 70% điểm
* Điểm xếp loại = (điểm online x 30%) + (điểm BGK x 70%)
Nếu hai ảnh đạt số điểm bằng nhau, sẽ xét điểm của BGK chấm để xếp giải thưởng.

03 THỜI HẠN & CÁCH THỨC GỬI ẢNH

* Thời gian nộp bài dự thi: 20/2/2023 - 31/3/2023
* Cách thức nộp bài:
Thí sinh gửi ảnh + chú thích/ tiêu đề cho ảnh về email: chinh.trung@vtd.com.vn

* 01 GIẢI NHẤT: Trị giá 10.000.000 vnđ 
* 01 GIẢI NHÌ: Trị giá 5.000.000 vnđ 
* 01 GIẢI BA: Trị giá 3.000.000 vnđ 
* 02 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Trị giá 1.000.000 vnđ 

* Lưu ý: Mỗi CBNV chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất

* 01 GIẢI NHẤT: Trị giá 10.000.000 vnđ 

04 CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

ĐỐI TƯỢNG: 

CBNV VTD và các đơn vị thành viên.
SỐ LƯỢNG

Mỗi CBNV được gửi 
tham gia tối đa 03 ảnh.

Giải thưởng sẽ được công bố trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty VTD 
(dự kiến diễn ra trong tháng 4/2023).
Ảnh đạt giải sẽ được trưng bày tại Phòng truyền thống của Công ty 
(Tầng 2 – VP 160 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)
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NÓI CHUYỆN VỀ VĂN HÓA LÀM VIỆC CỦA CON NGƯỜI VTD
Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Hiệu quả 

Đâu năm`
- Chia sẻ của Tổng Giám đốc Trần Tiến Đạt - 

 Văn hóa doanh nghiệp ngày nay đã trở thành một khái niệm hết sức quen thuộc và gần gũi với mọi 
người. Theo định nghĩa của Tổ chức Lao động thế giới, thì văn hóa doanh nghiệp là tổng hòa các giá trị, các 
tiêu chuẩn, thói quen, truyền thống, những thái độ ứng xử, nghi lễ mà toàn bộ chúng là duy nhất đối với một 
doanh nghiệp. Theo đó, văn hóa doanh nghiệp trước hết là các qui định thành văn và bất thành văn chi phối 
cách hành xử của doanh nghiệp với xã hội, với khách hàng, đối tác bên ngoài, cũng như cách hành xử của 
các nhân viên với nhau. Văn hóa doanh nghiệp là một thuộc tính của doanh nghiệp, để nhận dạng và phân 
biệt tổ chức này với tổ chức khác. Văn hóa doanh nghiệp cũng là một tài sản của doanh nghiệp, thể hiện qua 
sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển của nó.

 Công ty VTD của chúng ta đã hình thành 
và phát triển được gần hai thập kỷ. Chúng ta 
phải tiếp tục xây dựng, gìn giữ và phát triển văn 
hóa công ty VTD như thế nào để những giá trị 
tốt đẹp, riêng biệt, vô giá đã được hình thành 
trong gần 20 năm qua tiếp tục được thấu hiểu, 
lan tỏa, ảnh hưởng và quyết định đến lối suy 
nghĩ, cách giải quyết vấn đề, cách hành xử của 
từng cán bộ nhân viên Công ty VTD.

Nói về văn hóa làm việc của con người VTD

 Trước hết, khách hàng và nhà cung cấp 
đòi hỏi ở chúng ta tính chuyên nghiệp. Chúng 
ta phải là các kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, 
có khả năng tiếp thu và làm chủ các công nghệ 
thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới để chuyển 
giao cho khách hàng. Chúng ta phải giỏi ngoại 
ngữ, để làm việc trực tiếp với các chuyên gia 
nước ngoài. Chúng ta không thể bán được 
hàng, nếu như không hiểu sản phẩm mình bán, 
không thuyết phục khách hàng đâu là thế mạnh 
của mình, cũng như không hiểu nhu cầu của 
khách hàng để đáp ứng. Tính chuyên nghiệp 
còn được thể hiện ở chỗ phải thực hiện bằng 
được các cam kết đối với khách hàng về chất 

lượng sản phẩm, về tiến độ giao hàng, nghiệm 
thu và thanh toán. Khi nào chúng ta làm cho 
khách hàng tin tưởng vào những cam kết của 
công ty, là chúng ta bắt đầu trở thành chuyên 
nghiệp.

Tính chuyên nghiệp không chỉ là yêu cầu riêng 
với nhân viên kinh doanh, mà còn đối với tất cả 
nhân viên công ty. Điều này được thể hiện ở mỗi 
người phải làm tốt nhiệm vụ mình được giao. 
Khi người nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ 
làm tốt công việc của mình, thì cũng là góp 
phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của 
công ty.

Tính chuyên nghiệp chỉ có được thông qua sự 
đào tạo, rèn luyện các kỹ năng làm việc, đúc rút 
kinh nghiệm để xây dựng nên các qui trình 
chuẩn trong công việc, các mẫu mã bảng biểu 
trong giao dịch hàng ngày. Chúng ta không thể 
chuyên nghiệp được nếu như công việc của 
chúng ta khi sai khi đúng, lúc nhớ lúc quên. 
Chính vì vậy, việc hiểu và tuân thủ các qui trình 
làm việc chuẩn mà công ty đã xây dựng là con 
đường ngắn nhất để có phong cách làm việc 
chuyên nghiệp.
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 Thứ hai là, công việc đòi hỏi chúng ta 
phải có tinh thần trách nhiệm cao. Đặc thù 
nghề nghiệp cho chúng ta cơ hội tham gia vào 
các dự án quan trọng của khách hàng, của 
ngành, địa phương và đất nước. Các dự án này 
thành công đem đến niềm tự hào và uy tín cho 
công ty. Các dự án này thất bại sẽ là một thảm 
họa cho chúng ta. Vì thế, chúng ta phải tận tâm 
với công việc; coi công việc của công ty như 
công việc của chính bản thân mình, gia đình 
mình. Chúng ta phải luôn trăn trở, tìm tòi, sáng 
tạo các giải pháp, phương án tốt nhất cho 

khách hàng; phải đặt lợi ích của khách hàng lên 
trên hết, rồi mới đến lợi ích của công ty và bản 
thân. 

Trách nhiệm đối với các nhà sản xuất là một yêu 
cầu quan trọng của nhân viên kinh doanh. Mỗi 
nhân viên kinh doanh đều phụ trách thị trường 
cho một hoặc một vài nhà sản xuất hàng đầu 
thế giới. Đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trách 
nhiệm to lớn. Bản thân chúng ta có thể không 
là gì cả, nhưng đằng sau chúng ta là những 
người không lồ, những người đứng ở tốp đầu 

về phát triển công nghệ và thị trường thế giới. 
Nếu chúng ta không phát triển thị trường Việt 
nam cho họ, thì một mặt, chúng ta lãng phí các 
cơ hội phát triển, mặt khác, chúng ta phải chịu 
một sức ép lớn bị thay thế từ chính các nhà sản 
xuất.

Trách nhiệm đối với các nhà sản xuất thể hiện ở 
việc nghiên cứu phát triển thị trường một cách 
bài bản; không kinh doanh chụp giật, hớt váng, 
dễ làm khó bỏ. Có thể sản phẩm và công nghệ 
chúng ta giới thiệu chưa phù hợp với thị trường 
ở từng thời điểm, nhưng chúng ta phải làm 
công việc của người đi gieo hạt, ươm mầm, thì 
mới mong có ngày hái quả được.

 Một vấn đề quan trọng nữa là tính hiệu 
quả của công việc. Không một tổ chức, cá nhân 
nào có thể phát triển nếu làm việc không hiệu 
quả. Hiệu quả cuối cùng đối với nhân viên kinh 
doanh là lợi nhuận của dự án. Hiệu quả đối với 
nhân viên hành chính, kế toán là chi phí và thời 
gian hoàn thành công việc. Hiệu quả của công ty 
là tổng hợp hiệu quả công việc của tất cả các 
nhân viên, như những chi tiết hoạt động đồng bộ 
trong một cỗ máy.

Hiệu quả công việc có thể là kết quả của sự lựa 
chọn khôn ngoan của người nhân viên. Anh ta có 
thể lựa chọn đúng phân khúc thị trường để phát 
triển sản phẩm. Anh ta có thể lựa chọn đúng đối 
tác và thời điểm của dự án để thuyết phục, vận 
động cho dự án. Nhưng nếu anh ta không hiểu gì 
về thị trường, thì sẽ chẳng có gì để lựa chọn cả.

Hoặc hiệu quả công việc có thể đến từ việc lựa 
chọn giải pháp tối ưu để thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Để có một giải pháp tối ưu, thì người nhân 
viên phải nghĩ ra được nhiều giải pháp, nhiều 
phương án để thực hiện nó. Những ai mà không 
nghĩ đến điều đó, làm việc một cách máy móc, thụ 
động, thì làm sao biết được công việc của mình có 
hiệu quả không?

 Trở lại vấn đề xây dựng, giữ gìn, phát triển 
văn hóa công ty VTD chính là giữ gìn, phát triển 
phong cách làm việc Chuyên nghiệp – Trách 
nhiệm – Hiệu quả. Phong cách này sẽ đảm bảo 
sự thành công và phát triển bền vững của công ty 
VTD. Phong cách này cũng là đặc điểm nhận dạng 
của công ty VTD trong hàng trăm ngàn công ty 
hoạt động trên thị trường. Chúng ta đã lựa chọn 
phong cách làm việc này, thì chúng ta sẽ thực 
hiện bằng được, giữ gìn và duy trì nó như một tài 
sản của công ty VTD.
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Sau Tết, thị trường sản xuất nội thất và chế biến 
gỗ trở lại guồng quay nhộn nhịp nhằm đáp ứng 
nguồn cung cho các đơn hàng mới của năm 
2023. Những kết quả kinh doanh thuận lợi sẽ tạo 
đà doanh thu cho kế hoạch năm, vì thế, khách 
hàng đẩy mạnh việc mở xưởng và trang bị hệ 
thống máy móc cho dây chuyền sản xuất tự 
động hóa, nhằm nâng cấp quy trình và đẩy 
nhanh tiến độ cũng như sản lượng sản xuất.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, công tác tư vấn 
máy chế biến gỗ của anh em W&B những ngày 
đầu năm tương đối bận rộn. Mọi người hay bảo 
“tháng giêng là tháng ăn chơi”,… nhưng với anh 
em W&B lại rất khác. Thời gian gặp nhau tại văn 
phòng không nhiều, thay vào đó, chỉ cần khách 

hàng cần và W&B sẵn sàng cung cấp thì anh 
em lại lao ra đường, trực tiếp đến xưởng khách 
hàng khảo sát, tư vấn và đưa ra cho khách 
hàng những giải pháp tốt nhất.

Và sự bận rộn ấy được đáp lại bằng những 
thành quả xứng đáng cùng những chuyến 
giao hàng tất bật đầu năm. 

Hãy cùng Bulletin theo chân anh em team 
W&B đi giao hàng cho khách, những chuyến 
giao hàng “xông đất đầu năm” nhé.

Chỉ cần khách hàng cần và W&B sẵn sàng cung cấp 
thì anh em lại lao ra đường, trực tiếp đến xưởng của 
khách hàng khảo sát, tư vấn và đưa ra cho họ những 
giải pháp tốt nhất,...

TEAM W&B

xông đất đầu năm
VÀ NHỮNG CHUYẾN GIAO HÀNG
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VTD 20th DẤU ẤN THÀNH TỰU - P1

và dấu ấn của VTD 

Sân bay cấp cứu bằng trực thăng  

ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

Hình ảnh chuyến bay thử nghiệm, nghiệm thu sân bay cấp cứu trực thăng 
Bệnh viện Quân y 175 (TP. HCM) năm 2019

Ngày 8/11/2019, tại Bệnh viện Quân y 175 (Gò Vấp, TP. HCM), BQLDA 
Viện chấn thưởng chỉnh hình Bệnh viện quân 175 phối hợp với Sư 
đoàn 370 – Quân chủng PKKQ và các cơ quan liên quan tiến hành bay 
thử nghiệm sân bay trực thăng trên nóc tòa nhà Viện chấn thương 
chỉnh hình (Bệnh viện 175). Chuyến bay nghiệm thu đã diễn ra thành 
công tốt đẹp. 

Ngày 19/12/2020, sân bay trực thăng này đã chính thức được đưa vào 
sử dụng, khai thác những chuyến bay vận chuyển bệnh nhân đầu tiên 
đến viện. 
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Đây là sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên 
tại Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt trong 
hoạt động cấp cứu ngoại viện, đồng thời đưa 
Bệnh viện Quân y 175 trở thành bệnh viện đầu 
tiên của cả nước có sân bay cấp cứu trực thăng 
được Bộ Quốc phòng cấp phép hoạt động, 
phục vụ nhu cầu cấp cứu người bệnh. Và VTD 
vinh dự là đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống 
đèn hiệu cho dự án sân bay trực thăng đầu tiên 
tại Việt Nam này.

 Tại công trình này, VTD vinh dự được chủ đầu tư 
và đơn vị tổng thầu tín nhiệm lựa chọn thực 
hiện hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ thống 
đèn hiệu sân bay trực thăng.Khác với các sân 
bay trực thăng trên nóc một số tòa nhà ở Việt 
Nam như Tòa nhà Saigon Times Square hay tòa 
nhà Bitexco… sân bay trực thăng trên nóc tòa 
nhà Viện chấn thương chỉnh hình là sân bay 
trực thăng đầu tiên được trang bị đầy đủ hệ 
thống đèn hiệu hàng không đạt chuẩn ICAO 

bao gồm các hệ thống đèn: Đèn biên khu vực 
TLOF, đèn biên khu vực FATO, đèn chiếu sáng bề 
mặt sân đỗ, đèn hướng dẫn tiếp cận góc phương 
vị, đèn hướng dẫn góc tiếp cận, đèn chớp nhận 
dạng sân bay trực thăng, cột gió chỉ thị hướng 
gió và hệ thống đèn báo không. Trải qua các ban 
bay huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện bay ban 
đêm hệ thống đèn hiệu đã phát huy rõ vai trò hỗ 
trợ dẫn đường cho phi công trong điều kiện tầm 
nhìn hạn chế, được Chỉ huy bay và phi công đánh 
giá cao.

Việc thực hiện thành công hạng mục cung cấp và 
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không sân 
bay trực thăng tại Viện chấn thương chỉnh hình 
Bệnh viện quân Y 175 một lần nữa khẳng định vị 
trí là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp 
thiết bị phụ trợ dẫn đường trong ngành Hàng 
không tại Việt Nam của VTD, là tiền đề để VTD 
tiếp tục thực hiện các dự án về hệ thống đèn hiệu 
sân bay trực thăng khác trong giai đoạn sau này.

Bệnh viện Quân y 175 bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối phía Nam của Quân đội, có nhiệm 
vụ sẵn sàng phục vụ chiến đấu; khám, thu  dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán 
bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng 
như nhân dân ở khu vực phía Nam… Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 175 còn thực hiện nghiên cứu 
phát triển khoa học và hợp tác quốc tế về y học; chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao kỹ 
thuật đối với các bệnh viện tuyến dưới, quân y các đơn vị quân đội từ Đà Nẵng trở vào; bảo đảm 
quân y tại Quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Nam Tổ quốc, sẵn sàng cấp cứu vùng biển đảo; 
tổ chức, quản lý, huấn luyện Bệnh viện Dã chiến tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp 
quốc…

Hệ thống đèn hiệu sân bay do VTD phân phối

Sân bay đã đón những chuyến bay chở bệnh nhân 
cấp cứu đến viện sau khi được đưa vào khai thác.

Sân bay trực thăng Bệnh viện Quân y 175, ngoài 
phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và 
người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, còn được 
đánh giá là giải pháp tối ưu, nhất là cho cứu hộ, 
cứu nạn từ biển đảo, hỗ trợ những sự cố cấp cứu 
khẩn cấp, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh 

viện trở thành trung tâm cấp cứu đa năng đường 
bộ, đường thủy, đường không, qua đó giải quyết 
tất cả tình huống, sự cố thảm họa, thiên tai nhằm 
đảm bảo phục vụ tốt sức khỏe cán bộ, nhân dân 
TP. HCM, các tỉnh lân cận và trong khu vực.
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QUÁN CAFE SÁCH
Cho những người yêu sách 
Ở HÀ NỘI - SÀI GÒN

Đẹp
Sách không những chỉ là tri thức mà với rất nhiều người nó còn là tri kỷ,  là liều thuốc giúp xoa dịu tâm hồn, 
giúp chúng ta lấy lại thằng bằng giữa những bộn bề của cuộc sống. Dù là trong bất kì thời điểm nào, việc 
được nhâm nhi một tách cà phê rồi thả mình vào những trang sách trong không gian yên  tĩnh xen đôi 
phần lãng mạn, nên thơ là điều thật sự rất tuyệt vời. Vì vậy, nếu bạn yêu sách và yêu cái đẹp thì đừng ngại 
ngần hãy chọn cho mình một trong những địa chỉ dưới đây nhé!

Tranquill Books & Coffee

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 08:00–22:00

Mọi người thường nhắc về Tranquil với tủ sách cao vút chạm trần nhà, những quyển 
sách độc đáo về nhiều lĩnh vực và về những giai điệu  bất tử của The Beatles,...
Nằm khiêm tốn trong một con ngõ nhỏ nhưng Tranquil lại là điểm đến được rất 
nhiều bạn trẻ yêu thích. Diện tích quán gói gọn trong một ngôi nhà Pháp cổ 
không quá rộng nhưng vì cách thiết kế hợp lý đã tạo ra nhiều không gian đọc khác 
nhau ở Tranquil. 

Nhã Nam Books N’ Coffee

Địa chỉ tại Hà Nội:
Địa chỉ 1: 115/D1 Trần Huy Liệu, Khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Tại TP. HCM: Số 24A, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Giờ mở cửa: 08:00–22:00

Không chỉ có không gian rộng và đẹp mắt, nơi đây nổi bật với 
vô vàn đầu sách phong phú, nhưng chủ yếu vẫn là các đầu 
sách do Nhã Nam phát hành.
Các kệ sách khổng lồ khiến cho nơi đây có cảm giác như một 
thư viện lớn. Không gian quán thiết kế tinh tế, cách trình bày 
sách cũng được bố trí hài hòa và chia theo từng khu rất dễ tìm.
Đặc biệt, Nhã Nam Books N’ Co�ee đã biến những bậc thang 
tẻ nhạt trở nên vui mắt hơn bằng cách trang trí mỗi bậc thang 
thành những tựa sách nổi tiếng với ngập tràn màu sắc.
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Nếu tiếng chuông chùa vọng lại như tiếng gọi của một mùa mới ấm áp lại gần, nếu như sắc 
đào tươi thắm e ấp bên góc phố vắng người còn phủ hơi sương. Nếu như người ta lại gần với 
nhau hơn bằng những cầu chúc an lành, bằng những cuộc gọi thôi thúc từng khoảnh khắc, 
bằng dũng khí ngỏ lời khi trời đất giao hòa, người với người bất giác chẳng còn chút tính 
toan, chỉ một lòng cầu chúc nhau những lời chân thành. Thì đó chính là thời khắc đầu năm 
mới. Ai chẳng hẹn hò với hạnh phúc của riêng mình. Hẹn hò cùng hạnh phúc, nhặt bình an.
Có thể là mồng một lang thang đi dọc những con đường vắng, khi đất trời ủ một màu hơi 
sương, thấp thoáng đâu đây tà áo dài khẽ lay động. 

Đó là bình an.

Có thể là mùi hương trầm thoang thoảng rơi hững hờ trong không khí, đi đến đâu cũng có 
thể hít hà để tận hưởng mùi vị của an lành, yên ấm, của sự thành kính, an nhiên. Có thể là bên 
mâm cơm gia đình, ôn chuyện cũ, nói về dự định tương lai. Cùng nhau chùng chình một chút, 
lười biếng một chút, để tận hưởng những phút giây đông đủ quây quần. 

Bình an là thế.

Có phải không mùa xuân ưu ái cho con người, có thể cảm nhận được tất thảy mọi niềm hạnh 
phúc toát ra từ trời đất, cỏ cây. Lúc thì bình dị để hoài niệm về những gì đã qua, những gì sắp 
tới. Lúc hào hứng ấp ôm những ước vọng tương lai.

Người ta có hay chăng tin vào những lời cầu khấn? Có hay chăng tin vào sự kinh nghiệm của 
những lời chúc đầu năm, về những lần vái lạy ban thờ tổ tiên, cúi đầu xin lộc trước chùa chiền, 
để khẩn cầu vào một tương lai sắp đến thật nhiều điều tốt lành, may mắn tìm đến, tai ương 
đi khỏi? Những gì mà hiện tại còn mờ mịt, chỉ có thể đặt tên là Tương lai.

Đầu năm, người ta hẹn hò với hạnh phúc, với bình an, bởi vì nhiều lý do. Là cơ hội để xua đi 
những vấp váp như những bóng đen quá khứ, là cơ hội để tự nhắc bản thân rằng, tất cả đều 
đã qua rồi, và tiếp tục đặt niềm tin vào một tương lai khác, ở một khởi đầu mới.

Đầu năm, có dũng khí để tìm lại những người cũ, những người tưởng như đã vĩnh viễn rời 
khỏi cuộc sống của chúng ta. Để rồi bằng một câu nói chân thành, bỗng chốc mắt nhòa lệ.
Pháo hoa rộn rã, năm mới đến rồi. 

Chào đón những yêu thương, những an lành. 
Và ta bắt đầu hẹn hò với hạnh phúc thôi, đúng không em? 
Có em, là hạnh phúc, là bình an!

Nhặt
bình an!...

Nhặt một chút lộc non, cho bình an ùa tới.
Nhặt một chút nụ cười, cho trời đất nở hoa...
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ĐÁP ÁN MINIGAME SỐ T1.2023

- HÀNG DỌC: 20 NĂM THÀNH LẬP
- HÀNG NGANG:

2 3 0 T Ỷ
2 0 2 2

C H Ế B I Ế N G Ỗ
T Ă N G T R Ư Ở N G

V I E T N A M W O O D
Q U Ả N T R Ị

X U Â N T H Ủ Y
L O N G T H À N H

Đ I Ệ N B I Ê N
D O A N H T H U

V I E T B U I L D
P H Ú N H U Ậ N

T R Ạ M B I Ế N Á P

1. Ô CHỮ VTD

2. Ô SỐ SUDOKU
Với số lượng các chữ số cho sẵn ít, đồng nghĩa với việc ô số Sudoku đã cho sẽ có 
nhiều đáp án thỏa mãn điều kiện quy luật chơi:

* Chỉ sử dụng các số từ 1 đến 9.
* Mỗi khối gồm 3×3 ô trống chỉ có thể chứa các số từ 1 đến 9.
* Mỗi hàng dọc chỉ có thể chứa các số từ 1 đến 9.
* Mỗi hàng ngang chỉ có thể chứa các số từ 1 đến 9.
* Mỗi số trong khối 3×3, hàng dọc hoặc hàng ngang không được trùng nhau

4 3 7 2 1 6 5 9 8

8 1 6 3 9 5 7 2 4

5 2 9 8 4 7 3 6 1

9 4 8 1 7 3 2 5 6

7 6 1 4 5 2 9 8 3

3 5 2 9 6 8 1 4 7

6 9 5 7 8 1 4 3 2

2 7 4 6 3 9 8 1 5

1 8 3 5 2 4 6 7 9

ĐÁP ÁN SUDOKU SỐ T1.2023

1.
3 1 4 2 6 7 5 9 8

8 2 7 3 9 5 1 4 6

5 6 9 4 1 8 3 2 7

2 4 5 9 8 3 7 6 1

7 3 1 6 2 4 9 8 5

9 8 6 5 7 1 4 3 2

4 9 8 7 5 6 2 1 3

6 5 2 1 3 9 8 7 4

1 7 3 8 4 2 6 5 9

2.

3 6 1 2 4 7 5 9 8

8 2 9 1 3 5 4 6 7

5 7 4 6 8 9 3 2 1

9 4 6 5 7 3 1 8 2

7 3 5 8 1 2 9 4 6

1 8 2 4 9 6 7 3 5

4 9 8 7 6 1 2 5 3

6 5 7 3 2 4 8 1 9

2 1 3 9 5 8 6 7 4

3. 3 6 1 2 4 7 5 9 8

8 2 9 1 3 5 4 6 7

5 7 4 6 8 9 1 2 3

9 4 2 5 7 3 7 5 6

7 3 6 8 1 6 9 8 1

1 8 5 4 9 2 3 4 2

4 9 8 7 6 1 2 3 5

6 5 7 3 2 4 8 1 9

2 1 3 5 9 8 6 7 4

4.

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG GIẢI

Một số đáp án ô số Sudoku hợp lệ:

Chị Nguyễn Mai Hoa
P. Thực hiện Hợp đồng

Chị Hà Tuyết Mai
P. Kế toán

Chị Lê Nguyễn Ngọc Hà
Team MKT
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MINIGAME SỐ THÁNG 2.2023

Giải thưởng lên tới 1.000.000 vnđ sẽ trao cho 05 người có đáp án cùng sự giải thích đúng nhất và 
nhanh nhất được gửi về hòm thư bulletin.vtd@gmail.com của BULLETIN.
Cùng tham gia minigame, theo dõi và đón chờ đáp án cùng danh sách trúng giải sẽ được công bố 
ở số Bulletin tiếp theo, xuất bản ngày 20 -22 hàng tháng.

Hãy nhanh tay tham gia để rinh quà!!!

BẠN NHÌN THẤY GÌ?

Ảnh ảo không gian 3 chiều luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị mà bạn không ngờ tới.
Hãy thử sức và tận hưởng những phát hiện đặc biệt trong những bức ảnh dưới đây nhé. 
Đừng quên gửi đáp án về cho BBT Bulletin để nhận thưởng! 

1. 

2.

A. Tìm 12 điểm khác nhau trong 2 bức tranh dưới đây!

B.

3.
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